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MEDEDELINGEN VOOR NABESTAANDEN VAN OVERLEDENEN IN MIDDELBEERS
Op de laatste rustplaats van onze overledenen heeft de extreem warme en droge zomer geen goed gedaan aan de
beplanting. Zo heeft ook de buxus rondom het urnen veld het zwaar te verduren gehad. Jammer maar we zullen
hiervoor een alternatief moeten zoeken. Onze gedachten gaan uit naar een omranding van stenen en het
binnengedeelte opvullen met grind of split. Om het geheel toch nog wat op te fleuren willen we op de 4 hoeken
en centraal in het midden kegels van taxus planten. Deze planten zijn wat sterker dan Buxus en hebben minder
behoefte aan water. Op deze manier is het urnenveld weer voor een langere periode toonbaar.
Ook op de overige graven zijn veel planten aan vervanging toe. Om onze begraafplaats een waardige en toonbare
rustplaats te laten zijn voor onze overledene vragen wij alle nabestaanden de verdorde beplanting te verwijderen.
Van de groenbak achter op het kerkhof wordt goed gebruik gemaakt maar toch wordt door sommigen het
groenafval op andere plaatsen gedeponeerd. Een vriendelijk verzoek, gooi alle groenafval in de groenbak.
Wij verzoeken ook iedereen om het gebruikte gereedschap terug te hangen aan het rek en niet te laten slingeren
bij het achterste kraantje. We willen daarom vragen de omgeving van de kranen ook netjes achter te laten. Dank
daarvoor.
Aan de groenbak hebben we voor het plasticafval een ring gemonteerd waarin we een plastic zak hebben
gehangen, graag alle plastic daar indoen.
Wij proberen verder met 25 vrijwilligers uit respect voor de overlevenden de begraafplaats netjes te houden en wij
zijn alle nabestaanden erg dankbaar die zich hiervoor ook verantwoordelijk voelen.
Mocht u tijd en zin hebben om ons team van vrijwilligers te komen versterken, graag, meld je dan bij Wim
Rijnen.

AKTIE KERKBALANS
We zitten al weer bijna eind 2018. Dat wil zeggen dat ook Aktie Kerkbalans 2019 weer voor de deur staat. Hebt u
voor 2018 nog niet uw bijdrage voldaan, dan vragen wij vriendelijk of u er werk van wilt maken en voor 1 januari
2019 wilt betalen op NL91RABO0133891925 met vermelding van kerkbijdrage 2018. Voor uw medewerking
zeggen wij u hartelijk dank.

WIST U DAT
.
.
.

Corrie Donkers onze contactgroep komt aanvullen.
Met de komst van Paul Sliepenbeek (uit de Beerzen) het parochiebestuur weer op volle sterkte is.
Dat iedereen welkom is bij de bijbelgespreksgroep, waarin elke maand een ander onderwerp onderling
wordt besproken. Kijk in de Huis-aan-Huis, op de website of hoor het in de kerk wanneer de volgende
bijeenkomst is.
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Er is een steen verlegd
Het kabbelende water
heeft een steen verlegd.
Je hart blijft de stroming volgen,
telkens weer,
gedachten,.. tranen,
terug naar wat eens was,…
Die steen bevat een parel,
jij bent het die hem ziet…..
Door de seizoenen heen,
behoudt hij zijn schittering,
als een vlammetje omringd
door stralen van de zon.
Wassend water laat
stroming nieuwe aders vormen,
kabbelend…
zoekende naar een nieuwe bron.
Hoop,…. een prille boodschap,
in je hart verborgen
Samen dragend,…
naar een nieuwe morgen!
Toos Wilborts-Pasmans
MELDEN OVERLEDENEN
Indien een overledene niet vanuit de parochie
wordt begraven/gecremeerd en u wilt wel de
overledene op het 30e vermeld hebben, dan
verzoeken wij u dit te melden bij het
parochiesecretariaat. Ook als u in dat geval mee
wilt doen met de Allerzielenviering is een verzoek
van u noodzakelijk. Wij zullen altijd aan uw
verzoek voldoen. Maar u moet wel zelf actie
(laten) ondernemen. Zelfs als u vraagt of we voor
de overledene willen luiden, dan kan dat, ook als
er geen dienst is in de kerk. Wij kunnen zonder
een melding niets voor u betekenen. U kunt van
ons niet vragen of er een stukje in de bijlage bij de Nieuwsbrief komt, als wij verder geen gegevens via een
gedachtenisprentje ontvangen.
GEDOOPT
30 september
Jens, zoon van Frank Deenen & Marieke Hendrikx Oostelbeers
28 oktober
Maud, dochter van Marco Roefs & Annemarie van Dal Middelbeers
25 november
Daan, zoon van Remko van den Berg & Connie van de Wal Veldhoven
2

