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Warmte

Kerstmis, een tijd van warmte en sfeer
en van het kindeke, klein en teer.
Moge er overal vrede zijn
voor alle mensen, groot en klein.

In de lange, donkere dagen rond Kerstmis en oud en
nieuw verlangen we naar licht, warmte en gezelligheid.
We branden meer kaarsen en lichtjes in en rondom
onze woning om de duisternis te verdrijven en te
genieten van de sfeer die ze oproepen.
Voor mensen die alleen zijn of financiële problemen
hebben, is dit een moeilijke periode. Door kerstpakket
jes te bezorgen en bezoekjes te brengen verspreiden
wij warmte onder de mensen.

U allen een gezegende adventstijd en een warm en
zalig kerstfeest.
Pastoor Marc Massaer

Kerstcollecte 2019
In april 2020 nemen elf jongvolwassenen met een
beperking hun intrek in woonvoorziening Benjamin in
De Eenhoorn in Diessen. Er is nog geld nodig voor de
inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes.

In de kersttijd zijn we als christenen meer met elkaar
en met Jezus Christus verbonden. Wij zijn geroepen in
navolging van Jezus elkaar te beminnen en te helpen.
Het grote gevaar in onze samenleving is dat alles te
zakelijk wordt. We leven naast elkaar, waardoor de
samenleving verhardt en verkilt.
De mens is meer dan een consument, een patiënt, een
producent of een werknemer. Iedere mens is uniek,
uit liefde geboren en geschapen naar Gods beeld en
gelijkenis. We dragen in ons hart allemaal het verlangen
naar liefde en warmte mee: we willen bemind worden
en beminnen.

Onze Norbertusparochie ondersteunt dit project graag
met de opbrengst van de kerstcollectes. Met Kerstmis
is Jezus mens geworden. Daarmee heeft hij zich solidair
getoond met het lot van ons, mensen. In zijn voetspoor
zijn wij solidair met deze jongvolwassenen met een
beperking.
U kunt uw bijdrage doneren in de collectebus in de
kerk en op rekening NL49 RABO 0140 9583 12 t.n.v.
H-Norbertus o.v.v. Benjamin. Dank u wel!
Voor recente informatie over dit project zie onze
website bij Nieuws.

Kerstattentie

Door de geboorte van Jezus met Kerstmis is er een licht
opgegaan en is de liefde van God onder de mensen
gekomen. Jezus, het licht van de wereld, werpt een
helder licht op wie God en de mens is. Jezus laat ons
zien hoe we volop kunnen leven in vrede en harmonie
met elkaar en met God.

Kent u mensen in onze parochie die een steuntje in
de rug kunnen gebruiken en blij zijn met een kerst
attentie van Van Harte? Laat het dan weten aan Mariëlle
Spieringhs: 06-1069 2068, of: maspieringhs@live.nl 
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• in (klein-)kinderen die een handje toesteken, ook als
die zorg jarenlang nodig is;
• in een kaartje, een app’je of een telefoontje dat zegt:

Warme zorg
Als mensen medische zorg nodig hebben, is het fijn als
die op een hartelijke manier wordt gegeven. Vooral bij
levensbedreigende ziekten voelen patiënten zich kwets
baar en verdrietig. Een kundige arts of verpleegkundige
die zich toegankelijk en empathisch opstelt, is dan een
belangrijke steun. Zo wordt medisch handelen ‘warme
zorg’ van onschatbare waarde.

We vergeten je niet!
Zou de ‘warme stal’ in het kerstverhaal ook naar die
‘warme zorg’ kunnen verwijzen? 

