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Liefde, de opperste 

wijsheid

Paul McCartney:
Let it be...

Alles Kidz:
Lieve meneer God...

‘Wat is wijsheid?’
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De wijzen komen uit het Oosten

Deze uitspraak verwijst naar het kerstevangelie in de 
H. Schrift. Daar is sprake van wijzen die na Jezus’ 
geboorte bij hem op bezoek gaan. Onze katholieke 
traditie heeft er drie koningen van gemaakt. 
Wat maakt deze koningen tot wijzen? Ze hadden 
van mensen iets gehoord over de geboorte van een 
belangrijke koning. Ook hun geschriften maakten er 
melding van. Daarom keken ze uit naar een teken aan 
de hemel. Toen daar een zeer heldere ster verscheen, 
zijn ze op reis gegaan. Ze volgden de ster, tot hij in 
Bethlehem bleef stilstaan. Daar vonden ze Jezus, de 
grote Koning van hemel en aarde. 
Op zoek gaan naar God en Hem vinden is een vorm van 
wijsheid. 

Spreuken, boek der wijsheid
In de H. Schrift is het boek Spreuken van koning Salomo 
het wijsheidsboek bij uitstek. Al lezend kom je erachter 
hoe de oude Israëlieten erover dachten. Wijs ben je pas 
als je God dient en goed omgaat met je medemensen. 
Steeds lees je dat geduld, bescheidenheid en 
zorgvuldig gedrag belangrijk zijn. Van de Joodse 
koningen wordt Salomo gezien als de meest wijze...

Jezus, wijsheidsleraar
De mensen stonden er versteld van dat Jezus zo 
goed de H. Schrift kon verklaren. Hij deed dat met 
de wijsheid van de H. Geest, die inzicht geeft in Gods 
woorden en daden. Het woord van God is een levend 
en wijs woord, geschreven voor alle mensen van alle 
tijden. Het gaat over belangrijke keuzes in het leven: 
liefde of haat, oorlog of vrede, genade of zonde, vrijheid 
of slavernij, waarheid of leugen. En over hoe Jezus ons 
daarbij de weg wijst.

Wijsheid nu
In onze tijd beschouwen we iemand met veel ken-

nis over een onderwerp niet per se als wijs. Wijsheid 
is meer dan kennis; ze heeft te maken met wat de 
H. Geest je ingeeft, met levenservaring en gezond 
verstand.

Ieder mens leert van het leven door alles wat hij mee-
maakt. Het is boeiend te horen wat mensen beschou-
wen als belangrijke waarden in het leven. In contact 
met anderen kun je veel levenswijsheid opdoen. Als je 
ervoor openstaat, kun je van iedereen wel iets leren. 

Wijze spreuken kom je ook nu nog tegen. Je vindt ze 
bijvoorbeeld op de H.-Gerardus-kalender. Elke dag kun 
je een beetje wijzer worden, terwijl je - al lezend - een 
blaadje van de kalender afscheurt. Wijze gedachten 
worden ook wel op tegeltjes gezet en opgehangen in 
huis. Tegeltjeswijsheid dus. 

Wijsheid verwerven, hoeveel beter is dat dan goud 
(Spreuken 16,16). 

Pastoor Marc Massaer

De rol van de wijzen in het kerstevangelie
De magiërs komen voor in Mattheüs 2, 1-2. Als priesters 
en sterrenkundigen uit Klein-Azië en Perzië waren ze 
de belangrijkste autoriteit in religieuze zaken. Ze deden 
voorspellingen op basis van de stand van de sterren. 
De evangelist meldt hun aantal niet. In de loop van de 
christelijke geschiedenis werden het drie koningen: 
Balthazar, Caspar, Melchior.
 
De magiërs brachten goud, wierook en mirre mee, 
allereerst praktische en dure cadeaus. Met goud kon 
iemand in zijn levensbehoeften voorzien en brandende 
wierook verjoeg malariamuggen. Wierook werd ook 
gebruikt als medicijn, evenals mirre. 
Later werd alleen de  symbolische betekenis van de 
cadeaus benadrukt. Goud was een passende gift voor 
een (Christus)-koning, wierook paste bij Jezus als pries-
ter, mirre - ook gebruikt om lijken te balsemen - ver-
wees naar de dood waartoe Jezus was voorbestemd.

