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WIJ GEDENKEN
Op zondag 4 november om 14.00 uur nodigen KBO en parochie u uit om deel te nemen aan de herdenkingsviering voor
de overledenen van het voorbije jaar in de kerk van Middelbeers in het kader van Allerzielen. De familie
wordt uitgenodigd om een kaars te ontsteken voor de overledene en samen staan we stil bij mensen, die ons allen
ontvallen zijn binnen KBO en parochie. Na de viering kunt u met de voorgangers een bezoek brengen aan
het kerkhof en/of bent u welkom op de koffie. Om 16.00 uur is er een kort herdenkingsmoment in de kapel van
Oostelbeers, waarna een bezoek aan het kerkhof daar. U bent van harte welkom.
VOORZITSTER DINY VERTELT
Wij, seniorenkoor Zang doet Leven, was gevraagd
om de diensten op 16 augustus in Kevelaer op te
luisteren. H. Mis, lof en slotdienst. Dat hebben we
ook gedaan en zelfs ons oudste lid van 91 jaar is mee
geweest.. Het was een zinvolle mooie dag. Alleen de
grote kruisweg duurde veel te lang: ± 2 uur.
Volgende keer, als we weer eens gaan, dan nemen we
de kleine kruisweg. Maar ondanks dat was het een
zeer volle goede en mooie dag en zeker voor
herhaling vatbaar.

VERHUIZEN
Er heeft een hele volksverhuizing plaats gevonden in de pastorie van Middelbeers. Voortaan kunnen de koren repeteren
in het parochiecentrum, zit aalmoezenier Versteegh op zijn stek in de huiskamer van de pastorie en staat de
vergadertafel in het achterste gedeelte van deze huiskamer.
Wilt u het eens zien? Neem een kijkje op zondag na de dienst van 10.00 uur.
WEET U
Al wie Mieke, Mieke en John Vennix zijn?
Dat er bij 2 Vennix achter hun naam staat?
Dat we voor de verandering een andere Mieke erbij vroegen?
Dat er van Korven achter staat?
Dat zij onze nieuwe redactieleden en inval-layouter zijn?
Dat het straks een stoffige bedoening wordt?
Dat Koos uit de stofnesten moet worden geholpen?
Dat tot nu toe niemand zich gemeld heeft?
Dat ook mannen van harte welkom zijn, als ze de stofzuiger kunnen hanteren en een
natte dweil?

