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OVERLEDEN
Kees Daas, lieve echtgenoot, vader, schoonvader en trotse opa. Kees werd geboren op 28 februari 1942 en overleed op
22 maart 2019. Kees was een bescheiden man. Oprecht, eerlijk en recht door zee. Als iets hem niet aanstond, dan liet
hij dat duidelijk merken. Met zijn keiharde werken, gaf hij zijn kinderen een goede start in het leven. Kees genoot het
meest van de kleine dingen in het leven. Het was voor hem vanzelfsprekend om actief te zijn in het verenigingsleven,
zonder daarvoor iets terug te verwachten. Kees was oprecht geïnteresseerd en betrokken bij het leven van zijn kinderen.
Attent als hij was, gaf hij zijn vrouw graag een onverwacht bloemetje of andere verrassingen.
Kees was gelukkig als zijn gezin dat ook was. Ondanks zijn gezondheid. Hij was trots op zijn kinderen, maar nog
trotser op zijn zeven kleinkinderen, die door hun onbezorgdheid altijd een glimlach op zijn gezicht konden toveren.
Riet Moonen, weduwe van Toon van Vechel. Geboren in Hilvarenbeek op 16 november 1933 als nakomertje uit een
gezin van 8. Riet verloor al vroeg haar moeder. Ze was pas 5 en ze werd vooral opgevoed door haar vader en zus Rika.
Riet kreeg verkering met Toon en ze trouwden op 24 juni 1961, drie maanden nadat haar vader overleed. Riet en Toon
startten een tuinbouwbedrijf en werkten keihard. Ze kregen 3 zonen, waar ze trots op was. Riet was degene van de
cijfertjes en hield het gezin draaiende. In 1999 verhuisden ze naar Middelbeers, waar ze graag met de kleinkinderen
spelletjes speelde en in het dorp ging wandelen. Riet en Toon gingen graag fietsen en met familie op vakantie. Na het
overlijden van Toon, kreeg Riet veel steun van haar jongens. Riet ging vaak naar de Vestakker om te eten, handwerken
en kaarten. In 2017 verhuisde ze daarnaartoe. Ze had moeite met aarden en haar kracht nam af. Later ging ze op Park
Stanislaus in Moergestel wonen. Daar overleed ze op 17 mei 2019.
Rik Evers, geboren op 19 juni 1992. Hij overleed ten gevolge van een noodlottig ongeval op 18 mei 2019.
Rik, ruwe bolster blanke pit. Hij hielp al vroeg mee op de boerderij, tractor rijden was het leukst. Nadat hij geslaagd
was op het Pius X college, wilde Rik “’n bietje sleutelen”. Het sleutelen werd zijn passie. Na de opleiding techniek en
mechanisatie kwam hij via stage terecht bij Reyrink in Haghorst. Na drie jaar stapte hij over naar Liebregts in
Middelbeers. Nadat die bedrijven fuseerden, kwam Rik weer op het oude nest terug. Hij reed op de servicewagen door
heel Nederland en België om machines te repareren. Hoe groter de machines, hoe enthousiaster hij was. Hij werkte van
’s ochtends vroeg tot ooit ’s avonds laat. Thuis helpen met klussen was voor hem ook geen probleem. Een avondje
sporten of op de bank liggen, was niet aan hem besteed. Rik’s hobby was crossen, eerst op de quad en daarna op de
motor. Hij hield ook van een feestje; de Pinksterfeesten, zwarte cross of een festival. In september 2015 ging Rik
samenwonen met Lauwrence, eerst op het industrieterrein en later in een eigen huis in Oostelbeers. Zijn droom was om
later terug te keren naar Westelbeers, daar had hij grote plannen. Wat Rik ook deed, hij deed het met plezier en voor de
volle 100 %. Nu zijn er alleen nog mooie herinneringen.

WEET U DAT …












we op 22 september te “beevaart” gaan naar Peerke Donders
u zich daarvoor kunt aanmelden bij het parochiesecretariaat
dit voor 1 september moet gebeuren
we hopen dat er uit de Beerzen ook belangstelling voor is..
er meer over wordt verteld in bijgevoegde nieuwsbrief...
u deze dus ook moet lezen!!!
dit wordt georganiseerd door de topgroep..
deze groep werk wil maken van eenheid tussen alle oude parochies..
dit nog niet zo meevalt..
we dit toch blijven proberen
we u graag zien op 22 september
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12 mei 2019
FEEST
Deze kinderen
deden hun eerste
communie
WIST U DAT…
Kris va n Beers
Berend de Bie
Seppe Brekelmans
Noud va n Elderen
Tijn va n Gerv en
Silke van der Heijden
Fleur van Hoo f
Inge van Hoof
Pleun Hultermans
Rick de Jong
Dave Jonkman
Stan van Kasteren












de communicanten op 25 mei dank je wel kwamen zeggen voor hun feest?
er voorafgaand aan de dankviering een picknick was in de voortuin
van de pastorie?
ze zich de broodjes en krentenbollen lekker lieten smaken?
lang niet alle communicanten aanwezig waren?
we dat erg jammer vonden?
er verschillende kinderen te maken hadden met een dubbele boeking?
de scouting feest vierde?
dat natuurlijk ook door moest gaan?
er volgend jaar weer gepicknickt gaat worden!
we dan hopen op meer picknickers?!