Uit: Cees Remmers, Het lied van barmhartigheid
Onze wereld wordt Gods aarde
mensen, muren, prikkeldraad
ieder mens met eigen waarde
mag er zijn, waar hij ook gaat;
Onze God vraagt om erbarmen
voor wie bang, ten einde raad,
vraagt om zich aan ons te warmen,
Mensen als een warme haard

Vrijwilligers in een hospice vertellen dat hun werk vol
doening geeft, als er ook tijd is voor persoonlijke bele
ving. Ze verwennen de patiënten graag met iets lekkers,
luisteren naar verhalen, zingen zomaar een bekend lied
mee of geven een hartelijke knuffel. Dat doet ook de
nabestaanden goed, die vaak al een periode van inten
sieve (thuis-)zorg achter de rug hebben.
Longarts Sander de Bosson schreef ontroerende
columns over palliatieve zorg, gebundeld in zijn boek
Slotcouplet. Zo beschrijft hij de laatste weken van een
terminale vrouw; haar dochter verwacht juist dan een
kind. De doodzieke moeder verlangt erg naar haar
eerste kleinkind. Na overleg met de longarts ondergaat
ze een zware behandeling om het leven nog even te
verlengen. Als het kindje geboren is, sluit ze het ziels
gelukkig in haar armen. Zomaar een voorbeeld van een
warme column van deze longarts. Ze staan ook op inter
net en in het tijdschrift De Roerom.

Kerstboomactie in Elckerlyc
Contour deTwern roept ons op mensen die het moeilijk
hebben of het gewoon verdienen, blij te maken met een
cadeautje. Van woensdag 11 t/m zaterdag 21 december
kunt u het kwijt onder de kerstboom in Elckerlyc. Kent
u iemand die zo’n warme attentie verdient, vul dan zijn
naam in op een briefje dat onder de boom ligt. 

Oecumenische viering in de Andreaskerk

En… warme zorg zien we vaak heel dicht bij huis:
in een attente buurvrouw die een kopje soep bij een
langdurig zieke brengt;
in vrijwilligers die waken bij een terminale zieke om
de mantelzorger te ontlasten;

De oecumenische viering in de week voor de eenheid
onder de christenen is op 19 januari om 10.00 uur in de
Andreaskerk in Hilvarenbeek. In de Petruskerk gaat de
H. Mis van 11.00 uur gewoon door. Daar wordt speciaal
voor de eenheid onder de christenen gebeden. 

•
•

Schema vieringen Kerstmis en oud en nieuw
Dinsdag 24 december, kerstavond
16.00
H-Beek Peuter- en kleuterviering
18.00
Diessen Eucharistie met Joke van den
Broek, voor gezinnen
19.30
H-Beek Eucharistie met kinderkoor,
voor gezinnen
21.00
Diessen Eucharistie met Norbertuskoor
22.30
H-Beek Eucharistie met Luciani

Donderdag 26 december, tweede kerstdag
09.30
Diessen Eucharistie met
Joke van den Broek
11.00
H-Beek Eucharistie met
Dames- en Herenkoor
12.00 - 17.00 H-Beek Petruskerk open
13.30 - 17.00 Diessen Willibrorduskerk open
Dinsdag 31 december, oudjaar
19.00
Diessen Eucharistie met Norbertuskoor

Woensdag 25 december, eerste kerstdag
09.30
Diessen Eucharistie met
Willibrorduskoor
11.00
H-Beek Eucharistie met
Beekse Cantorij
12.00 - 17.00 H-Beek Petruskerk open
13.30 - 17.00 Diessen Willibrorduskerk open

Woensdag 1 januari, Nieuwjaar
09.30
Diessen Eucharistie met
Joke van den Broek
11.00
H-Beek Eucharistieviering
Zie ook de flyer met de vieringen achter in de kerk.
--

Versje voor Kerstmis
Wacht eens, wees stil en kijk goed naar de kribbe
want daar ligt het kindje, een prachtig gezicht
Voorbij is het wachten, Gods zoon in ons midden!
De wereld viert Kerstmis, ’t is overal licht!

Advent en kerst

Een beetje warmte brengen
Verveel je je een beetje in de vakantie of duurt het
kerstdiner erg lang? Maak dan een mooie tekening, een
leuke kaart met een (nieuwjaars-)wens of een ander
knutselwerkje voor iemand die wel een steuntje in de
rug kan gebruiken. Een fijne activiteit voor jou en een
beetje warmte voor iemand die ziek of eenzaam is. 

