
15-11-18 Janus Liebregts 88 jaar

15-11-18 Nelly van der Zanden - van Mol 79 jaar

16-11-18 Adriaan van Vechel 79 jaar

21-11-18 Gonnie Deenen - van de Wal 93 jaar

23-11-18 Riek van Roij - de Kort 92 jaar

02-12-18 Annie van Liere- van Wijk 69 jaar

06-12-18 Mieke Kolsters - Nouwens 66 jaar

18-12-18 Thijs Vermeulen 77 jaar

24-01-19 Door Timmermans - Neggers 97 jaar

26-01-19 Jan van Vechel 82 jaar

01-02-19 Ad Kok 62 jaar

04-02-19 Dré Smulders 70 jaar

10-02-19 Sjan Lathouwers - Plasmans 82 jaar

22-03-19 Kees Daas 77 jaar

15-05-19 Kees Vennix 94 jaar

17-05-19 Riet van Vechel-Moonen 85 jaar

18-05-19 Rik Evers 26 jaar

29-05-19 Bernard Koolen 75 jaar

18-07-19 Frans Dieker 79 jaar

18-07-19 Henri Ebbeng 72 jaar

04-08-19 Frans Leermakers 81 jaar

WIJ HERDACHTEN MET ALLERZIELEN

 

BEERS NIEUWSBRIEFKE 
December 2019 - UITGAVE 120 

 

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 

 
An Wezenberg, weduwe van Wim Nooijens.  

An werd, als oudste van vier kinderen in Esbeek 

geboren op 13 februari 1931. Ze had een goede 

jeugd op de boerderij. Ze leerde Wim kennen en ze 

kregen 6 kinderen. Twee kinderen overleden helaas 

te vroeg. Daar had An het erg moeilijk mee. 

Ondanks het overlijden van Wim, 10 jaar geleden, 

had ze haar leven weer goed op de rails. An heeft de 

langste tijd van haar leven in Westelbeers gewoond. 

Daar had ze het goed naar haar zin en ze sprak er de 

laatste tijd weer heel veel over. Het laatste anderhalf 

jaar woonde ze in de Vestakker, waar ze liefdevol 

werd verzorgd.  

An was positief, altijd zorgzaam, vrolijk, dankbaar, 

sterk, hardwerkend en  nooit klagend. Ze genoot van 

het samenzijn met haar kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen. Ze was trots op haar familie. 

An overleed op 1 november 2019. 

 

Mietje van den Bors werd geboren op 17 december 

1929 in Oirschot. Toen ze amper 2 was, verhuisde 

de familie van den Bors naar de Hanenberg in 

Oostelbeers, waar ze een onbezorgde jeugd had 

samen met haar broer. In 1958 trouwde ze met Piet 

van Ham en gingen aan de Langerijt wonen. Toen 

het huis te klein werd, bouwden ze een huis aan de 

Lindeakkers. Daar was ze heel tevreden met haar 

gezin en de kleine dingen, die een leven zo 

waardevol maken: chocolademelk voor kinderen die 

kwamen spelen, beschuit met muisjes als er 

lammetjes geboren werden, kaart en buurtavonden, 

truien breien samen met de kinderen en niet te vergeten, de 9 kleinkinderen die na verloop van tijd het leven van Piet en 

haar verrijkten. Pannenkoeken bakken, spelletjes doen, gele pudding met een vliesje, voorlezen. Ze kon honderduit 

vertellen over waar ze zich druk of niet druk over maakte. Piet overleed in 2007 en dat veranderde haar leven. Ze 

verhuisde naar een aanleunwoning bij de Vestakker en woonde daar met veel plezier. De laatste jaren raakte ze verward 

en wist ze niet altijd meer de woorden te vinden. In maart van dit jaar ging ze naar Amaliazorg en hoewel het wennen 

was, voelde ze zich ook daar weer spoedig thuis. 3 Weken voor haar dood viel ze en haar schouder raakte uit de kom. 

Dat was het begin van het einde. Op 1 november overleed ze. 

