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Met de beste wensen…

Zo beginnen veel kaartjes die rond Kerstmis en 
Nieuwjaar in de brievenbus vallen. Elkaar alle goeds 
toewensen doet iedereen wel maar gelovige mensen 
geven daaraan misschien wel een andere dimensie.  
Ons wensen is vaak een biddend vragen, dat gepaard 
gaat met het branden van een kaarsje voor deze of 
gene die ons nauw aan het hart gaat. Wist u dat in de 
vele kapellen die onze parochie rijk is, om en nabij de 
25.000 kaarsjes per jaar worden ontstoken?
Achter elk lichtje zit een verhaal van vreugde of verdriet, 
of een verlangen dat we graag vervuld zouden zien. 
Geloof en geloven zijn beide diep verankerd in ons 
bestaan én in onze samenleving, al is het aantal kerk
bezoekers minder groot dan vroeger.

Gods wensen voor 2017
Met de beste wensen krijgen we weer een nieuw jaar 
in de schoot geworpen. Een geschenk waarmee we 
kunnen doen wat we willen. Aan een jaar vol mogelijk
heden kunnen we zelf invulling geven. 
Misschien mogen we ons eens afvragen of ook God 
wensen heeft voor 2017. Wat zou Hem aan het hart 
gaan? Kunnen wij voor één keer niet eens Zijn diepste 
wensen vervullen in plaats van steeds te verwachten 
dat Hij de onze honoreert? Misschien wordt 2017 dan 
wel een heel liefdevol en vredig jaar, vol aandacht voor 
‘zwakken’ en ‘kleinen’. Een jaar van hoop op een leefbare 
toekomst voor iedereen, waar dan ook.
Dat mogen we God, maar vooral onszelf van harte 
 toewensen…

Met de beste wensen van  
Toos Maas, Gust Jansen en Steven Barberien

Kerstcollecte 2016

In het door geweld getroffen Congo zorgen de zusters 
van O.L. Vrouw van het Heilig Hart voor straatkinderen, 
wezen, ouderen, zieken (onder wie leprozen) en 
 zwangere vrouwen. Ze leren tienermoeders breien en 
naaien, zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien. 
Ook geven ze les in lezen en schrijven. 
Kerk in Nood heeft de zusters € 80.000 toegezegd voor 
de bouw van een nieuw centrum, speciaal bestemd 
voor wezen en zieken. Uw bijdrage aan dit project is 
welkom via de kerstcollecte in beide kerken én via IBAN 
nummer NL64 FVLB 0227 1754 84 o.v.v. Code 1150519. 
Voor meer informatie zie Nieuws op onze website. 

Dank je wel…, 
… lieve vrijwilliger, voor de vele uren  
waarin je dit jaar bezig was in en rondom  
onze kerken, maar heel in het bijzonder in de  
afgelopen weken op weg naar Kerstmis.
Met stoffer en blik, bezem en dweil, koperpoets of 
boenwas, met het strijkijzer of de liederenmap in je 
hand, met schoffel en bladhark, creatief met groen 
of bouwend aan de stal, en zo veel meer…
Dankzij jou vieren we straks een prachtig kerstfeest!

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 8 januari na afloop van de  
viering van 11.00 uur is er gelegenheid elkaar  
het beste te wensen tijdens de nieuwjaarsreceptie  
in de Petruskerk. U bent van harte welkom.
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Vijfhonderd jaar reformatie

Het is in onze parochie een goede gewoonte samen 
met de Andreasgemeente op te trekken. Dat doen we 
in de Werkgroep Oecumene en bij gespreksgroepen als 
Vrouw en geloof en de Open gesprekskring. 
Ook vieren we op 15 januari samen de zondag in de 
Petruskerk, het begin van de bidweek voor de eenheid 

van de christenen. Om 
11.00 uur gaan dominee 
Annemarie Hagoort en 
pastoor Steven Barberien 
de beide geloofsgemeen
schappen voor in lezing 
en gebed. Tijdens die 
bidweek komen we vijf 
avonden in oecumenisch 
verband bijeen om met en 
voor elkaar te bidden.

