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TEGELTJESWIJSHEID EN VRIJWILLIGERSAVOND 

We zijn weer begonnen en we wagen er al meteen een feestje aan. Op 8 oktober 

houden we onze avond voor vrijwilligers om onze waardering jegens u te laten 

blijken. Inmiddels zijn de uitnodigingen weer de deur uit. Deze keer hebben we er 

voor u wat huiswerk aan verbonden. Heel graag zouden we van u te weten zien te 

komen welke baantjes u heeft en hoe lang u uw vrijwilligersbaantje al uitoefent. Het 

geeft de parochie de mogelijkheid u eens op een bescheiden wijze in het zonnetje te 

zetten  als de situatie zich daarvoor leent. Graag zien we dan ook de formulieren 

zoveel mogelijk ingevuld retour, ook als u niet komt. 

 

Bent u vrijwilliger en heeft u geen uitnodiging gehad? Bij het secretariaat of bij Koos 

kunt u een formulier krijgen om uw gegevens in te vullen. Ook achter in de kerk 

liggen blanco formulieren. Wordt u in de toekomst vrijwilliger of stopt u met een 

bepaalde taak, dan vragen we u een formulier ‘Aanmelding/afmelding vrijwilliger’ in te vullen. Zo houden we onze 

administratie up-to-date. We zien u graag op 8 oktober! 

 

NIEUWE  MOGELIJKHEDEN. 
De laatste jaren krijgen we steeds meer de vraag of er ook een meer persoonlijk afscheid kan plaatsvinden in ons 

kerkgebouw, gekoppeld aan het kerkelijke afscheid van een dierbare parochiaan. We hebben hier een nieuwe 

mogelijkheid voor geschapen. 

In ons kerkgebouw in Middelbeers is nu een groot scherm aangebracht, waarop middels een projector foto's of een 

filmpje door familieleden geprojecteerd kunnen worden, terwijl er muziek afgespeeld wordt, die door de familie of de 

overledene zelf is gekozen. 

Een dienst, waar van deze mogelijkheid gebruik gemaakt kan worden, ziet er dan als volgt uit: 

Het eerste half uur is er de mogelijkheid van persoonlijke toespraken, afgewisseld met eigen (gepaste) muziekkeuze en 

beelden, geregisseerd door de familie. Daarna wordt het projectiescherm weggedraaid en is er een normale kerkelijke 

afscheidsviering waarbij er geen persoonlijke teksten door de familie/bekenden meer worden gesproken. De 

afscheidsviering zal hierdoor een paar minuten langer duren dan zonder deze mogelijkheid, maar omdat het persoonlijk 

afscheid meer aandacht krijgt, denken we dat dit met name bij jongere mensen meer aanspreekt, terwijl er toch een 

kerkelijk afscheid voor de crematie/ begrafenis plaatsvindt. 

Bij het persoonlijk gesprek bij een overlijden zullen de bestaande mogelijkheden met de nabestaanden worden 

besproken. 

Er zijn met name vele ouderen, die al langer hebben aangegeven prijs te stellen op een kerkelijk afscheid; dit botst dan 

niet meer met de wens van andere familieleden voor een persoonlijker afscheid. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. 

 

De mogelijkheden met projectie zijn natuurlijk ook groot voor andere gelegenheden, zoals met de peuterviering met 

Kerst, een viering zoals de Passion en zo is er nog veel denkbaar. 

 

CONTACTGROEP 

Vragen of boodschappen voor de contactgroep? Stuur een mail naar de secretaris: 

contactgroep.beerzen@odulphusvanbrabant.nl  

 

KERSTPROMS 
Op 17 december is er een benefietconcert op de legerplaats Oirschot, Eindhovensedijk 42 ten bate van het Bijna Thuis 

Huis Best / Oirschot. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via het parochiesecretariaat à Є 17.50. Legitimatie is 

verplicht. Meer info: www.lions.nl/best.oirschot 

 

KERKBIJDRAGE 
Nog geen kerkbijdrage betaald? Het kan nog. Achter in de kerk liggen formulieren waarmee u ons kunt machtigen een 

bedrag van uw rekening te incasseren. U mag natuurlijk ook een bedrag overmaken naar onze rekening NL94 RABO 

0133 891 925 onder vermelding van kerkbijdrage. 

