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VAN DE REDACTIE 

 

De kaarten zijn weer geschud. De actie Kerkbalans is achter de rug. Of liever nu begint het pas voor u. Zo’n 65 

mensen gingen op pad om van de actie een succes te maken. Mede dank zij hen zijn de toezeggingen dit jaar iets 

hoger dan in 2015. Nu nog even afwachten wat het uiteindelijke bedrag zal zijn. Als u doet wat u heeft toegezegd, 

dan moet het goed komen. Als al die mensen die niet thuis gaven ook nog een goeie duit in het zakje doen, dan 

moet het meer dan goed komen. Natuurlijk, we weten het! Wie het kleine niet eert ….. Je hoort ons niet klagen. O 

ja, mocht je spijt krijgen van je bijdrage van 5 euro af te schrijven in 12 maandelijkse termijnen: we hebben een 

strippenkaart in de aanbieding: voor 5 euro ben je het hele jaar door welkom in de vieringen. Misschien kun je 

collectegeld meebrengen? Wie de schoen past, trekke hem aan!  

 

Tussen haakjes: met de toezeggingen zitten we voor Oostelbeers en Middelbeers samen op ruim 36.000 euro. Dat is 

ongeveer 3000 euro meer dan de toezeggingen van 2015, maar nog wel ruim 6500 euro onder het werkelijk 

betaalde bedrag in 2015. 

 

 

NIEUWE WEBSITE 

 
Misschien hebt u er al eens een kijkje genomen. De nieuwe website. U werd automatisch doorgelinkt, als u de 

website van de Beerzen bezocht. Voor even is dit ongedaan gemaakt op verzoek van onze webmaster. Hij wilde de 

mogelijkheid hebben om nog eens terug te kijken. Maar dit is slechts tijdelijk. De oude website wordt niet meer 

bijgewerkt en op de homepage staat een link naar de nieuwe site. Het adres van de nieuwe site: 

www.odulphusvanbrabant.nl\beerzen\ 
De nieuwe webmaster voor de Beerzen is Gerard Willemen. Laat eens weten wat u ervan vindt. Ook het mailadres 

van de parochie is gewijzigd. Verwijdert u a.u.b. het oude mailadres en vervang het door 

parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl.  

 

 

 

AGENDA 

 

29 maart 2016 : Stille Omgang Amsterdam 

19 maart 2016 : korte viering met babyparade 

  5 april 2016 : aan het maal bij de aal 

17 april 2016 : Eerste communie

 
 

RUST IN VREDE  
 

Jac van Eeten, echtgenoot van Annie van Velthoven, is geboren op 31 juli 1924 aan de Voorteindseweg. Op jonge 

leeftijd overleed zijn moeder en trouwde zijn vader met haar zus. Met zijn ouders en zusje Nel verhuisde Jac naar 

de toenmalige Kerkstraat. Daar werd zusje Riek geboren. Na zijn schooltijd ging Jac met zijn vader per transport-

fiets de boer op om hun manufacturen te slijten. Later groeide dat uit tot een eigen winkel. Op 30 september 1957 

trouwde Jac met Annie. Ze kregen 4 kinderen en 9 kleinkinderen, waar Jac erg trots op was. Op 65-jarige leeftijd 

verhuisden ze naar het Rozenplein. Ze genoten samen van verre vakanties, werken in de tuin en fietsen. Zo haalde 

Jac voor de hele familie de eieren bij An Schel en ging hij regelmatig naar de Heilige Eik. 

De laatste tijd moest Jac steeds meer inleveren. Dat was moeilijk voor hem. Hij was blij met bezoek en dankbaar 

voor de hulp die hij kreeg. Jac is rustig ingeslapen op 27 november 2015. 
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Jan  Hooijen, echtgenoot van Dien Eltink, werd op 31 oktober 1934 geboren aan de Dekkerstraat, als middelste 

van 5 kinderen. Hij ging in de oorlogsjaren naar school en later ging hij werken als boerenknecht. Samen met Frans 

nam hij de boerderij over. Zaaien en oogsten, het vee verzorgen, mollen vangen. Hij stond voor iedereen klaar. Jan 

was ruim 44 jaar lid van het gilde, zijn grote passie, evenals de Beerse Boys, kaartavondjes en jagen. Jan was meer 

dan 51 jaar getrouwd met Dien en ze kregen 3 kinderen. Zwaar was de tijd toen John in 2001 verongelukte. Jan 

kreeg longkanker. De operatie lukte, maar hij kon niet goed meer praten en dat is altijd heel moeilijk voor hem 

geweest. De laatste jaren gingen steeds moeizamer; Dien was zijn steun en toeverlaat. Op 13 december 2015 is Jan 

in zijn vertrouwde omgeving overleden. 
 