De drie wijzen belichamen de oude wijsheid, het geloof 
dat vóór Christus’ geboorte gold. Ze komen eer betui-
gen aan de nieuwe wijsheid, de nieuwe religie die met 
Jezus’ geboorte begint.

Actie Kerkbalans

Het jaar loopt ten einde. Heeft u de bijdrage aan Actie 
Kerkbalans 2021 al overgemaakt? Hartelijk dank daar-
voor. Bent u het vergeten? Dan mag u het bedrag 
alsnog overmaken op NL27RABO0122338685. 
In januari verschijnt de informatie over Actie Kerkbalans 
2022. We hopen ook dan weer op uw medewerking.

Hartelijk dank van het parochiebestuur.
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Wijsheid volgens koning Salomo

Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden,
een mens die inzicht wint.
Wijsheid levert meer op dan zilver,
geeft meer profijt dan goud,
is kostbaarder dan edelstenen.
Alles wat je ooit zou kunnen wensen
valt bij de wijsheid in het niet.
Met haar ene hand schenkt ze een lang leven,
eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand.
Haar wegen zijn lieflijk,
haar paden vredig.
Ze is een levensboom voor wie haar omhelst,
wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen.
De Heer heeft de aarde met wijsheid gegrondvest,
de hemel met inzicht gevestigd. 

Bijbelboek Spreuken, 3:13-19

Symbool van Wijsheid

Pieter d’Hont maakte dit beeldhouwwerk in 1943. 
In 1951 is het op de Spinozabrug in Utrecht geplaatst. 
De stenen vrouwenfiguur staat op een sokkel van 
veertien meter. In haar linkerhand houdt ze een boek, 
in haar rechter- een toorts. Ze symboliseert de wijsheid. 
Voor meer informatie, zie onze website. 

Missa in Coronae Tempore

Organist Ad van Sleuwen componeerde voor de 
Beekse Cantorij veel liturgische muziek, waaronder 
een groot aantal missen: de vaste gezangen in iedere 
Eucharistieviering. 

In april 2020 schreef Ad de Missa in Coronae Tempore, 
muziek voor vierstemmig gemengd koor en orgel, 
opgedragen aan dirigent Jac Peeters. Natuurlijk verwijst 

de titel naar de tijd waarin Ad de mis componeerde 
- coronatijd - maar ook de betekenis ‘kroningstijd’ is van 
toepassing. De mis is immers gecomponeerd ter ere 
van het gouden jubileum van de Beekse Cantorij. 
Op 13 september 2020 kon het feest niet gevierd 
worden vanwege corona. Wel werden na de H. Mis van 
die dag de gouden jubilarissen gehuldigd: Maria van 
den Brûle (alt) en Ad van Sleuwen (organist). Dirigent 
Jac Peeters ontving een koninklijke onderscheiding. 

Met de feestelijke uitvoering van de Missa in Coronae 
Tempore op 21 november in de Petruskerk is 50 jaar 
Beekse Cantorij alsnog gevierd. Drie nieuwe jubilarissen 
werden geëerd: Jet Smeijers (50 jaar), Toos van den 
Broek en Mia Peters (40 jaar).

Van het parochiebestuur

Wat is wijsheid in de volgende kwestie?  We weten al 
enkele jaren dat het orgel in de Petruskerk een beetje 
aan het verzakken is. Gevolg: het speelt wat stroever en 
de orgelkast heeft er last van.

Allerlei experts van bijvoorbeeld Monumentenzorg 
zijn geraadpleegd om te kijken wat wijs zou zijn. 
Onafhankelijk van elkaar kwamen ze er niet uit. 
Uiteindelijk zijn enkele tegels gelicht om te kijken naar 
de conditie van de pilaren onder de grond. Werknemers 
van aannemer Ansems ontdekten dat het metaal van 
de steunen scheuren vertoonde als gevolg van corrosie. 
Met hydrauliek heeft Triton de vide waarop het orgel 
gebouwd is, opgevijzeld en waterpas gezet. Ad van 
Sleuwen raadplegend hield de orgelbouwer hierop 
nauwlettend toezicht. DHV uit Hilvarenbeek heeft de 
stalen kolommen gerepareerd en geprepareerd voor de 
toekomst. Na reparatie van het timmerwerk eromheen 
staat het orgel helemaal waterpas. Het klinkt weer 
fantastisch!

