
Paus Franciscus over heiligheid… 

Heiligheid is niet voorbehouden aan personen die de 
kerk na hun overlijden als heiligen op een voetstuk 
heeft geplaatst. In de brief Gaudete et exsultate (2018) 
noemt paus Franciscus voorbeelden van heiligheid om 
te beoefenen in het dagelijks leven:

arm zijn in het hart;
reageren met nederige zachtmoedigheid; 
weten te huilen met de ander;
hongerig en dorstig de gerechtigheid zoeken;
kijken en handelen met barmhartigheid;
een hart vrijhouden van alles wat de liefde bezoedelt;
vrede stichten rondom ons;
iedere dag de weg van het evangelie aanvaarden,  
ook al levert dat problemen op. 

en over helden…
“Geliefde broeders en zusters, goedendag!” Zo luidt de 
aanhef van paus Franciscus’ brief over corona (12 augus-
tus). Deze pandemie heeft duidelijk gemaakt hoe kwets-
baar en van elkaar afhankelijk we zijn, zegt de paus. We 
kunnen de wereld alleen maar beter maken als we voor 
elkaar zorgen, eerst voor wie het zwaarst getroffen zijn, 
met inbegrip van de schepping. De paus zwaait de vele 
verzorgenden lof toe. Ze hebben in de voorbije maanden 
een menselijke en christelijke liefde tot de naaste getoond 
door zich, met gevaar voor eigen gezondheid, aan de 
zieken te wijden. “Het zijn helden!”, aldus de paus. 

50 jaar Beekse Cantorij in coronatijd

Het 50-jarig jubileum van de Beekse Cantorij is helaas 
alleen gevierd met een prachtige H. Mis, opgeluisterd 
door meer koorleden dan gebruikelijk in coronatijd. 
Maar.., wat in het vat zit, verzuurt niet. Na afloop werden 
Maria van den Brûle en Ad 
van Sleuwen in het zon-
netje gezet: VIJFTIG jaar 
lidmaatschap is niet niks. 
Dirigent Jac Peters ontving 
een koninklijke onder-
scheiding. Proficiat, koor-
leden, dirigent en organist! 
Zie de website bij Nieuws 
voor meer info.  

Foto: Jeroen Verhelst
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Heiligen en helden

Met het hoogfeest van Allerheiligen vieren wij heel 
nadrukkelijk onze verbondenheid met de heiligen. 
Ze zijn op hun eindbestemming in het koninkrijk der 
hemelen aangekomen. Het is boeiend te ontdekken 
hoe verschillend ze hebben geleefd en een spoor van 
Gods liefde hebben achtergelaten. 

Een heilige heeft op voorbeeldige wijze de blijde bood-
schap van Jezus beleefd in woord en daad. Bij de eerste 
christenen waren alle gedoopten ‘heiligen’ door de 
heiligmakende genade van God in het Doopsel.  
Als leerling in het geloof krijg je een opdracht mee: 
getuigen van Gods liefde in woord en daad. Een leven 
lang krijg je de kans te groeien in de liefde voor Jezus 
Christus en je medemensen. Liefde en vriendschap 
zijn relaties van geven en ontvangen. Beide zijn een 
geschenk van God dat de mens vreugde geeft.

In de inleiding van het eucharistisch dankgebed blijkt 
onze verbondenheid met de hemelse kerk. Samen met 
alle engelen en heiligen roemen wij Gods heerlijkheid: 
Heilig, heilig, heilig… In het Eucharistisch gebed zelf bidt 
de priester in verbondenheid met de H. Maagd Maria, de 
H. Jozef en alle apostelen, heiligen en martelaren.
‘Heiligen’ is een opdracht die Christus zelf aan de kerk 
heeft gegeven. Dit gebeurt op een bijzondere wijze in 
de liturgie. De celebrant neemt de priesterlijke taak van 
Jezus Christus op zich: de heiliging van de mensen door 

de waarneembare tekenen 
van brood en wijn, die 
veranderen in het Lichaam 
en Bloed van Christus. Het 
hart van de gelovige die 
de Communie ontvangt, 
wordt vernieuwd door 
Gods liefde. Hij of zij mag 
groeien in heiligheid...