Als oudste dochter in een warm gezin werd Marietje Bosch, echtgenote van Nico Pasmans,  in Oerle geboren op 

17 oktober 1925. Ze was een energieke hardwerkende vrouw, die na het overlijden van haar vader, extra zorg be-

steedde aan haar moeder, broer en zusje. In 1958 trouwde Marietje met Nico. En op de boerderij aan de Hoogdijk 

zorgde ze niet alleen voor Nico, maar ook voor haar schoonmoeder. In 1959 werd Wilma geboren. Vele jaren 

bracht Marietje naast de zorg binnen ook op het land en op de boerderij door. Later kwamen er 2 kleinkinderen, die 

graag bij oma gingen logeren. Na jaren van hard werken, maakten Marietje en Nico een mooi reis naar Lourdes. 

Het geloof liep als een rode draad door hun leven. Tien jaar geleden begon de vergeetachtigheid en moest ze meer 

tijd in huis doorbrengen. Na een ziekenhuisopname en kort verblijf in Goirle heeft ze door haar sterke wil en goede 

zorg van Nico toch nog 2 jaar op haar vertrouwde plekje kunnen wonen. Als superoma genoot ze van haar 2 

achterkleinkinderen. Op 23 december is Marietje thuis rustig ingeslapen. 
 

Sjef van Beers, weduwnaar van Riek van Roij, is geboren op 18 augustus 1920 in Westelbeers en overleden op 24 

december 2015 in Middelbeers. Sjef had een fijne jeugd en een arbeidzaam leven als boerenknecht en later als 

timmerman. Zijn ervaringen als vrijwillig militair op Java, ingezet in dienst van de vrede, zijn een verrijking van 

zijn leven geweest. Sjef richtte voor de Beerse samenleving een afdeling FNV Bouw op en was gemeenteraadslid 

voor de Arbeiderspartij. Sjef liep op zondagmorgen zingend en fluitend door het huis en hij ging graag met zijn 

hele gezin de natuur in: vissen, wandelen, fietsen of zwemmen in het Wit Holland. Na zijn pensionering genoot 

Sjef samen met Riek van alle mooie dingen in het leven. Werken in zijn grote tuin was zijn passie. Hij was trots op 

zijn kinderen en kleinkinderen. Zij konden op zijn hulp rekenen. Toen Sjef op 93-jarige leeftijd alleen achterbleef, 

sprak hij de wens uit in zijn zelfgebouwde huis te blijven wonen. Hij is tot het einde toe, met hulp, zelfstandig ge-

bleven.  
 

Nelly de Nijs heeft geen gemakkelijk leven gehad. Als je haar wat beter leerde kennen, vertelde ze er wel eens 

over. Ze heeft het als een zegen ervaren, toen Leo Verbakel haar in 1988 meevroeg naar de Beerzen. 

20 jaar was zij de thuishaven voor hem. Ze leefde met hem mee, met de mensen uit de parochie en zorgde voor 

pastorie en pastorietuin. Maar ook andersom heeft zij rust gevonden in haar leven bij hem. Altijd zag ze er in de 

puntjes verzorgd uit. Ze wist ook haar mondje te roeren en stak haar mening niet onder stoelen of banken. Na de 

dood van pastor Verbakel, kende ze opnieuw moeilijke jaren. Ze moest de pastorie verlaten en ging in een aan-

leunwoning bij de Vestakker wonen. Langzamerhand integreerde ze daar. De laatste jaren van haar leven moest ze 

steeds meer inleveren en werd meer en meer afhankelijk van anderen. Dat kon ze maar moeilijk aanvaarden. Op 29 

december kwam er een einde aan het leven van Nelly de Nijs. Op 4 januari, de dag dat haar 94
ste

  verjaardag zou 

zijn geweest, werd de afscheidsdienst voor haar gehouden. 
 

