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Woord van de Pastores

Je komt in een andere parochie of een ander bisdom.
Je viert als gast mee met een plaatselijke geloofs
gemeenschap en dan merk je de verschillen. Dan zie je
hoe het ook anders kan… Of je ziet hoe andere wer
kers in de wijngaard van de Heer het met veel minder
helpende handen moeten stellen… En dan komt het
verfrissende besef: “We doen het bij ons zo slecht nog
niet!”

Het woord zomer doet ons denken aan zonovergoten
terrassen, waar mensen genieten van een verfrissende
pint. Of aan uitstapjes ver weg en dichtbij om nieuwe
en bekende plaatsen te ontdekken.
De zomer is een tijd van proeven en ervaren van een
andere cultuur of levensstijl, en mensen ontmoeten die
vrienden voor enkele dagen zijn en soms vrienden voor
het leven worden.

Oost, west thuis...

De zomer laat je erop uittrekken op ontdekkingstocht
om tot het verfrissende idee te komen: Wat is het thuis
toch goed! De plek waar jouw mensen zijn, waarmee je
het leven vierend en gelovend gestalte geeft.
Wat is het hier bij ons toch goed!

Tijd van bezinning

Maar voor ons pastores, werkend in de parochie hier
en nu, en wellicht ook voor u, is het een tijd van bezin
ning op leven en geloven … Wat is je lief? Waar leg je de
klemtoon op? Waar zie je vooruitgang of groei en wat
blijft achter? Zijn er zaken waar je nieuwe ideeën over
wilt opdoen of die je liever nog wat uitstelt om te laten
rijpen in de tijd? Een zomervakantie kan verfrissend
werken, niet alleen door een duik in het zwembad, maar
ook door het ondergedompeld worden in andermans
manier van werken.

Steven Barberien en Gust Jansen

Beste parochianen,
Anderhalf jaar geleden ben ik op verzoek van het
seminarie en met een opdracht van onze bisschop
begonnen aan een studie aan de Pauselijke
Universiteit Johannes Paulus II te Krakow (Polen) tot
het behalen van een M.A. spirituele theologie.
Daarvoor diende ik examens af te leggen en een
scriptie te schrijven met als titel: “Begijnhoven,
gisteren, heden en morgen. Een studie naar het
leven van de begijnen en de eventuele betekenis
ervan voor het kerkelijk leven nu en in de toekomst.”
Aan deze studie heb ik enorm veel tijd gespen
deerd in combinatie met alle extra werk vanwege
de parochiefusie, en dat ging helaas ten koste van
andere belangrijke pastorale taken.
Een woord van oprechte excuses aan u allen, en
in het bijzonder aan hen die hadden gerekend op
een huis- of ziekenbezoek waaraan ik helaas niet
ben toegekomen. Na het zomerreces, als dit alles is
afgerond, hoop ik weer volop bezig te kunnen zijn
met datgene wat ik graag doe: onder de mensen zijn
in mijn parochie, hen opzoeken en waar nodig een
luisterend oor bieden.
Nogmaals mijn welgemeende verontschuldiging,
als ik niet heb beantwoord aan wat u van mij mag
verwachten.
Hartelijke groet,
Steven Barberien, pastoor
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Gouden priesterfeest pastor Cees Remmers

deze bijzondere avond deze cd aangeboden, nadat
het eerste exemplaar natuurlijk naar de jubilaris zelf
was gegaan. In hartelijke woorden dankte Els de Bruijn
de gouden jubilaris voor zijn inspirerende manier van
werken. In het slotlied “Wat is het fijn om hier in Beek
pastoor te zijn” werd het jubileumfeest van Cees blij
afgesloten. De vele felicitatiekaartjes in twee gouden
dozen zijn inmiddels al door zijn hand gegaan: allemaal
kleine cadeautjes van parochianen, die Cees een warm
hart toedragen! 

