
 
 BEERS NIEUWSBRIEFKE JUNI 2018 - UITGAVE 114  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    ’t was feest!  EEN FANTASTISCH FEEST!  Inderdaad een fantastisch feest, waarvoor ieder dank die hier zo hard voor heeft gewerkt, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens het feest zelf. En wat een prachtige opkomst bij de receptie. Wat een geweldige inzet! Ik hoop dat deze dag een inspiratie zou zijn voor alle aanwezigen om nog eens na te denken over de plaats van de kerk in onze tijd. Maar ik besef heel goed, dat al degenen die hieraan hebben meegewerkt, in combinatie met al wat er is gezegd bij de receptie en alle schriftelijke reacties, mij ook vooral inspireren nog een aantal jaren door te gaan in de Beerzen. Zoals u waarschijnlijk weet, maar ook van de vice-voorzitter van ons parochiebestuur hebt kunnen horen, strijd ik voor de Beerse kerkgemeenschap, want die komt voor mij op de eerste plaats.  Nogmaals hartelijk dank, Paul Versteegh, aalmoezenier.  TOESPRAAK VICE-VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR GERARD BEENKER  Op velerlei verzoek de publicatie van de toespraak gehouden tijdens de viering op 20 mei.  Zeer eerwaarde pastor, aalmoezenier Versteegh, beste Paul Het is mij een groot genoegen om jou vanaf deze plaats van harte te feliciteren met je 40 jarig priesterfeest.  Een jubileum dat in Nederland maar weinig voorkomt. Eind jaren zeventig werden er in Nederland per jaar nog maar hooguit 35 mannen tot priester gewijd, volgens gegevens van Kaski (waarvan minstens 25 kloosterlingen en hooguit 10 seculiere priesters). Toen ik in 1966 naar de middelbare school in Boxtel ging kregen we veel les van paters, Assumptionisten, en zat het kostschool van Stapelen nog vol met jongens die een ambitie hadden om priester te worden. In die tien jaar die daar opvolgden zijn veel priesters uitgetreden, en liepen de seminaries snel leeg.  Jij bent in 1978 tot priester gewijd. Dat betekent dat jouw roeping  voldoende krachtig was om de negatieve trend te weerstaan. Je komt overigens uit een familie met veel religieuzen, 3 heerooms, een oom die frater missionaris was en een tante non.  Dat heeft een grote rol gespeeld bij jouw wens om priester te willen worden. Jij bent in het bisdom Roermond tot priester gewijd samen met 4 anderen, zoals vermeld op de website van het bisdom Roermond. In dat jaar nam dus het bisdom Roermond de helft van het aantal seculiere priesterwijdingen voor zijn rekening.  Je hebt jouw theologie studie in Duitsland gedaan aan de universiteit van Regensburg en je hebt nog les gehad van Joseph Ratzinger, de latere Paus Benedictus.  Na jouw priesterwijding was  je een viertal jaren kapelaan om vervolgens bouwpastoor te worden.  Je miste echter de interactie met jongeren en om die reden besloot jij al snel aalmoezenier te worden in het leger. Uit het interview met jou, dat in het parochieblad is gepubliceerd, blijkt duidelijk dat jij hierin een grote voldoening hebt gevonden. Je bent als aalmoezenier twee  keer uitgezonden geweest naar Bosnië-Herzegovina, toen daar de oorlog met Servië in volle gang was.  In die tijd heb je veel kunnen betekenen voor de mannen en vrouwen die bij oorlogssituaties betrokken waren geweest. Die tijd heeft ook een impact op jou gehad en heeft je gevormd tot de persoon die jij nu bent.  Je bent aalmoezenier gebleven tot 2015. In de weekenden ging jij graag assisteren in de plaatselijke parochies. Toen je in 1995 in Oirschot werd gestationeerd ging jij pastoor Maas in de Odulphuskerk in Best assisteren. We kennen elkaar uit die tijd, omdat ik toen al organist was. Ik herinner me je als iemand die uit volle borst meezong en alle liederen kende. Als organist vond ik dat heel plezierig.  Tien jaar geleden werd je gevraagd samen met drie andere aalmoezeniers om de parochies in de Beerzen te ondersteunen.  Bij deze wil ik je dan ook feliciteren met je 2e lustrum en wil ik ook jouw collega aalmoezenier Jan van Lieverloo bij de felicitaties betrekken die ook samen met jou 10 jaar geleden in de Beerzen is gestart. Jij hebt hier een reputatie opgebouwd als pastor die in zijn preken graag actuele onderwerpen verwerkt. Jij hebt een gezamenlijke 



