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OVERLEDEN
Henri Ebbeng, echtgenoot van Monique Kramer.
Henri werd geboren op 10 maart 1947 in Nijmegen. Henri en Monique vormden een eenheid; ze kregen twee dochters
en drie kleinkinderen, waar hij apetrots op was.
Hij werkte als gemeentesecretaris in Oost-, West- en Middelbeers. Hij studeerde door tot Meester in de Rechten. Henri
werkte als zelfstandig juridisch adviseur en werd zelfs gevraagd als mediator bij de Raad van State.
Henri was een innemend man en rechtvaardig in alle opzichten. Je kon op hem rekenen.
Met 65 jaar ging hij met pensioen. Zijn zeilboot zorgde voor veel vaarplezier en Henri maakte prachtige wandelingen
met zijn hond Tijger. Met zijn gezin en kleinkinderen genoot hij van de vele vakanties. Geen vakantie als hij niet in
Oostenrijk was geweest.
Zonder pijp was hij Henri niet. Zonder hoed ook niet.
Binnen onze kerkgemeenschap was Henri van 1 juni 1995 tot 2 december 2009 actief als vicevoorzitter in het
parochiebestuur. Hij was lid van de Berse Canonici en lector in de weekendvieringen. In zijn eigen buurt ging hij rond
voor de Aktie Kerkbalans. Heel belangrijk vond hij de inbreng van leken in de kerk.
Op 18 juli 2019 kwam er geheel onverwachts, tijdens zijn vakantie in Oostenrijk, een einde aan zijn leven.
IN MEMORIAM EMMY VAN VUGHT
Op 21 augustus overleed plotseling Emmy van Vught op 86-jarige leeftijd. Emmy was de organiste/pianiste van Zang
doet Leven en verzorgde van september 2012 tot december 2017 menige dienst in onze kerk. In 2017 zette ze er een
punt achter in de Beerzen, mede omdat het in de winter onverantwoord was dat ze in het donker vanuit Tilburg naar de
Beerzen moest komen om een dienst op te luisteren. Op woensdag 28 augustus namen we in het crematorium Tilburg
afscheid van haar.
AFSCHEIDS- EN ZENDINGSVIERING
RAY VAN SCHALKWIJK
Op 22 juli 2019 is de familie van Schalkwijk vertrokken
voor een groot avontuur op Curaçao, maar dat wilden ze
niet doen zonder afscheid te nemen van de kerkgangers in
Middelbeers.
Op zondag 14 juli was er een speciale viering waarin Ray
de zending kreeg van aalmoezeniers Versteegh en van
Lieverloo. Na afloop van de viering drukte hij bij de
uitgang weer de hand van de aanwezigen ten afscheid.
Aansluitend werd zijn zoon gedoopt. We wensen Ray, zijn
echtgenote en zijn zoon een stel mooie jaren op Curaçao.

AGENDA
29 september: viering bij gelegenheid van 75-jaar bevrijding
7 maart 2020: vormsel door Mgr Mutsaerts.
17 mei 2020: eerste communie

HUWELIJK
5-7-2019: Ad Groenen en Miranda Kanters, Oostelbeers
DOPEN
30-6: Mats, zoon van Geert van der Heijden en Bregje Hamelink
14-7: Lennard, zoon van Raymond van Schalkwijk en Jessica Borgers

WEET U DAT …








je toch eens moet kijken op de website?
je je aan kunt melden als abonnee?
dit het adres is: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl
heb jij iets gemaakt, een tekening, een gedicht, een verhaaltje of iets anders leuks?
mail ons bijvoorbeeld een foto en misschien kom jij in het volgende DigiDulfke.
mail ook dan naar: digidulfke@odulphusvanbrabant.nl

ZIEKENZALVING EN –ZEGEN
De jaarlijkse ziekenzalving en –zegen
was dit jaar in de Vestakker op 13 juni
2019
Het sacrament van de
Ziekenzalving en
de Ziekenzegen zijn
ingesteld om de zieke te
troosten, pijn te
verlichten, te bidden om
genezing en voor
innerlijke rust.

OPGELET: OPLICHTERS DOEN ZICH VIA MAIL VOOR ALS PASTORALE BEROEPSKRACHTEN
Het Bisdom Breda heeft e-mails gesignaleerd waarin sprake is van identiteitsfraude (phishingmail). Zo wordt er door
criminelen in naam van een pastorale beroepskracht om een gunst gevraagd. In de mail die momenteel circuleert
worden verschillende persoonsgegevens gebruikt om vertrouwen te winnen.
Het bisdom waarschuwt om niet op de verzoeken in te gaan en zo mogelijk de e-mail te rapporteren bij de gebruikte
maildienst.
Identiteitsfraude in de vorm van phishingmail komt regelmatig voor. Meestal vormen banken het doelwit. De laatste
jaren zien nepmails er bedrieglijk echt uit. Zeker wanneer geprobeerd wordt het taalgebruik van een persoon of
organisatie over te nemen. Toch zijn er meestal aanwijzingen die duiden op identiteitsfraude. Vaak zijn dergelijke mails
in slecht Nederlands geschreven, wordt er om een bijzondere gunst gevraagd en ziet het e-mail adres van de afzender er
vreemd uit.

De internetcriminelen zijn ook actief in het Bisdom
‘s Hertogenbosch. De Heilige Franciscusparochie in de
Bommelerwaard maakte op 19 augustus 2019 melding van
een soortgelijk geval.

