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WE DOEN HET ANDERS 

 
Dit jaar vragen we uw aandacht, medewerking en giften voor de vastenactie en heel concreet voor een jeugdhuis in San  

Salvador in El Salvador. Dus dit jaar niet voor de Beerse missionarissen. Met de vastenactie is de afspraak gemaakt dat 

we om het jaar met een landelijk project mee moeten doen om het jaar daarop in aanmerking te kunnen komen voor een 

project waarmee mensen uit de eigen parochie zijn verbonden.  

Dat is dus dit jaar het geval. We hopen toch dat u een beetje verder wilt kijken dan ‘eigen is geen vodje’. 

We doen het deze keer anders dan anders. Met de Nieuwsbrief krijgt u ook het vastenzakje in de bus.  

Maar …. deze keer gaan niet onze vrijwilligers rond om de vastenzakjes op te halen. We vragen u om het vastenzakje te  

vullen en zelf in te leveren bij één van de adressen die achter op de flyer staan, die u bij deze Nieuwsbrief aantreft. 

Wij organiseren op zondag 9 april een actie, waaraan iedereen een steentje bij kan dragen. Vaders, moeders, opa’s, 

oma’s, kinderen en kleinkinderen, iedereen is welkom.  

Je geeft niet voor niets. Je krijgt er ook wat voor terug. Gezelligheid en een versterkte inwendige mens, zo hopen we. Zie 

verder de flyer. Kom en breng je vrienden en vriendinnen mee. En, o ja, voor niets gaat de zon op. Dus vergeet niet je 

portemonnee! 

 

 

 

ONZE KERKHOVEN 

 

Onze Beerse parochiegemeenschap doet er alles aan om onze kerkhoven tot mooie begraafparkjes te maken. Deze 

worden keurig onderhouden. Vorig jaar heeft het kerkhof van Middelbeers een geweldige opknapbeurt gehad. 

Het hek van de begraafplaats was oud en begon behoorlijk door te roesten. Het was bijvoorbeeld al een hele klus om de  

bouten van het oude hek, die door de roest vreselijk aangetast waren, te verwijderen. We hebben lang nagedacht over een  

mooi stijlvol toegangshek, dat geen schade kon berokkenen aan eventuele baldadige jeugd vanwege scherpe punten. 

Verder is de aanplant onder handen genomen. Het moet zo direct in het voorjaar/ zomer een prachtig gezicht worden als  

je de begraafplaats oploopt. Wij zijn de anonieme schenker dankbaar voor dit gulle gebaar. 

In deze tijd kunnen we best begrijpen, dat er veel mensen kiezen voor een crematie, maar ook daarvoor kunnen onze  

begraafplaatsen een mooie plek zijn. We hebben daarvoor alle mogelijkheden: In Oostelbeers is er de urnenmuur. In  

Middelbeers het urnenveld en het uitstrooiveld. 

In beide plaatsen is het ook mogelijk een urn in een reeds bestaand graf van een eerder overleden partner bij te plaatsen. 

We hebben eerbied en respect voor onze dierbare overledenen en dat willen we ook laten zien in goed onderhouden 

begraafplaatsen in Oostel- en Middelbeers. 

 

 

 

 AGENDA 
 

8 april 2017 : korte viering met babyparade 

9 april 2017 : heel beers bakt enz. 

7 mei 2017 : viering bij de kapel Westelbeers 

14 mei 2017 : eerste communie 

 

 

 

 

BEERS NIEUWSBRIEFKE 
APRIL 2017 - UITGAVE 109 
 

 

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

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

Website: www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/  

Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0133 891 925 

.  
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BIJBELGROEP 

 

De Bijbel is het meest verkochte en gelezen boek op de hele wereld. Maar wat weet je ervan? En wat kun je ermee? 