Het lelijke schaapje
In de kudde van de rijke schapenfokker Cornelius is iets
vreemds gebeurd. Er is een lelijk schaapje geboren.
Ben jij benieuwd naar zijn avonturen? Iedere zondag van
de advent komt een deel van dit verhaal op de website:
www.h-norbertus.nl. Ga maar snel eens kijken. Met
kerst gebeurt er iets bijzonders…
Je kunt de tekst ook meenemen achter in de kerk. 

Driekoningenzingen
Knutsel je niet zo graag maar vind je zingen wel heel
gaaf? Doe dan mee met Driekoningenzingen.
De drie koningen gaven Jezus goud, wierook en mirre
cadeau. Jij kunt jouw lied cadeau geven.

De os en de ezel als kacheltje
Voor Maria en Jozef was er geen bed in de herberg,
alleen wat stro in een stal. Daar is het kindje Jezus
geboren, bij een os en een ezel. Boerenfamilies sliepen
vroeger wel vaker bij het vee in de stal. Ze hadden niet
genoeg geld voor een huis. Bovendien zorgden de dieren
voor wat warmte. Er zijn mensen in arme landen die het
nog steeds zo doen. 

Programma
Vrijdag 3 januari, 10.00-12.00 uur: gratis workshop
3KZ-attributen maken in de Gouden Carolus Iedereen
is welkom!
Maandag 6 januari, 15.30-17.30 uur: de Vrijthof
rondtrekken of vrij in Hilvarenbeek
17.30-18.15 uur, gezamenlijke afsluiting: sfeervolle
bijeenkomst bij de kerststal
Voor meer info: Lieveken Roelofs, 06-1976 7675 

•
•
•

Boekentip

Liselotje en het kerstfeest
‘Liselotje is een meisje en ze woont in een paleisje.’
Zo beginnen alle boeken over Liselotje.
In haar paleis wordt ook kerstfeest gevierd. De hele
familie is uitgenodigd, maar de koning maakt zich wel
wat zorgen: is het kerststalletje niet veel te klein?
Iedereen moet toch bij het kindje kunnen zijn?
Gelukkig schijnt de ster voor iedereen. 

--

Er zijn veel kinderbijbels en (prenten-)boeken met bijvoorbeeld het kerstverhaal. Misschien is dit een tip voor onder
de kerstboom.
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Allesz Kidz

’t Vrouwtje mee d’n krommen erm

Kleurplaat

De drie koningen gaven wierook, goud en mirre aan het
kerstkind. Wij nemen bij een kraambezoek babykleertjes
of speelgoed mee. Vroeger, toen er veel armoede was,
gaven vrouwen vaak wat eten aan het gezin waar weer
een kindje geboren was. Ze verstopten hun cadeaus in
een mandje.
Op de binnenplaats van
het gemeentehuis in
Hilvarenbeek kun je dat
nog zien aan het beeldje
van het Vrouwtje mee
d’n krommen erm. De
zittende vrouw heeft het
mandje op haar schoot.
Als ze het wil dragen moet
ze de arm buigen. Vandaar
die ‘krommen erm’.
Levensmiddelen geven aan
mensen die het moeilijk hebben, is nog steeds een warm
gebaar. De voedselbanken zijn de ‘vrouwtjes mee d’n
krommen erm’ van deze tijd. 