Jezus Christus is ons fundament
Dit jaar mogen we extra 
aandacht hebben voor 
de oecumene, nu we 
gedenken dat vijfhonderd 
jaar geleden onze wegen 
uiteengingen. Tijdens de 
reformatie vielen er harde 
woorden en werd met 
wederzijds geweld een 
splitsing veroorzaakt.  
We zijn die nog altijd niet te 
boven. Toch zijn er al vijftig jaar gesprekken, waarin we 
zoekend steeds beter ontdekken wat ons samenbindt 
en bezighoudt. Er zijn wezenlijke verschillen maar wat 
ons verdeelt, is kleiner dan wat ons verbindt.  
Jezus Christus is het fundament waarop ons geloof en 
gelovig leven is gebouwd en vanwaaruit onze geloofs
gemeenschappen gestalte krijgen. 

Vieringen Kerstmis, oud en nieuw en Driekoningen en kerkopenstelling
Zaterdag 24 december  kerstavond
16.00 HBeek Kerstviering Voor peuters en kleuters; na de viering wordt het kindje in de 

kribbe gelegd in de stal op de Vrijthof
18.00 Diessen Eucharistieviering Voor het hele gezin; samenzang met Joke van den Broek
19.30 HBeek Eucharistieviering Voor groot en klein met gelegenheidskinderkoor
21.00 Diessen Eucharistieviering Norbertuskoor
22.30 HBeek Eucharistieviering Luciani

Zondag 25 december  eerste kerstdag 
09.30 Diessen Eucharistieviering Willibrorduskoor
11.00 HBeek Eucharistieviering Beekse Cantorij
16.00 Diessen KinderKerk ‘Kindje wiegen’ voor gezinnen met kinderen van 3 tot 10 jaar
12.00  16.00 HBeek Petruskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden
13.30  17.30 Diessen Willibrorduskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden

Maandag 26 december  tweede kerstdag 
09.30 Diessen Eucharistieviering Samenzang met Joke van den Broek
11.00 HBeek Eucharistieviering Dames en Herenkoor
12.00  16.00 HBeek Petruskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden
13.30  17.00 Diessen Willibrorduskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden

Zaterdag 31 december  oudjaar
19.00 Diessen Eucharistieviering Samenzang en Harmonie St. Willibrordus

Zondag 1 januari  Nieuwjaar, hoogfeest Moeder Gods Maria
09.30 Diessen Eucharistieviering Samenzang met Joke van den Broek
11.00 HBeek Eucharistieviering Schola van de Beekse Cantorij

Zaterdag 7 januari
16.00 Diessen KinderKerk Drie Koningen op kraamvisite bij het kindje Jezus (3 tot 10 jaar)
19.00 Diessen Eucharistieviering Samenzang met Joke van den Broek

Zondag 8 januari  feest van Driekoningen
09.30 Diessen Eucharistieviering Norbertuskoor
11.00 HBeek Eucharistieviering Alle parochiekoren

Na de viering is iedereen uit onze parochie van harte welkom bij  
de nieuwjaarsreceptie!
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Doe je mee?
Graag nodigen we jou uit voor:
Kerstvieringen
Op bladzijde 2 vind je de vieringen voor  
kinderen.
KinderKerk in de Willibrorduskerk op

zondag 25 december 16.00 uur
zaterdag 7 januari, 4 februari en  
4 maart om 16.00 uur

Eerste H. Communie
Hilvarenbeek: 14 mei, 11.00 uur
Diessen: 21 mei, 9.30 uur
18 januari: informatieavond voor de ouders

Informatie over de voorbereiding vind je op de website 
bij Vieringen, Bijzondere vieringen. 