Fenne Killaars
Silke Kolsters
Ylaiza van Nieuwkuijk
Neele Paridaa ns
Rens Wilborts
Pepijn Roefs
Vera Roefs
Pleun van Roij
Jens Timmermans
L ars Timmerm ans
Co van de Ven
Lotte van de Ven
Luuk Vennix
Ya nne W illems
Sam Willemsen

WIST U DAT…






de opbrengst van de vastenactie bijna 1700 euro was, op 16,83 euro na?
dit mede te danken was aan de vormelingen?
zij hun talenten hebben ingezet om extra geld bij elkaar
te krijgen?
ze daar akelig goed in geslaagd zijn?
ze met een bedrag van 285,90 euro de vastenactie blij hebben kunnen maken?
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WEET U DAT …









we de datum van de processie naar Kevelaer nog niet wisten, maar nu wel?
u elders in deze bijlage het bericht van Tilly Hems kunt lezen?
ook de datum van onze befaamde vrijwilligersavond nog niet bekend is?
dat ergens in oktober wordt?
u de berichten in Huis-aan-huis maar goed in de gaten moet houden?
deze nieuwsbrief eigenlijk gewoon te vroeg is?
we onze planning nog niet rond hebben?
we u toch wel op de hoogte houden?

HET HAD ECHT NIET GEHOEVEN …
Super verrast en overdonderd was ik op 26 mei, toen de
burgemeester mij de penning van verdienste uitreikte
tijdens mijn feestje vanwege mijn 80ste verjaardag. Daar
bovenop kwam als kers op de taart nog de serenade door
de harmonie. Pas in de dagen erna drong het besef steeds
meer tot mij door hoe gezegend ik was met al die lieve
mensen, die me zo’n warm hart toedragen. Ik heb genoten
van de serenade, de bloemenzee, de vele cadeaus en
kaarten en het prachtige boekje, dat ik koester als een
kostbaar kleinood. Ik geniet nog steeds, als ik aan dat alles
terug denk. Het had echt niet gehoeven, maar …. wat was
het een leuk gebaar! Lieve mensen, heel, heel hartelijk
bedankt. Koos

WEET U DAT …





het parochiecentrum nog steeds gepoetst
moet worden?
we van Koos niet meer kunnen verlangen
dat zij er dat ook nog bij gaat doen?
we heel graag wat jong bloed zouden
werven?
jullie van harte welkom zijn?

NIEUWE DIRIGENT / ORGANIST BERSE CANONICI
Zoals u in een vorige editie van het Nieuwsbriefke hebt kunnen lezen, was Gemengd koor Berse Canonici sinds
februari 2019 op zoek naar een nieuwe dirigent / organist. Via allerlei kanalen hebben we de vacature uitgezet en tot
onze grote tevredenheid kunnen we meedelen dat we erin geslaagd zijn om deze op te vullen.
Na een proefrepetitie in april is mevrouw Elena Eremich uit Valkenswaard sinds 2 mei onze nieuwe dirigent. Zij is
Russisch en woont 13 jaar in Nederland. Ze heeft een academische opleiding gevolgd. Naast een uitstekend dirigente is
zij ook geschoold organist / pianist én zangdocente. De eerste uitvoering was op zaterdag 18 mei j.l. Via de
kerkbezoekers hebben we vernomen dat de muzikale opluistering prima geslaagd was. Zelf hadden we daar ook een
goed gevoel over. We hopen op een lange samenwerking met haar om de diensten in onze parochiekerk met mooie
muziek en zang te kunnen ondersteunen.
Wim Jansen (vz)

3

WEET U DAT …











we een nieuw programma onder de knie proberen te krijgen op onze oude dag?
we al een beetje door beginnen te krijgen hoe de ledenadministratie werkt?
het met de incasso’s even stoeien was?
dat er direct misschien nog maar met 1 rekeningnummer geïncasseerd gaat worden?
dat u daar niet van moet schrikken?
dat het geld nog wel wordt weggeschreven op de rekening van onze eigen toren?
we hopen dat deze Nieuwsbrief en de bijlage terecht komen bij de mensen die hiervoor in aanmerking komen?
wij ons best doen?
het daar niet aan kan liggen?
u zich maar het beste kunt melden als het onverhoopt toch anders mocht zijn?

GEDOOPT
Op 26 mei Jurre, zoon van Maurice Daas en Ingrid Reijrink

WEET U DAT …









u misschien niet meer weet wie Raymond van Schalkwijk is?
hij verschillende jaren in kerkvieringen in Middelbeers en voorheen Oostelbeers voorging?
sinds vorig jaar we hem niet meer zien?
er voor hem grote veranderingen op stapel staan?
hij inmiddels is afgestudeerd en papa is geworden van een zoon?
hij binnenkort naar het buitenland wordt uitgezonden?
hij graag nog afscheid van de Beerzenaren wil nemen?
dit afscheid staat gepland voor 14 juli in Middelbeers?

BEDEVAART KEVELAER
De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op donderdag 22 augustus 2019.
Thema: 'Heer waar moeten wij heen'
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 2019 op onderstaand adres:
Mevr. T. Hems
Neereindseweg 22
5091 RD Oostelbeers
Tel. 013-5141962 b.g.g. Tel. 0499-571250.
WEET U DAT …





op dit moment op 13 juni de ziekenzalving en –zegen staat gepland in de Vestakker?
deze al weer lang en breed achter de rug is als u dit leest?
iedereen zich hiervoor aan had kunnen melden?
er volgend jaar weer een herkansing komt?

WEET U DAT …








het prachtig is?
het bestemd is voor de jeugdige gelovigen en ongelovigen?
u daar toch ook toe behoort?
het dan ook voor u kan zijn?
u in het Digidulfke kunt zien, waar u zich aan kunt melden?
u het Digidulfke kunt vinden op de website
http://www.odulphusvanbrabant.nl/beerzen/jeugd-jongeren/digidulfke/
het beslist de moeite waard is?
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