Met Allerheiligen viert de aardse kerk de verbonden-
heid met de triomferende kerk in de hemel. Het is voor 
een christen belangrijk te streven naar het perspectief 
van de hemel. Wij zijn pelgrims onderweg naar God; 
alle heiligen - onze voorsprekers - helpen ons die eind-
bestemming in het koninkrijk der hemelen te bereiken.  

Pastoor Marc Massaer
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Zo’n heilige was bijvoorbeeld Apollonia van Alexandrië, 
die tijdens het martelen haar tanden verloor en nadien 
aangeroepen werd bij tandpijn.

Is heiligenverering nog van deze tijd?
Jazeker, de gedachtenis aan heiligen is waardevol als voor-
beeld om zicht te blijven houden op hogere waarden. 

De heilige Adrianus van Beek

Elke parochiaan kent hem: de Hilvarenbeekse heilige 
Adrianus Janszen. Als trouwe wachter van zijn geloof 
staat hij rechts naast de kerkdeur van de Petruskerk met 
monstrans in de hand en strop rond de hals, gestorven 
in Den Briel als een van de martelaren van Gorkum. 

Adrianus, waarschijnlijk geboren op de Tulderhoeve 
(1528), werd norbertijn in de abdij van Middelburg.  
In 1572 - inname van Den Briel door protestantse 
geuzen - werd hij benoemd tot pastoor in Monster.  
De kapelaan waarschuwde nog: in Monster hebben de 
geuzen veel aanhangers. 

Toen de pastoor op 6 juli gevraagd werd om een ernstig 
zieke te bezoeken, aarzelde hij niet. Hij opende de deur, 
waarna hij en de kapelaan door de geuzen gevangen-
genomen en opgesloten werden in Den Briel. Daar zaten 
al meer priesters en geestelijken uit Gorkum, die allerlei 
vernederingen en wreedheden hadden ondergaan. 

Op 7 juli werden ze verhoord. Ze konden vrijkomen 
wanneer ze hun geloof verzaakten. Negentien gevange-
nen bleven hun geloof trouw. 9 juli volgde ophanging 
in een turfschuur. Door de manier van ophangen werd 
het een langdurig en pijnlijk stervensproces.

Paus Pius IX heeft in 1878 de martelaren van Gorkum 
heilig verklaard. 

Over Heiligen

Naar historicus en schrijver Kees van Kemenade 
 luisteren als hij het over heiligen heeft, is ‘zalig’.

Wat is volgens hem een heilige?
Bij een officiële heilige 
gaat het om iemand die 
door de kerk is gecanoni-
seerd, dus op de canon 
(officiële lijst) van heiligen 
is geplaatst. Een heilig-
verklaring door de paus 
gebeurt na een langdurig 
proces over de ‘levens-
wandel’ van de overledene. 
 Daarnaast moeten 
op diens voorspraak 
 tenminste twee wonderen 
hebben plaatsgevonden.

Wat is het kenmerk van een heilige?
Volgens Kees is dat het vasthouden aan bepaalde waar-
den. Hij somt een reeks voorbeelden op van heiligen 
die ondanks martelingen en bedreiging met de dood 
niet verzaken aan dat wat voor hen het meest waarde-
vol is.
Adrianus van Beek bleef ondanks martelingen trouw 
aan zijn geloof. Elisabeth van Thüringen weigerde 
haar hulp aan de armen op te geven ondanks doods-
bedreigingen door haar man. Johannes Nepumuk wei-
gerde koning Wenceslas IV mee te delen wat zijn vrouw 
in de biechtstoel verteld had, waarna hij gemarteld en 
geboeid in de Moldau werd geworpen.

Onverklaarbare gebeurtenissen in heiligenlevens
Verhalen over heiligen bevatten vaak onverklaarbare 
elementen, zoals de strijd van Sint-Joris en de draak of 
de levensmiddelen in de schort van de heilige Elisabeth, 
die tijdens een controle door haar man veranderden in 
rozen. Het zijn elementen die de strijd tussen goed en 
kwaad illustreren.

Verering
Gelovigen zoeken contact met de heilige wiens leven zij 
inspirerend vinden. De kerk biedt daartoe de gelegen-
heid door rond deze heilige een bedevaartsoord te 
creëren, dat vaak vele pelgrims trekt. Deze komen bij de 
heilige met een verzoek om voorspraak, en uit dankbaar-
heid worden kaarsen gebrand, missen gelezen of betuigt 
men op andere wijze eer. Zo was het vroeger de gewoon-
te een kind bij de doop de naam van die heilige te geven. 
In het geval van Kees was dat de heilige Cornelius.

