BEERS NIEUWSBRIEFKE
DECEMBER 2016 - UITGAVE 108
Telefoon: 013-5141216 op maandag en donderdag van 9-11 uur
Mail: alle dagen: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl
Website: www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/
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VIERINGEN ROND KERST
24-12-16
14.00 uur
24-12-16
16.00 uur
24-12-16
19.00 uur
24-12-16
22.00 uur
25-12-16
10.00 uur
26-12-16
10.00 uur
31-12-16
19.00 uur
07-01-17
19.00 uur
08-01-17
10.00 uur

Viering met zang door Zang doet Leven in de Vestakker
Peuterviering
Gezinsviering met zang door het kinderkoor en No Limit
Viering met zang door de Bèrse Canonici
Viering met zang door het dameskoor
Viering met samenzang
Oudejaarsviering met zang door het dameskoor
Driekoningen: viering met zang door de Bèrse Canonici
Driekoningen: viering met samenzang

BEZOEK KERSTSTAL
Natuurlijk is een bezoek aan de kerststal ook dit jaar weer
mogelijk. Maria en Jozef zullen het op prijs stellen en het
knikengeltje knikt van plezier als je er een muntje in stopt. Jezus ligt met
open armen klaar om iedereen te ontvangen op Eerste en Tweede
Kerstdag van 14.00 – 16.00 uur. En natuurlijk kun je ook voor en na de
vieringen bij het Kerstkind terecht.

KOM JE OOK OP DE KOFFIE?
Geen kinderen die naar huis komen? Zit je toch maar alleen te koekeloeren? Moet je een aalmoezenier dringend iets
zeggen? Met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar (Advent) gaan we iedere zondag na de viering koffie drinken in het
parochiecentrum. Gezellig toch? Even bijkletsen. Kom op de koffie bij Koos en maak van je hart geen moordkuil!
Iedereen is van harte welkom!

Meandering van Hoop en Vrede

Door: Toos Wilborts-Pasmans
Vloeiend water, borrelende natuur,
dribbelende slootjes glooien aldaar.
Zoekende waar ‘De Beerze’ ontspringt
begroeten ze elkaar.

Een schamele stal in Bethlehem,
Jozef z’n haast, de Ster hen in strelende stralen bijstond,
’t was nogal eens gauw bekeken,
waar ’t Kindje Jezus zijn lieve Moeder vond.

Kabbelend door vrieskoude landerijen,
meandert ’t zich al twinkelend voort.
Voerend langs brugjes en kapellen,
waar Maria ieders hoop en dank aanhoort!

Vertrouwd zijn aan ‘De Beerze’…
voelt als thuiskomen bij de bron,
’n vlammetje van Licht…,
waar ieders leven eens begon.

Nooit komen we tevergeefs,
daar… waar de Hemel de Aarde raakt…
steken er een kaarsje op.
Vrede, wereldwijd… nimmer waargemaakt??

Mogen wij allen het blijven vieren,
geurende takken, mossen en spijs.
Omarmende warmte, verlangen naar ’t Nieuwe jaar,
meandering van Hoop en Vrede, … Kyrie eleis!
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WIJ HERDACHTEN MET ALLERZIELEN
03-11-15
27-11-15
13-12-15
23-12-15
24-12-15
29-12-15
31-01-16
18-02-16
06-03-16
10-03-16
31-03-16
11-04-16
15-04-16
05-05-16
07-05-16
09-05-16
07-06-16
27-06-16
16-09-16
05-10-16
17-10-16

Tonny Huybers
Jac van Eeten
Jan Hooijen
Marietje Pasmans-Bosch
Sjef van Beers
Nelly de Nijs
Wil van Beers
Antoinette van Gool-Hendriks
Jan Verhagen
Cees van der Velden
Sjaan Roefs-Kolsters
Piërre Veldman
Cor Scheepens
Jan van Herk
Karin Arts-van de Sande
Sjaan Timmermans-Neggers
Toon van Beers
Frans van Dommelen
Riek van Dooremalen-van den Berk
Cor Kolsters-Koolen
Frans van Roosmalen

