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Encycliek Laudato Si’ in twee minuten 

In Laudato Si’ (2015) roept paus Franciscus de wereld op 
respectvol om te gaan met de aarde en de armen. Doel: 
behoud van de schepping, betere levensomstandighe-
den voor de zwaksten en welzijn van de generaties na 
ons. Dat vereist een ingrijpende ommekeer in econo-
mie, politiek, maatschappij, kerk én in ons mensen. 
Het klimaatrapport van augustus 2021 en de klimaat-
top in november in Glasgow maken Laudato Si’ uiterst 
actueel. Kerknet.be maakte er een aansprekend teken-
filmpje van twee minuten over. Het staat op onze web-
site bij Nieuws, NorbertusBode herfst. U vindt er ook de 
tekst van het filmpje. 

Enkele gedachten bij Laudato Si’ 

Naar natuurfilms kijk ik graag en vol bewondering. 
Wat heeft God de aarde met haar verscheidenheid aan 
bloemen, planten en dieren toch prachtig geschapen. 
Het wonder van nieuw leven in de natuur ontdekken, 
is fascinerend. Het ritme van de seizoenen zorgt voor 
afwisseling in ons leven.
 

De schepping is ons mensen gegeven. We mogen ervan 
genieten maar moeten haar ook goed beheren. Dat ver-
telt ons het eerste Bijbelboek, Genesis. God verwacht 
van ons dat wij respectvol met onze aarde omgaan. Het 
tegendeel is vaak het geval. Ze heeft te lijden onder de 
koortsachtige westerse levensstijl en consumptiedrang. 

Ieder van ons kan zijn 
steentje bijdragen
Met nieuwe technologieën willen we zaken naar onze 
hand zetten; we kunnen alles kopen en overal naartoe 
reizen. De schepping ondervindt daarvan de gevolgen: 
de natuur vervuilt, bossen worden gekapt, grondstof-
fen raken op. Te weinig staan we erbij stil dat er grenzen 
aan de groei zijn.

Tijd voor bezinning
Even veranderde ons leven ingrijpend door corona. We 
konden geen grootse plannen maken maar moesten 
tevreden zijn met eenvoudige dingen. Mogelijk zijn 
we ons nu meer bewust van wat een mens echt nodig 
heeft om gelukkig te zijn.  Misschien realiseren we ons 
beter dat de rijkdommen op deze aarde onrechtvaardig 
zijn verdeeld. Dat ziekte en lijden nog altijd voorkomen. 
Dat het milieu en de armen samen de prijs voor onze 
hebzucht betalen. Dat mensen worden onderdrukt. Dat  
eenzaamheid dé kwaal is in onze westerse samenle-
ving, die verhardt door verzakelijking. 

Liefde, rechtvaardigheid en vrede 
Om onze wereld leefbaarder en liefdevoller te maken 
hebben we in ons hart tien leefregels ontvangen, Gods 
tien geboden. Via ons geweten vertelt Hij ons wat goed 
en kwaad is, en respectvol met het leven om te gaan. 
Ook de Bijbelverhalen over Jezus en zijn blijde bood-
schap wijzen ons de weg naar liefde, rechtvaardigheid 
en vrede, voorwaarden om in harmonie met elkaar en 
de schepping én met God te leven. Ze inspireren ons 
tot daden van medeleven om het bestaan van anderen 
menswaardiger te maken. 

Ieder van ons heeft de opdracht te ontdekken welk 
steentje hij kan bijdragen aan een samenleving waar 
respectvol wordt omgegaan met medemensen dichtbij 
of verder weg, met de aarde en met God.

