
 

BEERS NIEUWSBRIEFKE 
APRIL 2019 - UITGAVE 117 
 
Mail: alle dagen:  parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl  
Telefoon: 013-5141216 op maandag en donderdag van 9-11.  
Bij uitvaarten, ziekte, spoed of geen gehoor: 06-39369784 
Website: www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/  
Bankrekeningnummer: NL94 RABO 0133 891 925 
Digitale Nieuwsbrief: http://www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/algemeen/nieuwsbrief/ 
 

 
 
OVERLEDEN 
Adriaan van Vechel. 
Als jongste zoon in een gezin met 9 kinderen had Adriaan van Vechel al vroeg zijn 
eigen taak op het land en bij het vee. Later nam hij de boerderij over met koeien en 
varkens. Hij trouwde met Toos van Gestel en samen kregen ze 2 dochters en 3 
zonen. De kinderen konden op hem bouwen. Op een inventieve manier kon hij zijn 
kroost bezig houden. Er werden wel eens uitstapjes gemaakt, maar altijd was het 
gezin ’s avonds weer thuis. Adriaan was een rustig en bescheiden man, maar wel 
met een duidelijke mening en heel nauwgezet. Hij was trots op wat de kinderen 
deden en maakte graag een praatje met mensen. Zijn kleinkinderen waren zijn grote 
trots, Hij had altijd belangstelling voor wat ze deden op school, stage of werk. Ook 
toen hij de boerderij over deed aan zijn kinderen en hij uiteindelijk in de 
Ganzeakkers ging wonen, bleef hij hand- en spandiensten verrichten op de Voorste 
Hei. Maar toch ging hij af en toe op vakantie en … genoot ervan. Hij was graag 
bezig in zijn tuin en knutselde wat of ging naar activiteiten van KBO of ZLTO. 15 
september was een bijzondere dag: de dag van zijn gouden bruiloft met zijn Toos. 
Kort daarna kreeg hij te horen dat hij ziek was. Hij reageerde rustig en bedaard en 
beleefde met zijn gezin nog zoveel mogelijk quality-time. Op 16 november 
overleed Adriaan. Hij werd 79 jaar. 
 
Riek de Kort, weduwe van Jan van Roij.  
Geboren op 20 april 1926 in Hilvarenbeek als tweede in een gezin van  
9 kinderen. Na haar schooltijd werkte Riek bij Bosmans en tante Jans. Op Beek 
kermis leerde zij Jan kennen en ze trouwden in 1955. Uiteindelijk gingen ze in het 
ouderlijk huis aan de Hoogdijk wonen. Riek was vaak op de achtergrond, niet in de 
schijnwerpers. Ze had aandacht voor de mensen om haar heen. Ze werkte jarenlang 
in de kassen bij Smulders en van Oisterwijk. Ook heeft ze meegewerkt op de 
groentekwekerij en veel klanten geholpen in het winkeltje. Riek was trots op haar 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Oppassen op de kleinkinderen was 
een waar feest. Riek hield van koken, bakken, breien, carnavallen, kaarten, 
zwemmen en op vakantie gaan. Na het overlijden van Jan pakte Riek de draad weer 
op. Ze had de laatste tijd veel pijn, maar wist dat te verbloemen. Tot de laatste drie 
weken; ze wilde weer met Jan verbonden zijn. Riek overleed op 23 november 2018. 
 
Doortje Neggers, weduwe van Frans Timmermans.  
Doortje is geboren op 6 januari 1922 in Oirschot.  
Toen ze van school kwam, ging ze bij De Kroon, Schilders en Timmermans werken. Frans en Doortje trouwden in 
1948. Ze kregen 6 kinderen, waarvan ze het eerste kindje meteen af moest geven. Ze was een zorgzame moeder. En een 
trotse oma en superoma. Na een aantal verhuizingen gingen ze in de Vestakker wonen, waar ze het goed naar hun zin 
hadden. Doortje hield van fietsen, breien, vakanties, kaarten met de buren en ook een borreltje op zijn tijd smaakte haar 
goed. Er waren mooie tijden, maar ook verdrietige tijden. Een heupoperatie werd uitgesteld om voor Jan te kunnen 
zorgen. Doortje had veel verdriet van zijn overlijden in 2014. Nu werd ze toch geopereerd en na het herstel ging ze 
weer koersballen. Doortje was een dankbare vrouw. Ze overleed op 24 januari 2019. 
 