86 jaar
91 jaar
81 jaar
90 jaar
95 jaar
93 jaar
90 jaar
94 jaar
74 jaar
65 jaar
93 jaar
83 jaar
80 jaar
63 jaar
56 jaar
96 jaar
92 jaar
73 jaar
84 jaar
84 jaar
95 jaar

ONDERHOUD
In de afgelopen maanden is flink onderhoud gedaan aan de
pastorietuinen, zowel in Middelbeers als Oostelbeers. In
Middelbeers is gesnoeid, werden bomen gekapt en nu is het
de bedoeling dat de tuin zo wordt aangelegd, dat er niet veel
onderhoud aan is. In Oostelbeers werd het onkruid aangepakt
en het gras regelmatig gemaaid, zodat de tuin er netjes bij
ligt, als verdere stappen worden ondernomen. Wat die
stappen zijn, kunnen we u niet vertellen om de eenvoudige
reden dat ook wij niet op de hoogte zijn.
Ook op het kerkhof van Middelbeers is men druk doende. Er
is een plan gemaakt om het kerkhof vooraan bij het hek
opnieuw op te planten. Misschien is dit al wel gerealiseerd als
u dit leest.
En met de kerk in Oostelbeers maakt men voortgang. Links
en rechts zijn gaten in de muur gekomen om de aanbouw te
realiseren. In de krant hebben we kunnen lezen dat men in
juni de kerk gebruiksklaar wil hebben.
HET ENIGE ECHTE
Het enige echte mailadres van onze
parochie is vanaf nu:
parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl
Stuurt u een mail naar een van de eerdere mailadressen, dan
moet u er rekening mee houden dat deze niet aankomt en niet
in behandeling kan worden genomen.

ONZE VADER
Dat we met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar ook in de
kerk een aardig woordje over de grens gaan spreken, had u
misschien nog niet gehoord. Maar vanaf dan bidden we het onze Vader met een Vlaamse touch: En vergeef ons onze
schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het
kwade. Amai, zou de Jezus dan toch ‘ne Vlaming zijn geweest?
HET WAS ME TOCH GEZELLIG!
8 Oktober jl. was het voor hedendaagse begrippen druk in de kerk. We vierden onze feestavond voor vrijwilligers. Eén
avond in het jaar – met, voor en door vrijwilligers! - waarop we in woord en daad dank je wel zeggen voor al het werk
dat door vrijwilligers wordt gedaan om onze parochie te laten reilen en zeilen. Degenen die er niet waren, weten niet wat
ze gemist hebben. De kerk was in de loop van de dag omgebouwd tot een echte feestzaal. We begonnen met een viering,
die door het kinderkoor en No Limit werd opgeluisterd, wat met een applaus beloond werd. Daarna werd het keigezellig.
De koffie en de drankjes werden afgewisseld door optredens van de koren en overal werd er volop gelachen en gepraat.
We zagen Ernest in zijn rol als barman en hij zou in die functie zeker niet misstaan in de kerk van Oostelbeers als deze
straks klaar is als dorpshuis. Klapstuk van de avond was het hapjesbuffet. Kortom het was Genieten met een grote G.
Dankbaar kijken we terug op deze avond en op het vele, vele werk dat door vrijwilligers wordt gedaan. Want we moeten
er toch niet aan denken hoe het eruit zou zien in het parochiecentrum, op het kerkhof, in de kerk - om maar eens enkele
dingen te noemen - als alle vrijwilligers thuis zouden blijven. Hoe het zou zijn, als er geen geld werd ingezameld, de
koffie niet meer bruin stond en de laatste nieuwtjes niet meer werden uitgewisseld. Daar willen we toch niet aan
denken?!

AGENDA
10 januari 2017
eind januari 2017
26 februari 2017
17 maart 2017
14 mei 2017

: inleveren tekst carnavalslied
: actie kerkbalans
: carnavalsviering
: vormsel
: eerste communie
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KORT ALLERLEI

WEET U …
► dat 11-11 al weer voorbij is en de eerste
stappen voor de carnavalsviering
ondernomen zijn?
► dat het motto van carnaval 2017 is: ’t is
ene pot nat
► dat u weer een tekst kunt maken op het
volgende carnavalslied: Bij ons staat op de
keukendeur
► niet zeker of u de tekst wel kent?
► geen nood! We leggen hem achter in de
kerk, u kunt hem halen bij het secretariaat of
via de mail bij neldeenen@chello.nl
► dat uw teksten hier ook ingeleverd moeten
zijn voor 10 januari 2017!!!
► dat er anders te weinig oefentijd is?