Pastoor Marc Massaer

Red het klimaat

Die oproep deden de leiders van drie grote kerken met 
1,8 miljard gelovigen op 1 september in een gezamen-
lijke verklaring. De armsten lijden het meeste onder 
de klimaatverandering, terwijl ze daaraan het minste 
hebben bijgedragen.
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Zorg voor ons gemeenschappelijke huis 

Dorstigen te drinken geven, naakten kleden, zieken 
verzorgen, het zijn enkele van de zeven werken van 
barmhartigheid uit de katholieke leer. Paus Franciscus 
voegde er in 2016 een aan toe: ‘Laat ons barmhartig zijn 
voor ons gemeenschappelijke huis’.  
Eenvoudiger geformuleerd: Laten we zorgdragen voor 
de aarde en haar schepselen. Grote en kleine initiatie-
ven tonen dat iedereen daaraan kan bijdragen. 

Esther Bosmans, Esbeek 

“Mijn hobby is het telen van biologische groente. 
Goed voor de grond en gezond voor de mensen 
die mijn producten kopen bij twee kraampjes aan 
de straat.” 

Toos van Rijthoven en het Repaircafé

Op initiatief van dorpscoöperatie Wij-Wel is in 2015 
Repaircafé Diessen opgericht. Op enkele zaterdag-
middagen door het jaar is er gelegenheid in Hercules 
kapotte spullen, variërend van kleding, fietsen,  rol-
lators en rolstoelen tot elektronische artikelen, ter 
reparatie aan te bieden. Voor het reparatiewerk wordt 
een beroep gedaan op handige jonge en oude klussers. 
Het aantal bezoekers verschilt per bijeenkomst en per 
activiteit.
Hier komt Toos van Rijthoven (79 jaar) uit Haghorst in 
beeld. Ondanks haar beperkingen door een jaren gele-
den opgelopen heupfractuur zit zij niet bij de pakken 
neer. Al jarenlang werkt zij als coupeuse. Ook geeft zij 
naailes aan vele vrouwen uit Diessen en omgeving. Als 
het bestuur van Wij-Wel haar vraagt mee te werken aan 
het Repaircafé aarzelt zij dan ook geen moment. 

En zo gaat zij met vier à vijf dames met allerlei naai- en 
verstelwerk aan de slag in de textielhoek. Zij plaat-
sen op vaardige wijze nieuwe ritsen, lappen broeken, 
zetten knopen aan, naaien losse flappen vast, repareren 
kapotte knuffels, enz. Helaas liggen de activiteiten sinds 
het begin van de coronacrisis stil.

Motivatie
Toos is van huis uit gewend niets weg te gooien wat 
nog waardevol is, en niet alleen op het gebied van 
kleding. “Dat is zonde”, zegt zij. Het is voor haar duidelijk 
een afwijzing van de wegwerpcultuur en een keuze 
voor duurzaamheid.  
Deze instelling had ook haar overleden man Jan, haar 
maatje. Hij zamelde op de textielfabriek waar hij werk-
zaam was, kleding in, die zij zo nodig verstelde. Daarna 
werd deze naar armlastige gezinnen gestuurd. 

Na het overlijden van haar man blijft Toos - ondanks 
haar fysieke problemen -  actief als een gewaardeerd 
vrijwilligster. Zij doet op haar manier nog volop mee 
door haar kennis en ervaring met anderen te delen. 
Haar uitgangspunt is: binnen haar mogelijkheden 
iets voor anderen doen, omdat die altijd voor haar 
klaarstonden en nog -staan. Zij heeft in de loop der 
jaren een groot sociaal netwerk opgebouwd. Hoe zij 
door velen gewaardeerd wordt om wie zij is en wat 
zij doet, blijkt uit de hulp die ze ontvangt van een 
leger aan bekenden, buurtgenoten, familieleden en 
ondersteuners.

Toekomst
Toos heeft drie jaar na de dood van haar man en sinds 
het begin van de coronacrisis niet meer voor het 
Repaircafé geklust. Maar optimistisch als zij is, zegt 
zij door te gaan wanneer het dit najaar een doorstart 
maakt, ondanks haar beperkingen en leeftijd.  