ziekenzalving geïntroduceerd, ter bemoediging van de zieken en niet alleen als voorbereiding op het einde van het leven. Jouw kookkunsten zijn bekend geworden dankzij het Maal van de Aal. Carnaval laat jij niet ongemerkt voorbij gaan, dankzij de Carnavalsviering die jij hebt opgezet . Sinds ik in 2015 ben gestart als vice-voorzitter van het bestuur van de parochie Sint-Odulphus van Brabant hebben we veel met elkaar te maken.  Jouw inzet voor de geloofsgemeenschap de Beerzen is groot, je voelt je echt de pastoor van de Beerzen en als zodanig verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van deze geloofsgemeenschap.  We hebben samen moeten wennen aan de nieuwe manier van samenwerken, met andere verantwoordelijkheden dan voor de fusie van de parochie. In de discussies neem jij het op voor de belangen van de Beerzen en zijn we samen op zoek naar het vinden van de juiste manier om de nieuwe parochie Sint Odulphus van Brabant vorm en elan te geven, met behoud van de eigenheid van de lokale geloofsgemeenschappen.  Ik wil je dan ook graag bedanken voor je grote inzet om de geloofsgemeenschap in de Beerzen vorm te geven en voor je bijdragen aan het tot stand brengen van de nieuwe parochie zowel bestuurlijk als pastoraal. Je wilt dit werk nog graag een aantal jaren voortzetten en ik kijk uit naar een constructieve samenwerking om van de nieuwe parochie een actieve, warme, gastvrije en inspirerende geloofsgemeenschap te maken in de geest van Jezus Christus. Om de feestelijkheden kracht bij te zetten stel ik voor dat het koor het “Lang zal hij Leven” inzet.    EEN INDRUK  



OVERLEDEN  Jan Erven, geboren op 10 juni 1957, gehuwd met Mieke van Heijst. Samen kregen ze vier kinderen. Jan was een sociaal mens, die er was voor zijn gezin. Hij maakte de wereld een klein stukje lichter en gezelliger. Hij genoot van uitstapjes naar dierentuinen en pretparken. Ook van een ritje naar België met z’n zessen om daar een puntzak friet te eten. Of van een lange wandeling bij het Wit Holland. Jan heeft jarenlang bij de carnavalsvereniging gezeten. Hij was een wijs mens, eigenwijs, maar toch: wijs. Zijn grapjes, op het flauwe af, waren zijn handelskenmerk. Jan was een harde werker, die zich van vrachtwagenmonteur wist op te werken tot technisch directeur. Vrachtwagens en auto’s waren niet alleen zijn werk maar ook zijn hobby. De Opel Calibra was zijn laatste project. Jan knapte in 2009 na een aneurysma snel op. Daarna pas werd hij steeds zieker en ging ziekenhuis in en ziekenhuis uit.  In november 2017 werd duidelijk dat Jan chronische Q koorts had. Hij overleed op 1 maart 2018.  Wil Dingen leerde Elly Hems kennen in 1983. Ze trouwden met elkaar op 22 mei 1987 en kregen 3 dochters. Elly was de spil van het gezin. Het verdriet om het te vroege overlijden van haar moeder was groot. Elly leek op haar, zowel in karakter als in de omgang. Ze was een krachtige vrouw, wilde niet op de voorgrond staan en genoot van de dingen die haar ten deel vielen. Ze was altijd er op uit om het iedereen naar de zin te maken en zocht altijd naar het beste compromis. Vakantietijd was quality-time.  In december 2013 werd ze ziek. Het leven draaide 180 graden. In een keer draaide het om Elly, om haar gezondheid. Er werden nieuwe herinneringen gemaakt. Elly knokte telkens als het minder ging en bleef dat doen tot het laatst.  Nadat het gezin te horen kreeg dat de oncoloog niets meer kon doen, wilde ze naar huis. Ze nam het voortouw in haar eigen afscheid en was zo een rots in de branding voor Wil en de kinderen. Op 7 april overleed ze. Ze was 54 jaar.  