Op zondag 1 juni stroomde de Petruskerk vol. Het werd
een inspirerende en feestelijke viering voor een
pastor, die al vijftig jaar met gedrevenheid werkt in het
parochiepastoraat in het Bossche bisdom.
Pastor Gust Jansen ging samen met de jubilaris voor in
de eucharistieviering. De drie parochiekoren zongen
- vaak in samenzang met betrokken kerkgangers vooral liederen van de jubilaris zelf. Op teksten van Adri
Bosch had organist Ad van Sleuwen ook twee nieuwe
liederen gecomponeerd, die de jubilaris aangenaam
verrasten! In zijn preek gaf de jubilaris ons een persoon
lijk kijkje in zijn beleving van die vijftig priesterjaren,
waar hij vooral met dankbaarheid op terugblikte.
Een minutenlang applaus getuigde van dankbaarheid
en respect voor de manier waarop pastor Remmers de
voormalige Petrusparochie in die vaak woelige jaren in
de Nederlandse kerkprovincie geïnspireerd en geleid
heeft.

Vrijwilligersfeest Norbertusparochie

Receptie

Vele kerkgangers staken het Vrijthof over om in
MC Elckerlyc de jubilerende priester hartelijk de hand te
drukken en een praatje te maken. Harmonie Concordia
van 1839 gaf een fraaie serenade, waarin het lied “De
Bikse hermenie” (tekst van Cees zelf ) niet ontbrak. Ook
in Elckerlyc was er een ontspannen en feestelijke sfeer.

Op 27 juni jl. was de jaarlijkse BBQ in de pastorietuin.
Dit feest is bedoeld als een dank-je-wel aan al die
parochianen die actief zijn in onze parochie.
Vrijwilligers uit alle kernen maakten er een gezellige
avond van. Het parochiebestuur ziet ernaar uit om het
volgend jaar tijdens een bijeenkomst alle vrijwilligers
te bedanken voor het goede werk dat ze in de parochie
verrichten. 

Onderhoud Petruskerk Hilvarenbeek
Een paar maanden geleden zijn bedrijven gespeciali
seerd in restauratie en onderhoud van het metsel- en
voegwerk gestart met restauratiewerkzaamheden
aan het kerkgebouw. Inmiddels is veel slecht voegen metselwerk vervangen. De komende tijd worden
ook nog heel wat natuursteenelementen vervangen
of gerepareerd. De totale kosten van deze restauratie
werkzaamheden bedragen zo’n € 200.000,00.
De uitvoering van deze omvangrijke werkzaamheden is
mogelijk, doordat het Rijk er een subsidie voor beschik
baar heeft gesteld in het kader van de Brim-regeling,
bedoeld voor onderhoud aan Rijksmonumenten.
Ruim 1/3 deel van genoemd bedrag komt voor
rekening van onze eigen parochie.
Het onderhoud dat nu wordt uitgevoerd, is sober en
doelmatig. Er wordt kritisch gekeken naar wat strikt
noodzakelijk is. Door deze restauratiewerkzaamheden
kunnen de prachtige muren van de Petruskerk weer
jaren mee. 

En de jubilaris... hij genoot ervan!

Vrijwilligersfeest Petruskerk

Op zaterdag 14 juni werden de vele vrijwilligers van de
parochie door pastor Remmers in het zonnetje gezet
en natuurlijk ook omgekeerd! Bob Duijvenstein maakte
een toepasselijke tekst voor “50 Jaar priester zijn” op
muziek van Martin van Woerkum. De koren zorgden
voor een uniek cadeau voor de jubilaris: een speci
ale opname van liturgische liederen op teksten van
pastor Remmers. Begeleid door onze vaste organist en
Petruskwartet en gedirigeerd door Jac Peeters lieten de
gezamenlijke koren enige pareltjes van deze feest-cd
klinken. Iedere vrijwilliger kreeg bij de afsluiting van
--

“Geloven met kinderen”
nodigt jullie uit:
Tijdens de zomermaanden juli en
augustus zijn er geen activiteiten.