’t Tweede kansje, Hilvarenbeek  

“Intens en oprecht betrokken en zorgvuldig en professioneel handelend doen we ons uiterste best ervoor te 
zorgen dat iedereen en alles een duurzaam en mooi tweede bestaan krijgt. Ieder mens verdient een tweede 
kans. Dat geldt ook voor onze goederen. Wij gaan ervoor!” 
Nadia Saou van Stichting S.W.A.D.T. (Samen werken aan de toekomst)
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In memoriam Jan Craninckx (1963 – 2021)

De opmaker van onze 
NorbertusBode, Jan 
Craninckx, is op 7 juni 
na een kort ziekbed 
overleden. Voor velen 
is zijn heengaan een 
groot verlies. Jan was een 
bijzonder mens: een eeu-
wige optimist en levens-
genieter, een vakman 
en meedenker. Hij was 
punctueel, creatief, pien-

ter, respectvol en stond altijd klaar als er een beroep op 
hem werd gedaan. 
De redactie denkt met grote dankbaarheid aan Jan 
terug.  Dat hij moge rusten in vrede.    

Jan Coghe, Terwijl 

Terwijl jij dood bent
gaat het leven door…
men zegt wel dat ‘het went’ -
ik vind het niet het goede woord ervoor…
Want, ach, je hele leven
en je naam, ze zijn nooit uit te wissen -
ik zal je altijd, elke dag
verwachten en toch missen…
Daarom vraag ik onhoorbaar zacht
of jij me toch wil geven
een teken, bijna niet te zien,
dat je nog bent nà dit leven.

Pauselijke onderscheiding voor Ad van Sleuwen

Na de viering van zondag 29 augustus in de Petruskerk 
mocht organist Ad van Sleuwen de versierselen en de 
oorkonde behorende bij de pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice in ontvangst nemen. Als orga-

nist en componist luistert hij in de Petruskerk al ruim 
50 jaar de vieringen op. In een toespraak memoreerde 
pastoor Marc Massaer de verdiensten van Ad voor onze 
parochie. Hij dankte hem voor een halve eeuw trouwe 
inzet. Het koor zong tot slot een danklied op tekst van 
collega-organist  Jac Peeters. Een dik verdiende onder-
scheiding, waarmee we Ad van harte feliciteren. 

Afscheid Ad Vugs als lid parochiebestuur 

Op 23 juni heeft het parochie-
bestuur afscheid genomen 
van Ad Vugs. Vanaf de oprich-
ting van de Norbertusparochie 
in 2012 was hij vicevoorzit-
ter en de laatste jaren ook 
waarnemend secretaris. Hij 
was aftredend en niet meer 
herkiesbaar. Rika Loonen-van 
Gestel neemt de functie van 
vicevoorzitter waar.

Ad is ruim 25 jaar actief geweest als kerkbestuurder, 
eerst in de St.-Josephparochie van de Haghorst en later 
in de St.-Norbertusparochie. Hij heeft ook een aantal 
jaren deel uitgemaakt van de redactie van de Norber-
tusBode. Nauwgezet, enorm gedreven en met een 
grote betrokkenheid bij vreugde en verdriet heeft Ad 
actief meegewerkt aan de opbouw van onze parochie.
Wij danken Ad hartelijk voor zijn jarenlange inzet.

Vrouw en geloof, seizoen 2021 – 2022 

Vrouwen uit de Norbertusparochie en de Andreasge-
meente vormen een oecumenische gespreksgroep. 
Ze komen op acht woensdagochtenden bij elkaar om 
bijbelverhalen te lezen en te bekijken met de ogen van 
nu. Ds. Annemarie Hagoort heeft de leiding. 
• Het thema:  Drie maal drie is negen, ieder zingt haar 

eigen lied. 
• De eerste bijeenkomst is op 13 oktober,  in het 

Open Huis aan de Vrijthof

Meer informatie :
• bij Jacqueline de Wit, 06-1608 4720 of :  

jacqielinedewit@gmail.com (niet: jacqueline);
• op onze website bij Bezinning, Gesprekskringen.