OVERLEDEN

Cor de Beer was de oudste van 8 kinderen in het gezin waar hij geboren werd. Daardoor voelde hij zich
verantwoordelijk voor de hele familie. Hij was een echte familieman. Hij is ze ook altijd dankbaar gebleven dat hij de
boerderij kon overnemen van zijn ouders.
Op Hoogeloon kermis leerde hij Jo Appels kennen. Ze vormden samen met de 2 zonen en hun dochter een traditioneel
gezin. Vader werkte op het bedrijf, moeder binnenshuis. Cor vond het belangrijk dat zijn kinderen keuzes maakten,
waar ze achter stonden. Dan stond hij er ook achter en zette zich ervoor in die keuzes werkelijkheid te maken. Cor was
een ondernemende en harde werker, maar had wel altijd tijd voor een praatje met buren of passanten. Die tijd werd later
op de dag wel ingehaald. Het geboer was zijn lust en zijn leven, maar in 2009 en daarna kwamen daar zijn
kleinkinderen bij. Het was één groot feest als ze er waren. Ook tijdens de koffiemomenten bij de familie na de missen
voor overleden familieleden, zou hij nooit verstek laten gaan. Contact betekende veel voor hem, zeker toen
familieleden begonnen te ontvallen. Toen zijn kinderen hun eigen stek hadden, begon hij aan een plek voor hem en Jo,
waar ze samen gezond oud konden worden. Maar dat heeft niet zo mogen zijn. In 2015 kreeg hij het bericht dat
darmkanker was geconstateerd. Na alles gedaan te hebben wat mogelijk was, overleed hij op 1 juli, 70 jaar jong.
Harrie Kolsters, geboren op 27 juni 1920 te Vessem. Weduwnaar van Cor Koolen. Harrie was er trots op dat hij in
goede gezondheid 98 jaar mocht worden. Nadat in 2016 Cor overleed, pakte hij de draad van het leven op zijn manier
op. Hij fietste dagelijks op zijn stoelfiets. Hij dronk elke dag koffie in de zaal en op vrijdag ging hij daar kienen. Harrie
keek graag naar F.C. de Kampioenen en Thuis op tv. Hij genoot van zijn uitzicht op de beukenboom, de geraniums en
de vogeltjes. Harrie trok er graag op uit. Na het overlijden van Cor werd zijn scootmobiel zijn beste maatje. Harrie
bleef goed van geest, maar zijn lichaam begon op te raken. Hij overleed op 13 juli 2018.
Bart van Roij werd als jongste kind in een gezin van 7 kinderen geboren op 3 mei 1935. Na een opleiding tot
machinebankwerker in fijn-metaal heeft hij 31 jaar als Service Monteur Electronica
en
IJkmonteur
Benzinepompstations gewerkt. Hij werd gewaardeerd om zijn grote inzet en improvisatievermogen.
Na het overlijden van zijn moeder vond Bart een warm thuis bij zijn zus Riek en haar gezin.
Bart had veel interesse in de natuur. Hij genoot van de bosrijke omgeving bij de Westelbeersedijk waar hij na zijn
pensioen ging wonen. Hij hield van jagen, vissen, handboogschieten, de carnavalsvereniging, biljarten, op vakantie
gaan met vrienden en het Gilde van O.L.Vrouwe waarvan hij 2 keer koning is geweest.
Bart bleef zo lang mogelijk aan de Westelbeersedijk wonen, samen met zijn hond Katja. Tot hij op 21 januari
ongelukkig ten val kwam en na een operatie naar het verpleeghuis moest. Sluimerende dementie openbaarde zich en
Bart is rustig ingeslapen op 22 juli 2018.
Tony van Gijsel was een hardwerkende vrouw. Ze had dit met de paplepel ingegoten gekregen, want ook thuis was er
een groot gezin, waar ze al vroeg mee moest helpen. Ze leerde Henk Mensinck kennen op de kermis. Na 9 jaar
trouwden ze samen. De kermis hield een speciaal plekje bij haar. Tony was druk op het bedrijf van haar man.
Chauffeurs schoven aan aan haar tafel en werden voorzien van koffie. Maar toen de kinderen, 3 meiden, er kwamen,
werd dat haar grote hobby. Altijd had ze tijd voor een kopje koffie of thee en in de winter was er warme
chocolademelk. 54 Jaar lang gingen ze samen naar Oostenrijk, naar hun vaste stek daar. Ze was trots op haar
schoonzoons, toen die in beeld kwamen, Maar toen de kleinkinderen er kwamen, moesten schoonzoons en dochters het
daar tegen af leggen. Wat was ze daar trots op. Voor hen maakte ze altijd tijd. 10 Jaar geleden werd ze ziek, waar ze
goed van herstelde. Maar een jaar geleden kwam de ziekte terug. Met alle kracht die in haar was, vocht ze, samen met
Henk, tegen de ziekte, maar ze moest zich overgeven. Ze was bijna 80 jaar, toen ze stierf op 6 september.
Dulpha van den Berk was een warme, betrokken vrouw. Ze trouwde in haar jeugdige jaren met Jan van de Ven.
Samen hadden ze een boerderij in Haghorst, waar ze als kind van zes was komen wonen. Oma woonde bij hen in. Ze
kregen 2 dochters en later zou Dulpha ook bij haar jongste dochter inwonen. In 1996 overleed Jan, maar Dulpha wist
als geen ander dat ze niet bij de pakken moest neerzitten en dat ze zelf het initiatief zou moeten nemen. Ze nam het
bridgen op, ging mee fietsen, wandelen en zwemmen. Ze was vaardig met naald en draad. Ze ging graag op bezoek in
Canada bij familie en maakte de reis meer dan eens. Ook als er familie ziek was, was ze geïnteresseerd en zorgzaam.
Voor de kleinkinderen was er altijd wel ergens een snoepje in huis en stiekem zorgde Dulpha ook wel dat ze geen lege
portemonnee hoefden te hebben op de kermis en zo. Een maand geleden werd duidelijk dat ze de strijd tegen haar ziek
zijn niet kon winnen. Op 11 september overleed ze in de leeftijd van 82 jaar.
Dré Heyms was de oudste van 6 kinderen uit een een Spoordonks gezin. De zorg voor anderen zat er al vroeg in, mede
doordat hij al op jonge leeftijd moest helpen in het moederloze gezin. Hij was een leergierige en rustige jongen. Het

