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WEET U ……… 
 

 dat we alle bezorgers hartelijk danken voor hun voortreffelijke inzet voor de actie Kerkbalans?  

 dat de opbrengst van de actie Kerkbalans nog altijd hoger wordt? 

 dat er nu bijna 30.000 euro aan toezeggingen binnen is? 

 dat dit maar iets minder is dan in het vorige jaar? 

 dat u er nog iets aan kunt doen om dat bedrag te evenaren? 

 wat? 

 bankrekeningnummer NL94 RABO 01338 91 925!!!! 

 dat dit speciaal voor hen is, die niet thuis waren en voor hen, 

die beloftes hebben gedaan? 

 dat belofte schuld maakt? 

 dat we u daar graag aan houden? 

 dat ieder ander zich ook aangesproken mag voelen? 

 dat we één ieder heel veel dank zeggen voor de steun die we   

    zo hard nodig hebben! 

 

WEET U ……… 

 

 dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan onze vraag om alle eikenbomen op het kerkplein te rooien. 

 dat er nu dus geen eikels meer op de geparkeerde auto’s kunnen vallen. 

 dat (zeker zo belangrijk,) er nu geen glij- of valpartijen meer zullen zijn door de 

vele eikels die er jaarlijks lagen. 

 dat ook de eikenprocessierupsen geen bezoek zullen brengen aan het kerkplein. 

 dat u bij uw volgende bezoek aan de kerk of het secretariaat misschien al kunt 

zien welke nieuwe bomen/struiken ervoor in de plaats zijn gekomen. 

 dat - als deze nieuwsbrief daarvoor nu nog te vroeg komt - we er dan nog even op 

moeten wachten.  

 dat er via de gemeente 3 bruine wegwijzerborden worden geplaatst, die verwijzen 

naar de Mariakapel in Oostelbeers. 

 dat de mensen van buiten de Beerzen zo ook Maria in Oostelbeers thuis kunnen 

vinden. 

 Bij Maria in Westelbeers de omgeving opgeknapt is en het pad ook nog 

(vermoedelijk voor de meimaand) beter begaanbaar wordt gemaakt.  

 U met vragen, die bestemd zijn voor onze contactgroep, een van ons aan kunt  

spreken of een mail sturen naar contactgroep.beerzen@odulphusvanbrabant.nl  

 



WEET U ……… 

 

 dat er nieuwe (oude) stoelen zijn aangeschaft? 

 dat we nu een nette repetitieruimte hebben? 

 dat we met de oude stoelen wel een vreugdevuur met Pasen  

kunnen maken? 

 dat we niet weten of dat ook gebeurt? 

 dat we minimaal 1 keer in de maand een ander gezicht te zien krijgen 

in de kerk? 

 dat de voorgangers uit de parochie Sint-Odulphus van Brabant een 

keer bij de andere torens gaan snuffelen? 

 dat we zo kunnen wennen aan wie wie is? 

 dat Koos nu weet dat ze een naamgenoot in Oirschot heeft? 

 dat die naamgenoot regelmatig wordt uitgelaten? 

 dat beide Koosen dat wel leutig vonden/vinden? 

 

 

OVERLEDEN 

 
Cor Schellekens - de Kort, geboren in De Moer op 16 november 1922. 

Cor was tweede oudste uit een gezin van 10 kinderen. Na de lagere school 

volgde zij een cursus naaien. Dat deed ze niet alleen voor thuis, maar ook voor 

anderen. Op een bruiloft leerde ze Wim kennen. Niet veel later kwam hij op 

bezoek in De Moer. Na hun trouwen  namen ze intrek in de boerderij bij oma 

Schellekens in Goirle. Daar kregen zij twee kinderen. Later verhuisden ze naar 

Oostelbeers om daar te gaan boeren. Wim en Cor werken er hard. Vanwege 

Wim zijn gezondheid werd de boerderij verkocht. Wim overleed in 1975. Cor 

leerde autorijden en ze bouwde het huis in Middelbeers af. In de tuin kon Cor haar ziel en zaligheid kwijt. Ze genoot 

van alle seizoenen. Cor was actief bij de KVO, de Zonnebloem en fietsen met Mien had een vaste plek in haar agenda. 