Waarom is er een Nieuw Testament en een Oud Testament? Waarom is er een Joodse Bijbel (die de Islam ook kent) en 

een christelijke Bijbel? Zijn het symbolische vertellingen of ware gebeurtenissen? Wat is de evolutietheorie ten opzichte 

van het scheppingsverhaal? Wat is een profeet? Wat is een gelijkenis? Waarom werd de Bijbel in de zuidelijke 

provincies vroeger nooit gelezen? Wil je antwoord op één of meerdere van deze vragen?  

Sluit je dan aan bij de Bijbelgespreksgroep in de huiskamer van de pastorie van Middelbeers. Er wordt samen gepraat 

over de bijbel, maar er wordt geen les gegeven. Er wordt een eigen inbreng gevraagd, maar gezelligheid is hier ook 

belangrijk. Dit natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee van Koos. De gespreksleider is Aalmoezenier Paul 

Versteegh. Deelname is gratis. De eerste bijeenkomst (20 maart) is intussen geweest, maar er komt een vervolg. U kunt 

in de Huis-aan-huis bij de kerkberichten lezen, wanneer. U bent ook dan nog van harte welkom. 

 

 

 

RUST IN VREDE  

 

Nico Pasmans, weduwnaar van Marietje Bosch. Geboren op 12 september 1926 als enige jongen in een gezin met 3 

zussen.  Hij is overleden op 26 december 2016. Nico verloor zijn vader toen hij 4 jaar oud was. Twee jaar later verhuisde 

het gezin naar de Hoogdijk. Hij was een hardwerkende jongeman, heel secuur en zuinig op het gereedschap waarmee hij 

werkte. Nico ontmoette Marietje in Oerle. Na hun huwelijk werd Wilma geboren en later kwam Bert in de familie. Er 

kwamen 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Nico heeft veel werk verricht op het land en in de stallen. In zijn 

museum had hij veel oude gereedschappen uitgestald. Na het overlijden van Marietje kreeg Nico het moeilijk. Hij 

probeerde er kranig het beste van te maken. Tot het laatst wilde Nico de regie in eigen handen houden. Op tweede 

Kerstdag ontving hij het Sacrament der Zieken. Onder de mooi verlichte kerstboom, dichtbij kindje Jezus, is Nico rustig 

ingeslapen. 

 

Noud Hermans was bij leven een markante persoonlijkheid. Hij werd geboren als 7
e
 in een gezin van uiteindelijk 14 

kinderen. Delen was een werkwoord dat niet alleen in zijn vocabulaire stond, maar dat hij ook daadwerkelijk beoefende. 

Hij zette zich in voor anderen om hun leven mooier te maken. Hij gaf richting aan, deelde initiatieven en ideeën. Hij zag 

daarbij wel graag dat het ging, zoals hij het voor had, wat niet altijd in goede aarde viel. Hij heeft een groot stempel 

gedrukt op het onderwijs. Ook in verbaal uitdelen stond hij zijn mannetje. Met name kerk, overheid en onderwijs 

moesten het ontgelden. Bij hem stond altijd de mens voorop, niet het systeem. Duidelijkheid hoorde bij hem in alles. Hij 

was zeer betrokken  en genoot in het leven van alles wat het leven aangenaam kon maken. Zijn geloof was een steun 

voor hem en ook daarin was hij overtuigd dat het leven na de dood verder gaat, zij het op een andere wijze. Noud 

overleed op 6 februari te  Hapert. Hij werd 84 jaar. 

 

Wil Spitters, echtgenote van Jan Smolders. Wil is geboren als 3
e
 kind in een gezin van 8 kinderen op 17 april 1946. In 

1969 trouwde ze met Jan en een jaar later werd Manfred geboren. Zorgen voor Jan, Manfred en later voor Maaike stond 

voorop. Haar twee kleinkinderen waren haar oogappeltjes. Niets mocht hen ontbreken. Wil was tevreden, altijd in voor 

een praatje, maar ze trad nooit op de voorgrond. Ze genoot van de tuin, de kleurige perkplanten en de vele fuchsia’s. Jan 

en Wil gingen graag naar mooie plekjes in Nederland. Tijdens het luisteren naar muziek op de radio in de keuken werden 

er veel puzzels opgelost. Iedereen was welkom voor een kopje koffie of thee. Ondanks de hinder van reuma klaagde ze 

nooit, ook al ondervond ze allerlei beperkingen.. Vier jaar geleden werd Wil ernstig ziek. Ze had de hoop, dat het goed 

zou komen. Altijd opgewekt en positief. In het bijzijn van haar gezin is Wil in alle rust overleden op 11 februari 2017. 