Open gesprekskring

De volgende bijeenkomst van de oecumenische 
gespreksgroep is op dinsdag 9 november van 19.30 
– 21.30 uur in het Open Huis. René Grotenhuis’ boek 
Zout is onderwerp van gesprek. Voor meer info zie onze 
website bij Bezinning, Gesprekskringen, of bel Alice 
Otte, (013) 505 6400.
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De wereld is van ons allemaal

Alle (kinder)bijbels beginnen met het scheppingsverhaal. 
Het vertelt ons hoe mooi God alles maakte. Waarschijnlijk 
niet in zes dagen ... maar één ding weten we wel zeker: God 
houdt van zijn schepping: de aarde en al wat erop leeft. 
Hij vraagt van ons dat we zijn liefde beantwoorden. Hoe 
kunnen we dat doen? 

• Door goed voor de aarde te zorgen. Dan is onze 
planeet voor alles en iedereen een veilig en goed 
thuis.  

• Door dankbaar te zijn voor wat ons is geschonken: 
het water, het land, alles wat groeit en bloeit, aller-
lei dieren en de mensen die de aarde bevolken.

God kijkt 

De wereld bestaat uit zee en land,
ze baadt in licht van boven.
God heeft alles mooi gemaakt.
Dat is wat wij geloven.

God heeft de wereld mooi gemaakt,
zodat wij kunnen leven
als broers en zussen, één van hart,
die elkaar een plekje geven. 

God heeft de wereld mooi gemaakt
en zit nu naar ons te kijken:
of wij ook zorgen voor elkaar,
of wij zijn plan begrijpen.

Laudato Si’ van paus Franciscus 

In 2015 schreef paus Franciscus de encycliek Laudato 
Si’. Dat is latijn voor ‘Geprezen zijt Gij’. Deze rondzend-
brief werd over de hele wereld verspreid. De paus roept 
‘alle mensen van goede wil’ op respectvol om te gaan 
met de aarde en de armen. We moeten hun levensom-
standigheden verbeteren en ook denken aan het welzijn 
van de volgende generaties. Iedereen kan daaraan 
bijdragen. 

Pocahontas bedoelt hetzelfde als de paus 

Mensen mogen de aarde niet misbruiken om er rijker 
van te worden. Dat wist de indiaanse prinses Pocahon-
tas uit de Disneyfilm heel goed. 

Kolonisator John Smith gaat naar Virginia om goud te 
zoeken. Daarvoor moet bij hem alles wijken. Maar ...  
Pocahontas brengt hem met een lied op andere ge-
dachten: “Wie de aarde zo begeert, vindt slechts 
aarde, tot hij leert haar te zien in alle kleuren van de 
wind”. 
Als je niet meer ziet hoe mooi de aarde is, is de kans 
groot dat je haar kapot maakt. We moeten dus met de 
ogen van Pocahontas kijken. Dan gaan we vanzelf beter 
met de aarde om. Je kunt het lied Kleuren van de wind 
beluisteren op internet.
Pocahontas | Kleuren Van De Wind | Disney NL - YouTube 

Hoe groot is jouw voetafdruk? 

Onze huizen zijn geïsoleerd, op een aantal daken liggen 
zonnepanelen en we scheiden ons afval. Wat kun je 
nog meer doen? Met de voetafdruktest kom je erach-
ter welke invloed jouw manier van leven heeft op onze 
aarde. Leef jij op grote of kleine voet? Doe de test op:
https://voetafdruktest.wwf.nl en je weet het…
• Er zijn vragen over wonen, voeding, lifestyle, vervoer 

en vakantie.
• Aan het eind van de test krijg je tips om je voetaf-

druk te verkleinen. 

Wist je dat de voetafdruk van de gemiddelde Nederlan-
der 6,3 hectare is? Dan hebben we 3,3 aardbollen 
nodig om te leven. Wat is jouw score?
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Allerzielen 

Op 2 november, Allerzielen, herdenken we onze overle-
denen. We bezoeken het graf of de gedenkplaats, 
zetten er bloemen neer en branden er kaarsjes.  

Foto: Mirjam Vissers

Tijdens de Nacht van het gemis op 8 september las  
Michiel van der Sanden het volgende gedichtje voor. 