•
•

•
•
•

‘We wensen…’
Bij een verjaardag, een geboorte of een trouwerij 
sturen we vaak een kaartje om ‘Geluk’ te wensen.  
Bij ziekte of ander vervelend nieuws schrijven we 
‘Beterschap’ of ‘Sterkte’. Met Kerstmis en Nieuwjaar 
luidt de tekst ‘Fijne feestdagen’ en ‘Het beste voor het 
nieuwe jaar’. We hebben zoveel te wensen, voor onszelf, 
voor anderen en misschien ook wel voor God. 

Op de website bij Jeugd, Nieuws vind je een kaart met 
het gedicht We wensen. Als je deze kaart print, kun je 

op de achterkant jouw 
wens schrijven.  

Kleur of versier de 
kaart en maak er een 
mooi lint aan. Ben je 
voor een kerstviering 
of een bezoek aan de 
kerststal in de kerk? 
Hang je kaart dan bij de 
kerststal. 

Fabiënne van Spreuwel zit in groep 5/6 van het Starre
bos. In april heeft ze met 44 andere kinderen haar 
Eerste H. Communie gedaan. Ze vertelt dat ze bij de 
voorbereiding de speurtocht in de kerk heel leuk vond.  
In groepjes zochten en vonden ze allerlei voorwerpen die 
ze noteerden op een blaadje. 
Ook moest ze op een briefje schrijven wat ze ooit niet 
goed gedaan had, iets waarmee ze in de knoop had 
gezeten en waarvan ze echt spijt had. Het briefje ging 
in een vaas met water en kijk: de inkt loste op! Het was 
haar vergeven! Daarom mocht ze één knoop uit een 
touw vol knopen halen. Fabiënne maakte daarna een 
nieuwe start door een bloem in het water te zetten: ze 
zou proberen het de volgende keer beter te doen.

Fabiënne in de kerk
Samen met haar ouders, die zich ook echt bij de kerk 
betrokken voelen, gaat ze een keer per maand naar een 
viering, die met het koor Luciani. Vaak mag Fabiënne 
dan ook nog ome Gust helpen met het klaarmaken van 
de altaartafel. 
Misdienaar worden lijkt haar wel leuk. “Dan kun je ten
minste wat doen,” zegt ze, ”en hoef je niet alleen maar 
stil te zitten.” Ja, alleen maar kijken en stilzitten is 
natuurlijk niet zo leuk.
Zingen kan ze niet zo goed, vindt ze. Toch zou ze best 
bij een koortje willen. Niet elke zondag maar bijvoorbeeld 
met kerst of volgend jaar met de viering van de Eerste 
H. Communie.

Kerstmis
Voor haar is Kerstmis een van die speciale dagen in 
het jaar. Samen met oma en nog andere mensen mag 
ze het kerstkindje dan naar die mooie kerststal op 
de Vrijthof brengen. Die heeft opa Jack van Hees nog 
gemaakt, heel lang geleden. Misschien kan ze dan ook 
al wel in het kinderkoortje meezingen. Dat zou wel heel 
leuk zijn. 

Fabiënne van Spreuwel 

 
van ons junior
EenEen

Kerstquiz op de website
Wat weet jij van het kerstverhaal uit Lucas 2? Als je de quiz op de website maakt, kom je erachter.  
Bij Jeugd, Nieuws vind je een kinderversie van het verhaal. Nog op de basisschool? Mail de oplossing dan 
vóór 7 januari naar info@hnorbertus.nl. Zo maak je kans op een prijsje. 
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Kerstverhaal om (voor) te lezen
Het was koud, die kerstnacht. Een ijzige wind joeg de 
sneeuw op en de mensen haastten zich naar huis, naar 
de warmte van het vuur in de haard. Nog maar één 
man liep  zijn rug gebogen  door de verlichte straten. 
Waarheen? Hij wist het niet. Niemand wachtte op 
hem. Riton had geen familie en geen thuis. Zonder om 
zich heen te kijken vervolgde hij zijn weg, zachtjes voor 
zich uit fluitend. De sneeuwvlokken bleven in zijn baard 
hangen. 