WEET U…
► dat Han van Diesen terug is van weggeweest en weer
lid van de contactgroep is?
► dat we niet weten wie of wat hij niet kon missen?
► dat we blij met hem zijn?
► dat al menig klusje door hem is aangepakt?
► dat vragen en boodschappen voor de contactgroep
gericht kunnen worden aan:
contactgroep.beerzen@odulphusvanbrabant.nl

WIST U …
► dat op 10 november de ziekenzalving en- zegen
plaats vond in de Vestakker?
► dat Rinus van de Boomen de middag een
vrolijke noot gaf?
► dat het heel gezellig was?
► dat de hemel er zo wel uit mag zien?

Niet vergeten!

WEET U …
► dat deze notitie over geldzaken gaat?
► dat we ook in de kerk niet zonder geld kunnen?
► dat de toegezegde bedragen voor de aktie
Kerkbalans nog niet door iedereen betaald zijn?
► dat dat niet erg is, want het kan nog net
voor het jaar voorbij is?
► dat 2017 weer kansen geeft voor iedereen,
ook met betrekking tot de actie kerkbalans?
► dat de tweedehandsmarkt op 9 oktober,
georganiseerd door de MOV, € 501,70 op bracht?

WEET U …
► dat we graag hebben dat u een aanmeldingsformulier invult als u vrijwilliger wordt van een
werkgroep?
► waarom?
► dat we u anders niet kunnen feliciteren met
uw verjaardag?
► dat we u ook niet uit kunnen nodigen voor de
vrijwilligersavond?
► dat u dan niet weet wat u mist?
► dat deze aanmeldingsformulieren bij het
secretariaat te verkrijgen zijn?
► dat Koos u ook wel kan helpen?
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GEDOOPT
25 september
Kas, zoon van
Tim van Kollenburg
&
Nienke Bosboom
Erica 23
Floor, dochter van
Maarten Smits
&
Tanja Oosterhof
Andreasstraat 6B
Cil, zoon van
Arjan van den Bogaart
&
Merian van den Meijdenberg
Plataan 25
29 oktober
Emma, dochter van
Walter van Rooij
&
Hanneke van Spreuwel
Driehoek 10
30 oktober
Bas, zoon van
Marcel de Wert
&
Dian van Laarhoven
Broekdijk 4
Britt, dochter van
Bart van Elderen
&
Riejanne van de Wouw
Margrietstraat 28
Britt, dochter van
Jos de Laat
&
Lian Oppers
Hoogdijk 57A