Wat hebben we hieruit geleerd? Het is goed van elkaars 
expertise gebruik te maken om in nauw overleg tot 
een goed resultaat te komen. Dat geldt voor praktische 
zaken maar zeker ook voor onze mooie parochie, met 
de mensen als levende stenen. Samen overleggend 
houden we onze parochie levend. 
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We zijn ‘allemaal’ wijzen

Dit is een onwijs verhaaltje over wijsheid, de deugd die 
wij ‘allemaal’ in ons hebben. Allemaal? Daar kom ik op 
terug. 

Wijsheid is de kunst om juist te oordelen en te hande-
len. Dat doen we van nature al omdat het onszelf 
aangaat. Je wilt voor jezelf het beste, al is jouw wijsheid 
geen garantie voor het resultaat. 
Kerstmis nadert. Het geboortefeest van Jezus wordt 
geassocieerd met de drie wijzen die op kraamvisite 
kwamen. Koning Herodes stuurde hen op pad om 
de pasgeboren Messias te zoeken. Wat hun wijsheid 
voorstelde, is niet vastgelegd; wel dat ze uit het oosten 
kwamen. In de Norbertusparochie zou dat betekenen 
dat we de wijzen in Diessen, Haghorst of Baarschot 
zouden moeten zoeken. – Uit elke plaats een koning; 
het zou een mooi stel kunnen zijn. – Maar zo is het 
natuurlijk niet. De wijsheid is het ingebouwde kompas 
in je handelen, dat de door jou gewenste richting 
aangeeft. 

De deugd ‘wijsheid’ heeft vele dimensies: de een is 
wijzer dan de ander, zonder dat ik daarin gradaties 
wil benadrukken. Het gaat niet om geleerdheid of 
kennis – al kunnen die een flinke duit in het zakje 
doen – maar om de praktische of morele vaardigheid 
in doen. Wijsheid komt, naast aanleg – ook een kind is 
wijs – uit het leven van alledag. Door fouten te maken 
leer je, word je wijzer, evenals door behaalde successen, 
overwonnen tegenslagen, of momenten dat je je 
gevoel al dan niet volgde. Deze ervaringen kwamen als 
golfjes naar je toerollen en vormen gezamenlijk de zee 
waaruit je vist in je denken, doen en laten. Je hebt je 
‘binnenzee’ zelf geschapen. Koester dit natuurpareltje 
en vertrouw erop, of je nu rijk bent of arm, geleerd of 
ongeschoold, gelovig of ongelovig, christen of moslim.

Een illustratie uit een interview met een man, tegen 
de tachtig, lange baard, zijn rug kromgetrokken door 
het leven. Zijn levensweg van industrieel maakte 

halverwege een haakse bocht. Veertig jaar leefde hij in 
de natuur zonder huis, gas, water of elektriciteit. 
Achter zijn ideeën en handelingen zat geen moeilijke 
filosofie: hij vond iets gewoon leuk of mooi. Zijn 
ontboezeming: “Ik had liever een vrouw en kinderen 
gehad, maar de vrouw waarmee ik op trouwen stond, 
kreeg MS. Ik hield novenen, liet heilige missen doen en 
liet kaarsen branden. Na acht jaar stierf zij.” 
Door deze teleurstelling verloor de man God uit het 
oog. In ‘zijn natuur’ had de man een calvarieberg met 
daarop een levensgrote Christus aan het kruis. Een 
holle boom was het kapelletje voor zijn Mariabeeldje. 
Zijn levenswijsheid: “God is de natuur”, geen 
tegeltjeswijsheid; het kwam diep uit zijn ‘binnenzee’.  

Allemaal? Nee, niet iedereen beheer(s)t zijn eigen 
wijsheid nog. Een inkoppertje en voor zichzelf sprekend 
in dezen is de spreuk: Als de wijn is in de man, is de 
wijsheid in de kan. Schrijnender echter is het bij onze 
dementerende medemens. Is het niet beklemmend 
en onmachtig om te zien hoe een dementerende 
zijn of haar wijsheid golvend verliest? Dat vermogen 
ebt weg tot kleine rimpelingen. Hun naasten vullen 
deze inhumane leegte op met hun liefde, de opperste 
wijsheid.