leergierige bleef. Op latere leeftijd volgde hij een computercursus en leerde hij werken met een tablet. In 1958 trouwde
hij met Sjaan Pasmans en samen kregen ze vijf kinderen, later volgden de partners en 16 kleinkinderen. Supertrots was
hij op zijn nageslacht. Hij heeft wat voor ze afgeknutseld. Toen hij in de VUT kwam ging hij koken, helpen in het
huishouden en trok hij er samen met Sjaan vaak op uit. Ze vlogen zelfs 6 keer naar Amerika om hun dochter daar en
haar gezin te bezoeken. In de jaren 80 kreeg hij een open hart operatie en genas daarvan wonderwel.
Toen 8 september bleek dat het einde eraan kwam, kon hij daarin berusten, maar vond het erg dat hij Sjaan achter
moest laten. Heel bewust heeft hij afscheid genomen. Dré stierf op 11 september en werd 88 jaar.
WEET U
Dat Martina van de Loo er een punt achter heeft gezet?
Waar achter?
Martina was o.a. lid van onze redactie.
Dat we haar bedankt hebben met onze beroemde kaars en een bos
bloemen?
Dat ze het precies 10224 dagen heeft volgehouden?
Geweldig toch, zo’n vrijwilligersadministratie?!
Dat Martina nog veel meer omhanden had?
Avondwake, vouwploeg, woord- en communiediensten en in een ver
verleden het parochiebestuur en misschien nog wel meer!
Het bedanken dubbel en dwars waard!
Dank je wel, Martina.
Dat we op zoek zijn naar een nieuwe dirigent voor het kinderkoor?
Dat u, als u iemand weet, dat door kunt geven aan het secretariaat?
Dat we anders alleen met kerst en de eerste communie nog een gezongen kinderviering hebben?
De overige zijn met ingeblikte muziek, weliswaar van het kinderkoor, maar toch ….
Jammer!!!
Dat op 27 oktober de vrijwilligersavond is voor alle vrijwilligers uit de Beerse
parochie?
Dat we om 19.00 uur beginnen?
Dat het om 23.30 uur bedtijd is?
Dat u een uitnodiging in de bus heeft gehad?
Dat, als dat niet het geval is, u niet bent opgenomen in het vrijwilligersbestand.
Misschien ook is een oud mailadres er debet aan?
Dat u dan een uitnodiging en een aanmeldingsformulier kunt halen bij het
secretariaat?
Dat we wel willen dat u iets laat weten, als u wilt komen?
Dat we ook vragen of u de gegevens compleet of juist wilt maken?
Dat u van harte welkom bent op 27 oktober?

Dat er op 6 oktober een themaviering is?
Dat No Limit zich daarvoor inzet?
Dat het thema “Vrede” is?
Dat de eerste communie in 2019 op 12 mei is?
Dat de datum voor het vormsel ook al vast staat?
Dat 16 maart de grote dag is voor deze kinderen?
Dat 19 mei ook al vast mag worden opgetekend?
Dat er dan een kringgildedag wordt georganiseerd?

WEET U
Dat Adriaan en Toos van Vechel 50 jaar zijn getrouwd?
Dat ze dat vierden op zaterdag 15 september?
Dat Dré en Sjaan Heijms hun 60 jarig huwelijk vierden?
Dat ons nu het droeve bericht bereikte dat Dré is overleden?
Dat Jan van Lieverloo op 23 september ook een jubileum bereikte?
25 Jaar diaken!
Hij komt toch pas kijken?
Dat we alle jubilarissen van harte feliciteren?
Dat we ook nog een 100-jarige in onze parochie hebben?
Dat Anneke Waalen daarvoor tekent?
Dat wij in 2012 een expositie over het handwerken
in onze kerk hadden?
Dat Anneke in het verleden een van de dames was,
die daar ontelbare uren met naald en draad
mee bezig is geweest
Dat u in de expositieruimte van de kerk
nu weer het resultaat van al die borduurkunst kunt bekijken?

HANDWERKEN VOOR DE KERK.

De communiebankdwalen, de altaardwalen, de albes zijn vaak voorzien van prachtig borduurwerk. Maar door
wie en wanneer is het gemaakt? Om meer informatie over het borduurwerk te krijgen, maak ik een praatje met
mevr. Anneke Waalen-van Hoof.
"Op het eind van oorlog (ca 1944) zijn Mies van Roosmalen en ik gevraagd om mee te helpen nieuwe kleding,
dwalen e.d. voor de kerk te maken. In de oorlog is heel veel verdwenen of kapot gegaan. Anna Liebregts en
Marietje Smulders waren vóór de oorlog al bezig met het verfraaien en bijhouden van al het linnengoed, dat in de
kerk gebruikt werd.
Elke maandagavond kwamen we in de pastorie bij elkaar. Het was niet alleen borduren, maar ook de gezelligheid
om met elkaar een avondje bezig te zijn. Marie zorgde voor de koffie en de thee.
Waar de voorbeelden voor het borduren vandaan kwamen, weet ik niet meer zo goed. Soms kwam Mies met
voorbeelden. In die tijd waren er nog geen handwerkboeken.