Ze genoot van de kinderen van Elly, Harry en Toos en zorgde met tante Marie voor haar moeder en broer. Ze maakte 

graag reisjes. Later kreeg Cor twee kleinkinderen, waar ze veel op paste. Ze ging mee naar de dierentuin, De Efteling 

en fietsen en wandelen bij De Heilige Eik. Emoties tonen was niet Cor haar sterke kant, maar de veerkracht die ze had 

was bewonderenswaardig. Klagen deed ze niet, wel aanvaarden en ermee verder gaan. Cor was altijd opgeruimd en 

genoot tot op het laatste moment van bezoek. Ze overleed op 20 november 2019. 

 

Herman Langenberg, echtgenoot van Rian Beckers. Vader van Roy, Merel, Lyam, Nando en Paddy, 

Hij is geboren op 16 juli 1962. Herman leerde zijn kinderen om eerlijk en oprecht te zijn, maar vooral leerde hij ze te 

leven! Hij was een beetje eigenwijs en koppig, maar anderzijds een man die altijd voor anderen klaarstond. Zeker voor 

zijn kinderen was niets hem teveel. Herman was een optimist in hart en nieren. Herman trof het lot om verschillende 

keren door ziekte getroffen te worden. Maar Herman zou Herman niet zijn als hij het niet lange tijd wegwuifde. Tot op 

het laatst bleef hij zijn grappen maken en had hij zijn onverwachte momenten. Hij was een regelaar, een ondernemer, 

maar dit lot kon hij niet naar zijn hand zetten. Ondanks alle tegenslagen met zijn gezondheid, verloor hij zijn gevoel 

voor humor niet. Hij drukte de pijn naar de achtergrond om er voor Rian en de kinderen en de dieren te kunnen zijn. 

Herman was een zorgzame man, die in iedereen geloofde. Het leven nam steeds verder afscheid van hem. Herman 

overleed op 9 januari 2020. 

 

Ria van Gestel-Versteeg was de laatste uit het grote gezin Versteeg die overleed. Ze was een vrouw die liever gaf, dan 

dat ze ontving. Ze straalde liefde en zorgzaamheid uit en Kerkstraat 11 was een huis, waar iedereen altijd welkom was. 

Ruim 50 jaar was ze getrouwd met Huub van Gestel. Helaas konden ze geen kinderen krijgen en dat vond ze heel 

verdrietig. Neefjes en nichtjes vertroetelde en verwende ze als waren het haar eigen kinderen. Toen Huub overleed in 

2010 viel haar dat zwaar. En ook het wegvallen van broers en zussen en andere familieleden was iedere keer weer een 

groot verdriet. Ria hield van een feestje en gezelligheid. Ook verzorgde ze vaak feestjes. Op bruiloften en partijen was 

Ria vaak de kokkin. Ossentong met druivensaus, kersenstruif, hemelse modder en hazenpeper waren haar befaamde 

gerechten. Om je vingers bij af te likken. Zelf at ze ook heel graag heel lekker. Koken, lekker eten en verwennen. Ria in 

enkele woorden samengevat. Marktkooplui en de onderhoudsploeg van het kerkhof weten er alles van. In september 

vierde ze nog uitgebreid haar 90
e
 verjaardag met allen die haar dierbaar waren. Daarna ging het snel achteruit. Er kwam 

thuiszorg voor haar en op haar eigen wijze ontving ze hen en waardeerde ze het werk wat ze voor haar deden.  

Ria overleed op 13 november. 

 

 

 

 



Miet van Korven, echtgenote van Sjaak Rombouts 

Miet is geboren op 12 februari 1925. Ze was de oudste in een gezin met 12 kinderen. Altijd hardwerkend als kind en 

later ook, samen met Sjaak, op de boerderij. Ze kregen vijf kinderen. Het waren drukke, gezellige jaren. Miet was heel 

trots op haar 12 kleinkinderen en 25 achterkleinkinderen die haar liefdevol superoma noemden. Miet was altijd druk 

bezig. Ze genoot van tuinieren, fietsen, breien en handwerken, kaarten, lezen, puzzelen, kienen en Rummikub op 

zondagmiddag. Miet was niet graag afhankelijk van anderen. Ze hield de regie tot ze die op het laatst uit handen moest 

geven. Miet overleed op 4 december 2019. 

 

Janus van Dommelen was de oudste uit een gezin van 6 en is geboren in Hooge Mierde. In mei 1950 verhuisde het 

gezin naar een boerderij in Westelbeers. Janus trouwde in 1960 met Annie Veldman. Naast het boerenwerk had hij vele 

bestuursfuncties in de agrarische sector. Als het kon werd er in de zomer iedere zondag een uitstapje met het gezin 

gemaakt naar een ponyconcours. In 1976 ging het hele gezin voor het eerst op vakantie. Kaarten, bridgen (op het 

hoogtepunt had hij 7 clubjes), jeu de boules en zwemmen. Janus hoefde zich niet te vervelen. De boerderij werd 

verkocht en Annie en Janus verhuisden naar de Vestdijk. Het boerenwerk bleef echter trekken. 