Wil van Beers werd geboren in Westelbeers. De zesde in het gezin van acht kinderen. Hij was een eenvoudig man 

die niet hield van poespas. Hij was een buitenmens. Aan zijn dienstijd in Indië hield hij vrienden over voor het 

leven. Bijna 60 jaar was hij getrouwd met Annie. Na zijn terugkomst in Nederland werd hij metselaar en bouwde 

ook voor zijn gezin een huis aan de Oranjestraat. Hij was een harde werker, tot zijn rug het niet meer aan kon. Hij 

bezocht samen met Annie zijn broer en zus in Canada, organiseerde rijsttafels voor de kameraden. En op de fiets-

tochten door Brabant met vrienden wist hij de mooiste routes en plekjes. Hij was er altijd voor zijn gezin en voor 

wie een beroep op hem deed. Als Opi genoot hij van weer een nieuwe generatie. Alzheimer maakte zijn wereld 

anders, kleiner en het huis aan de Oranjestraat werd verruild tegen een aanleunwoning. Het verzorgingshuis werd 

zijn laatste adres. Aan zijn ogen zag je dat het goed was als je er was. Wil stierf op 31 januari en is 90 jaar gewor-

den. 
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KORT ALLERLEI 

 

► Op zaterdag 19 maart om 16.30 uur is er in de Middelbeerse kerk een korte viering voor alle 

dopelingen van 2015 en hun ouders en familie. Tijdens deze viering wordt er een babyparade 

gehouden en worden de doopplaatjes uitgereikt. 

►Hebt u interesse in de cijfers van de parochie dan kunt u deze opvragen of ophalen bij het 

parochiesecretariaat of achter in de kerk. 

► Voor de vieringen in de Goede Week en Pasen verwijzen wij u naar de grote Nieuwsbrief.   
► Bent u vrijwilliger en jarig? Als wij beschikken over uw gegevens, krijgt u namens de parochie een felicitatie-

kaart in de bus, die met liefde gemaakt is. 

  

AAN HET MAAL BIJ DE AAL 
 

In het kader van het jaar van barmhartigheid wil de pastoraatsgroep een maaltijd verzorgen in de pastorie. Op 

dinsdag 5 april gaan aalmoezenier van Lieverloo en Versteegh koken voor ongeveer 25 mensen. Als u daarvoor in 

aanmerking wilt komen kunt u zich tot 20 maart opgeven bij het parochiesecretariaat.  

De kosten bedragen €15.- De opbrengst hiervan  gaat naar de voedselbank. Wie eerst komt, die eerst maalt. Bij 

overinschrijving komt u op de wachtlijst,  want  dan is het voor herhaling vatbaar. 

U bent die dinsdag 5 april om 17.00 uur van harte welkom. Leert u de aalmoezeniers ook eens van een andere kant 

kennen. 
 

 
 

Hoopvol samen leven 
 

uit alle windstreken samengekomen mensen 

van noord en zuid uit oost en west 

met de tijd mee  

nederlander geworden 

en mensen op de drempel 

ontmoeten elkaar door de jaren heen 

zullen we vaardig worden 

in het bruggen bouwen 

krijgen we oog voor het unieke van elkaar 

worden één in verscheidenheid 

en ontwikkelen onze talenten 

om samen ons land 

kleur rijk te maken 

 

aukje wijma 
     afb; Jean-Paul v. Boxtel, Hilvarenbeek 

 

 
 

WEET U HOE HET IN ELKAAR ZIT? 
 

Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de parochie Sint-Odulphus van Brabant. Voorzitter is 

pastoor Spijkers, vice-voorzitter Gerard Beenker (Best), secretaris Marieke Lieshout (Oirschot) penningmeester 

Toon van den Oord (Spoordonk). Verder nemen deel aan dit bestuur: Thea-Marie Geilheit-Goossens (taakveld 

communicatie en publicatie en afkomstig uit Best, Jan van Vroenhoven (bouwzaken en uit Middelbeers) en Ernest 

Mutsaerts (taakveld vrijwilligers en woonachtig in Oostelbeers). 
 