 

Jan Huijbers woonde in zijn leven op Kosterstraat 2, 4 en 6. Op nummer 2 begon zijn leven, nummer 4 werd gebouwd 

voor zijn Tonnie en zijn gezin en op nummer 6 ging hij wonen, toen het werken zo goed als gedaan was. Hij vertelde 

graag over vroeger. Over zijn werken op de boerderij, waarbij de ploeg en het paard een kolfje naar zijn hand waren. 

Over zijn verliefdheid voor Tonnie, zijn vrouw en de moeder van zijn 6 kinderen: 3 meiden en 3 jongens. Zijn 

varkenshandel die hem verder bracht dan Beers. Na de varkenshandel ging hij in de konijnen. Ook ging hij biljarten, 

vooral samen met zijn broer Frans, die een eigen biljartkamer had. Maar ook samen waren ze nogal eens te vinden in ‘De 

Nachtegaal’ om hun geliefde bezigheid uit te voeren. Ongeveer 15 maanden terug overleed Tonnie. Het gemis was groot 

en toen hij weer een beetje zijn draai begon te vinden, kwam ook Jan ten val. Voor hem werd het leven steeds zwaarder 

en hij verlangde ernaar dat hij naar Tonnie kon. Op 17 februari overleed hij in de leeftijd van 86 jaar. 
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KORT ALLERLEI 

 
► In de carnavalsviering werd gul gegeven, maar jammer genoeg zijn kauwgom, 

snoepjes en confetti bij de bank niet zo gewild. 

► Op zaterdag 8 april is om 17.00 uur in de Middelbeerse kerk een korte viering voor 

alle dopelingen van 2016 en hun ouders en familie. Tijdens deze viering wordt weer de 

babyparade gehouden en worden de doopplaatjes uitgereikt. 

► Voor de vieringen in de Goede Week en Pasen verwijzen wij u naar de grote 

Nieuwsbrief. Let op: Op Witte Donderdag is er alleen een maaltijdviering voor de 

kinderen in de kerk van Middelbeers. U bent daarbij natuurlijk van harte welkom. Ook 

is er dan een viering in de Odulphuskerk van Best, waarbij alle parochianen uit de hele parochie Sint-Odulphus van 

Brabant welkom zijn. Op Goede Vrijdag kunnen we samen met de parochianen van de andere torens in onze parochie de 

viering bijwonen in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot om 20.00 uur. ’s Middags om 15.00 uur is er een kruisweg in de 

kerk van Middelbeers. 

► Op paaszaterdag is het mogelijk wijwater af te halen in de kerk van 11.00 – 12.00 uur. 

► Op Eerste Paasdag wordt er geen communie gebracht naar de bewoners in de Vestakker. 

► Regelmatig is er wat anders te zien in de tentoonstellingsruimte achter in de kerk. Kijk er eens naar. 

► Op 7 mei is er om 10.00 uur een viering bij de kapel van Westelbeers met (waarschijnlijk) medewerking van het 

Westelbeerse Mariagilde en – dat staat vast - de harmonie. De viering in de kerk komt dan te vervallen.  

Of op 1 mei de traditionele opening van de meimaand door zal gaan, kunt u straks lezen in de Huis-aan-Huis. 

► Na de viering op zondag wordt het steeds gezelliger in het parochiecentrum. Steeds meer mensen weten de koffie van 

Koos te vinden. 

 

 

 

GEZOCHT 
 

Wij zoeken enkele interieurverzorgers /sters voor kerk en het parochiecentrum. Op zijn Beers gezegd: poetsers/sters. 

Interesse? U kunt zich melden bij Koos. 