 Jan Smulders
Let it be

Eén van de bekendste nummers van de Beatles is 
Let it be. Zanger Paul McCartney verwijst hierin naar een 
droom over zijn moeder Mary. Ze stierf aan borstkanker, 
toen hij 14 was. Zij zegt: Laat het maar gaan. Verzet je 
niet tegen wat al zo is, het komt allemaal goed. 
Fans zagen in ‘Mother Mary’ ook een verwijzing naar 
Moeder Maria, de moeder van Jezus. 

When I find myself in times of trouble, 
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
And in my hour of darkness 
she is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be

Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be
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" ‘Wat is wijsheid?’

Dat zeggen mensen wel eens, als ze niet weten welk 
besluit ze het beste kunnen nemen. 
Wat is dat eigenlijk, wijsheid? Wijs ben je niet zomaar. 
Je bent het niet als je alleen maar weetjes kunt 
opdreunen. Wijs ben je als je verstandig handelt. Dat 
doe je steeds meer door de ervaring die je opdoet in 
het leven. Je leert op school, van het leven zelf, van 
andere mensen, van dieren of de natuur. 

Hoe ouder hoe wijzer, het zou een tegeltjeswijsheid 
kunnen zijn… 

De drie wijzen

In de kerststal mogen ze niet ontbreken: de drie wijzen 
uit het oosten. Ze kwamen Jezus eren en cadeautjes 
brengen.  Een mooi geïllustreerd prentenboek, 
Drie wijzen uit het Oosten van Loek Koopmans, vertelt 
het verhaal over hun reis naar Jezus. Hieronder lees je 
daar stukjes uit. 

Lang geleden gebeurt er iets bijzonders aan de nachtelijke hemel. 
Er verschijnt een fonkelende ster, die zo helder straalt dat hij alle 
aandacht trekt. Drie wijze mannen uit het Oosten, sterrenkundigen, 
geloven hun ogen niet. Het is een wonder! Zou dit een koningsster zijn? 

Melchior, Balthasar en Caspar besluiten op onderzoek uit te gaan. Vol 
vertrouwen gaan ze hun avontuur tegemoet. Ze kopen drie kamelen en 
de mooiste geschenken die ze kunnen vinden: wierook, mirre en goud. 
Ze volgen de ster en hun hart raakt vervuld van vreugde. Als de ster op 
een nacht blijft stilstaan boven een eenvoudige stal, weten ze dat dit 
het einddoel van hun verre reis is. Hier zal de nieuwe koning geboren zijn! 
Op hun tenen sluipen ze de stal binnen en grote blijdschap vervult hun 
hart. Maria heeft haar kindje lief en noemt hem Jezus. Jozef wrijft zich 
in zijn handen van innige vreugde. Er klinkt gezang van engelen. De drie 
wijzen krijgen een wonderlijk gevoel van vrede en geluk. Op de terugreis 
vertellen ze over de nieuw geboren koning, van het licht en de liefde in de 
stal.

Koning Herodus
De meeste kinderen kennen dit prachtige verhaal wel. 

Ze weten vaak niet dat koning Herodes hierin ook een 
rol speelt. Hij is net zo nieuwsgierig als de drie 
koningen, maar helemaal niet blij met de komst van de 
‘Koning van de Joden’, zoals Jezus wordt genoemd. 
Herodus vraagt de drie wijzen hem op de terugweg 
te komen vertellen wat zij hebben gezien. Ze doen dat 
niet, want in een droom horen ze een waarschuwing: 
vertel Herodus niet wat de geboorteplaats van Jezus 
is. Daarom keren ze meteen naar huis terug. 
Heel wijs dat de drie wijzen  Jezus niet aan de wrede 
koning Herodus hebben verraden… 

Wijsheid in de Bijbel

In de Bijbel staan verschillende verhalen over wijsheid. 
De wijze koning Salomo schreef in Spreuken 30: 
24-25 het volgende over mieren.  
Vier dieren zijn de kleinste op aarde, maar ze zijn 
buitengewoon wijs: de mieren – sterk zijn ze niet, maar al in 
de zomer leggen ze een voorraad aan.
Mieren wijs? hoor ik je denken. Die kleine beestjes 
die wij zo makkelijk onder de voet lopen? Het zal je 
verbazen wat wij daarvan kunnen leren. 