Marlies van Gestel-Smulders was een pittige vrouw met een ijzersterke wil. Een mooie, altijd verzorgde vrouw, zoals alles, waar Marlies de scepter over zwaaide, er netjes en verzorgd uit zag. Ze werd geboren op 15 april 1942 in Oostelbeers. Ze trouwde met Henk en kregen samen 3 kinderen, die op hun beurt weer zorgden dat Marlies oma werd van 7 kleinkinderen. Een trotse oma, die altijd interesse had in de dingen die ze deden, hun school en sport. Een bezorgde oma als je ziek was, examen moest doen of op reis ging. Bijna 25 jaar lang was ze voor de kerk het gezicht in haar straat en bezorgde ze geboortekaartjes, kaartjes van medeleven en het Nieuwsbriefke. Al geruime tijd stond haar leven overhoop. Eerst door een tumor achter haar oog, die gelukkig weggehaald kon worden. Daarna door de Alzheimer, die bezit nam van haar Henk en voor wie ze met veel liefde, geduld en zorgen in de weer was tot hij in juni 2013 stierf. En twee jaar geleden, toen er opnieuw kanker werd geconstateerd. Marlies ging het traject in, vocht, bad en hoopte dat het tij zou keren. Maar helaas was het een strijd die niet te winnen viel. Marlies zag het met pijn en verdriet onder ogen en regelde, krachtige vrouw als ze was, de dingen, die gedaan moesten worden. Op 12 mei stierf ze. Op 18 mei namen we afscheid van haar.  Mien Pijnenburg, weduwe van Jan Mutsaers, is geboren op 5 februari 1932, zevende in een rij van acht kinderen. In 1955 trouwden Mien en Jan en er kwamen zes kinderen. Zij kregen veel levenswijsheid mee en mochten invulling geven aan hun eigen toekomst. Mien was trots op haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. In 1989 overleed Jan. Er veranderde veel in de wereld van Mien en samen met de kinderen zette ze het boerenbedrijf voort. Ze bleef zelfstandig op de boerderij wonen en was altijd de verbindende factor, een gezamenlijk ontmoetingspunt voor haar gezin. Mien was een sterke vrouw, die niet over zich heen liet lopen en haar woordje klaar had. Nooit klagend, nooit vragend en altijd dankbaar. Een week voor haar overlijden heeft ze de promotie van een kleinkind mee mogen maken; een mooie ervaring voor Mien. Ze overleed op 2 juni 2018.     ZIJ WERDEN IN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP OPGENOMEN      



BEDEVAART KEVELAER  De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer is donderdag 16 augustus 2018. Thema: “Zoek Vrede”. Deelnamekosten: €17.00 p.p. Tot 12 jaar € 8.00 p.p. Overmaken op rek.nr.: NL51RABO0138805458. t.n.v.Parochie Sint-Odulphus van Brabant   Opgeven t/m 27 juli 2018 op onderstaand adres: Mevr. T. Hems. Neereindseweg 22. 5091 RD Oostelbeers Tel. 013- 514 1962 b.g.g.Tel. 0499-571250.   WEET U …  Dat Jan van Lieverloo dit jaar ook wat te vieren heeft? Dat het de bedoeling is dat hij dat in de Antoniuskerk in Best doet? Dat 23 september de grote dag wordt? Dat hij dan 25 jaar diaken is? Dat onze Bèrse Canonici daar de dienst gaan opluisteren? Dat wij u in de gelegenheid stellen om er naar toe te gaan? Dat we die dag de kerk in Middelbeers gesloten houden?  Dat de koren op 20 mei hemels zongen? Dat Paul er zonder Jan en Diny niet zo groen en bloemig opgestaan had? Dat Koos uitzonderingen maakt? Dat we niet verklappen voor wie en wat? Dat we dan vast en zeker scheve gezichten krijgen? Dat we dat niet willen?  Dat we na de vakantie een uitgebreidere redactie krijgen? Dat we daar erg blij mee zijn? Dat Mieke en Mieke ons komen versterken? Dat John de opmaak van het Nieuwsbriefke gaat verzorgen? Dat u zelf er de achternaam bij mag puzzelen?  Of er iemand is die onze kleintjes weer laat zingen? Dat we dan een doorstart kunnen geven aan het kinderkoor en de gezinsvieringen? Dat er op 25 juni een gildeviering was in de Kerk van Oostelbeers? Dat het heel misschien een voorzichtig begin kan zijn van meer diensten in Oostelbeers?  Dat u zich bij het secretariaat aan kunt melden voor het ontmoetings- triduum op 4-5 en 6 september van 10.00-16.00 uur in zaal Prinsenhof in Best? Dat onze bisschop, Mgr. de Korte, volgend jaar komt vormen? Dat de definitieve datum nog niet bekend is? Dat op 19 mei 2019 de eerste communie wordt gevierd? Dat we op 6 oktober onze vrijwilligersavond willen houden?  Dat het wel lang  duurde, maar dat het nu toch waar mag worden? Dat de pastorie in Middelbeers bijna parochiecentrum is?  Wie thuis het poetsen moe is, het in de kerk mag proberen? Dat de koffie al klaar is vóór je ook maar iets gedaan hebt? Laat ons maar iets weten! We staan met open armen klaar!  Dat we nu bijna vakantie kunnen gaan houden? Dat in de vakantietijd het secretariaat op maandag is gesloten? Dat u wel gewoon een mail kunt sturen of in noodgevallen kunt bellen? Dat in de Huis-aan-Huis komt staan op welke maandagen u beter thuis kunt blijven? Dat we na de vakantie weer met frisse moed beginnen?     