Stijn, opa en de twee zussen
“Opa, wie nodigen wij deze keer uit op tweede kerstdag?
Ik heb een idee.” “Vertel, Stijn.” “De buurvrouw links en
de buurvrouw rechts.” “Trees en Truus, die ruziemakers? Als ze elkaar tegenkomen, kijken ze de andere
kant uit.” “In hun eentje zijn ze altijd vriendelijk. Kerst
is wel de tijd voor vrede, hè opa.” “Deze dames zijn wel
de laatste aan wie ik denk om uit te nodigen. Maar jij
je zin, Stijn. Schrijf in je mooiste handschrift: Uitnodiging voor kerstdiner. Opa en Stijn.” “Wat eten we?”
“Oma’s kerstdiner: toastjes wildpaté met bessenjam;
witlofsoep met garnalen; gehaktbrood met kersen,
aardappelpuree met spruitjes; fruitsla met vanille-ijs.
Stijn, vergeet je koksmuts niet.” “Hoeveel dagen werk is
dat, opa?” “Met zijn tweeën? Eén ochtend.”
Het kerstdiner
“Goedenavond, buurman. Dag Stijn, zeg maar tante
Trees. Wat ziet het er gezellig uit.”
Trees zit net aan tafel als de bel weer gaat. “Goedenavond, buurman. Dag Stijn, zeg maar tante Truus.
Wat ruikt het hier lekker.” Ze stapt naar binnen en blijft
stokstijf staan: ”Wat doet zij hier?” Trees duwt haar
stoel achteruit en roept: ”Wat moet die hier?” Stijn
ziet wit. “Rustig, rustig, dames”, zegt opa. “Ga elk aan
een kant van de tafel zitten. Onder het eten kunnen we
praten.”
Stijn brengt de toastjes rond. Voor er gegeten wordt,
vraagt opa om stilte: “Ik bid dat het eten jullie lekker
zal smaken en dat het Kindje Jezus ons vrede brengt.

--

En dat de Heilige Geest ons wijsheid en vergeving
schenkt.” Er klinkt een luid “Amen” van Stijn. Truus en
Trees eten, het hoofd omlaag. Stijn hoort alleen het
kraken van de toastjes.
Tijdens de soep vraagt Stijn: “Waarom zijn jullie zo boos
op elkaar?” Truus zegt: ”Het is haar schuld.” “Dat moet
jij nodig zeggen, jij bent altijd degene die begint.”
“Wat is er dan voor ergs gebeurd?” vraagt Stijn.
“Dat weet ik niet meer, vraag het maar aan Trees, zij
weet altijd alles het beste.”
Het blijft heel lang stil, de soep is al op. En dan zegt
Trees heel zacht: ”Ik weet ook niet meer waarom ik zo
boos ben.” Haar hoofd hangt nog verder omlaag.
Truus zucht: ”Dan zal het wel heel onbelangrijk geweest
zijn.” Ze kijkt over de tafel en schiet in de lach. “Boos om
niets.” Trees moet nog harder lachen. “Kom hier, Truus,
je bent mijn enige zus, met jou wil ik nooit meer ruzie.”
Tijdens het eten praten de zussen aan een stuk door.
Als ze weggaan, zeggen
ze in koor: ”Buurman en
Stijn, dankjewel. Jullie
hebben ons een prachtige
kerst gegeven.” Gearmd
lopen ze naar buiten.
“Arm in arm”, zegt Truus.
“Lekker warm”, antwoordt
Trees. “De Heilige Geest
heeft mij precies de goede
vraag ingefluisterd, opa.”
Opa knikt heel tevreden. 
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Een

Als lid van de parochiële werkgroep Van Harte brengt ze
tweemaal per jaar zelfgemaakte attenties bij zieken. Bij
elk bezoek schenkt ze warmte en aandacht door zinvolle
gesprekken en het luisteren naar verhalen vol verdriet.
Misschien als tegenwicht geeft ze zich graag over aan
het werelddansen, het vroegere volksdansen, haar
manier om te ontspannen. Ook in het schrijven van
gedichten en korte verhalen leeft ze zich uit.

van ons

Bep Hagenberg

Stilaan vindt Bep dat het tijd is af te bouwen. Toch weet
ze dat ze waar nodig, haar warme steun zal blijven
geven, vooral geïnspireerd door haar sterke geloof en
haar toewijding aan de parochie.
Haar relatie met de kerk omschrijft ze graag als ‘een
betrokkene van goede wil’. 

Warmte brengen bij de mensen

Parochianen vinden die warmte rondbrengen, is niet
moeilijk: het zijn er zoveel. We kozen voor Bep Hagen
berg uit Diessen. Ze is degelijk katholiek opgevoed,
in het vooroorlogse Rotterdam niet vanzelfsprekend.
Van haar vader kreeg ze doortastendheid mee, wat ze
tijdens de Hongerwinter nodig had om aan voedsel te
komen. Na de oorlog volgde ze in het Dijkzichtzieken
huis een totaalopleiding, gevolgd door de hoofdakte
verpleegkunde. Vol toewijding werkte ze tot 1962 in
Rotterdam. Dat jaar vertrok ze naar Helden-Panningen,
waar haar man Jo met zijn oudste broer een sleutel
bedrijf opzette. De schoonzussen deden administratie
en boekhouding. Allebei waren ze sociaal actief: ze
richtten er de kindervakantieweek op, een jongeren
instuif en een EHBO-afdeling.