Hemel 

Kan het bestaan dat ergens, achter al die witte wolken,
een hemel is waar iedereen naartoe gaat na de dood?
Waar heggenmussen kwetteren, waar koele beekjes kolken,
waar boterbloemen bloeien langs de oevers van een sloot?

Kan het bestaan dat doden daar gewoon weer verder leven?
En is het waar wat opa zegt; dat oma daar nu is?
Zou oma wel om beekjes en om boterbloemen geven?
En voelt ze in de wolken wel hoe iedereen haar mist?

Wat moet ze er? Wat doet ze er? Wat heeft ze er te zoeken?
Ze las de hele dag, maar is er lezen na de dood?
Bestaat er ook een hemelbieb met groteletterboeken?
Heeft iedereen er kleren aan? Is iedereen er bloot?

En straks, als opa doodgaat, komt hij dan oma weer tegen?
Maar opa gaat nog lang niet dood, hij is nog kerngezond.
Hij heeft voor zijn verjaardag nog een nieuwe knie gekregen.
Hij staat met allebei zijn benen stevig op de grond.

Uit:  Bette Westera , Doodgewoon. Illustraties:  Sylvia Weve 
© 2014 Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W Becht BV

Doodgewoon

De dood is een moeilijk onder-
werp om met kinderen te be-
spreken. Toch hoort hij gewoon  
bij het leven. Vandaar de titel 
van deze prachtige dichtbundel: 
Doodgewoon. 

Bette Westera vindt de juiste woorden voor het 
verdriet bij het overlijden van oma, of van een geliefd 
huisdier. Een mooi geïllustreerd boek voor ouders en 
kinderen, om samen te lezen.  

Feest in de kerk  

Foto: Frans van Aarle
Heilig vormsel
Op vrijdag 16 juli is het Vormsel uitgereikt aan zes kin-
deren uit onze parochie: Lieke van Bavel, Jesse Moors, 
Sylke Rozema, Isabelle van Rooij, Noa van Strijdhoven, 
Jeske Joosten.

Zit jij nu in groep 8 en wil jij ook het Vormsel ontvan-
gen? Meld je dan vóór 15 oktober aan.
Informatiebrief gemist? Kijk op de website.

Eerste Heilige Communie

Op zondag 19 september is de EHC uitgereikt aan 
16 kinderen uit onze parochie: Iris van Berkel, Fien 
Hendrikx, Suze Hendrikx, Mila Horvers, Sem van 
Laarhoven, Meike van Bavel, Lotte Rombouts, Laurens 
van Rijzingen, Michat Kolodziejski, Jens Berens,  Fleur 
van Drunen, Ize van Gestel, Bibi van Raak, Finette van 
Spreuwel, Nout Worm, Stan Wouters.

Zit jij in groep 4 en wil jij in het voorjaar van 2022 je 
Eerste Communie doen? Binnenkort ontvang je de 
informatiebrief via school. 
Geen brief ontvangen? Houd de website in de gaten.
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Een 
van ons 

Bart Ketelaars,  
de ultieme zaaier  

Foto: Ron Vos 

Wanneer je met Bart in gesprek bent, hoor je een echte 
familieman, iemand die actief deel wil uitmaken van 
de gemeenschap en een vakbekwame boer. De para-
bel van de zaaier (Mt 13:3-23) is helemaal op hem van 
toepassing.

Bart is een geboren en getogen Bekenaar, die op het 
Groot Loo de boerderij van zijn ouders heeft overge-
nomen. Met Jeanne en hun kinderen is hij via het van 
oorsprong gemengde bedrijf uiteindelijk op een rund-
veebedrijf met een camping uitgekomen. Inmiddels 
wordt het bedrijf voortgezet door Bart junior en is het 
uitgebreid met een hondentrimsalon van de partner 
van Bart. 

