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WE DOEN HET ANDERS
HEEL BEERS BAKT, LOOPT, PUZZELT, KIJKT, GRABBELT, DRINKT, EET EN GEEFT VOOR HET GOEDE
DOEL.

9 April, een schitterende zonnige zondag: tijd voor een nieuwe manier van de Vastenactie.
Tot nu toe bestond deze actie uit zakjes rondbrengen en
ophalen en de deelnemers hoefden er alleen maar iets
in te doen. Anno 2017 doen we het in Beers anders:
handen uit de mouwen, heb iets over voor het goede
doel, want deze tijd voor Pasen is een tijd van actief
ermee bezig zijn!
Er werd een oproep gedaan om te bakken en een
puzzeltocht uit te schrijven, er werden prachtige
ansichtkaarten gemaakt en een mooie pop gegeven, er
werden statafels en andere tafels klaar gezet, er werd
van alles gehaald om de inwendige mens in staat te
stellen mee te werken aan dit goede doel. En het was
een groot succes. Kinderen trokken met het gezin door
heel Middelbeers om de gefotografeerde verborgenheden te ontdekken en het huisnummer daarvan op te tellen bij die
van de vorige foto’s in de hoop de felbegeerde prijs in de wacht te slepen: het beklimmen van de kerktoren met mooi
uitzicht en het luiden van de klokken terwijl je er zelf naaststaat. Na afloop wachtten de heerlijke pannenkoeken. Voor de
wachtenden was er volop gebak en koek, hartige hapjes en koffie en thee. Terwijl de kinderen hun zoektocht afmaakten
werd het steeds warmer en ook een biertje, radler of cola vond
de weg naar de dorstige kelen. Natuurlijk was het wel: niets
voor niets. Voor alles werden bonnen ingeleverd, waarvan de
opbrengst voor het doel van de actie was. Men kon ook raden
hoeveel farfalle er in de glazen pot zaten en hoe toch die mooie
pop heette. De grabbeltonnen bleken ook een leuke inhoud te
bevatten en er kon een mooie stapel gemaakt worden van
waxineofferlichtjes. Wat vooral niet vergeten mocht worden
waren de eigen creaties van de palmpasenkruizen met haantjes,
snoep en versiering die de jonge knutselaars maakten. Toen de
puzzelaars terug waren mochten de prijswinnaars onder
begeleiding hun prijs in ontvangst nemen en konden de mensen
op het kerkplein hun welluidend klokgelui vernemen. De klokkentoren en de gewelven van onze kerk kennen voor deze
kinderen geen geheimen meer! Inmiddels werd door middel van een Amerikaanse veiling een originele Paaskaars
verkocht, allemaal voor het goede doel. We kunnen met recht zeggen: een nieuwe traditie is die middag geboren!
De prijzen zijn inmiddels aan iedereen overhandigd. De totale opbrengst inclusief de giften in de kerk was ruim Є
1700,=.