Het parochiebestuur krijgt hulp van de contactgroepen die actief zijn bij iedere toren. In totaal zijn dit er dus 4. In 

de Beerzen zijn in deze contactgroep werkzaam: 

Aalmoezenier Versteegh, Ad Aerts (vice-voorzitter en bouwzaken), Marita van Hoof (secretaris) en Nel Deenen 

(financieel beheerder). Tot voor kort was ook Gerrit Peeters lid van de contactgroep, maar hij heeft onlangs wegens 

persoonlijke omstandigheden zijn werkzaamheden beëindigd. Voor het vele werk dat hij de laatste jaren voor zowel 

Oostelbeers als Middelbeers verrichtte, zijn we hem veel dank verschuldigd.   
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GEVORMD: 5 maart 2016 door deken Spijkers 

 

Sjors Spijkers – Joep Verhagen – Jolanda Louwers – Mirte Veldman – Rens van Oort – 

Luka Timmermans – Gus van Heerebeek – Job van Ham – Lenne van Beuningen – Kiske 

Kemps – Jop Gouka – Wieke Gerritsen – Sem Lathouwers - Anouk Lemlijn – Joep van 

Dooren – Sanne van Vechel – Joep Dieker – Youri Dieker – Ivo Roefs – Tom de Bruijn – 

Hein Buijlinckx – Laura Das – Swen Rooijackers – Chris Deenen – Ties van der Heijden  

Fenne Stroot – Xander Vennix – Sem Smetsers – Inga Vreven – Kris van den Boomen - 

Marsha Hendriks 

 

 

  

 

LAAT HET ONS WETEN 

 
Een kindje geboren? Stuur eens een kaartje! 

Gaan trouwen? Wij zijn er graag getuige van! 

Een verhuizing? Stuur een verhuisbericht! 

Bezoek van een aalmoezenier? Ze komen graag! 

Een andere wijziging?  

Schroom niet om ons op de hoogte te stellen! 

  

 

 

 

GEDOOPT 

 
 19 december: 

Ties,  
zoon van  

Remko van den Berg  

& 

 Connie van de Wal 

Veldhoven 

 

20 december 
Elyne,  

dochter van 

Hans Hendriks  

&  

Jacqueline Veron 

Hulsel 

 

Lenne,  

dochter van  

Bart van den Borne  

&  

Ellen Hendriks 

Reusel 

 

Tijn,  
zoon van  

Theo Jansen  

&  

Karen Broks 

Kraaiheide 1A 

 

31 januari: 

Luuk, 

zoon van  

Thimoty Wijsbek 

& 

Mieranda van Steen 

Eindhoven 

 

Niels,  

zoon van  

Maikel Vennix  

&  

Sabrina van Dalen 

Hoogdijk 5 

 

28 februari: 
Nienke,  

dochter van 

Teun de Beer  

&  

Maartje Wirken. 

Huijgevoort 13 

 

 

 

 

 

WAAR MOET IK ZIJN? 
 

Afspraken met een aalmoezenier, doopafspraken, huwelijksjubileum en bijzondere 
vieringen: Parochiesecretariaat, Willibrordstraat 16, 5091 CD Middelbeers 

Openingstijden: maandag en donderdag van 9.00 – 11.00 uur.  

Tel. 013-5141216  Mail:  parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl 

Melden uitvaarten en andere spoedvragen: 
Nel Deenen, tel 013-5141359 b.g.g. 06-30899488 

Misintenties: Kosten: 10 euro. Opgave Middelbeers en Oostelbeers: Parochiesecretariaat 

Middelbeers. Betalingen: contant of per bankrekening: NL 94 RABO 0133 8919 25 ten 

name van Sint-Odulphus van Brabant te Oirschot met vermelding van mis(sen) en uw 

telefoonnummer. 

Kerkbijdragen: Middelbeers en Oostelbeers: ten name van: Sint-Odulphus van Brabant 

te Oirschot: NL 94 RABO 0133 8919 25 onder vermelding van Kerkbijdrage en je 

adres. 
Hebt u onkosten gemaakt voor de kerk? Vraag om een declaratieformulier bij Nel 

Deenen, 5141359, vul dit in en lever het declaratieformulier door u ondertekend en samen 

met de bonnetjes/facturen in bij Nel.   

Redactie Beerse bijlage: Margriet Hazendonk, Margrietstraat 55 of Nel Deenen, 

Dominee’shof 1 

Rekeningnummer Stichting MOV (Beerse missionarissen):  

NL 16 RBRB 0928 9870 78 t.n.v. Stalpers-Kiemeneij A.M. e/o Moorsel P.J. van in 

zake Stichting MOV-De Beerzen. 
 

 

 

 

 

 