Voor elke ziekte een heilige
In de tijd dat de geneeskunde beperkt was, zochten 
gelovigen voor genezing hun heil bij de heilige in wiens 
levensloop zij een parallel zagen met hun ziekte.  
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‘H. Antonius, beste vrind, 
maak dat ik m’n ... vind.’  
De hulp van de H. Antonius 
van Padua wordt inge
roepen om dingen die je  
kwijt bent, terug te vinden. 
Vroeger stopten mensen 
geld in de offerblok bij 
het beeld van Antonius 
om hem te bedanken, als 
ze hun eigendom terug 

hadden. De opbrengst was voor de armen.

H. Clara, ‘Een worst voor de zon’  
In ZuidNederland 
brachten we vroeger een 
worst naar de clarissen, 
als we een buitenactiviteit  
organiseerden. De zusters 
baden dan om mooi weer. 
Er is geen clarissen
klooster meer in de buurt, 
maar er hangt wel een 
beeldje van de H. Clara 
aan de buitenzijde van de 
Petruskerk. Je ziet geregeld 
een worst, eieren of kaas bij het beeldje hangen. 

Patroonheilige 
Patroonheiligen worden gezien als beschermheiligen. Zo 
heeft ieder land een heilige die het land en zijn bewo
ners beschermt. Misschien is hij er geboren, heeft 
hij daar het Evangelie gepredikt of is hij van invloed 
geweest op de plaatselijke geschiedenis. Een beeld van 
de patroonheilige is in of 
bij veel kerken in dat land 
te vinden. Voor Nederland 
is het St.Willibrord. Lang 
geleden kwam hij vanuit 
Engeland naar onze 
streken om over God en 
Jezus te vertellen. Overal 
bouwde hij kloosters en 
kerken, ook de Willibrordus
kerk in Diessen.  
St.Willibrord wordt daar
om vaak afgebeeld met 
een kerk in zijn hand. 

Heiligen en helden
Jonge mensen vinden tegenwoordig hun idool in de 
muziek, de sport of online (vloggers). Wat zouden ze 
graag zijn en leven als hun idool, hun held! 
Vroeger keken de mensen veel meer tegen heiligen op. 
Die hebben op een bijzondere manier Jezus nagevolgd 
en veel goede dingen gedaan. Daardoor zijn ze een voor
beeld voor ons.
Op 1 november, het feest van Allerheiligen, herdenkt 
de katholieke kerk alle heiligen. Niet alleen de officiële, 
maar iedereen die door zijn manier van leven een voor
beeld is. 

Veel heiligen zijn niet meer zo bekend maar een aantal 
komen we nog tegen in ons dagelijks leven. Belangrijke 
heiligen hebben een speciale feestdag. Denk aan  
St.Franciscus, St. 
Maarten en St.Nicolaas. 
Sommige heiligen hebben 
een beeld in of om de kerk. 
Je kunt ze herkennen aan 
het voorwerp waarmee 
ze worden afgebeeld. Het 
verwijst vaak naar de 
geschiedenis van de hei
lige of naar een bekende 
legende. 

‘Ik ga op reis en neem 
mee… de H. Christoffel.’ 
Tegenwoordig is reizen 
iets vanzelfsprekends, 
maar in de middeleeuwen 
was het een gevaarlijke 
onderneming. Daarom 
baden reizigers voor zij op 

reis gingen tot de heilige Christoffel, hun patroonheilige. 
Veel mensen hebben nu een Christoffelbeeldje in de auto 
om hen te beschermen tijdens de reis. 

De broodjes van St.-Hubertus  
3 november is St.Huber
tusdag. Hij is de patroon
heilige van de jacht. Op 
die dag eten mensen én 
dieren Hubertusbroodjes 
of hubkes. Deze gewijde 
broodjes beschermen 
tegen hondsdolheid, drif
ten, razernij en waanzin. 
Het gebruik is al heel oud 
maar hubkes worden nog 
steeds verkocht.  
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“En oma heeft gezegd dat ik ook heilig ben.” “Nou,” zegt 
papa, “dat zal oma niet bedoeld hebben. Oma zal wel 
gezegd hebben dat jij de naam van een heilige hebt. 
Maar dan ben je het zélf nog niet.” “Wel waar”, zegt 
Katja. “Mama, wat is een heilige volgens jou?”
Nu begint mama mee te praten. Ze zegt: “Heilige 
mensen zijn altijd eerlijk. Ze helpen andere mensen. 
Ze zijn zo lief voor anderen geweest dat we hun naam 
niet kunnen vergeten. Daarom hebben we jou Katja 
genoemd. Dat komt van de heilige Catharina. We hopen 
dat jij net zo lief voor andere mensen bent als de heilige 
Catharina.” “Dat ben ik ook”, zegt Katja. “Ik kan ook 
een heilige zijn. Alle mensen kunnen heilig zijn. Ook Bas 
van hiernaast, want die is ook best aardig. Daar heb ik 
nooit ruzie mee.” 

