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Met vlag en wimpel geslaagd!

uit de 13de eeuw. Elke keer als een kindje gedoopt en
aan haar toegewijd wordt, kijken we naar dit beeld en
zien we daarin een prachtige levensopdracht: Jezus is
de ware wijsheid, gezeten op de schoot van Maria.
Zij leert en zegt ons Hem als voorbeeld te nemen en te
doen als Hij!
Zo ben je van jongs af aan op weg om in Gods ogen een
geslaagd mens te zijn. Doe maar gewoon je best. Af en
toe een lichtje van vertrouwen laten branden en dan
steekt de vlag uit aan Gods huis!
Pastoraal team

Stichting Leergeld: nu meedoen, straks meetellen

“Oma, ik heb morgen examen, steek jij voor mij een
kaarsje aan?”
Heel herkenbaar, dat we rekenen op elkaar wanneer we
‘beproefd’ worden…, én we rekenen ook op de steun
van Maria, van de heiligen, van Jezus, God... Het zit diep
vanbinnen, dat gevoel… In de examenperiode kunnen
we als parochie heel goed merken dat er meer kaarsjes
branden in de kapellen. We zien jongeren van hun fiets
stappen en even binnenlopen om een kaarsje op te
steken voor ze verder rijden naar school.

Er zijn kinderen die letterlijk aan de zijlijn staan: hun
ouders kunnen de sportclub niet betalen. Ook het
schoolreisje is financieel te hoog gegrepen.
Armoede treft mensen met een bijstandsuitkering of in
de schuldsanering, maar ook werkenden met een laag
inkomen hebben soms moeite hun kinderen ‘erbij’ te
laten horen.

Zo’n kaarsje met of zonder gebed geeft een stukje rust
en vertrouwen. ”Het komt wel goed,” lijkt Maria ons te
zeggen…, “als je tenminste je best hebt gedaan.”
Dat geldt trouwens voor ons hele leven.
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks
meetellen. Dat is het motto van Stichting Leergeld, die
vanaf september ook in Hilvarenbeek actief is. Als de
gemeente niet kan helpen, stelt de Stichting kinderen
van 4 tot 18 jaar in staat deel te nemen aan activiteiten
die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling.

Een mens is in de ogen van de samenleving vaak pas
geslaagd als hij succes heeft geboekt, geld op de
rekening heeft staan en de hypotheek is afbetaald.
Maar God ziet met andere ogen… Ook wie faalt in het
halen van de menselijke
norm kan voor Hem
geslaagd heten. Wie
gewoon z’n best doet
om te leven naar Zijn
norm, zichtbaar in Jezus,
die slaagt met vlag en
wimpel!

Na een aanmelding gaat een intermediair op huis
bezoek om te kijken hoe er hulp geboden kan worden.
Ouders ontvangen een eventuele bijdrage niet zelf.
De Stichting betaalt de sportclub of een andere organi
satie rechtstreeks.
Coördinator van Stichting Leergeld is Tanja Pieters van
ContourDeTwern.

Bij de doopvont in de
Diessense kerk staat een
mooi en zeer oud beeld
afkomstig uit de Biest: een
‘Maria, zetel der wijsheid’,

Voor meer informatie zie www.leergeldhilvarenbeek.nl
(website in ontwikkeling) 
-1-

R.K. Parochie H. Norbertus
Petje af!

Beleidsplan Norbertusparochie

Van Huize Assisië in Biezenmortel verhuisde Harrie
Franken in 1999 naar de Driesprong in Hilvarenbeek,
erop voorbereid meer zelfstandig te gaan wonen. Zijn
ouders uit Zundert en zijn zus uit Rotterdam hadden
ernaar uitgezien. Want… wat voor de meesten van ons
vanzelfsprekend is, blijkt bij mensen met een beperking
minder voor de hand te liggen. Zelfstandig een huis
houden organiseren en goed voor jezelf zorgen, dat
leerde Harrie al doende en hoe langer hoe beter.