DANK JE WEL EN VEEL SUCCES
De redactie nam afscheid van Margriet Hazendonk.
Margriet was bijna 25 jaar actief lid van de redactie. Ze schreef
vaak achtergrondartikeltjes over verschillende onderwerpen. En
heel vaak zorgde ze voor het typewerk, dat een Nieuwsbriefje nu
eenmaal met zich mee brengt. Ze vond dat het tijd werd om het
stokje door te geven. We vinden het heel jammer dat Margriet
haar taken heeft beëindigd. Ze wil echter nog wel foto's blijven
maken voor de bijlage en we zullen daar dankbaar gebruik van
maken. Inmiddels hebben wij een nieuwe lay-outer gevonden in
de persoon van John Vennix. Mieke Vennix en Mieke van Korven
zijn de redactie komen versterken en vormen nu met Carin Vennix
en Nel Deenen de nieuwe redactie. We wensen John, Mieke en
Mieke veel succes.

NEE OF TOCH LIEVER JA?
Nee, ik wil het niet.
Nee, ik wil dat artikel niet gratis schrijven.
Nee, ik wil je product niet promoten.
Nee, ik vind het niet leuk om nog iets te gaan drinken.
Nee, ik ben het niet met je eens.
Nee, mijn leven is niet perfect.
Nee, je hebt er niets mee te maken wat er in mijn leven speelt.
Nee, ik wil geen ongevraagd advies.
Nee, jouw mening over mij is niet wie ik echt ben.
Nee, ik heb geen zin om direct je bericht te beantwoorden.
Nee, ik heb mijn carrière niet aan mijn partner te danken.
Nee, je bent niet eerlijk maar gewoon onbeschoft.
Nee, je hebt niet meer recht van spreken, omdat jij jezelf zielig vindt.
Nee, mijn vrouwelijkheid betekent niet dat ik mijn mond zal houden.
Nee, mijn leeftijd betekent niet dat ik mijn mond zal houden.
Nee, ik laat me niet gebruiken in een vriendschap.
Nee, ik ben geen allemansvriend.
Nee, ik voel me niet schuldig over het feit dat ik tijd voor mezelf maak.
Nee, ik laat niet je niet over mijn grenzen gaan.
Nee, ik ga me niet verexcuseren voor het feit dat ik mezelf ben.
‘Nee’ is een fantastisch woord dat we allemaal veel vaker zouden moeten gebruiken.
Nee is eigenlijk een volmondige ‘Ja’ in deze tijden van extreme overvloed en overbelasting.
Het is een ja om ruimte te creëren om je leven op jouw manier te leven!
Commentaar: de gulden middenweg heeft toch ook wel iets! Af en toe eens “Ja” zou de parochie
goed uitkomen!

FEEST VAN DE H. FRANCISCUS EN DIERENDAG
Op 4 oktober vieren we het feest van de H. Franciscus.
Hij wordt altijd afgebeeld als een grote dierenvriend.
Daarom nodigen we alle kinderen uit om met hun
huisdier of een knuffelbeest naar de kerk te komen op 4
oktober om 17.00 uur.
Daar vertellen we wat over Franciscus; je mag zelf wat
vertellen over je huisdier en voor kinderen en dieren is er
wat lekkers. Kom je ook? Ook volwassenen zijn
natuurlijk van harte welkom. ’s Middags om 14.00 uur
zullen de klokken luiden en geven we zo gestalte aan de
oproep van de H. Franciscus 800 jaar geleden om met
alle mensen ongeacht hun geloof te bidden voor vrede en
begrip tussen de religies.

VRIJWILLIGERSAVOND
Op 5 oktober a.s. houden we weer de feestavond voor vrijwilligers. U krijgt een uitnodiging in de bus, in de mail of
aangereikt. Indien u geen uitnodiging ontvangt, hebt u zich nooit officieel gemeld als vrijwilliger bij de
ledenadministratie. U kunt zich aanmelden via het parochiesecretariaat. Zij hebben aanmeldingsformulieren ter
beschikking. Ook een mailtje naar leden.hwa.middelbeers is voldoende. Wij sturen u dan alsnog een uitnodiging. U
HOORT ER OOK BIJ. Op 5 oktober beginnen we om 19.00 uur met een viering in de kerk. Daarna zet het feest zich
voort in de kerk. U bent allemaal van harte welkom. Meldt u aan.
ALLERZIELEN
Op 2 november viert de Kerk van oudsher de gedachtenis van alle overledenen.
Vorig jaar nodigden we voor de Allerzielenviering in de kerk de nabestaanden uit van overledenen voor wie er dat jaar
een kerkelijke uitvaart werd verzorgd en ook de nabestaanden van overleden leden van de KBO. Dat willen we dit jaar
weer doen. Dit jaar zal die viering zijn op zondag 3 november ‘s middags om 2 uur in de kerk van Middelbeers. De
namen van de overledenen worden genoemd. De familie kan een kaars aansteken. De Allerzielenviering is sfeervol en
raakt aan het gemis, en roept herinneringen op aan de overledenen en aan het afscheid. Tijdens deze viering worden
ook de opgegeven misintenties voor dat weekend genoemd. U krijgt een uitnodigingsbrief als de adressen van de
nabestaanden bekend zijn. Wij vragen u te reageren en de naam door te geven van degene die de kaars zal ontsteken, of
als u niet wilt dat wij uw dierbare overledene met naam noemen.
Iedereen is van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze viering.
TUIN DER LUSTEN
Weet u
 dat de tuin der lusten nog amper een tuin der lusten is?
 dat daar iets aan gedaan kan worden?
 dat er geen Eva- of Adamskostuum aan te pas hoeft te komen?
 dat u ook geen Hendrik Jan hoeft te heten?
 weet u waarom niet?
 om een groen handje uit te steken!
 dat de tuin der lusten dan weer een tuin der lusten kan worden!
 we hebben het hier over de tuin van de pastorie.
 en u kunt hier iets aan doen!

De leer van Christus voor een verhelderende kijk ………………………... op de tuin der lusten!?