RUST IN VREDE

Wim Aarts, 51 jaar getrouwd met Toos van den Bisen. Hij werd geboren in Oostelbeers op 18 oktober 1941. Wim en
Toos bouwden een huis aan ’t Ven. Daar werd dochter Wilma geboren. Wim begon als schilder, maar werd later
brandweerman in Tilburg. Ze verhuisden naar Tilburg en daarna naar Goirle. Ze kwamen weer naar Middelbeers en
gingen aan de Klokkenmaker wonen. Toen Wim met pensioen ging, genoot hij samen met Toos van op vakantie gaan,
fietsen en jeu de boules. Wim hield van de natuur en zijn tuin. Hij werd vrijwilliger bij Ons Mevrouw. Hij was graag
onder de mensen. Wim was een optimist, maakte veel grapjes en was recht door zee. Als vader en opa stond hij altijd
klaar voor zijn gezin. Wim overleed onverwachts in het ziekenhuis op 16 maart 2017, 75 jaar oud.
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Anneke de Laat-van den Berk werd geboren in 1928 en moest van jongs af aan flink mee aanpoten als hulp in de
huishouding en later in een hotel in Tilburg. Op de kermis van Hilvarenbeek kwam ze Toon de Laat tegen en met hem
stichtte ze een gezin. Ze kregen samen 6 kinderen, waarvan ze er al direct één moesten missen. Ze was vooral moeder en
het zorgen en werken voor haar gezin kwam op de eerste plaats. Een borstoperatie, waarbij iets mis ging, noopte tot
gezinshulp. Ze werden verblijd met drie kleinkinderen. In 1982 stierf Toon onverwachts en vanaf toen was Anneke
Anneke niet meer. Rond de eeuwwisseling begon haar geheugen haar in de steek te laten en ruim 14 jaar geleden ging
Anneke naar een gesloten afdeling in de verzorging, omdat dementie zelfstandig leven thuis onmogelijk maakte. Op 28
maart kwam er een einde aan een veelbewogen leven. Op 3 april werd ze te ruste gelegd op ons kerkhof in Middelbeers.
‘Nie moeilijk doen, gewoon deurdoen, nie in de weeg lopen’ was het motto van An Pasmans-van Haren. An werd
geboren in Oirschot in 1929 en kwam uit een warm nest. Ze was een echt familiemens. Toen ze na haar huwelijk met Jan
naar Westelbeers verhuisde, had ze op handen en voeten terug willen kruipen naar haar ouderlijk huis in Oirschot. Ze
miste de contacten en de gezelligheid, die dat meebracht, in het achteraffe Westelbeers. Dat veranderde toen de kinderen
kwamen. Ze was in haar nopjes als ze kon werken en zorgen. Naast de zorg voor het huishouden hielp ze Jan op het land
en de stal. Het waren haar beste jaren. De kinderen vlogen uit, maar de bezorgdheid en de belangstelling voor hun wel en
wee bleven en breidde zich uit tot die van haar kleinkinderen. Wat was ze er ‘freet’ mee! Talloze kaarsjes heeft ze
gebrand in haar leven voor een goede afloop van examens, ziektes en andere gebeurtenissen, die haar en hun levens
beroerden. Ze sloeg zich dapper door het leven na de dood van Jan. Toen ze in de Ganzenakkers kwam wonen, zette ze
daar haar levensstijl door. Ze deed overal aan mee en hielp de medebewoners als ze kon. Toen ze zelf aan de sukkel
raakte, viel het haar moeilijk de hulp te aanvaarden, die haar van alle kanten geboden werd. Ze telde haar zegeningen:
een mooie jeugd, haar huwelijk met Jan, 7 kinderen, 11 kleinkinderen, een mooie oude dag in de Vestakker, 87 jaar zijn
en nog steeds helder van geest. Het was goed geweest en op 26 mei legde ze het moede hoofd voor goed te rusten. Op 1
juni namen we in haar geest afscheid.
Jan van den Bors, weduwnaar van Nellie van Hoof. Hij werd geboren op 30 maart 1927 in Oirschot en overleed op 28
mei 2017 in Middelbeers. Wonend op de Hanenberg werd de liefde voor de natuur en de betrokkenheid bij de medemens
hem met de paplepel ingegeven. Jan werd uitgezonden naar Indië, waar hij vrienden voor het leven aan overhield. Zijn
ervaringen daar als hospik liggen ten grondslag aan het medeoprichten van EHBO de Beerzen, die vanaf dan als een rode
draad door zijn leven loopt. Op 15 mei j.l. ontving Jan een Koninklijke onderscheiding voor zijn bewezen diensten.
Samen met Nellie bood Jan een gastvrij huis. Er werd volop gebuurt en hij wist mensen te boeien met zijn verhalen,
grappen en typische uitspraken. Na het overlijden van Nellie in 2014, maakte Jan er het beste van met zijn gezin. Zijn
hond Trix was zijn maatje. Jan was een mensenmens. Zoals hij er was voor anderen, zo was hij er zeker ook voor zijn
gezin. Met grote toewijding en bezorgdheid. Zijn kleinzonen waren vaak met hem in “d’n Bogert” in Oirschot. Hij
genoot van het geluk dat zij vonden in vriendin en werk. En hij was trots op zijn achterkleindochter.
De laatste jaren zorgden zijn dochters, hun mannen, de Buurtzorg en Ans met veel liefde voor Jan. Hij werd 90 jaar.

TAXIVERVOER

Inmiddels hebben twee personen zich aangemeld om zo af en toe eens mensen naar de kerk te brengen als ze er moeilijk
of niet kunnen komen. U kunt zich bij het secretariaat melden als u wilt weten wie deze mensen zijn. Het is de bedoeling
dat u zelf het contact legt met degenen die willen rijden.