Pastoraal team en kerkbestuur, gesteund door heel veel
vrijwilligers, geven de boodschap van Jezus in woord en
daad gestalte in onze parochie. Dat doen ze in een tijd
waarin veel mensen zoeken naar de zin van het bestaan,
vaak zonder zich aan te sluiten bij een kerkgenootschap.
Hoe dat gebeurt, op pastoraal én bestuurlijk vlak,
en wat de speerpunten zijn voor de toekomst
staat in het in april verschenen beleidsplan van de
Norbertusparochie. U vindt het op onze website met de
zoekterm Beleidsplan Norbertusparochie. 

Vrijwilligersavond
De Norbertusparochie heeft heel wat handen nodig
om op allerlei gebieden een veelheid aan taken uit te
voeren. Gelukkig kan ze rekenen op talloze vrijwilligers.
Als blijk van waardering en dankjewel bieden pastoraal
team en parochiebestuur alle vrijwilligers die zich
hebben aangemeld, op vrijdag 9 juni vanaf 19.00 uur
een gezellige en goed verzorgde avond aan in de tuin
van de pastorie in Diessen.
Wilt u ook een steentje bijdragen? Op de website van de
parochie (bij Organisatie, Vrijwilligers) staat een overzicht
van de werkzaamheden en een aanmeldformulier waar
mee u kunt toetreden tot het gilde van vrijwilligers. 

Werk

Informatiebijeenkomsten Lourdesreis
Norbertusparochie

Toen hij op een Beekse basisschool hulpconciërge werd,
was hij de koning te rijk! ‘Meneer Harrie’ werd voor
veel opgroeiende kinderen, leerkrachten en ouders
een begrip. Daarnaast was hij jaarlijks te vinden bij het
kindervakantiewerk, waar hij er samen met anderen
voor zorgde dat deelnemers en bezoekers werden
verwend met een natje en een droogje.
Ook was hij actief bij de afwas en het schoonhouden
van het speelterrein. In 2012 heeft hij voor dit
vrijwilligerswerk de gouden stuiver gekregen.
Dik verdiend!

Van 14 t/m 21 oktober gaat de Norbertusparochie
samen met bisschop De Korte naar Lourdes. Er zijn
twee informatiebijeenkomsten, waar u zich ook kunt
aanmelden voor de reis:
11 juni 2017 na de mis van 11.00 uur in Hilvarenbeek;
24 juni 2017 na de mis van 19.00 uur in Diessen.

•
•

Aanmelden kan ook nu al bij:
Cees en Jacqueline de Wit: dewitvanraak@ziggo.nl;
Mien Vingerhoets: vingerhvaneijck@hetnet.nl;
Franc Boer: francboer7@gmail.com
Als u even een mailtje stuurt, ontvangt u een aanmeld
formulier. 

•
•
•

Blije vogel

Verder is en blijft Harrie een blije vogel - en dat is zijn
best ontwikkelde kwaliteit. Een man die je overal vrien
delijk groet, waar je hem ook treft. Daar kunnen mensen
‘zonder beperking’ nog wat van leren. Vrij als een vogel
hoor en zie je hem zingen en dansen. Menigeen voelt
zich een stijve hark, als hij Harrie op zijn lievelings
muziekjes ziet bewegen…

Nieuwe bestemming
orgel Esbeek
Het orgel uit de Adrianus
kerk in Esbeek heeft
Tilburg als nieuwe stand
plaats gekregen. Het laat
voortaan zijn klanken
horen in de Sint-Lucaskerk
aan de Lage Witsiebaan.
Op zondag 7 mei is het
met een concert feestelijk
in gebruik genomen. 