Zeventig jaar koorzanger
Adriaan van den Hout
begon als 15-jarige in het
parochiële mannenkoor
te Diessen. Met zijn 85 jaar
zingt hij nog, nu in het
Willibrorduskoor. Tijdens
de St.-Ceciliaviering op
25 november is Adriaan
gehuldigd voor 70 jaar
lidmaatschap van de Dies
sense kerkkoren en voor
zijn verdiensten als dirigent en bestuurslid…
In Adriaan eren we alle koorleden die al jaren onze vie
ringen opluisteren. Op de website bij Nieuws staat meer
info over hem en andere jubilarissen. 

Van Limburg naar Diessen

In 1972 werd het sleutelbedrijf overgenomen door
Hoogovens met een afdeling in Oosterhout.
Beide gezinnen kwamen naar Brabant. Bep, haar man en
twee zonen gingen in Diessen wonen. Ze was blij dat ze
haar beroep weer kon uitoefenen als nachtelijke hoofd
wacht in het Kempisch Verpleegtehuis Bladel. Zo kon ze
zich overdag aan haar gezin wijden en vond ze tijd zich
op het verenigingsleven in Diessen te richten. Al gauw
werd het echtpaar lid van Zang en Vriendschap.
Op verzoek van dokter Juten werd Bep in 1976 in Zorg
centrum De Clossenborch hoofd verzorging, een uit
dagende taak. De zorg voor ouderen verbeterde ze door
het gebruik van badliften en een aangepaste dosering
medicijnen. Om haar werk beter te kunnen uitvoeren,
begon ze een studie geriatrie. Ze is trots op en dankbaar
voor wat ze in de Clossenborch bereikt heeft.

Soms word je in de kerk aangenaam getroffen door
de warmte van de kachel en van het licht. Voor de
Willibrorduskerk en de Petruskerk geven we aan stroom
en gas meer dan € 20.000,- per jaar uit. Dat is 20% van
de opbrengst uit de actie Kerkbalans, in 2018 ruim
€ 100.000,-. Dan zijn er nog de kosten voor het onder
houd, de bloemen etc., die eveneens voor een warm
gevoel zorgen.
Deze warme sfeer heeft dus ook een prijs, die we graag
eens onder de aandacht brengen... 

Altijd een warme hand

Actie Kerkbalans

Warme kerken

Buiten de Clossenborch zag Bep meer mensen die
haar steun konden gebruiken. Voor de GGD gaf ze tien
jaar lang gezondheidsvoorlichting op scholen en voor
verenigingen. Met anderen steunt ze organisaties zoals
de werkgroep Vrouw en Geloof, KBO-Diessen, Stichting
Welzijn, de Seniorenraad en de Zondagse Ontmoetin
gen voor eenzame mensen in Hercules Diessen en het
Open Huis Hilvarenbeek. Voor het Steunpunt Mantel
zorg is ze medeorganisator van een meerdaags uitstap
je naar een zorghotel te Lunteren.

Als uw gegevens in de
administratie van de kerk
bijdrage staan, ontvangt
u de info over Kerkbalans
in januari. Anders verwij
zen we u graag naar de
Hilverbode van 15 januari
of naar de parochiewebsite bij Nieuws. Mogen we weer
rekenen op uw steun? Alvast hartelijk dank! 
--
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• Safira Juliana

Tweedehands warmte
In 2020 bestaat Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking honderd jaar. Zolang al subsidieert zij projecten
die vrouwengroepen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika
in staat stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Ook in Hilvarenbeek is een groep vrouwen actief die
voor fondsen zorgen. Bron van inkomsten is de verkoop
van tweedehands kleding. Ongeveer vier keer per jaar
opent het Open Huis daarvoor zijn deuren, recent nog
op 24 oktober.