Jan van Vechel 
Rustig, kalm en vriendelijk zijn woorden die helemaal van toepassing zijn op Jan van Vechel, Hij werd geboren in 1937 
in een gezin met 4 kinderen. Hij groeide op op de boerderij, die hij later over zou nemen van zijn ouders. Hij trouwde 
met An van Dommelen en samen kregen ze 3 kinderen, die van een zorgeloze jeugd genoten. Ze kregen alle ruimte om 



zich te ontwikkelen in de richting, die ze voor ogen hadden. Kinderen worden groot en gaan het huis uit. Jan en An 
kochten een huis in het dorp, waar ze gingen wonen. De jongste zoon bleef op de boerderij, waar Jan nu naar toe fietste 
om te helpen. Toen de kleinkinderen zich aankondigden, werd Jan een trotse opa. Hij had een fenomenaal geheugen. In 
2002 kreeg hij problemen met zijn hart. Hij herstelde echter volledig en genoot weer van het leven. In 2017 kreeg hij 
opnieuw gezondheidsproblemen en in oktober 2018 kreeg hij te horen dat hij uitbehandeld was. Jan bleef positief. Hij 
vond het fijn dat mensen op bezoek kwamen en al liet zijn stem het afweten, hij liet altijd merken dat ze terug moesten 
komen. Op 26 januari kwam er een einde aan het leven van Jan. 
 
Ad Kok, geboren op 13 november 1956 
Ad was anders, maar wel heel bijzonder en uniek. Een puur mens. Ad was graag netjes en genoot als hij daarover 
complimentjes kreeg. Hij voelde emoties van anderen aan en geloofde dat zijn knuffel alle problemen op zou lossen. 
Hij plaagde graag en als hij op een ondeugd zat te broeden, twinkelde zijn oogjes en kon hij heel ondeugend kijken.  
Ad was fan van PSV en het Nederlands elftal. Staand voor de tv gaf hij aanwijzingen over hoe men moest spelen. Op 
een training van PSV ging Ad met iedere speler op de foto en kreeg hij een handtekening. Zeer speciaal was daarbij zijn 
foto met idool Hans van Breukelen. Ad las dagelijks de krant. Hij had een belangrijke administratie, bestaande uit 
allerlei kleine briefjes met woorden en plaatjes, die uit tijdschriften waren geknipt. Ad hield niet van het buitenleven. 
Hij hielp in het huishouden met afdrogen en boodschappen doen. Ad stapte in de winkel op mensen af en stelde zich 
spontaan voor. In de vakantie ging Ad het liefst ergens koffie drinken, op een terras zonder kippen of wespen. Zijn 
lievelingswerk was het maken van kaarsen. Hij draaide op het werk ook horecadiensten en deed sorteerwerk. De laatste 
tijd ging het minder goed met Ad, maar er zijn mooie herinneringen aan vele goede jaren.  Ad overleed op 1 februari 
2019 
 

 
WEET U DAT … 

 het ontvangen geld van collectes regelmatig 
naar de bank gebracht wordt 

 de bank graag de euro’s in ontvangst neemt 
 dit niet het geval is met munten voor 

winkelwagentjes 
 onze parochianen verre reizen maken en de 

overgebleven Britse, Amerikaanse, Deense 
munten aan de kerk willen schenken 

 u bij een collecte niet de knopen van uw jas 
hoeft te trekken 

 uw gulle giften op prijs gewaardeerd worden 
 u de schaal ook gewoon kunt doorgeven? 

 
 
AKTIE KERKBALANS 
Dankzij uw bijdrage kunnen wij deze belangstellenden buiten de 
deur houden. 
Geweldig dat u weer zo spontaan mee doet met de actie 
Kerkbalans. We mochten een mooi bedrag aan toezeggingen 
noteren en het ziet er naar uit dat we de opbrengst van 2018 te 
boven gaan. Toen mochten we een bedrag ontvangen van ruim 
33.000 euro. 
Heel hartelijk dank voor uw gaven. Heel hartelijk dank ook aan 
de bezorgers van de enveloppen. Het was net of de duvel er mee 
speelde. Juist toen de enveloppen opgehaald moesten worden, 
kwam koning Winter om de hoek kijken. Maar het mag gezegd: 
jullie gingen er voor. Met een mooi resultaat. Nogmaals dank je 
wel. 
 