Unne contente mens

Harrie is met zijn manier van leven met vlag en wimpel
geslaagd, vooral als het erom gaat het leven te vieren.
In zijn keurig ingerichte appartement in de Manden
vlechter (Petershemstraat) troffen we ‘unne contente
mens’. Daar is hij echt thuis.
Petje af voor ‘Meneer Harrie’! 
--

Een
van ons junior

Doe je mee?
Graag nodigen we jou uit voor:
KinderKerk in de Willibrorduskerk
Zaterdag, 16.00 uur:
3 juni, 1 juli, 2 september en 7 oktober

•

Madelief Mensink
Madelief Mensink zit in groep 8 van de Willibrordusschool in Diessen. Ze merkt dat ze toe is aan een
andere uitdaging, net als haar klasgenoten. De eindtoets heeft ze goed gemaakt, verwacht ze. Ze kan
de basisschool dus op een fijne manier afsluiten.
Geslaagd! Eind augustus gaat ze naar het Mill Hillcollege in Goirle, samen met tien anderen van haar groep.

Vormsel
Voor ongeveer vijftien kinderen uit groep 8 van de
scholen in de parochie was het Vormsel ook een soort
afsluiting van een periode. Eerder besloten de ouders
hun kinderen te laten dopen en hun Eerste Communie
te laten doen. Nu mochten ze meebeslissen over het
Vormsel. Tijdens vier bijeenkomsten gingen ze samen
met de pastoor in op een aantal thema’s. Ze mochten
ook punten aandragen. Op één bijeenkomst stond het
vertrouwen in elkaar centraal. Als je te snel over
iemand oordeelt, kun je ruzie krijgen. Je moet de tijd
nemen om elkaar te leren kennen. Dan pas weet je of je
elkaar kunt vertrouwen. Zo voorkom je vooroordelen.
Dit komt Madelief goed van pas, als ze straks met
anderen op de fiets naar haar nieuwe school gaat.

Precollege
In november 2016 heeft ze samen met een paar klasgenootjes deelgenomen aan het precollege van Mill Hill.
Enkele weken lang hebben ze één dag per week lessen
gevolgd, om een beetje te proeven van wat hun te wachten staat. De lessen Spaans, techniek, gym, biologie en
filosofie waren interessant en uitdagend. Het leukste
was toch wel wiskunde, samen met tekenen. Dat zijn
echt vakken waarin ze haar creativiteit kwijt kan. De
leerkrachten kwamen heel prettig over. Ze legden de
stof goed uit en als je vragen had, werd er serieus op
ingegaan.
Om te kunnen vergelijken heeft ze met haar ouders nog
andere scholen bezocht. Mill Hill beviel haar toch het
beste, ook door de sfeer. 			
>>

Madelief kijkt met plezier terug op haar jaren op de
basisschool, maar ze verheugt zich ook echt op die
nieuwe uitdaging daar in Goirle. We wensen haar en
haar klasgenootjes veel succes.
O ja, en dat ijsje van de pastoor was toch wel een heel
leuke verrassing… 

Een kaarsje aansteken
Vóór een examen of een operatie een kaarsje aansteken bij Maria (thuis of in één van onze kapellen) geeft
soms extra kracht en inspiratie. Deze kapelletjes
staan daar niet toevallig, ze hebben een geschiedenis.
Wist je bijvoorbeeld dat kinderen hebben geholpen bij de
bouw van het kapelletje aan de Diessenseweg?
In juni 1945 kwamen zo’n 60 kinderen uit Amsterdam
naar Hilvarenbeek om na de hongerwinter aan te sterken. Zes weken later waren ze flink aangekomen; het
verblijf had hun goed gedaan. Uit dankbaarheid voor de
gastvrijheid stelden de begeleiders voor een kapel te
bouwen met stenen van een afgebrande boerderij.
De kinderen hebben die eerst schoongebikt.
Mensen stoppen er nog steeds om een kaarsje te
branden… 

Eerste H. Communie
Op zondag 14 en 21 mei hebben 42 kinderen
in onze parochie de Eerste H. Communie
ontvangen. Foto’s van de communicanten en
een filmpje van de viering in de Petruskerk
staan op de website bij Nieuws.
--
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Allesz Kidz