In 2017 stierf Annie onverwachts. Janus wist toen al dat ook hij ziek was. Hij vond het moeilijk om alleen te zijn en 

zocht afleiding in kaarten, bellen en buurten. Over zijn ziek zijn kon en wilde hij niet praten. Hij bleef geloven dat hij 

beter zou worden. Drie weken voor het einde ging hij naar het ziekenhuis en daarna naar het bijna thuis huis. Hij vond 

het fijn dat er nu altijd mensen om hem heen waren. Twee dagen voor kerst vroeg hij de kinderen om te komen en nam 

hij afscheid. Op tweede kerstdag overleed hij, 86 jaar oud. 

 

An van Beers-van Spreuwel werd op 28 maart 1926 in het Meerven in Vessem geboren. Ze was het tweede kind in 

een gezin van vijf. Alle kinderen leerden al vroeg wat werken was en hard werken heeft ze ook in haar huwelijk met 

Sjaak van Beers gedaan. Ze kregen tot hun grote vreugde samen 8 kinderen. Maar ook verdriet kruiste hun pad, toen de 

oudste al op jonge leeftijd stierf. Het verdriet kreeg haar echter niet klein. Ze was een zorgzame moeder die altijd klaar 

stond voor haar kroost. Ze vond het belangrijk dat haar kinderen 'iets leerden'. Zelf kreeg ze die kansen niet. Ze dacht 

ook na over de toekomst en vernieuwingen werden niet uit de weg gegaan. En wat was ze trots op haar klein- en 

achterkleinkinderen. Ze verwende ze en met belangstelling volgde ze hun levens. Toen ze in 1985 verhuisden naar de 

Margrietstraat kenden ze daar nog 17 jaren samen met Sjaak. Hij overleed in 2002 en toen stond ze opnieuw voor de 

taak om verder te leven met haar verdriet. Maar het lukte haar aardig en ze wist opnieuw het leven kleur te geven en 

ervan te genieten, mede door haar geloof. Het gaf haar vertrouwen, houvast en rust. Ondanks haar hoge leeftijd kwam 

haar dood nog sneller dan verwacht. An overleed op 13 februari in haar geboorteplaats Vessem, 93 jaar oud. 

 

Met gilde-eer werd er afscheid genomen van Harrie van Lieshout. Harrie werd geboren in 1936 als 2e in een gezin 

met 8 kinderen. Toen hij 2 was, kwam het gezin in Westelbeers wonen. Hij groeide op met kwajongensstreken, waar hij 

later smakelijk over kon vertellen. Hij leerde Gonnie van Gestel kennen en trouwde met haar. Harrie was een gelukkig 

mens in Westelbeers. Hij heeft jarenlang de schoolbus van Westelbeers gereden, toen het chauffeuren op de 

vrachtwagen niet meer ging vanwege rugklachten. Ook was hij conciërge op school. Zo hield de reuring, die kinderen 

met zich meebrengen, hem jong van geest. Gonnie en Harrie kregen zelf geen kinderen. Hij kaartte graag en hield van 

wandelen in de natuur. De jacht betekende veel voor hem. Hij was lid van de zwartmikkers en ook de guld kon op hem 

rekenen. Zijn humor, zijn kwinkslagen en zijn gezelschap zullen ervoor zorgen dat velen hem zullen missen. Harrie 

overleed onverwacht op 5 maart. 

 

Koos Timmermans-de Laat vond dat ze niets te klagen had en deed dat dan 

ook niet. Koos de Laat werd geboren op 12 juli 1927 in Middelbeers. Ze 

groeide met haar zus op aan de Heiakkerweg, waar ze bleef wonen toen ze 

trouwde met Toon Timmermans. Ze kregen 4 kinderen die opgroeiden op het 

boerenbedrijf. De teleurstelling was groot toen niemand van de kinderen het 

bedrijf over wilde nemen. Het boerenbedrijf werd beëindigd toen de eerste 

gezondheidsklachten zich aandienden en ze verhuisden naar het dorp. Er 

werden fiets- en wandeltochten gemaakt en zelfs een korte vakantie kon af en 

toe. Vooral kort, want er moest nog zoveel. In 2007 overleed Toon. Ze voelde 

zich vaak eenzaam ondanks het vele bezoek en verhuisde uiteindelijk naar een 

appartement aan de Doornboomstraat, waar ze langzamerhand weer kon 

genieten van gewone dingen, zoals koffie drinken met anderen, een eindje 

lopen enz. Als haar gezondheid haar steeds meer beperkingen oplegt, verhuist 

ze nog naar één keer, nu naar de Vestakker, waar ze nog 7 jaar doorbrengt. Ze 

voelt er zich thuis en is blij met de goede verzorging en aandacht. Koos stierf 

op 5 maart. 