 
SCHRIJFT U DIT IN UW AGENDA: 
 Op Palmzondag 14 april en zaterdag 13 april worden palmtakjes uitgereikt 
 Op zaterdag 20 april kunt u tussen 11.00 en 12.00 uur wijwater halen in het kerkportaal 
 Opening meimaand in de Mariakapel in Westelbeers op 1 mei om 19.30 uur 
 Op 12 mei doen 27 kinderen hun 1e communie 
 Op 19 mei is er een Gildedag 

 

Op het secretariaat liggen nog enkele 

doopplaatjes van 2017.

U kunt deze voor 30 mei afhalen of

een afspraak maken om het op te halen.

Hebben wij voor die tijd niets van u gehoord,

dan worden de plaatjes vernietigd.



OPENING LOOPBRUG 
Het kan toch niet mooier. Aan Han van Diesen en Koos de eer, arm in arm, samen 
als eersten over de loopbrug. Hoge trappen zijn niet langer een struikelblok. 
Voortaan kan iedereen zonder problemen terecht in ons parochiecentrum. Weer 
een reden te meer om u bij ons aan te sluiten en bij Koos op de koffie te komen. 
Kom eens zingen, loop eens binnen. U bent van harte welkom. Han, prachtig 
gedaan! Alle lof komt jou toe. 
 
VERKOOP PASTORIE OOSTELBEERS 
De pastorie in Oostelbeers heeft na jaren eindelijk weer bewoners. Op 17 januari 
werd de verkoop van de pastorie een feit. De pastorie werd verkocht aan familie 
Brekelmans uit Oostelbeers. 
 
DAT IS HET EINDE … 
Rini Snels heeft na 5 jaar een punt gezet achter haar vrijwilligerswerk: het poetsen 
van de kerk. Rini van harte bedankt. Mede dank zij jou konden we altijd terecht in 
een schone kerk.  
 
Theo Dieker heeft laten weten dat hij stopt met het bezorgen van de 
Nieuwsbrieven in zijn wijk. Ook Theo willen we hartelijk bedanken. Dank zij jou 
bleven parochianen op de hoogte van het reilen en zeilen van de kerk in de 
Beerzen en van de parochie Sint-Odulphus van Brabant 

 
Joke van de Sande bezorgde en haalde dit jaar voor het eerst geen enveloppen van de kerkbalans op. We weten niet hoe 
lang zij dit werk heeft gedaan, maar haar naam prijkte vele jaren op de bezorgerslijst van zowel de Nieuwsbrieven als 
de kerkbalans. Joke van harte bedankt voor al die jaren. 
 
Toos Wilborts bezorgde 2 jaar de enveloppen van de kerkbalans. Niet zo’n lange staat van dienst, maar wel hartelijk 
dank dat je het 2 jaar wilde doen. 
 
Jan van Rooy had al lang van te voren aangegeven dat hij op 1 januari 2019 zou stoppen met zijn schoefelwerk op het 
kerkhof in Oostelbeers. Dan zou hij 80 jaar zijn en vond hij het welletjes. Vanwege zijn gezondheid moet hij nu echter 
ook verstek laten gaan. Jan heel erg bedankt, want het is mede dank zij jou dat het kerkhof er altijd verzorgd bij ligt. 
We hopen dat je gezondheid zo ver hersteld is, dat je nu van je vrije tijd kunt en mag genieten. 
 
Bent u ook gestopt met uw vrijwilligerswerk? Laat het even weten bij het secretariaat.  
 
AUTOMATISERING 
Opnieuw wordt de werkgroep automatisering geconfronteerd met de invoer van een nieuw systeem. Het is nog maar de 
vraag of deze keer de overgang hier naar toe zonder strubbelingen zal verlopen. De werkgroep is nu al druk doende het 
huidige systeem op te schonen in de hoop daarmee een vlotte en correcte doorstart te creëren. Het zou mooi zijn als u 
niets van de overgang naar het nieuwe systeem zou merken, Maar we hopen dat u ons niets kwalijk neemt, mocht er 
een en ander mis gaan. Trekt u dan aan de bel en mail naar leden.hwa.middelbeers@gmail.com. 