• Al ben je nog zo klein, of kun je niet goed leren, je   
 kunt toch wijs zijn. 
• Denk vooruit, ga door en laat je niet afleiden.
• Wees ijverig.
• Werk allemaal samen en voor elkaar.
• Verdeel de taken onder elkaar.
• Zorg voor elkaar. 
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Tegeltjeswijsheid

Wie kent ze niet: tegeltjes met 
wijze spreuken. Welke wijsheid 
heb jij in je om met ons te delen? 
Daar zijn wij benieuwd naar! 

Maak je eigen ‘tegeltje’ op een 
papieren bordje. Heb je dat niet? 
Print dan een bordje uit van 

internet en schrijf er met een stift je spreuk op. Kijk 
eventueel op onze website waar je zo’n bordje kunt 
downloaden. Vóór de kerstviering of bij een bezoekje 
aan de kerststal mag je je tegeltje in de kerstboom 
buiten de kerk hangen. 

‘Lieve meneer God’

Kinderen kunnen wijze dingen 
vragen, ook aan God. 
Eric Marshall verzamelde 
ze in enkele boekjes: Lieve 
meneer God, kinderen schrij-
ven aan God. Ze staan vol 
met voor kinderen heel logi-
sche uitspraken. Vaak zijn ze 
heel grappig. Hiernaast vind 
je daarvan voorbeelden.

Lieve God, 
in plaats van mensen te laten doodgaan 
en alsmaar nieuwe te maken, 
kunt u die we al hebben niet gewoon houden?  
Laura

Lieve meneer God,
De juf heeft vertelt wat u doet.
Wie doet dat als u met vakantie bent?
Dirk 

God,
Mij best dat u verschillende godsdiensten hebt opge-
richt, 
maar haalt u ze nooit eens door mekaar?
Jesse

Beste God,
Hoe wist u eigenlijk dat u God was?
Bart

U hoeft zich over mij geen zorgen te maken.
Ik kijk altijd eerst naar links en dan naar rechts. 
Daan

Lieve God,
Heeft u de giraf expres zo gemaakt of was dat per 
ongeluk?
Florian 

1. De Griekse godin 
van de wijsheid 
wordt afgebeeld 
met dit dier. Hij is 
het symbool van de 
wijsheid.

Oplossing:  1. Uil  2. Rat  3.Mier  4.Vos 5.Schildpad

Wijze dieren

Niet alleen wij mensen, ook dieren leren van het leven.  Bepaalde dieren worden vaak gelinkt aan wijsheid en ervaring. 
Weet jij welke omschrijving bij welk dier past?

2. Dit dier is 
een prooi van 
veel roofdieren. 
Om te kunnen 
overleven heeft 
het geleerd  te 
ontsnappen 
aan gevaren. 

3. Wijs geworden door 
ervaring weet dit 
diertje dat het in de 
zomer hard moet wer-
ken om eten te vinden 
voor de winter. Zo kan 
het overleven. 

4. Zo sluw als … 
Dit dier leert ons: 
er is misschien niet 
meteen een oplos-
sing, maar voor elk 
probleem is er wel 
een te vinden. 

5. Hoe langer je 
leeft, hoe wijzer je 
wordt. De wijsheid 
van dit dier is te 
koppelen aan de 
hoge leeftijd die het 
kan bereiken.
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Een 
van ons 

Luc Marres,  
een ‘wijs’ man

Luc Marres, bij velen beter bekend als dokter Marres, 
is getrouwd, vader van vier dochters en opa van 
inmiddels twaalf kleinkinderen. 

Zijn levensverhaal begint in Venlo, waar hij als jongste 
van negen kinderen opgroeit in een katholiek gezin. 
Als negentienjarige start hij in Nijmegen met de 
studie geneeskunde aan de katholieke  Radboud 
Universiteit. Bij zijn inschrijving onderstreept Luc met 
extra grote letters dat hij katholiek is; vandaar dat hij op 
de betreffende universiteit wordt aangenomen. Daar 
ontmoet hij Birgit, zijn vrouw. 