RUST IN VREDE
Ruim 84 jaar geleden werd Riek van Dooremalen-van den Berk geboren. Ze groeide op
in Oostelbeers. Leerde op latere leeftijd Jan van Dooremalen kennen, Ze trouwden,
kregen 4 dochters en leefden samen het leven, zoals wij dat allemaal doen, met ups en
downs, met vreugdevolle en verdrietige momenten. Ze vormden Riek tot de vrouw die ze
uiteindelijk is geworden. Riek bleef mensen trouw tot over de dood heen. Ze was
standvastig en bleef bij een eenmaal genomen besluit, ook al leek dat niet gemakkelijk.
Ze kon ten volle genieten van de kleine dingen in het leven. Haar gezin met de
kleinkinderen waren haar alles en feest was geen feest als er Riek niet was en geen gebak.
Zelden of nooit hoorde je haar klagen of zeuren ook niet toen Jan overleed. Ze was een
bescheiden mens. Ze zou zich nooit opdringen. Om aan de nodige portie beweging te
komen maakte ze dagelijks een ommetje. Toen Parkinson haar leven steeds meer in de
greep kreeg kwam ze naar een aanleunwoning aan de Vestdijk, waar ze zich direct
thuisvoelde. In de loop van augustus bleek dat ze ernstig ziek was. Op vrijdag 16
september overleed ze.
In juni 2016 vierde Cor Kolsters-Koolen samen met Harrie nog hun diamanten
huwelijksfeest. Op 5 oktober kwam er onverwacht een einde aan het leven van Cor.
Onverwacht, want ze leek zo’n sterke vrouw. Ze was een actieve vrouw en ze fleurde het
leven op, letterlijk en figuurlijk. Nergens bloeiden de geraniums zo uitbundig als bij Cor.
Kaarten was een favoriete hobby en ze kon het als de beste. Ze zong eerder in het koor en
poetste ook de kerk mee. Haar zorg voor Harrie hield haar de laatste jaren vaker thuis. In
haar huis moest alles blinken en glimmen en Cor zorgde daar hoogst persoonlijk voor.
Een foto van Cor met de kalfjes was kenmerkend voor haar liefde voor het boerenleven.
Kinderen waren Cor en Harrie niet gegund, maar neven en nichten droegen ze een warm
hart toe. Cor heeft 84 jaar mogen worden.
Frans van Roosmalen heeft zich zijn hele leven geborgen gevoeld in de bescherming van
het gezin. Een bescheiden en wat in zichzelf gekeerde man, die zijn werk altijd serieus
nam. Nauwgezet en secuur veegde hij telkens opnieuw de stoep voor het huis, tot alle
ongerechtigheid verdwenen was. Zo kenmerkend voor Frans. Nooit vragend, altijd
tevreden. Genietend van Middelbeers en omgeving, zijn geschiedenisboeken en de
eenvoudige dingen van het leven. Hij had een ijzersterk geheugen. In de Hapertse kluis
vond hij eenzelfde geborgenheid als in het huis op de hoek van de Willibrordstraat. Hij
bracht daar de laatste vijf jaar van zijn leven door. Op 17 oktober overleed hij zacht en
kalm op 95-jarige leeftijd.

Nol van Beers groeide op in Oostelbeers in een gezin met 9 kinderen. De Tweede
Wereldoorlog zette een stempel op zijn leven door het overlijden van zijn zusje. Hij
27 november
trouwde met Lies van de Loo, stichtte zijn gezin en ze hadden het druk met hun
Mees, zoon van
kruidenierswinkel. Toen ze de winkel aan de kant deden en verhuisden naar de
Erwin de Wert
&
Kromvensedijk braken de mooiste jaren van zijn leven aan. Het leven vraagt niet veel.
Anne Verbeek
Zorgen voor kachelhout, er zijn voor zijn kinderen en kleinkinderen, die naar hartelust
Antoniusstraat 40
konden ravotten bij opa en oma. Het was genieten Hij vierde zijn 50-jarig huwelijk met
Lies. De dood van zijn kleinzoon Bas en zijn vrouw viel hem zwaar, maar hij wist er toch
op een positieve manier mee om te gaan. Er kwamen echter steeds meer beperkingen en toen hij onlangs ziek werd, bleek dat
herstel moeilijk zou zijn en op 24 november overleed Nol op 89-jarige leeftijd.
Mia Scheepens-van den Nieuwenhof werd geboren in Eindhoven als
oudste in een gezin van 11 kinderen. Met een moeder, die af en toe
sukkelde met haar gezondheid, heeft ze geen gemakkelijke jeugd
gehad. In de oorlog moest ze de dorpen op om voor eten te zorgen. Zo
leerde ze vader Scheepens kennen. Samen kregen ze 8 zonen en 3
dochters, die op hun beurt weer zorgden voor een talrijk nageslacht. In
1964 verhuisden ze naar Middelbeers. Ze had een druk leven, maar
was tevreden met wat het leven haar bracht. Zorgen voor haar gezin,
steun vinden in de kerk en bij Maria als het leven moeilijk werd. Ze
klaagde nooit en zette altijd door, ook toen ze een kind en later haar
man verloor. Toen de kinderen allemaal het huis uit waren, verhuisde
ze naar een huisje in de Kraaiheide. In 2004 kwam ze in de Vestakker
terecht. Langzamerhand nam Alzheimer haar leven steeds meer over
en moest ze worden opgenomen in het verpleeghuis, waar ze een prima
verzorging kreeg en zich thuis voelde. Op 25 november overleed ze. Ze
werd 95 jaar.
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