Inspiratie om te slagen

Prijspuzzel

In juni wachten veel middelbare scholieren in spanning
af of ze geslaagd zijn voor het examen. Dan gaat de
vlag in top, samen met boekentas en boeken.
Om te slagen moet je je best doen: opletten op school,
huiswerk maken, leren voor een proefwerk of examen.
Het helpt als je enthousiast bent: iets in jou zorgt er
dan voor dat je je doel wilt bereiken. We noemen dat ook
wel inspiratie.
‘Inspiratie’ is hét woord bij het feest van Pinksteren.
Jezus’ leerlingen waren bang en teleurgesteld na Zijn
terechtstelling maar plotseling vinden ze inspiratie
en kracht om Zijn werk voort te zetten: ze gaan alle
mensen over Hem vertellen. Hoe kan dat? De Bijbelverhalen zeggen: dat komt door de H. Geest! De leerlingen
‘worden vervuld van de heilige Geest’. Op plaatjes zie je
Hem in de vorm van vlammetjes boven hun hoofden. 

Streep de onderstreepte woorden uit het verhaal
door in de woordzoeker. De overgebleven letters
vertellen wat de Heilige Geest doet.
Als je op de basisschool zit, maak je kans op een
prijsje. Stuur dan voor 1 juli de oplossing, je adres
en leeftijd naar info@h-norbertus.nl.
Hemelvaart
Veertig dagen na Jezus’ opstanding uit de dood zegt
Hij op de Olijfberg tegen zijn vrienden: “Ik ga terug naar
de hemel, maar ik laat jullie niet alleen. Blijf in Jeruzalem.
Dan worden jullie gedoopt met de Heilige Geest en
ontvang je Zijn kracht. Hij herinnert jullie aan alles wat
ik heb gezegd. Ga als mijn getuigen over mij vertellen in
Jeruzalem en over de hele wereld.”
Dan gebeurt er iets bijzonders: Jezus gaat vanzelf
omhoog, steeds hoger. De leerlingen zien hoe Hij hen
met uitgestrekte handen zegent. Onder zijn voeten
verschijnt een wolk, die Hem onzichtbaar maakt.
Opeens zijn er twee engelen, die zeggen: “Waarom kijken
jullie omhoog? Jezus is naar de hemel gegaan.”
In Jeruzalem blijven de leerlingen bij elkaar in gebed,
samen met enkele vrouwen, onder wie Maria, en de
nieuwe apostel Mattias.

Woordzoeker
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Pinksteren
Vijftig dagen na Pasen is het erg druk in Jeruzalem!
Er zijn zelfs veel buitenlanders om feest te vieren.
Plotseling horen ze een geweldige windvlaag. Iedereen
blijft verbaasd staan. Kijk eens, boven de hoofden van de
leerlingen: vuurtongen…! Zijn het vlammen
van vuur? Nee, ze branden niet echt. Wat
betekent dit? Het is de Heilige Geest die in
hen komt.
Wat kijken de leerlingen blij… en ze spreken
in allerlei vreemde talen. De mensen horen
in hun eigen taal wat Jezus allemaal gedaan
heeft.
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Toespraak van Petrus
Weet je nog hoe bang Petrus was toen Jezus
gevangen werd genomen? Nu niet meer!
Hij doet een stap naar voren. “We hebben de
Heilige Geest ontvangen!” roept hij. “Jezus,
die jullie aan het kruis hebben gehangen, is
opgestaan! De dood kon hem niet vasthouden, dat hebben we zelf gezien. Nu zit hij bij
God op de troon.”
Als de mensen dat horen, willen ze Jezus
volgen. Ongeveer 3000 mensen worden op
dit pinksterfeest gedoopt. Ze krijgen les van
de leerlingen. Samen vormen zij de eerste
groep christenen.