Papa kijkt eerst naar mama, dan naar Katja. “Ja,” zegt 
papa, “eigenlijk heb je gelijk. Iedereen kan heilig worden. 
Ook Bas van hiernaast.” 

Ook Bas kan heilig worden
Papa en mama doen boodschappen. Oma Catharina 
past op Katja. Haar naam lijkt veel op die van Katja. Zij 
heeft bij het doopsel oma’s voornaam als doopnaam 
gekregen. 
“Wat betekent Catharina?” vraagt Katja. Oma zegt: 
“Die naam komt van een heilige.” “Wat is dat, oma?” 
“Heiligen zijn mensen die heel veel van andere mensen 
houden. Ze willen altijd andere mensen helpen.” “Dus jij 
bent ook een heilige”, zegt Katja. “Nou nee,” zegt oma,“ 
een heilige probeert altijd verdrietige mensen te troos
ten.” “Dat doe jij toch ook! En jij maakt toch ook nooit 
ruzie”, zegt Katja. “Ja maar, ik ben thuis alleen. Dan kan 
je geen ruzie maken. Een echte heilige gaat mensen 
helpen die te weinig eten en drinken hebben.” Nou, Katja 
vindt dat oma best een heilige kan zijn. Oma helpt toch 
ook altijd andere mensen. En oma is altijd lief.

Papa en mama komen thuis en oma gaat naar huis. 
Onder het eten vertelt Katja over de naam van oma. 

-�-

Puzzelen over heiligen
Welke naam hoort bij welke heilige? Kom je er niet uit? 
Vraag het opa of oma of zoek gegevens over de heilige 
onder de Kidzknop op de website van de parochie.

A: Petrus
B: Martinus 
C: Christoffel
D: Clara
E: Joris

F: Sebastiaan
G: Franciscus
H: Elisabeth
I: Catharina

Oplossing op pagina 6

Voorbeeldige mensen 
Sommige mannen en vrouwen
waren echte christenen,
voorbeeldige mensen;
ze kregen een beeld 
in onze kerken
en als heiligen worden ze 
met licht vereerd.
Op hun voorspraak
bidden we ook
voor mensen die ons
heilig zijn geworden,
een licht waren
in ons leven.
Dat ze thuis bij God
voor ons ten beste spreken. 
Amen. 

Uit: Cees Remmers, Asjeblieft en dank u wel

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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Zodra ‘corona’ het toelaat, wordt De Nieuwe Eenhoorn 
officieel geopend. 

De C van CDA 
Jacs inzet is religieus gefundeerd, al is hij geen trouwe 
kerkganger. Bij vieringen op kerkelijke hoogtijdagen en 
uitvaarten is hij wel vaak aanwezig. Eerder dan kerkelijk 
meelevend ziet hij zichzelf als een sociaal bewogen 
mens, die de waarden van het katholicisme uitdraagt en 
voorleeft. “Waar ik kan, help ik…” Om het met woor-
den van Jezus te zeggen: “Voorwaar ik zeg u: al wat 
gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn 
 broeders, hebt gij voor Mij gedaan.” (Matteüs 25, 40) 
Jacs inzet beperkt zich echter niet tot die ene ‘geringste 
broeder’; hij heeft oog voor het welzijn van een hele 
gemeenschap… 

Collecte voor Sander Kesseler

Sander Kesseler is in 
de parochie bekend als 
de missionaris uit ons 
bisdom die werkzaam 
is in een vluchtelingen-
kamp in Oeganda. De 
‘Actie tijdens de Vasten 
2019’ was voor zijn 
werk. We steunen hem 
opnieuw met de collecte 
van 17 en 18 oktober - 
missiemaand.