OVERLEDEN
Miet Bakx-Witlox mocht de mooie leeftijd van 94 jaar bereiken. Ze was de oudste van 8 kinderen en woonde in
haar jeugdjaren op een boerderij in Liempde. Een bezoek aan de plaatselijke kermis werd voor haar heel bijzonder, toen ze daar Marte Bakx tegen kwam. Ze trouwden in 1950 en brachten de eerste jaren van hun huwelijk door
op een boerderij in Haaren.
Hun eerste 3 kinderen werden daar geboren. De volgende 6 in Oostelbeers op de Baest, waar zij daarna een boerderij hadden gehuurd. Het was een druk leven met veel kinderen en veel dieren. Maar Miet pakte alles voortvarend aan. Het gezin groeide uit met 19 kleinkinderen en nog eens 19 achterkleinkinderen. Miet was de zorgzame schakel in dat grote gezin. Op de Baest waren beiden medeverantwoordelijk voor de Theresiakapel. Ze leerde kaarten en dansen en je kon haar in de hele Kempen tegenkomen op de fiets om lekkere zult te bemachtigen.
Ze was vooral een sterke vrouw, die aandacht voor je had en voor je klaar stond en moedig doorging toen Marte
overleed in 1993. 25 Jaar heeft ze het in haar eentje kunnen redden. Op 10 oktober overleed Miet.
Janus Liebregts, echtgenoot van Marietje van Woensel, geboren op 7 oktober 1930 in Spoordonk. Janus was een
uniek en trots persoon, die geen dingen half deed. Hij groeide op in een groot gezin en werkte als kind al vroeg op
de boerderij. De wreedheden van de oorlog hebben veel impact op hem gehad.
In 1950 ontmoette hij Marietje op de kermis in Boxtel. Ze trouwden in 1956 en kregen 5 kinderen. Janus was trots
op wat zijn kinderen bereikten. Op zondag ging het gezin graag rijden in de auto, om aan het einde van de middag
het liefst bij de familie Smits uit te komen. Jarenlang gingen ze met het Dafje op vakantie in Vianden. Hij was een
zorgzame opa en verwende zijn 11 kleinkinderen graag.
Janus had moeite met ouder worden. Hij wilde vasthouden aan het leven; hij had het steeds vaker benauwd en was
bang voor wat er komen zou. Hij kon nog enorm genieten van een barbecue met de familie en van gourmetten
met Kerst.
Uiteindelijk is Janus onverwacht overleden op 15 november 2018.
Op 1 november 1939 werd op de boerderij in Oostelbeers Adriaan van Vechel geboren als jongste zoon van een
gezin met 9 kinderen. In 1964 leerde hij Toos van Gestel kennen. Zij trouwden en kregen een gezin met 5 kinderen. Adriaan was trots op zijn kinderen, schoonkinderen en op de kleinkinderen. Na een leven van werken in de
zorg, de bouw en het boerenleven, was hij later graag bezig in de tuin, maakte fietstochten en verleende hand-enspandiensten bij de ZLTO of KBO. Op 15 september hebben Adriaan en Toos de gouden bruiloft gevierd.
De dag voor zijn 79ste verjaardag kreeg Adriaan en het gezin te horen dat hij ernstig ziek was en op 16 november
is Adriaan overleden.

Dit jaar heeft ons leven behoorlijk op zijn kop gezet. Na Jan, was ik nu aan de
beurt. Gelukkig zijn eerdere berichten die ik kreeg in een positievere richting
omgebogen. Alle reacties, kaarten en bloemen zijn zeker een steun in onze
rug. Dank je wel. Nel Deenen

Bezoek Kerststal.
Zowel op Eerste Kerstdag als Tweede Kerstdag kunt u de kerststal
bezoeken van 14.00-16.00 uur
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Morgen zal er vrede zijn,

zal de zon je strelen
zal de wereld weer een speeltuin zijn
en kun je rustig spelen
en niemand ziet hoe klein je bent,
hoe klein je bent.
(lied; Speeltuin)
“VREDE"
Zomaar een foto van een soldaat met een kindje in zijn armen? Een verdere uitleg is in feite overbodig. Iedereen
die deze foto ziet, weet dat het over de gruwelijkheden van een oorlog gaat. Wij verlangen naar Vrede. "Wanneer
kunnen kinderen weer in een speeltuin spelen." Wat betekent "Vrede" voor jou en mij en ons allemaal. De themaviering van oktober jl stond in het teken van Vrede. Mooie teksten, No Limit had toepasselijke liederen en de,
soms indringende en ontroerende, foto's maakten deze viering tot een indrukwekkende viering. Het is een goed
initiatief om deze themaviering nog een keer te doen. Voor iedereen die deze keer niet is geweest, kom de
volgende keer. Wij zullen u bijtijds op de hoogte stellen wanneer deze themaviering weer gehouden zal worden.

Vrijwilligersavond 27 oktober 2018.
Verzorgd door vrijwilligers voor vrijwilligers.
Vrijwilliger/ster? En dit jaar niet geweest?
Volgend jaar herkansing.
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