U vraagt zich af hoe lang het werk duurt? Dat is een beetje afhankelijk van hoe gezellig het is als er koffie en thee  

gedronken wordt. En op uitdrukkelijk verzoek van Koos: ook vrijwilligers uit Oostelbeers zijn van harte welkom. 

 

 
 

 

AKTIE KERKBALANS 
 

Het zit er weer op! Of misschien: nu moet het nog komen! Of van allebei een beetje. Degenen die daadwerkelijk in touw  

zijn geweest voor de aktie kerkbalans, hebben hun werk er weer op zitten. Daarvoor allemaal heel hartelijk dank. Zonder  

jullie zouden we niet gescoord hebben, wat we nu toegezegd hebben gekregen. En dat viel beslist niet tegen. De  

toezeggingen bedroegen in totaal bijna 36.000 euro. Daarvan is al een geruim deel binnen. En de rest? Daar moeten  

degenen, die nog niets hebben overgemaakt, nog voor in actie komen. Ook als u niets heeft toegezegd, mag u altijd nog  

geld overmaken onder vermelding van kerkbijdrage 2017.. Vergeet u het niet? U houdt een kerk in de Beerzen overeind! 

 

Uit de brieven bleek dat er behoefte is aan een rekening en verantwoording. Sinds de boekhouding is overgenomen door 

Sint-Odulphus van Brabant hebben we deze in de Beerzen niet meer gezien. De contactgroep heeft het bestuur gevraagd 

om een financieel overzicht in het komende jaar. Het zou mogelijk moeten zijn, al is het niet persé met de aktie, dan toch 

zeker later in het jaar. 
 

 

 

WARME CHOCOMEL 
 

Het is al weer een poosje geleden, maar te leuk om het niet te 

vermelden. 

Op kerstavond was het na afloop van de gezinsviering gezellig 

druk op het kerkplein. De dames van de werkgroep hadden 

bedacht dat warme chocomel er wel in zou gaan bij de 

kerkgangers. En zo was het ook. Hier ziet u een impressie van die 

avond. 
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GEDOOPT 
 

29 januari: 

Renske, 

dochter van 

Terry Louwers 

& 

Sandra Bosmans 

De Venne 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVORMD 
 

Op 18 maart werden in een zeer druk bezochte viering de volgende kinderen gevormd 

door Mgr. R. Mutsaerts: 

Yanthe van Beek - Tjeu de Bie - Pleun van den Bosch - Gijs Bressers 

Fenna Dilissen - Johan Hazenberg - Noor Hems - Teun der Kinderen 

Marilène Kwaaitaal - Bianca Louwers - Rens Manders - Bram Reijrink  

Mylon Spanjers - Julie van Summeren - Roy Dieker - Kars van Essen 

Siem Jansen - Rafaël Khandouzi - Kars Kolsters - Lex Liebregts  

Bram Neggers - Kristel Nooijens - Paula Raes - Nanne Reijrink  

Silje van de Sande - Stef Schalks - Nina Willems 

 

  

 

ZO KAN HET OOK 

 

Je zou zeggen dat het niet 

meer bestond in de 

Beerzen. Niets is minder 

waar. Collecteren langs 

de deuren en een warm  

onthaal vinden! Koffie 

aangeboden krijgen, de 

collectant bedanken!  

Geweldig. 

Hartverwarmend!  

Daar kun je als  

collectant toch alleen 

maar van dromen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASEN 
 

Op die morgen  

met het open graf  

liet God ons zeggen:  

dit is het feest van de overwinning  

op datgene wat onoverwinnelijk lijkt,  

dit is het feest van het leven  

dat sterker is dan de dood.  

 

Pasen  

is geen feest om naar te kijken.  

Pasen moet je voelen en beleven:  

zelf verrijzen uit het duister kluwen  

waarin je bent verstrikt  

en met de ogen - knipperend in het morgenlicht -  

getuigen  

dat Hij in jou verrezen is.  

Uit: Zondagsvieringen  

 