 

 

 

 



WEET U ……… 

 

 dat de topgroep kaarten heeft voor de passiespelen in Tegelen op 6 

september? 

 dat we ons in eerste instantie wenden tot gezinnen met kinderen? 

 dat u in het Digidulfke en het parochieblad hierover kunt lezen? 

 dat u zich hiervoor aan kunt melden na 1 april als u geen kinderen hebt? 

 dat er nog mededelingen hierover volgen in de kerk en huis aan huis? 

 

WEET U ……… 
 

 dat wij denken dat Maria geen gebeden verhoort als u niet met de hand in 

uw portemonnee schiet? 

 of wij nu te slecht denken over Maria? 

 wij toch maar bidden tot de Westelbeerse Madonna, dat de ontvreemde 

kaarsjes u wel mogen bekomen! 

 

WEET U ……… 
 

 dat de mensen, die het kerkhof onderhouden 

in Oostelbeers bij elkaar zijn geweest? 

 dat er drie dames aan deze groep zijn 

toegevoegd? 

 dat zij bij toerbeurt koffie zetten nu Ria van 

Gestel is overleden? 

 dat dat Nellie, Leentje en Francien wel is 

toevertrouwd? 

 dat bij Ria de vaste koffiestek was sinds de 

kerk in Oostelbeers werd gesloten? 

 dat iedereen tijdens deze bijeenkomst zijn of 

haar zegje mocht doen? 

 dat we de bloemetjes buiten gaan zetten op 

het kerkhof? 

 dat we dan 2 vliegen in één klap vangen? 

 het kerkhof wordt wat levendiger en we 

krijgen bloemen om in de kapel te sieren! 

 dat we op de lege plekken, die vrij vallen 

door dat er graven worden opgezegd, ook 

wat gaan planten? 

 dat we een andere plaats voor het 

gereedschap hebben bedacht? 

 dat u straks een beetje moet zoeken, waar we 

het gelaten hebben? 

 dat het een beetje uit het zicht zal komen te 

hangen? 

 dat we dat ook wel met de container hadden 

willen doen? 

 dat dat niet praktisch is? 

 dat die dus op het oude plekje blijft staan? 

 dat de contactgroep een ander plekje zoekt 

voor het H. Hart monument? 

 dat u mee mag denken en suggesties mag 

doen? 

 dat u terecht kunt bij Ad Aerts? Tel. 5141838 

 dat er onderhoud aan de klokkenstoel in de 

toren van Oostelbeers gepleegd gaat worden? 

 dat het kapelletje achter op het kerkhof ook 

aan de beurt komt. 

 

WEET U ……… 

 

 dat de contactgroep het druk 

krijgt met bedanken?  
 dat de kerstgezinsviering de 

laatste gezinsviering van 

deze werkgroep is geweest? 

 dat de groep is gestopt? 

 dat er nu moet worden 

nagedacht hoe kinderen en 

ouders bij de kerk 

betrokken kunnen blijven? 

 dat ideeën en nog liever 

aanmeldingen voor een nieuwe groep van harte welkom 

zijn? 

 dat Wim Rijnen gestopt is met de uitgifte van graven en 

de administratie van het kerkhof in Middelbeers? 

 dat hij nog wel zorgt dat het kerkhof er netjes bij ligt? 

 dat Henk Aarts de nieuwe beheerder wordt? 

 dat de administratie wordt ondergebracht bij  

Nel Deenen? 

 

 

        WEET U ……… 

 

 dat er al 345 jaar een Beerse processie is naar 

Scherpenheuvel? 

 dat we dit jaar op zaterdag 13 juni 

gaan? 

 dat er ook voor u nog 

een plek in de bus 

gereserveerd kan 

worden? U bent dus 

van harte welkom. 

 dat er meer info volgt 

via het Huis-aan-

Huis? 

 dat, als we gaan, we 

gaan met een speciale 

intentie? 

 

 