 

 

GEHOORD 

De siergroep, aantal dames in onze parochie, zorgen elk weekend of bij bijzondere 

gebeurtenissen voor een bloemetje op en rond het altaar. Tijdens de vrijwilligersavond worden 

ze de ”versiergroep” genoemd, wat bij 2 mannen gelijk de opmerking uitlokte dat “zij zich ook 

wel bij deze werkgroep willen aansluiten omdat zij ook wel van versieren houden” 

Wij stellen voor dat ze hun versiertrucs dan maar thuis moeten botvieren!!! 

 



EEN TIJD VAN KOMEN EN VAN GAAN 
De pater Monfortaan Leo Verbakel, was een graag geziene pastor in de Beerzen. Maar ook had hij een broze 

gezondheid. Dokters Mutsaerts senior wist dit als geen ander en benaderde mij of ik pastor Verbakel niet kon 

ondersteunen in zijn werk. Als aalmoezenier heb ik het werk met en voor militairen altijd gecombineerd met het 

reguliere pastoraat, dus de vraag was aan geen dovemans oren gericht.  

 

Als toenmalig hoofdaalmoezenier van de krijgsmacht heb ik naast mij, drie aalmoezeniers gevraagd deze opdracht 

samen op te pakken. Enthousiast zijn we van start gegaan en na het overlijden van pastor Verbakel is onze inzet 

bekrachtigd door vicaris van Meijgaarden. Het pensioen van twee van de vier aalmoezeniers leidde er toe dat we met 

twee overbleven: aalmoezenier Versteegh als priester en ik als diaken. Mooie tijden beleefden we met de parochianen 

uit de Beerzen. Uitzonderlijk om als aalmoezenier levensverhalen te delen, aanwezig te mogen zijn bij vreugde en 

verdriet en de liturgie samen vorm te geven. Het heeft me verrijkt en geleerd hoe rijk een kleine samenleving als die 

van de Beerzen kan zijn. Na mijn militaire loopbaan heb ik het pastoraat van de Beerzen nog enige tijd gecombineerd 

met mijn baan als hoofdaalmoezenier bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Toen ik ook daar stopte, werd 

gevraagd om het pastoraat van de Antoniuskerk in Best meer inhoud te geven.  

 

Bij het samengaan van de parochies van Best, Oirschot, Spoordonk en de Beerzen werd afgesproken dat iedere pastor 

aanspreekpunt is voor één van de torens (voormalige parochies). Voor mij betekende dat een accent op de Antoniuskerk 

in Best en ondersteuning van de kerk in de Beerzen. Naarmate de tijd vorderde, werd steeds duidelijker dat de Beerzen 

zich verder ontwikkelden tot een geloofsgemeenschap met aalmoezenier Versteegh als herder. De noodzaak voor mij 

om ook in de Beerzen aanwezig te zijn en als een nomade tussen de ene en de andere parochie heen en weer te 

pendelen, werd steeds minder noodzakelijk. Ondertussen werd de omvang van mijn overige bestuursfuncties er niet 

minder om en kwam een moment dichterbij om keuzes te gaan maken. Vanwege de organisch goede groei van het 

pastoraat in de Beerzen, viel het me niet moeilijk om daar geleidelijk aan minder accent op te leggen.  

 

Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar zal die aandacht reduceren tot dezelfde wijze waarop onze andere collegae 

voor elkaar invallen en elkaar ondersteunen. U zult me dus minder in de Beerzen zien. Dat betekent echter niet dat mijn 

betrokkenheid op het wel en wee van alle mensen uit de Beerzen zal afnemen. Daarvoor heb ik te mooie en dierbare 

momenten mogen delen. Oost, West en Middelbeers behoudt een plekje in mijn hart. 

 

J. van Lieverloo 

 

 

PEERKE DONDERS, 

Het is alweer even geleden, maar op 22 september zijn we naar Peerke Donders in Tilburg 

geweest. De topgroep had in alle kerken opgeroepen om mee te gaan en de opkomst was veel 

groter dan verwacht. Met meer dan 90 personen, waarvan 18 uit de Beerzen gingen we op pad. 

In de pastorietuin in Oirschot stonden tafels en stoelen klaar. Voor iedereen was er thee of koffie 

en een heerlijk petit-fourtje, speciaal voor deze dag gemaakt. 