Sander is verantwoordelijk voor de scholen in het kamp. 
14.080 kinderen volgen er basisonderwijs op vijftien 
locaties. Op de technische school volgen jongeren 
een opleiding tot bijv. metselaar, naaister, landbouwer 
of automonteur, beroepen die hun zelfredzaamheid 
bevorderen. Zodra ze de vluchtelingenstatus hebben, 
krijgen ze een stukje land en materiaal om een hutje te 
bouwen. Vanwege corona krijgen de leerlingen geen 
les. Ze komen dagelijks wel op school voor een maaltijd. 

Sander is dankbaar voor onze financiële steun in 2019 
én ziet uit naar de opbrengst van onze collecte… 

Jac Linnemans (74), ongekend goedlachs, enthousiast 
en bevlogen, is in Diessen vast de bekendste Baarschot-
tenaar. Dat word je niet zomaar. We blikken met hem 
terug op zijn lange staat van dienst, ook als vrijwilliger. 
Zijn levensmotto’s: ‘Waar ik kan, help ik…’ en vooral: 
‘Samen…’ Vanwaar zijn tomeloze inzet tot op de dag 
van vandaag?

Loopbaan en vrijwilligerswerk
Na de kweekschool werkt de getalenteerde en initia-
tiefrijke Jac kort als onderwijzer in Diessen, waar hij 
tevens oprichter en politiek redacteur van de Deusone 
en raadslid voor het CDA is. Hij vervolgt zijn carrière als 
docent wiskunde en directeur van een school. In 1991, 
na de gemeentelijke herindeling, wordt hij eerst wet-
houder en later raadslid in Hilvarenbeek. Bij het ingaan 
van zijn pensioen (2010) vindt Jac het wel genoeg; hij 
legt al zijn functies neer. Even tijd voor bezinning…  
Die periode duurt niet lang want al na een half jaar 
accepteert hij de voorzittershamer van KBO Diessen. 

In deze functie ziet Jac de gevolgen van bezuinigingen 
en een zich terugtrekkende overheid, ook voor Diessen. 
Mensen moeten zelfredzamer zijn, langer thuis blijven 
wonen, terwijl bepaalde voorzieningen - van Rabobank 
en consultatiebureau tot politiepost - wegbezuinigd 
worden. Samen met anderen richt hij in 2014 dorps-
coöperatie Wij Wel op. “Een kleine kern leefbaar houden 
lukt ons wel door vóór en mét elkaar op te trekken”, 
aldus Jac, voorzitter van de coöperatie. Werkgroepjes als 
Zuster of het Repair Café laten zien dat het werkt.

Een andere werkgroep wordt omgezet in een stichting, 
die samen met Stichting Benjamin en Woonstichting 
Leystromen De Nieuwe Eenhoorn realiseert in het 
hart van Diessen. Het is een complex met senioren-
woningen, appartementen voor jonge mensen met 
een beperking en enkele gemeenschappelijke voor-
zieningen. Om het project financieel mogelijk te 
maken leverden Diessenaren maar liefst 2000 uur aan 
vrijwilligerswerk. Ook Jac heeft het nodige handwerk 
verricht.
Een andere megaklus, 450.000 euro ophalen om de 
gemeenschappelijke ruimtes in te richten, is onder zijn 
bezielende leiding eveneens succesvol afgerond.  
Waar een klein dorp groot in kan zijn… 

 
van ons

 
Jac Linnemans 

Waar ik kan, help ik…

EenEen
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Muzikale ondersteuning in coronatijd

Gelukkig hebben we ook in coronatijd muzikale onder-
steuning in onze kerken.
In de Petruskerk zingen Piet van Dun, Henk Jansen, 
Jac Peters en Willemijn van Baar (ook dwarsfluit) als 
vertegenwoordigers van de Beekse Cantorij; tijdens uit-
vaarten doen ze dat namens het Dames- en herenkoor. 
Ad van Sleuwen begeleidt hen daarbij op het orgel.
Luciani is eind augustus begonnen met repeteren. 
Inmiddels hebben we alweer enkele keren van een 
(uitgedund) Luciani en hun zelfgekozen, eigentijdse 
 teksten en liederen kunnen genieten.  
In de Willibrorduskerk wisselen koorleden die zich 
daar veilig bij voelen, elkaar af. Voor het Willibrordus-
koor zingen Adriaan van Hout, Frans Driesser, Jan 
 Hilkema, Piet Comperen, Maaike Zijlmans, Sjan van Riel 
en José Hendrikx. Monique van Velthoven en Joke van 
den Broek doen dat namens het Norbertuskoor. 