KOMEN EN GAAN

Jeske en Ernest Mutsaerts gaan weg uit de Beerzen. Daarmee verliezen we onze vertegenwoordiger in het
parochiebestuur en een gewaardeerd medewerkster in de pastoraatsgroep. Een maal bij de aal, de ideeën, al of niet
haalbaar, de Mariakapel in Oostelbeers, een vastenactie anders. Hoe anders zal het zijn. Een woord van dank aan hen
beiden en dat ze de Beerzen mogen gaan missen. Een heel klein beetje maar … En heel veel woonplezier op hun nieuwe
stek.
Corrie Donkers zal de plaats van Jeske innemen in de pastoraatsgroep. Ella Mijs wordt de supervrouw achter de kapel.
We wensen hen beiden veel succes! Wie onze vertegenwoordiger wordt in het parochiebestuur is niet bekend.
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HEMELSE GEZANGEN?

Het is net of ze er niet zijn!
Zo maar een opmerking, gehoord tijdens kerkbezoek.
Wat waren we pessimistisch, toen we hoorden van de
plannen om de koren naar een andere plek in de kerk te
verhuizen. Maar wat hij in zijn hoofd heeft …..! En laat het
nu toch goed uitpakken!
Inmiddels is het priesterkoor uitgebreid naar de zijkant en
het is prachtig geworden. En wat mooi is meegenomen: het
klinkt zoveel beter. Bijna hemels!
Het spreekwoord ‘Bezint eer ge begint’ is hier weer eens
bewaarheid geworden. Wat hebben we het plan vaak
besproken en bekeken. We bleven sceptisch. Maar eerlijk is
eerlijk. Het resultaat mag er zijn. Met dank aan Han van
Diesen en zijn helpers, die het plan concreet maakten.

IN BEELD

Dauwtrappen met Jan van Lieverloo tijdens de openluchtviering bij de
kapel in Westelbeers op 7 mei
Koffie drinken op zondag

AGENDA

07-10-2017 : feestavond voor vrijwilligers
09-11- 2017 : ziekenzalving/zegen in de Vestakker
25-03-2018 : vastenactie anders
20-05-2018 : aalmoezenier Versteegh 40 jaar priester

Relaxt de bijbel onder de loep in onze huiskamer
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GEDOOPT

6 mei
Sis
dochter van
Tino de Koning
&
Sandra Hermans
Langereijt 4
7 mei
Loek
zoon van Luc
Hultermans
&
Astrid Hardeman
Lage Mierde

ZIJ DEDEN HUN
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
op 14 mei 2017
Robin van Beers – Elsa Brekelmans –
Jeske Deenen – Cas Geers –
Pleun Hems – Jilte van der Heijden –
Anouk van den Hout – Loes Jansen –
Tom de Jong – Mike Jonkman –
Gijs van Kasteren – Jasper Killaars –
Thijs van Kollenburg – Jens Kolsters –
Laura Nihot – Mirre de Kroon –
Lenne Reijrink – Sam Reijrink –
Ties van Roij – Sam Rops –
Vera van de Sande – Jard Smolders –
Max Smulders – Joep van der Steen –
Anne Tenbult – Janne Timmermans –
Fieke Vekdman – Jurre van de Ven –
Lars Vermulst – Juup Vrijsen – Rik Vugts

DANKVIERING

Tijdens de viering op zaterdag 10 juni bedankten de
communicanten voor de mooie dag van hun eerste
communie. Hun dank je wel kreeg extra betekenis
met Є 203,53, die zij bij elkaar brachten voor
Stichting ’t Opkikkertje. Heel jammer dat er niemand
van deze organisatie was om het bedrag persoonlijk
in ontvangst te nemen. Het kinderkoor, met Lizette,
Manfred en José aan de leiding, zette de viering voor
de laatste keer luister bij. Met ingang van het nieuwe
jaar zal er slechts nog een gelegenheidskoor zijn, dat
met kerstmis en de eerste communie zal zingen. De
leiding zag zich hiertoe gedwongen in verband met
de geringe aanmeldingen voor het koor. 30 Jaar lang
heeft Lizette zich ingezet voor het kinderkoor dat in
de glorieuze jaren wel 70 kinderen telde. Manfred
sloot zich iets later aan en ook José telde wat minder
dienstjaren. Telkens opnieuw waren de vieringen
feestjes op zich om naar te kijken en te luisteren. Zo
jammer dat de prioriteiten van ouders en kinderen op de dag van vandaag elders liggen. We hopen van ganser harte dat
het gelegenheidskoor een kans krijgt en dat veel kinderen zich daarbij aansluiten. Lizette, Manfred en José, vanaf deze
plaats nogmaals een dank je wel. Jullie weten niet half hoe groots het was!

Fijne vakantie voor iedereen! Rust en geniet en kom heelhuids weer terug!
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