Hondje
Toch was hij in die ijzige 
nacht niet alleen...  
Een hondje liep achter 
hem aan, met om zijn 
nek een halsband met 
een ster. Waar kwam het 
vandaan? Toen Riton het 
hondje zag, begonnen zijn 
ogen te stralen. “Ben je 
verdwaald? Dan kunnen 
we beter bij elkaar blijven.”  
 
De hond keek hem aan. Beschut onder de takken van 
een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn 
rugzak, dat hij in tweeën sneed. “Hier!” zei hij met een 
glimlach. “Het is een mager maaltje voor een avond als 
deze, maar meer heb ik niet.” Omdat het Kerstmis was, 
vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had 
gevonden. Daarna floot hij nog wat. Ook de wind floot. 
Steeds luider en kouder. “Kom”, zei Riton. Hij zette de 
kraag van zijn versleten winterjas op. “Laten we schui
len in die hut.” 
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. 

Tovenaar
Toen klonk er opeens een stem: “Schrik niet en luister.  
Ik ben geen hond maar een tovenaar.” “Jij? Een tove
naar?” zei de oude man verbaasd.  
“Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat 
ik degene die goed voor me is, wil belonen”, zei de 
 tovenaar. “En jij bent de enige die goed voor me is. Om 
je te bedanken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me 
wat die wens is.”  
“Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig,” zei Riton, 
“maar ik heb altijd al een hond gewild.”  
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste 
wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste vriend van 
de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn bestaan 
als tovenaar op.
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de 
hut om verder te trekken. En zijn vriend de hond volgde 
hem. 

Het Onze Vader anders
Het Onze Vader bidden we bij iedere viering. Veel mensen 
bidden het ook thuis, voor of na het eten. De tekst is 
sinds kort een beetje anders. Kijk hieronder voor de 
nieuwe tekst. Op de website staat uitgelegd wat de 
woorden van het Onze Vader betekenen.  
Zie bij Jeugd, Nieuws.
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Gedicht voor alle (kerst)kinderen

Eigen wijs
Ben jij anders dan een ander?
Ja, natuurlijk, jij bent jij,
want je bent apart geschapen
uit een ander hoopje klei.

Kijk gerust eens in de spiegel
naar het kunstwerk dat je bent:
jouw gezicht, jouw lijf en leden,
jouw karakter, jouw talent.

Zie je wel, je bent een wonder,
niets aan jou is saai en grijs!
Wees maar jij en blijf bijzonder,
zing gewoon je eigen wijs!

MdJ   (Uit: Geloven thuis)

Bijzondere reis
Eline Drinkenburg uit 
 Hilvarenbeek is vorige 
maand met honderd 
andere middelbare 
scholieren naar Rome 
geweest, waar ze de paus 
ontmoet heeft. Wil je 
meer weten over deze 
bijzondere reis? Op de 
 website bij Jeugd, Nieuws 
lees je Elines verhaal en 
kun je de foto’s bekijken.

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
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Samen bouwen in vertrouwen

Zo heet het nieuwe beleidsplan van ons bisdom. Wie 
het wil inzien vindt het op onze website. Ook wij willen 
hier in onze parochie aan de toekomst bouwen. En we 
hebben er vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.  
We doen dit niet alleen met grote zorg voor onze 
 kerkgebouwen – zo wordt de vieringtoren van de  
Petruskerk opgeknapt en maken we een begin met 
de restauratie van het hoogaltaar in Diessen – maar 
ook door pastorale plannen te maken. Als bestuur en 
 pastoraal team zijn we volop bezig met de vraag hoe 
wij hier ter plaatse gelovig verder kunnen bouwen op 
al het goede dat er al is. We willen dit immers graag 
 doorgeven aan de volgende generaties. In zijn beleids
plan reikt de bisschop ons handvatten aan waarmee we 
de nodige stappen kunnen zetten. Samen zetten we er 
vol vertrouwen de schouders onder! 