R.K. Parochie H. Norbertus

juni 2017

Een

Hij is dan net op tijd terug in de Petruskerk om de vol
gende taak op zich te nemen: het assisteren van Ad van
Sleuwen achter het grote orgel. Hij zorgt voor het uit
trekken van de registers en let erop dat de juiste pagina
van de partituur voor Ad gereed ligt.

van ons

Vincent Ligtvoet

Vincent helpt Ad ook tijdens concerten door voor de pr
te zorgen en allerlei hand- en spandiensten te verlenen.
Ad heeft in hem een prima hulp. Op zijn beurt geeft Ad
aan Vincent orgelles. Daarin kan Vincent zijn liefde voor
klassieke muziek kwijt. Hij kijkt ernaar uit tijdens een
viering ook eens te kunnen spelen.

Vincent Ligtvoet komt uit een echt maatschappelijk
betrokken Beeks gezin. Moeder Annie werd onlangs
nog onderscheiden met een lintje vanwege haar ver
diensten voor de Beekse gemeenschap. Voor het gezin
Ligtvoet was het normaal wekelijks de vieringen in de
Petruskerk te bezoeken. Vincent vond het prettig daar
actief bezig te zijn. Als achtjarige werd hij misdienaar.
Na de viering mocht hij de voorraad kaarsen aanvullen.
Zo werd hij langzamerhand de rechterhand van de
toenmalige koster, Jan van de Pol.

Waardering

Vincent voelt zicht echt thuis in onze parochiegemeen
schap. Hij doet het werk daar met hart en ziel en weet
zich ook gewaardeerd, zowel door de pastores als door
de andere vrijwilligers. Hij heeft er wel eens over gedacht
priester te worden, maar dat vond hij voor zichzelf te
hoog gegrepen. Door zich zo actief in te zetten is hij voor
de Norbertusparochie zeer waardevol. 

Bisschop Ron van den
Hout zegent altaren in

Koster

Zijn eerste ervaring als zelfstandig koster deed Vincent
op bij de wekelijkse vieringen op de Clossenborch, nu
alweer ruim 15 jaar geleden. Het tehuis had toen nog
een eigen kapel. Na het verdwijnen van de kapel is er
elders in het gebouw een stiltecentrum gecreëerd.
Momenteel is hij de eerste koster bij uitvaarten in de
Petruskerk. Hij zorgt ervoor dat de juiste attributen
klaarstaan. Een wens om de viering op te nemen op cd
of dvd is bij hem in goede handen. We zijn heel blij met
hem als koster want, zo zegt Toos Maas: “Vincent kan
altijd.”

Oud-Diessenaar Ron van
den Hout, 52 jaar en vica
ris van het bisdom Den
Bosch, wordt op 3 juni
de nieuwe bisschop van
Groningen-Leeuwarden.
Waarschijnlijk is hij de
eerste parochiaan uit wat
nu de Norbertusparochie
heet, die met een dergelijk ambt wordt bekleed.
We feliciteren hem van harte en wensen hem succes bij
het uitoefenen van deze belangrijke functie.
De nieuwe bisschop zal op zaterdag 1 juli om 19.00 uur
in de Willibrorduskerk een H. Mis opdragen en de
gerestaureerde altaren inzegenen. Iedereen is van harte
welkom bij deze viering. Na de H. Mis is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie/thee. 

Kerk-tv en muziek

In moderne techniek is hij goed thuis. Daardoor kan
hij het team dat de uitzendingen van de Heilige Mis
verzorgt, waar nodig ondersteunen.
Ook in het Elisabethziekenhuis is hij eens in de vier à
vijf weken om 10.00 uur present om het vaste team te
helpen bij de tv-opname van de diensten.

--
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Wist u dat ...

Gelovig afscheid

• de collecte voor de Blauwe Zusters in

• To van Dal-Elings, † 31 maart, 92 jaar
• Jan de Laat, † 1 april, 84 jaar
• Hans Ruigrok, † 1 april, 77 jaar
• Alma van Meel-Borm, † 3 april, 103 jaar
• Cor Horrevorts-Broeckx, † 9 april, 85 jaar
• Jan Merckx, † 9 april, 85 jaar
• Corrie van Trier-van Dijck, † 18 april, 86 jaar
• Wilhelmina Heuvelmans-Tijssen, † 20 april, 94 jaar

Aleppo bij gelegenheid van de vasten
ruim € 5275,- heeft opgebracht?
Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage!