Afscheid kinderkoor Kinkodies
Op zaterdag 28 juni jl. hebben de Kinkodies in de
Willibrorduskerk voor het laatst een viering opgeluisterd. Na ruim 20 jaren bleek het, ondanks vele inspanningen door het bestuur van de Kinkodies, niet meer
mogelijk nieuwe koorleden te vinden. De parochie is
het bestuur van de Kinkodies en de kinderen die zich
de afgelopen 20 jaar hebben ingezet om de vieringen
een eigentijds geluid te geven, veel dank verschuldigd.
Die dankbaarheid werd ook tot uiting gebracht in een
staande ovatie na afloop van de afscheidsviering.

Eerste Heilige Communie
De afgelopen maanden vierden bijna 70 kinderen uit de
Norbertusparochie hun Eerste Heilige Communie.
De kinderen die in de Willibrorduskerk hun Communie
ontvingen, waren eerst aan de beurt. Zij startten eind
januari al met de voorbereiding en kwamen vijf keer
bij elkaar in het Koetshuis en de kerk. Daar aten ze
samen, ze luisterden naar verhalen, vertelden over de
opdrachten die ze gemaakt hadden uit het project,
knutselden en ontdekten heel veel dingen die te zien
zijn in de kerk. Vooral het versieren van de kaarsen en
de speurtocht in de kerk vonden de kinderen erg leuk.
18 Mei was de grote dag; een stralende dag met twee
drukke vieringen. De kinderen hebben genoten. Tijdens
de terugkombijeenkomst vertelden ze, onder het genot
van tafelfriet, vol enthousiasme over de dag van hun
Eerste Communie.
De kinderen die in de Petruskerk hun Eerste Heilige
Communie ontvingen, moesten tot 15 of 22 juni
wachten voordat zij aan de beurt waren. Deze kinderen
deden de voorbereiding voornamelijk thuis. Zij hadden
een aantal korte bijeenkomsten in de kerk rond het
inleveren van de schoendoos, de viering met de kei en
de rondleiding in de kerk. Vol enthousiasme deden ze
hieraan mee. Eindelijk brak voor hen toen ook de grote
dag aan en ontvingen zij in een mooie, drukke viering hun
Eerste Communie. Kortom, vier vieringen waaraan veel
mensen mooie herinneringen bewaren.

Achterste rij: Wendy Heuvelmans, Liset Heyms, Marja de Brouwer,
Willie v.d. Bijgaart, Jannie Klessens
Middelste rij: Anne Donkers, Lynn van Riel, Mirthe de Wit,
Anne Fleur van Amerongen, Nina Kemmeren
Voorste rij: Emilie Albada Jelgersma, Bente van Geel,
Lieke Comperen, Mirre van Riel, Tjallien Welte.

Wie ontvingen hun Eerste Heilige Communie?
Hun namen en de groepsfoto’s kunt u vinden op onze
web-sites.

www.h-norbertus.nl/
fotos-eerste-heiligecommunie-2014

Gelegenheidskoren
Het parochiebestuur is thans doende in samenspraak
met de werkgroep “Geloven met Kinderen” te bezien hoe
kinderen op een andere wijze bij de parochie kunnen
worden betrokken. Gedacht wordt daarbij o.a. aan de
mogelijkheid om gelegenheidskoren te vormen voor
speciale gebeurtenissen. 

www.sintpetrusparochie.nl
--
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Allesz Kidz

Puzzelen: Wat neem je mee op reis?
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Gebed
Goede God,
de wereld is groter dan we weten.
Daarin komen we telkens nieuwe
dingen tegen.
Spannende, leuke, mooie en vervelende.
Soms zien we er tegenop om naar
iets toe te gaan dat we niet kennen.
Wilt U ons helpen om nieuwe dingen
te durven ontdekken?
Amen
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Knutselen

Vakantie

Heb je foto’s gemaakt tijdens de vakantie en heb je
mooie bloemetjes, schelpjes of gekleurd zand gevonden? Dan kun je zelf een leuke herinnering maken.
Je hebt hiervoor nodig: twee even grote stukken rechthoekig karton, een schaar, lijm, kleurspullen, stevig
plakband en een draadje.
Knip uit één van de stukken
karton een rechthoek uit in
het midden. Je hebt nu een
passe-partout.
Kleur dit en beplak het met
de bloemetjes, de schelpjes of het zand. Leg de foto op het andere stuk karton
en plak het passe-partout hierop. Plak met een stevig
plakbandje een lusje van het draadje op de achterkant.
Je eigen fotolijstje als herinnering!