Voedselbank in onze gemeente

Niet iedereen heeft met Kerstmis een rijk gedekte tafel 
en ook op doordeweekse dagen is schraalhans keuken
meester in sommige gezinnen. Mogelijk zijn zij welkom 
bij de Tilburgse Voedselbank. 
Sinds kort is er ook in onze gemeente een afhaalpunt 
voor Voedselbankpakketten. Elke vrijdag tussen 14.30 
en 15.30 uur kunnen mensen met een pasje van Juvans 
(maatschappelijk werk) daar een krat met levens
middelen ophalen.  
Met een financiële bijdrage helpt u mee 
de Voedselbank draaiende te houden. 
Ook levensmiddelen of kleding (in 
goede staat) zijn welkom. Neem daar
voor contact op met coördinator 
Sandra de Vos, 064306 8218, of 
 sandrade_vos28@hotmail.com. 
Kijk voor meer informatie op  
www.tilburgsevoedselbank.nl 

Annie Tuijtelaars is op 22 juni 1936 geboren in Ulicoten. 
Samen met haar man Ad heeft ze drie dochters. Sinds 
1980 wonen ze in Hilvarenbeek, waar hun drie klein
kinderen zijn geboren. “Het voelde meteen goed”, zegt 
Annie. Ze werd lid van de gym en de zwemclub en 
meldde zich bij een catechesegroep. 

Van Harte
Om vanuit de parochie iets voor een ander te 
 betekenen, sloot ze zich al gauw aan bij de in 1983 
opgerichte werkgroep ‘Van Harte’, waarvan Toos Maas 
de bezielende leiding heeft.  
De huidige ‘bezoekgroep Van Harte’ is een hechte 
groep betrokken dames. Ze komt regelmatig bij elkaar, 
bespreekt zaken en houdt bezinningsdagen rond een 
bepaald thema. Het doel is elkaar beter en anders te 
leren kennen. Met enige regelmaat bezoekt Annie drie 
parochianen. “Het is belangrijk dat ze zich veilig voelen 
bij jou, weten dat ze wat kwijt kunnen zonder dat het 
op straat belandt. Je moet goed kunnen luisteren, laten 
merken dat je je echt betrokken voelt, zodat ze zich 
verstaan voelen”, zegt Annie. Meestal ontstaat er dan 
een goede band. 

“Daarnaast verzorgen wij als groep tweemaal per jaar 
een attentie voor alle zieken in de parochie die bij ons 
bekend zijn. Dat brengt altijd een gezellige drukte mee. 
Met Kerstmis bezorgen we een kerststukje en met Pasen 
een fruitmandje. Dat zijn er toch gauw zo’n 225.  
Je moet het zien als een meelevende groet van de 
 parochie”, aldus Annie.  

Een tijdje na het overlijden van een dierbare brengen 
we een roos bij de achtergebleven partner. Dit gebaar 
staat voor betrokkenheid en medeleven van de paro
chie. Het uitreiken van de H. Communie aan mensen 
in de Clossenborch, ‘s zondags tijdens de mis van 
11.00 uur, zegt hetzelfde: ‘Je hoort erbij’. 

Vrije tijd
Samen met Ad geniet Annie van kinderen en 
 kleinkinderen. Als liefhebbers van de natuur wandelen 
en fietsen ze veel. Ze bezoeken regelmatig (muziek) 
uitvoeringen in theaters in de buurt en hebben een 
fijne vriendenkring. Kortom, ze hebben in al die jaren 
zeker hun plaatsje gevonden in Hilvarenbeek. 

 
van ons

 
Annie Tuijtelaars

EenEen Denkt u iemand te kennen die ‘Van Harte’ blij kan 
maken met een kerstgroet? U kunt het laten weten 
aan Toos Maas, telefoon 0625080170 of  
towamaas@kpnmail.nl.  
Voor u een kleine moeite, voor ons een grote hulp, 
voor hen een warm gebaar.
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Colofon
Dit is een uitgave van de R.K. Parochie  
H. Norbertus. Zij verschijnt enkele malen  
per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker,  
Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek. 
Contact: Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen 
E:  info@h-norbertus.nl (algemeen) 

pastoor@h-norbertus.nl • diaken@h-norbertus.nl
I: www.h-norbertus.nl 
Redactie: Jan van Beurden, Jan Craninckx, Louis de Groot, 
Alice Otte, Ad Tuijtelaars en Ad Vugs.
© Het overnemen van teksten en foto’s, alsook het (ten dele)  
kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder 
schriftelijke toestemming van het parochiebestuur, is verboden.
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Gelovig afscheid