In onze parochie
Gedoopt

• Thijs Comperen
•
•
•
•
•
•
•

* 10 september 2016,  26 maart 2017
zoon van Maarten en Melany Comperen-Vugts
Lola Denissen
* 13 december 2016,  26 maart 2017
dochter van Jan en Carmen Denissen-Cox
Macy van de Ven
* 19 januari 2017,  23 april 2017
dochter van Matthew en Claudia van de Ven-van Raak
Stan Hems
* 20 oktober 2016,  30 april 2017
zoon van Martijn en Carlijn Hems-Vermeer
Floor Beenhakkers
* 29 december 2016,  30 april 2017
dochter van John en Helma Beenhakkers-Verspaandonk
Sarah van Poppel
* 6 mei 2016,  7 mei 2017
dochter van Johan van Poppel en Kirsten Maas
Julia van Oirschot
* 11 februari 2017,  14 mei 2017
dochter van Bram en Nathalie van Oirschot-Verhoeven
Sepp Gosens
* 24 juli 2016,  14 mei 2017
zoon van Jos en Karin Gosens-van Aaken

Wij bieden de getroffen families onze oprecht christelijke
deelneming aan en bidden hen veel liefdevolle sterkte toe
met geloof in en hoop op de verrijzenis en het eeuwig leven.

Voor uw agenda
Vrijwilligersavond

Vrijdag 9 juni vanaf 19.00 uur pastorietuin Diessen

Informatiebijeenkomsten Lourdesreis

Zondag 11 juni, 12.00 uur Petruskerk Hilvarenbeek
Zaterdag 24 juni, 20.00 uur Willibrorduskerk Diessen

Koffiedrinken in de Petruskerk

Na de Eucharistieviering van 11.00 uur
zondag 11 juni, 9 juli en 13 augustus

Koffiedrinken in de Eenhoorn

Na de Eucharistieviering van 19.00 uur
zaterdag 24 juni, 5 augustus en 30 september

Eucharistieviering en inzegening altaren

Zaterdag 1 juli ,19.00 uur Willibrorduskerk Diessen

Eucharistieviering in de Willibrorduskerk

Maandag 4 september om 10.00 uur (kermisteerdag);
daarna koningsschieten bij gilde Sint Joris Diessen

‘Voorzet-concert’ voor Jeugd en Orgel

Informatieavond doop

Zondag 24 september om 15.00 uur in de Petruskerk

Orgelklassen in de Petruskerk

Dinsdag 4 juli, 12 september, 3 oktober in de pastorie
te Diessen

Woensdag 4 oktober

Doopdata in de Willibrorduskerk

Concert in de Willibrorduskerk:

18 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 en 17 september

Doopdata in de Petruskerk

Joost (orgel) en Carine Vermeiren (blokfluit)
Zondag 8 oktober om 16.00 uur

Trouwen gaan

Woensdag vanaf 9.15 uur in het Open Huis
11 en 25 oktober; 8 en 22 november; 6 december

Vrouw en geloof

25 juni, 9 juli, 13 augustus, 3 en 24 september, 8 oktober

•
•

Lourdesreis van onze parochie

Evelien Vos en Dirk van Velthoven
op vrijdag 15 september om 14.30 uur
in de Petruskerk
Peggy van Gils en Joost van Riel
op vrijdag 29 september om 14.30 uur
in de Willibrorduskerk

Zaterdag 14 t/m zaterdag 21 oktober
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, Ad Vugs en Jacqueline de Wit.

Van harte proficiat

Het gouden huwelijksfeest vieren
Frans en Dien van Doormaal-van Gorp
op woensdag 28 juni om 14.00 uur
in de Petruskerk
Piet en Dien van Roovert-Kolsters
op dinsdag 19 september om 14.00 uur
in de Willibrorduskerk

•
•

© 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.

--