 



 
 

 

 

GEDOOPT 
 

11 juni: 

Mila 

dochter van  

Geert van der Heijden  

&  

Bregje Hamelink 

Vestdijk 49 

 

12 juni 

Milou  

dochter van 

Tom van Kollenburg  

&  

Petra Claassen 

Calluna 61 

 

Ieke  

dochter van  

Willem van Kollenburg &  

Marieke Renders 

Putstraat 18 

 

Raff en Lizz 

zoon en dochter van Dennis 

Huijbregts  

&  

Yvonne Lavrijsen 

Reusel 

 

Tom  

zoon van  

Geert-Jan van der Heijden  

&  

Sandra Lavrijsen 

Hooge Mierde 

 

10 juli: 

Inge  

dochter van  

Jan van Kerkhof 

& 

Mieke Wilborts 

Putstraat 6 

 

Britt  

dochter van  

Ard Timmermans  

&  

Renate Doornbos  

Huijgevoort 22 

 

Luus  

dochter van  

Ties Kaal 

& 

Irma Vennix  

Voorteindseweg 9 

 RUST IN VREDE  
 

Toon van Beers werd als jongste in een boerengezin van acht kinderen geboren op 

22 maart 1924 in Hoogeloon. Zij legden zich toe op loonwerk bij de boeren en Toon 

moest schapen hoeden en de melkwagen rijden. In de Beerzen leerde hij Cor kennen 

en zij trouwden in 1949. Ze kregen vier kinderen. Hun gemengde bedrijf had koeien, 

kippen en varkens. Hoewel het geen vetpot was, werd iedereen gastvrij onthaald. 

Toon en Cor vonden het belangrijk dat de kinderen, vooral Jo, een goede plek hadden 

gevonden. Ze waren trots op hun kleinkinderen. Na het overlijden van Cor, had Toon 

moeite met het alleen zijn. Hij leerde Ciska kennen en ook met haar had hij het goed. 

Toon kwam overal en kende iedereen. Familiebanden interesseerden hem in het 

bijzonder. Toon was stamgast bij dancing Heidelicht, voor een praatje en een dansje. 

Ook het overlijden van Ciska raakte hem. Bij zijn uitstapjes leerde hij broer en zus 

Jan en Betsie kennen. Samen beleefden zij gezellige uurtjes. Bij de Jacobushoeve 

was hij bijna dagelijks een graag geziene gast. Daar werden veel nieuwtjes 

uitgewisseld. Door hartproblemen werd zijn levenslust steeds minder. De laatste 

maanden bleef hij het liefst thuis. Toon overleed thuis op 7 juni 2016. 

 

Op de klanken van de tango, de lievelingsdans van Ine en Frans van Dommelen 

werd Frans de kerk ingebracht. Zo wilde hij het. Hij wist heel goed wat hij wilde en 

wat niet en zijn laatste wensen waren heel stellig.  

Frans, grote steun en toeverlaat van Ine. Voor de kinderen een rots in de branding. 

Hij kon zo genieten van de kleine dingen, die het leven in petto had en wist ze 

bovenmate te waarderen. Hij wist wat het zeggen wilde, als je al jong je vader moest 

verliezen en hij heeft het leven met zijn kinderen en kleinkinderen dan ook meer dan 

uitgebuit door er te zijn met raad en daad en ze voor te leven wat werkelijk van 

belang was. Vriendschappen waren voor hem van grote waarde; hij genoot van het 

contact met mensen, ook toen hij ziek was. Hij had het leven lief en heeft gevochten 

om zijn ziekte de baas te worden. Nog één keer zelf naar zijn jongens, hun vrouwen 

en niet te vergeten zijn kleinkinderen met de wensambulance. Het werd een dag met 

een gouden randje. Voor Frans en voor zijn gezin. Om nooit te vergeten. Frans van 

Dommelen: ‘unne gewone mens’  met z’n fouten en gebreken en juist daarom zo 

bijzonder. Frans stierf op 27 juni. Hij was 73 jaar. 

 

WAT – ALS?  
 

Pokemon Go Jawhe Go werd? Was er dan voor ons oudjes geen plaats meer? 

KERK OOSTELBEERS 
Er ligt een ontwerp omgevingsvergunning voor het verbouwen en herbestemmen van 

de kerk in Oostelbeers ter inzage bij de gemeente (zie Weekjournaal week 35) 

 

 

 
GOED OM TE WETEN 

Telefoon: 013-5141216 op maandag en donderdag van 9-11.  

Mail: alle dagen: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl. / Website: 

www.odulphusvanbrabant.nl\beerzen\ / Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0133 891 925 