Cees Juten, † 6 oktober, 90 jaar
Riet VerhoevenBroks, † 6 oktober, 69 jaar
Piet Moonen, † 13 oktober, 79 jaar
Ria ZigenhornSmolders, † 17 oktober, 88 jaar
Kitty van Beersde Natris, † 22 oktober, 87 jaar
Willem Peijs, † 8 november, 86 jaar
Jo GeraertsTimmermans, †18 november, 95 jaar
Wim van Hoof, † 22 november, 92 jaar
Jan van Gestel, † 24 november, 84 jaar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor uw agenda

Nieuwjaarsreceptie in de Petruskerk 
Zondag 8 januari na de Eucharistieviering van 11.00 uur 
Bijeenkomsten Vrouw en Geloof in het Open Huis
Woensdag 11 en 25 januari, 8 en 22 februari om 9.30 uur
Oecumenisch avondgebed voor de eenheid van 
de christenen in de Andreaskerk
Maandag 16 t/m vrijdag 20 januari om 19.30 uur
Open Huislezing door Mgr. De Korte in de 
Andreaskerk
Donderdag 19 januari, na het avondgebed van 19.30 uur
Cursus Geloven met kinderen in de Petruskerk
Dinsdag 31 januari en 7 februari om 20.00 uur
Koffiedrinken in De Eenhoorn 
Na de Eucharistieviering van 19.00 uur:  
zaterdag 4 februari en 25 maart
Koffiedrinken in de Petruskerk 
Na de Eucharistieviering van 11.00 uur: 
zondag 8 januari, 12 februari, 12 maart en 7 mei
Vastenmeditatie in de Petruskerk
Woensdag 8 en 15 maart om 19.30 uur

Van harte proficiat

Het gouden huwelijksfeest vieren
Toon en Marie van RoovertJansen 
op dinsdag 31 januari om 14.00 uur  
in de Willibrorduskerk

•

In onze parochie

Gedoopt
Lieze Naaijkens 
* 26 mei 2016,  23 oktober 2016 
dochter van Dirk Naaijkens en Karlijn van Poppel
Joep Elings 
* 24 december 2015,  23 oktober 2016 
zoon van Mark en Ilona ElingsWillemse
Abbey Molendijk 
* 12 juli 2016,  27 november 2016 
dochter van Aron en Elleke MolendijkCraninckx

Informatieavond doop
3 januari, 7 maart en 4 april, 19.45 uur  
pastorie Diessen
6 februari en 3 april, 20.00 uur  
Petruskerk (ingang achterom)

Doopdata in de Willibrorduskerk
15 en 29 januari, 5 maart, 2 april en 30 april

Doopdata in de Petruskerk
22 januari, 5 en 19 februari, 12 en 26 maart en 23 april

•

•

•

•
•

Wist u dat ...

er met ingang van de advent een  
aangepaste versie van het Onze Vader 
in gebruik is? Bij Een nieuw Onze Vader op onze 
website vindt u meer informatie en de tekst;
er op 18 december om 16.00 uur een kerstconcert is 
in de Petruskerk? Zie de website bij Concerten.

•

•

Uitgestelde vredesreis
De aangekondigde vredesreis naar Ieper in het 
weekend van Hemelvaart 2017 gaat niet door 
bij gebrek aan een geschikt hotel. De reis wordt 
 uitgesteld tot Hemelvaart 2018. 

Zandstenen kerstgroep van kerststal uit Esbeek 
Meer informatie? Zoek “kerststallen” op onze website.