Het zonnetje scheen uitbundig en voor de organisatie werd het nog heter toen er een probleem 

opdook. De buschauffeur moest zijn rusttijd nog nemen, dus het vertrek werd een half uur 

uitgesteld. Niemand die er iets van merkte want het was gezellig in de tuin. 

We hadden een dubbeldekker gehuurd en zij die het best ter been waren klommen bovenin. 

Bij Peerke Donders was de kapel voor ons gereserveerd en er was een mooie viering met 

samenzang. Daarna kregen we uitleg over Peerke in het paviljoen. Daar hadden ze nog niet eerder 

zo'n grote groep gehad, maar alles liep op rolletjes. Na afloop kon iedereen nog langs de kruisweg wandelen en het 

huisje van de familie Donders bekijken. Om half 5 vertrok de bus weer. In de pastorietuin werd er nog lekker nagepraat 

met een drankje en een nootje. Het was erg geslaagd en we gaan zeker nog eens zoiets doen. Wat?. 

Dat weten we nog niet precies, maar u hoort nog van ons. 

 

WEET U DAT … 

 

 Sint en zijn Pieten op 17 november weer in de Beerzen waren? 

 die dag ook de Werelddag voor de armoede was? 

 we in de kerk een bus hadden staan, waarin ieder die wilde geld kon 

doneren voor de voedselbank? 

 we niet alleen geld bij elkaar wilden brengen voor de voedselbank? 

 iedereen ook houdbare producten mocht meebrengen? 

 het eigenlijk niet nodig zou moeten zijn in zo’n welvarend land als hier? 

 dat de opbrengst 74,10 was? 

 dat er 3 bananendozen werden gevuld met allerlei artikelen? 

 



FRANCISCUS EN DE DIEREN 
Op 4 oktober vierden we het feest van de H. 

Franciscus. Deze dag is bij ons beter bekend als 

Werelddierendag, omdat Franciscus het heel 

belangrijk vond dat mensen goed voor de aarde en 

zijn dieren zouden zorgen. Daarom nodigden we alle 

kinderen uit om met hun huisdier of een knuffelbeest 

naar de kerk te komen op 4 oktober om 17.00 uur. 

Een cavia, een konijn, een poes en een hondje waren 

de wat ongebruikelijke bezoekers. De duiven van 

Cees waren een verhaal apart en leken van slag. Zij 

hadden nog zo laat in het jaar een nestje gebouwd 

met daarin 2 jongen.  

De aalmoezenier vertelde over de dierenvriend 

Franciscus. De dierenvriendjes en vriendinnetjes mochten zelf wat vertellen over 

hun huisdier en voor mensen, mensjes en dieren was er wat lekkers. Er werd 

lekker gesmuld, al was er eentje bij, die het duidelijk beter gewend was. 

’s Middags om 14.00 uur luidden de klokken en gaven 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. 

 

 

WEET U DAT … 
 

 we aan het winkelen zijn geweest met de godslamp? 

 trap op, trap af voor oudere mensen een bezwaar kan zijn? 

 er een oplossing is bedacht? 

 u deze straks te zien krijgt? 

 we met z’n allen zuinig moeten zijn op Koos? 

 het in ieder geval veel veiliger moet worden? 

 

 er aanvulling komt voor de plantjes bij het strooiveld op het kerkhof in Middelbeers? 

 de sproei-installatie van de pastorietuin en het kerkhof weer is hersteld? 

 er nu weer met grondwater gesproeid kan worden? 

 de hemelwaterafvoeren van de kerk en het parochiecentrum los worden gekoppeld van de vuilwaterafvoeren? 

 het hemelwater daarna wordt geloosd op de gracht? 

 de vuilwaterafvoeren worden aangesloten op het gemeentelijk riool dat in de Vestdijk ligt? 

 de wortels van de eikenbomen op het kerkplein daar de riolering ernstig hebben aangetast? 

 de contactgroep via het parochiebestuur bij de gemeente iets voor elkaar probeert krijgen? 

 dat dit gaat over de overlast van gevallen eikels in het najaar en  

 dat dit gaat over het iets doen tegen de komst van de eikenprocessierups in het voorjaar? 