De vakantie staat weer voor de deur.
Een tijd van uitrusten, erop uittrekken, nieuwe dingen
zien en nieuwe mensen ontmoeten. Op reis gaan en
daarna voldaan thuiskomen, met nieuwe ervaringen en mooie herinneringen aan ontmoetingen met
vakantievriendjes, leuke dingen die je hebt gedaan of
mooie dingen die je hebt gezien. Je hebt weer energie en
kunt er weer tegenaan in het nieuwe schooljaar.
Je neemt dus niet alleen iets mee op reis, maar je
brengt ook iets mee terug.
Ook Jezus trok er in zijn tijd op uit. Hij ging dan niet
op vakantie, maar trok door het land om mensen te
ontmoeten en hun iets te leren over God en over het
leven. Deze verhalen worden tot op de dag van vandaag
verteld en herinneren ons aan God en Jezus.
Zo kunnen wij er ook nog iets van leren.
--
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Een

omdat de ouders het door omstandigheden niet alleen
afkunnen.

Roemenië-hulp

van ons

Verder is Mien nog actief binnen “Roemenië-hulp”.
Twee jaar geleden is ze er zelf gaan kijken. Ze schrok
van de armoede en het gebrek aan materialen.
Ze merkte dat de spullen die ingezameld waren, er heel
goed terechtkwamen. Ze heeft in het voorjaar vijf was
machines vol knuffels gewassen, die in het kader van de
Vastenactie voor dit project waren geschonken.
In 2011 ontving ze als waardering voor haar inzet voor
de gemeenschap de Lenteprijs. 

Mien Vingerhoetsvan Eijck
Actief binnen parochie
en samenleving
Mien Vingerhoets-van Eijck is geboren en getogen in
Riel. Zevenenveertig jaar geleden trouwde ze en kwam
ze naar Diessen. In Riel was ze al actief bij het Lourdes
werk. Deze vrienden van Lourdes doneren elk jaar een
bepaald bedrag. Hiervan kunnen dan acht tot tien
zieke mensen op bedevaart naar Lourdes. Toen Mien in
Diessen kwam wonen, had men slechts twaalf leden.
Nu telt de gemeente Hilvarenbeek 350 leden.

Een nieuwe bestemming
Dankzij een gulle sponsor konden de pastores Steven
Barberien en Francis De Meyer (uit Haaren) begin mei
een trailer vol hulpgoederen laten rijden naar de zusters
Karmelietessen van Simacourbe, ongeveer vijftig kilo
meter van Lourdes. Het bisdom Bayonne is erg arm en
de vracht was dan ook heel welkom. Zowel de zusters
als de plaatselijke bisschop en zijn twintig seminaristen
waren zeer blij met de vrijgekomen kerkelijke attri
buten uit de aan de eredienst onttrokken kerken van
Biest-Houtakker, Esbeek en Haghorst, die in het klooster
van Simacourbe, of in de parochiekerken in de buurt,
een nieuw leven krijgen. Kloosters uit onze omgeving
gaven dekens, bed- en badlinnen, tafels, stoelen, kasten,
bedden en matrassen mee.

Platform Gehandicapten, K.V.O. en ...