Na zijn kandidaatsexamen doet hij een wetenschap-
pelijke stage van ongeveer een jaar aan de  Harvard 
Medical School in Boston, om daar kennis te maken met 
een andere benadering van zijn vak. Terwijl professoren 
hier voor studenten weinig benaderbaar zijn, staan zij 
daar samen met  de docent dichtbij de zieke. Er wordt 
in het proces om hun mening gevraagd en kennis 
wordt meer gedeeld. 

Wijsheid is nuance, kijken 
vanuit verschillende invals-
hoeken. 
Huisarts in Hilvarenbeek
Na twee jaar werken in een ziekenhuis in Tegelen 
neemt dr. Marres in samenwerking met dr. Meijer de 
praktijk van dr. Ruhe in Hilvarenbeek over. Vanwege 
ruimtegebrek wordt praktijk De Ypelaer gebouwd, waar 
Luc tot aan zijn pensioen talloze patiënten aanhoort, 
adviseert en behandelt. 

Wat hem steeds intrigeert, is het verschil in benadering 
van mensen bij ziekte of een ongeluk, en met name de 
zekerheid waarom patiënten vragen. Hij is vaak zoe-
kende geweest naar het antwoord op de vraag of een 
medisch probleem een geestelijke dan wel een licha-
melijke oorzaak heeft. Volgens Luc is het zaak genees-
kunde en geneeskunst met overtuiging uit te oefenen, 
en dat getuigt van wijsheid… 

De Venerabele Gilde
Luc is al lange tijd lid van de Venerabele Gilde, die zeer 
nauw verbonden is met onze parochie. De officiële 
naam luidt: Gilde van het Venerabel (=eerbiedwaardig) 
Sacrament, waarmee de Eucharistie wordt bedoeld. 
De gildebroeders geven acte de présence bij speciale 
kerkelijke vieringen en zetten zich op diverse gebie-
den in voor de parochie. Zo hebben zij de Mariakapel 
ingericht en geluid en beeld in de kerk laten aanleggen. 
Verder beheren zij met andere vrijwilligers de regie-
kamer voor de tv-verbinding tijdens de diensten. Ook 
regelen zij koffiemomenten na vieringen.

Filosoferen over de kerk
Luc filosofeert over de totale inrichting van het beleid 
van de Katholieke Kerk en zet vraagtekens bij de 
huidige organisatie ervan. Hij omschrijft dat als volgt: 
de Kerk is clericaal, wat inhoudt dat deze wordt gedo-
mineerd door priesters. Volgens hem is de Kerk gebaat 
bij een netwerk van parochies met de boodschap van 
Jezus als centraal uitgangspunt. 

Zo zouden kleine initiatieven die parochianen zelf 
bedenken en uitvoeren, ondersteund moeten worden. 
Hij geeft als voorbeeld de gebedsdiensten die in Esbeek 
en Biest-Houtakker gehouden worden op initiatief van 
parochianen. Hij ziet de inbreng van gelovigen als zeer 
belangrijk. Leken en vrouwen zouden een belangrijkere 
plaats moeten innemen. Hij noemt daarbij meer gast-
vrijheid als sleutelwoord. De kerkelijke organisatiestruc-
tuur wordt nu van bovenaf geregeld, terwijl het naar 
zijn mening juist andersom zou moeten zijn. 
Volgens Luc loopt ons land achter met het aanreiken 
van ideeën ten behoeve van de Bisschoppensynode 
in 2023, waar paus Franciscus om gevraagd heeft. Hij 
pleit duidelijk voor andere vormen van verkondiging en 
inspiratie…

De kerstgedachte die hij uitspreekt, getuigt van 
absoluut vertrouwen: na alle duisternis komt er weer 
licht! En wat wijsheid betreft: in de woorden van Luc 
Marres is wijsheid nuance, kijken vanuit verschillende 
invalshoeken. 