•
•

Doopdata in de Willibrorduskerk
Zondag 5 januari 2020

Doopdata in de Petruskerk

Om 13.00 uur is het een drukte van jewelste. Vrouwen
verdringen elkaar bij de kledingrekken en om de tafels,
op zoek naar de beste koopjes. Ze zijn hier op uitnodi
ging en komen ook van buiten de gemeente, vertelt
Carla Kuijpers. Sinds september 2001 organiseert zij
samen met zes andere vrijwilligers deze beurs met
dames-, heren- en kinderkleding.

Zondag 12 januari 2020

Gelovig afscheid

• Cato der Kinderen-van Hamont,
† 30 september, 85 jaar
• Riet Huijbers-Blankers, † 7 oktober, 93 jaar
• Lies Kiemeney-Sterken, † 3 november, 92 jaar
• Corry van den Meijdenberg-van Raak, † 9 nov., 87 jaar
• Louis Dusée, † 11 november, 88 jaar
• Toon van den Hout, † 13 november, 87 jaar
• Henk Mangnus, † 15 november, 78 jaar
• Nelly Vermeulen-van den Corput, † 22 nov., 74 jaar
• Co Janssen, † 1 december, 79 jaar

Het project is eerder op
gezet door oud-Bekenaren
José en Jan van de Pas.
Ze hebben connecties
in Haagse diplomaten
kringen, de belangrijk
ste leverancier van de
kleding. Om de vijf à zes
weken zorgt hun zoon
Niels voor nieuwe aan
voer. De voorraad wordt
voorlopig opgeslagen bij een van de vrijwilligers. Wat
niet verkocht is, gaat naar Tante Pollewop, boetiek voor
tweedehands kleding in Tilburg. Carla zou er ook graag
mensen in onze gemeente blij mee maken.

Voor uw agenda
Nieuwjaarsreceptie, Petruskerk

Zondag 5 januari na de viering van 11.00 uur

Koffiemomenten, Petruskerk

Elke tweede zondag na de viering van 11.00 uur

Oecumenische viering, Andreaskerk

Zondag 19 januari om 10.00 uur; aansluitend koffie

Viering in de Week van gebed voor de eenheid

Deze middag stromen de ‘dubbeltjes en kwartjes’
binnen. Waar doe je al die moeite voor, zou je zeggen,
maar schijn bedriegt. Na twee uur verkoop blijkt het
kleingeld gegroeid tot een berg van € 2000,Bij Melania zijn ze er blij mee! Onze Beekse vrijwilligers
creëren met tweedehands kleding kansen voor
vrouwen in ontwikkelingslanden. Hartverwarmend
gewoon… Over Melania zie melania.nl. 

Woensdag 22 januari, 19.30 uur, Andreaskerk

Ouderavond Eerste H. Communie

Woensdag 29 januari, 19.45 uur, Willibrorduskerk

Carnavalsviering, Petruskerk
Zaterdag 22 februari, 12.49 uur

Askruisje, Willibrorduskerk

Woensdag 26 februari, 19.00 uur

Vastenmeditaties, Andreaskerk

Woensdag 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april om 19.30 uur

In onze parochie

Colofon

Gedoopt
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• Noud Verhoeven
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* 2 september 2008,  1 december 2019
Dochter van Guissevely Juliana en Eliana Lenior
Matthias Couwenberg
* 5 juli 2019,  15 december 2019
Zoon van Maikel Couwenberg en Annemart Smeijers
Sep van den Broek
* 10 februari 2019,  15 december 2019
Zoon van Bart van den Broek en Lobke Denissen

* 27 juni 2018,  10 november 2019
Zoon van Roy en Samantha Verhoevenvan de Loo
Wout Doedée
* 26 juni 2019,  1 december 2019
Zoon van Willem en Kris Doedée-Bruens
Thiago Hommerson
* 15 juli 2019,  1 december 2019
Zoon van Jan Hommerson en Eliana Lenior

© 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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