In 1984 richtte ze samen met een aantal anderen het
Platform Gehandicapten op. Dit platform behartigt
de belangen van mensen met een beperking in de
gemeente Hilvarenbeek. Ook was ze tien jaar actief in
het bestuur van de K.V.O. In 2005 werd het ‘Steunpunt
mantelzorg Hilvarenbeek’ opgericht. Mien werd daar
de stuwende kracht van. Deze vereniging heeft als doel
ondersteunend, creatief en informatief bezig te zijn
voor de mantelzorgers. Dit gebeurt onder andere door
het organiseren van informatieve en ontspannende
middagen of avonden, zodat de mantelzorger even een
moment heeft om met gelijkgestemden zijn ervaringen
uit te wisselen. De mantelzorger ervaart die aandacht als
een prettige ondersteuning voor het werk dat hij doet.
Mien is niet iemand die oplossingen aandraagt.
Het bieden van een luisterend oor is haar belangrijkste
bezigheid. “Mensen vinden het belangrijk dat ze bij
iemand hun verhaal kwijt kunnen, ” aldus Mien.
Vaak werkt de mantelzorger in de anonimiteit. Men
loopt niet met de problemen te koop.
Door het uitgebreide netwerk dat ze in de loop van
de jaren heeft opgebouwd, kan ze, als het nodig is,
iemand een tip geven om hem op het goede spoor te
zetten. Vanwege de nieuwe opzet van de zorg heeft de
gemeente aan Steunpunt Mantelzorg gevraagd mee
te denken bij het opzetten van een beleidsplan voor
de komende jaren. Af en toe loopt Mien “De Diessense
kamer” binnen om ook daar even de sfeer te proeven en
met wat mensen te praten.

Onze bisschop, Mgr. Hurkmans, was diezelfde week in
Lourdes voor de diocesane bedevaart. Daardoor kon hij
ook een kort maar zeer gewaardeerd bezoek brengen
aan de zusters, die juist op die dag mochten vieren dat
een zuster werd ingekleed.
Het verzamelen, laden en lossen van de spullen was
zwaar werk. De pastores zijn onze parochievrijwilligers
dan ook zeer dankbaar, die dit samen met hen hebben
gerealiseerd. Nu al zijn de pastores in overleg met het
bisdom een volgende vracht aan het plannen, tenmin
ste, als ze de sponsoring rond kunnen krijgen. Want er
is grote nood en er zijn veel vragen om hulp vanuit het
bisdom Bayonne binnengekomen. 

Scholenproject

Binnenkort gaat het scholenproject weer van start.
De leerlingen van groep 8 krijgen informatie over het
werk van de mantelzorger. Het is ook de bedoeling
begrip te kweken voor de jonge mantelzorger,
vaak nog een kind, die thuis moet bijspringen,
--
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Wist u dat ................

We namen gelovig afscheid van:

• Niek van den Broek, † 6 april 2014, 29 jaar.
• Jan de Laat, † 10 april 2014, 77 jaar.
• Riet Verhoeven-de Laat, † 16 april 2014, 79 jaar.
• Cees van Esch, † 20 april 2014, 63 jaar.
• Kees de Kort, † 2 mei 2014, 86 jaar.
• Annie Scheirs-van Lieshout, † 13 mei 2014, 87 jaar.
• Kees Vos, † 14 mei 2014, 80 jaar.
• Mia Beijers-Veugelers, † 14 juni 2014, 92 jaar.
• Cor Calsijn, † 16 juni 2014, 83 jaar.
• Leny van Gestel-van Lieshout, † 19 juni 2014, 73 jaar.
• Peter van Gorp, † 21 juni 2014, 70 jaar.
• Tinus van Breda, † 24 juni 2014, 84 jaar.
• Jos Boers, † 25 juni 2014, 88 jaar.