Fijn dat er een verantwoorde start is gemaakt, want 
uiteraard nemen de koren tijdens repetitie en uitvoering 
de coronaregels in acht. Al onze koren staan garant 
voor een liturgisch mooie invulling van de vieringen. 
Daarom: hartelijk dank aan alle zangers en organisten.  
Super dat jullie ook in coronatijd willen zingen en 
 muzikaal begeleiden. 

Noveenkaarskring werkgroep Van Harte

Sinds de coronatijd 
hebben we als leden van 
Van Harte geen persoon-
lijk contact met elkaar 
of met medeparochia-
nen. Daarom zijn we als 
werkgroep, samen met 
leden van de communie-
groep Clossenborch, een 
noveenkaarskring gestart.

Vóór Pasen hebben we parochianen die een steuntje in 
de rug konden gebruiken, een kaart met een noveenge-
bed gestuurd. Sinds 9 april houden we een noveenkaars 
brandend, voor u, om in verbondenheid met elkaar te 
bidden om kracht, vertrouwen, liefde en hoop. 
De kaars is te koop in de kapellen van onze parochie.  
De kaart kunt u daar meenemen.  Colofon

Dit is een uitgave van de R.K. Parochie  
H. Norbertus. Zij verschijnt enkele malen  
per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker,  
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E: info@h-norbertus.nl (algemeen); pastoor@h-norbertus.nl
I: www.h-norbertus.nl 
Redactie: Jan van Beurden, Jan Craninckx,  
Hilda Duijvestijn, Marie-José Lamers, Alice Otte,  
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Voor uw agenda

Heilig Vormsel
Vrijdag 20 november, 19.00 uur; locatie volgt
H. Vormsel voor alle vormelingen door Mgr. Mutsaerts
Hubertusviering
Zondag 8 november, 11.00 uur, Petruskerk 
m.m.v. de Kempische Jachthoorngroep en Luciani

Gelovig afscheid

Piet Timmermans, † 19 mei, 90 jaar
An de Groot-de Kort, † 14 juni, 89 jaar
Neeltje Kroot-Nooijens, † 15 juni, 78 jaar
Annie Horrevorts-van de Ven, † 18 juni, 96 jaar
Mark van den Bijgaart, † 26 juni, 26 jaar
Lies Vonk-van Hoof, † 9 juli, 94 jaar
Sjaan Linschoten-Teurlings, † 13 augustus, 85 jaar
Corrie Abrahams-de Graaf, † 15 augustus, 86 jaar
Toon de Groot, † 22 augustus, 88 jaar
Toon van Hest, † 10 september, 85 jaar
Piet Adriaansen, † 11 september, 80 jaar
Sjef Vingerhoets, † 16 september, 79 jaar
Jo van den Boomen-Spierings, † 18 september, 93 jaar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplossing puzzel over heiligen

In onze parochie
Gedoopt

Mia Peijs
* 25 februari 2020,  5 juli 2020 
Dochter van Peter en Nicole Peijs-Huijbregts
Maxim en Sophia Huitink
* 6 februari 2020,  2 augustus 2020
Zoon en dochter van Anton en Yana Huitink- 
Melnychenko

•

•

Ivo de Ruijter
* 1 mei 2014,  2 augustus 2020
Zoon van Erik de Ruijter en José de Schrijver
Jacky Hoosemans
* 17 oktober 2019,  16 augustus 2020
Dochter van Emiel Hoosemans en Birgit van Dal
Emmely van der Bruggen
* 2 april 2020,  30 augustus 2020
Dochter van Patrick van der Bruggen en Niki Donders
Nard Hesselmans
* 20 augustus 2019,  20 september 2020
Zoon van Harrie Hesselmans en Karin Verweij
Max Ter Beek
* 6 april 2020,  27 september 2020
Zoon van Wout en Amanda Ter Beek-van der Bruggen

•

•

•

•

•

1 = B: Martinus
2 = D: Clara
3 = G: Franciscus

4 = A: Petrus
5 = H: Elisabeth
6 = F: Sebastiaan

7 = C: Christoffel
8 = I: Catharina  
9 = E: Joris