Lilian Lenior

Logo Venerabele gilde

De Venerabele Gilde heeft een 
logo. De Latijnse tekst daarop 
luidt: BONE PASTOR VERE PANIS. 
Daarmee wordt Jezus bedoeld, de 
goede Herder en het ware Brood.
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Even voorstellen: Helma Kamp

Op verzoek van pastoor 
Marc Massaer ben ik 
sinds enkele maanden 
aspirant-bestuurslid 
van de R.K. Parochie H. 
Norbertus.
Ik ben Helma Kamp 
en sinds een jaar 
woonachtig in 
deze prachtige 
gemeente met liefdevolle mensen. Omdat mijn roots 
al eeuwenlang in deze contreien liggen, kan ik alleen 
maar melden dat ik me hier heel erg thuis voel.

Katholiek opgevoed ben ik mijn leven lang al bezig met 
de vraag hoe ik vorm kan geven aan liefde en zorg voor 
mijn medemens.  Het ligt dus zeer voor de hand dat ik 
parochieel dienstbaar wil zijn. Daar hoop ik nog lang 
een steentje aan te mogen bijdragen.

Vrijdag 24 december, kerstavond
16.00 H-Beek Kinderkerstviering
16.00 Diessen Eucharistie met Norbertuskoor
20.00 H-Beek Eucharistie met Luciani *
Zaterdag 25 december, eerste kerstdag 
09.30 Diessen Eucharistie met Willibrorduskoor
11.00 H-Beek Eucharistie met Beekse Cantorij
Zondag 26 december, tweede kerstdag 
09.30 Diessen Eucharistie met Joke 
11.00 H-Beek Eucharistie met Dames- en Herenkoor
Vrijdag 31 december, oudjaar 
16.00 Diessen Eucharistie met Joke
Zaterdag 1 januari, Nieuwjaar
09.30 Diessen Eucharistie met Norbertuskoor
11.00 H-Beek Eucharistie cantores Petruskerk
Zondag 2 januari, feest van Driekoningen
09.30 Diessen Eucharistie met Joke
11.00 H-Beek Eucharistie met Beekse Cantorij

Vieringen zijn afhankelijk van de dan geldende 
coronamaatregelen. 
* Digitaal. Koor onder voorbehoud. 

Zie de Hilverbode en de website voor de laatste 
berichten. 

In onze parochie

Gedoopt
• Djay van de Ven
 * 24-12-2021, S 7 november 2021 

Zoon van Matthew en Claudia van de Ven-van Raak
• Jet Doedée
 * 24 juli 2021, S 19 december 2021
 Dochter van Willem en Kris Doedée-Bruens

Heilig Vormsel
Op 26 november heeft deken Spijkers het H. Vormsel 
toegediend aan: Rutger v.d. Aker;  Judith Baars;  Pedro 
Damen;  Thomas Dobbelaar;  Fleur van Gils;  Joep van 
Haastrecht; Pien van Hees;  Sanne van Hoof;  Nena Horvers;  
Dave van Loon; Antony McNamara-De Kleijn; Justus Mollet;  
Tim van Riel;  Renske Rozema;  Liza Sako;  Bregje Schellekens; 
Tijn Schellens;  Flo van Spreeuwel;  Sjors Verkooijen.

Diamanten huwelijksfeest
Toon en Sjan van Gils-Schilders

Gelovig afscheid
Ad Otten, † 24 september, 87 jaar
Jan Simons, † 26 september, 77 jaar
Annet Hesselmans-Willems, † 16 oktober, 77 jaar
Peter Vosters, † 17 oktober, 75 jaar
Fien van Strijdhoven-vd Hamsvoord, † 21 oktober, 83 jaar
Corrie Kilsdonk-van Korven, † 22 oktober, 82 jaar
Piet Uytdewilligen, † 4 november, 92 jaar
Sien van der Hamsvoord-van Dal, † 5 november, 77 jaar
Bep Wolfs-Verbunt, † 9 november, 80 jaar
Toos van den Broek-Jacobs, † 19 november, 89 jaar
Kees van Gils, † 27 november, 79 jaar

Voor uw agenda

• Driekoningenviering voor groot en klein  
Zondag 2 januari, 11.00 uur 

 Kinderen mogen als koning naar de kerk komen
• Oecumenische viering

 Zondag 16 januari, Petruskerk, 11.00 uur

Vieringen
in de kersttijd

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
I: www.h-norbertus.nl 
Redactie: Jan van Beurden, Marie-José Lamers,  
Alice Otte, Jacqueline de Wit en Mirthe de Wit.  

© 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.