 

 

VRIJWILLIGERSAVOND, MAAR DAN ANDERS.  
 

Wat gebeurt er voordat alles klaar staat voor een feestje in de kerk. Dat is nogal 

wat. Er wordt vergaderd. Wat gaan we doen en wie doet de boodschappen, 

moeten we tafels en stoelen huren en waar doen we dat dan. Welke heren kunnen 

we “vrijwillig” strikken om de kerkbanken te verplaatsen en de bar de bemannen. 

Enz enz. Gelukkig hebben we een vaste groep, die op elkaar is ingespeeld. 's 

Middags worden de tafels gedekt en zoveel mogelijk klaar gezet. De drank gaat 

in de bar. Nu maar hopen dat er genoeg is. Terwijl iedereen in de Mis zit worden 

de thermoskannen gevuld en theewater gezet. Voor 100 man gebak snijden en 

uitserveren is een heel karwei. Het lijkt wel of iedereen tegelijk bij de bar komt voor een stukje. Even aanpoten. Na de 

koffie alles opruimen en afwassen. Dan even pauzeren en wachten op de eerste ronde met hapjes van Ronnie Vugts. 

Vlug iets drinken en dan bordjes klaarmaken met kaas en zo. Zo vliegt voor ons de avond voorbij. Gezellig en druk. Als 

iedereen naar huis is, gaan wij ook. Zondagmorgen om 10 uur opruimen en poetsen.  

Tot volgend jaar.!! 

 

 

 



WEET U DAT … 
 

 na inspectie van het grote orgel op het oksaal blijkt dat herstelwerkzaamheden onverantwoord groot zijn? 

 de mogelijkheden voor het bespelen van het orgel daarmee  

verkeken zijn? 

 de brandweer de vluchtweg vanaf het oksaal afgekeurd heeft? 

 er daarmee ook geen mogelijkheid meer is om daar een koor  

te laten zingen? 

 

 de begroeiingen bij de kapel in Westelbeers een opknapbeurt krijgen? 

 daar de rododendrons worden gesnoeid en de opgroei bij de eiken wordt verwijderd? 

 

 

 dat we al vast aandacht vragen voor de actie Kerkbalans van 

komend jaar? 

 of u uw toegezegde bedrag voor dit jaar al hebt overgemaakt? 

 u dat nog wel kunt doen? 

 het bankrekeningnummer NL94 RABO 0133 891 925 is? 

 

 Diny Verhagen 50 jaar bij het koor is? 

 Riet van den Brand en Riet van Gool al 40 jaar hebben gezongen? 

 dat ze tijdens de dienst op 30 november daarvoor bedankt en geeërd werden? 

 dat we geen foto’s hebben van de huldiging, omdat de kopij al op 26 november binnen moest zijn? 

 

 Mgr. De Korte op 14 november weer een dag in de parochie Odulphus van Brabant heeft vertoefd? 

 

 we al weer een oproep doen voor vrijwilligers (ters)? 

 het is om te komen poetsen? 

 het schoonmaakclubje steeds kleiner wordt? 

 we nog eens over moeten stappen op professionele schoonmaaksters? 

 

 

 

STILLE NACHT 
 

Vannacht gaat Jan ter kerke 

en naar de heilige mis 

dat doet hij één keer in het jaar 

omdat het Kerstmis is 

 

en Petrus op een hoge ster 

zegt: ‘Kijk es, Lieve Heer, 

daar heb je Jan, hij komt van ver 

maar hij is er toch maar weer’.  

 

WEET U DAT … 
 

 op eerste en tweede kerstdag de kerststal te bezichtigen is van 2-4 uur? 

 dat het kinderkoor al druk aan het oefenen is voor de kerstviering op 24 december om 19.00 uur? 

 dat we een extra viering, opgeluisterd door No Limit, hebben op Kerstavond? 

 dat u de tijden van alle vieringen kunt vinden in de grote Nieuwsbrief? 

 

 

 

2019 is bijna vervlogen, 2020 staat reeds voor de deur 

een nieuw jaar met nieuwe dromen, alles krijgt een nieuwe kleur  

Veel geluk en vrede, veel liefs voor elkaar 

Aandacht voor de naaste, het wordt een prachtig jaar! 