• de opbrengst van de Vastenactie 2014

•

•

van de Norbertusparochie bestond uit:
621 knuffels, vijf grote dozen baby- en kinderkleding,
drie dozen speelgoed, 54 kg levensmiddelen voor de
Voedselbank Tilburg en € 1.598,19 aan collecteop
brengst;
vanuit het Caritasfonds de volgende donaties zijn
gedaan:
- Transportkosten hulpgoederen Roemenië € 2500,-;
- Stichting Missionair Servicecentrum
€ 500,-;
- C.M.M. Tilburg (generalaat Fraters van Tilburg)
Vuurhaard Udenhout (Opvang vluchtelingen) € 500,-;
- Steunpunt materiële hulpvragen
€ 500,-;
- Stichting Broodnodig (Pater Poels Tilburg) € 1000,-;
op 28 september de nieuwe dominee, Annemarie
Hagoort, wordt bevestigd tijdens de viering in de
Andreaskerk.

Noteer in uw agenda!

• Iedere donderdag vanaf 3 juli t/m
•

In onze parochie

•
•
•

Gedoopt zijn:

• Annabelle Marne van der Zee

* 24 december 2013  11 mei 2014.

Dochter van Eke en Annelies van der Zee-de Block.

• Pleun Antonia Josefa Maria van Laarhoven
* 30 januari 2014  11 mei 2014.

Dochter van John en Mariëlle van Laarhoven-van Gastel.

• Lette Johanna Petronella Hesselmans
* 4 juli 2011  18 mei 2014.

Dochter van Rob en Patricia Hesselmans-Linnemans.

• Jorn Petrus Antonius Hesselmans

•
•
•

* 21 november 2013  18 mei 2014.

Zoon van Rob en Patricia Hesselmans-Linnemans.

• Ditte Loïs Detz

* 12 januari 2014  8 juni 2014.

Dochter van Miquel Detz en Lieke Vingerhoets.

• Iris Maria Allegonda van Berkel

* 7 augustus 2013  8 juni 2014.

•
•

•

Dochter van Paul en Petra van Berkel-Adams.
Tom Riny Henricus Verheggen
* 3 februari 2013  15 juni 2014.
Zoon van Ronald en Jacqueline Verheggen-ten Horn.
Dylano Johanna Maria van Lamoen
* 25 maart 2014  15 juni 2014.
Zoon van Stefan van Lamoen en Angelique Groeneveld.

•

28 augustus van 12.00 tot 12.30 uur.
Marktconcerten in de Petruskerk Hilvarenbeek.
Zaterdag 12 juli om 16.00 uur.
Orgelconcert en presentatie cd Van Hirtumorgel in
de Willibrorduskerk.
Dinsdag 29 juli t/m vrijdag 15 augustus.
Het parochiesecretariaat in Diessen is gesloten.
Zaterdag 16 augustus 15.30 uur.
Presentatie Programma Romereis in Hercules.
Zondag 31 augustus.
De Willibrorduskerk is open tijdens de Diessense zomer
markt. Het Van Hirtumorgel staat dit jaar centraal.
Kinderen krijgen informatie over de werking van een
orgel en kunnen een miniorgel bouwen en bespelen.
Meer informatie over het programma vindt u op:
www.h-norbertus.nl of www.sintpetrusparochie.nl.
Donderdag 4 september om 20.00 uur.
Doopinformatieavond in de pastorie te Diessen.
Dinsdag 9 september t/m maandag 15 september.
Parochiebedevaart naar Rome.
Zondag 14 september om 20.00 uur.
Orgelconcert door de Midden-Brabantse Orgelkring
in de Willibrorduskerk.
Vrijdag 26 september.
Avond van bezieling voor alle parochianen. Gastspre
ker Stijn Fens spreekt over paus Franciscus en over het
parochie-zijn in deze tijd. Nadere informatie volgt.
Maandag 29 september om 20.00 uur.
Doopinformatieavond in de Petruskerk.

Colofon

Delend in hun vreugde

Dit is een uitgave van de R.K. Parochie
H. Norbertus. Hij 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 gouden huwelijksfeest vieren:
Jos en Toos van Doormaal-Wijten
op 29 juli 2014
Sjef en Pieta de Brouwer-van Dijck
op 1 september 2014
Het robijnen huwelijksfeest vieren:
Ad en Nel van Oosterwijk-van den Bruggen
op 16 augustus 2014

•
•

© 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.

•

--