 
"VREDE" 
U heeft in oktober vorig jaar deze  viering  met als thema “Vrede” gemist?  
Het was een bijzondere viering; met teksten en liederen toepasselijk bij het 
thema en met prachtige en soms ontroerende foto’s op het scherm.  
Op 11 mei, zaterdagavond, 19.00 uur wordt u uitgenodigd om nogmaals bij deze 
bijzondere viering te kunnen zijn. Wij vieren dit jaar dat wij 75 jaar in “Vrede” 
kunnen leven; deze viering is een mooie gelegenheid om m.n. de jongeren 
bewust te maken van het feit dat “Vrede” niet zo vanzelfsprekend is. 
 

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) 



MARJA BOTTENBERG ZWAAIT AF  
(dirigente Bèrse Canonici) 
 
Marja Bottenberg heeft op 17 februari afscheid genomen als dirigente van Berse 
Canonici. In 2013 heeft ze haar diploma koordirigent behaald en vanaf mei 2013 
bezielend leiding gegeven aan de Bèrse Canonici.  
Marja besteedde veel uren aan voorbereiding en zette zich 100% in tijdens repetities 
en uitvoeringen, waardoor de zangkwaliteit duidelijk op een hoger niveau getild werd. 
Nu gaat ze zich bezinnen en bekijken waar haar hart naar uit gaat. Eventueel een 
nieuwe uitdaging of zelf gaan zingen in een koor op hoog niveau. We willen Marja 
heel hartelijk danken voor de (bijna) 6 afgelopen jaren waarbij ze ons op zeer kundige 
wijze geleid heeft. Wij respecteren haar besluit en moeten dus op zoek naar een 
nieuwe dirigent. Voorlopig heeft Gerard Willemen aangegeven om ons de komende 
maanden te leiden, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. 
Wim Jansen (vz Bèrse Canonici)  
 

EXCURSIE VORMELINGEN 
We zijn 20 februari naar de abdij Koningshoeven in 
Berkel-Enschot geweest. In de abdij zijn we rondgeleid 
door Broeder Johannes. Hij heeft ons laten zien wat het 
monnikenleven inhoudt. Broeder Johannes heeft ons 
geleerd dat monniken de stilte opzoeken, en contact 
zoeken met God via gebeden en liederen. Alle 
monniken hebben een andere taak: De ene zorgt voor 
de zieken, anderen zorgen voor de gasten enz. We 
hebben ook een ‘mis’ mee mogen maken. Dat wordt 
gedaan in het Nederlands, omdat het anders een beetje 
ouderwets zou worden, zei Broeder Johannes. Als je 
het klooster betreedt, moet je de voornaam van een 
heilige kiezen. Als je zelf al een naam hebt die naar een 
heilige verwijst, mag je die natuurlijk ook behouden. 
Het was in ieder geval hartstikke leerzaam en 
interessant om te zien hoe ze daar leven. 
Namens de vormelingen, Aniek Smolders  
 
GEDOOPT 
27 januari:  
Mart, zoon van Ard Timmermans en Renate Doornbos 
 
3 februari: 
Riv, zoon van Roel Janssen en Evelien Verweij 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Cisca    Marietje 

JUBILARISSEN DAMESKOOR 
 

Op zaterdag 24 november 2018 werden 2 leden 
van het dameskoor gehuldigd:  
Cisca Vennix en Marietje van Ham. 
Beide dames zongen bij het Ceciliakoor tot 12 
juli 2015 in Oostelbeers. Zij zijn mee verhuisd 
naar Middelbeers, waar ze bij het dameskoor 
gingen zingen. Tijdens de dienst. bij 
gelegenheid van het Ceciliafeest in november, 
werden ze door aalmoezenier Versteegh in het 
zonnetje gezet en bedankt. Marietje kreeg de 
gouden Gregoriusspeld voor 40 jaar zang, Cisca 
kreeg een insigne en speld voor 60 jaar 
muzikale betrokkenheid. Het bestuur van het 
dameskoor zorgde voor een mooie bos 
bloemen. 
 