In de parabel van de zaaier is bij het groeien van het 
graan de ondergrond heel belangrijk. Ook voor Bart 
gold dat hij moest omgaan met de omstandigheden.
Behalve boer was hij in de jaren zeventig als een van 
de eerste agrariërs ook huisman, omdat zijn vrouw een 
baan buitenshuis had. Bart en Jeanne waren dus niet 
bang buiten de gebaande paden te wandelen, wanneer 
dit nodig was. Dit hebben ze bij de opvoeding van hun 
kinderen zeker als een van de waarden in het leven 
‘gezaaid‘, net als aandacht voor elkaar en hun omge-
ving. Verder hebben zij hun kinderen de liefde voor de 
natuur meegegeven. 
Ook op het boerenbedrijf moest Bart als ‘zaaier’ reke-
ning houden met de omstandigheden. Wet- en regel-
geving, gezondheid, grootte van het bedrijf en ligging 

aan de rand van een natuurgebied hebben aan de wieg 
gestaan van de verandering van gemengd bedrijf, waar 
het eigen voer geteeld werd, naar een mooi rundvee-
bedrijf met recreatie. Hier hebben Bart en Jeanne een 
goede balans gevonden tussen het zakelijk belang en 
het respect voor de natuur.

Bart is iemand die letterlijk de handen uit de mouwen 
steekt. Ook de Norbertusparochie plukt hiervan de 
vruchten. Als lid van de groenploeg onderhoudt hij de 
omgeving van de Petruskerk, waar hij sinds kort ook 
acoliet is.  

Wij mensen 
zijn de          

 ‘hoeders van de natuur’
Als een echte gemeenschapsmens heeft Bart door de 
jaren heen ook veel bestuurlijke taken vervuld. Hierin 
combineert hij zijn kennis van het boerenbedrijf met 
zijn liefde voor de natuur. Hij neemt deel aan werk-
groepen die juist gericht zijn op verantwoord omgaan 
met de natuur: Natuur en Milieu, Uilenwerkgroep, 
natuurvereniging Kempenland etc. Wij mensen zijn de  
‘hoeders van de natuur’, die we in de actieve zin van het 
woord mogen begeleiden. Zo heeft Bart met Natuur 
en Milieu een fruittuin aangelegd en wandelpaden 
uitgezet. 

Een mooi voorbeeld is de huifkartocht  van de Zonne-
bloem, waarbij de gasten met Bart als gids langs vele 
mooie initiatieven in de natuur rondom Hilvarenbeek 
reden. Met veel liefde en passie gaf hij uitleg over 
zwaluwkasten, bloemrijke akkerranden en nieuwe ont-
wikkelingen in de landbouw op de boerderij van Van 
Puijenbroek op Gorp en Roovert. 
Bart is de ultieme zaaier, die mensen ervan bewust 
maakt dat het belangrijk is  zorgvuldig om te gaan 
met de diversiteit in de natuur, waar ook de mens een 
onderdeel van is.

Ad Vromans zaait afrikaantjes 

“Mijn boodschap is simpel: de grond is mijn groot-
ste bezit. Die moet ik perfect beheren. Elk jaar zaai 
ik 1/3 van mijn akkers in met bloemen, voorna-
melijk afrikaantjes. Ze bestrijden de aaltjes in de 
grond en zorgen voor biodiversiteit en optimale 
voeding voor de gewassen.”  Vromans Kwekerijen, 
Biest-Houtakker 
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Oog voor het milieu in onze parochie 

Het parochiebestuur heeft de zorg voor onze twee 
mooie kerken, de pastorie in Diessen en enkele kapel-
letjes. Het onderhoud gebeurt  met behoud van het  
historische karakter van de gebouwen. 
Als onderhoud aan een pand nodig is, wordt gekeken 
welke energiezuinige maatregelen toegepast kunnen 
worden.  Bij vervanging wordt ledverlichting of energie-
zuinige verwarming geïnstalleerd. Er komen tijdschake-
laars, zodat licht en verwarming niet onnodig branden. 
Technisch en/of budgettair gezien kan niet alles. Zo is 
bij onze mooie glas-in-loodramen dubbel glas moeilijk 
verantwoord toepasbaar.
Verder wordt er milieuvriendelijk schoongemaakt en 
afval gescheiden. Op de kerkhoven verrijst steeds meer 
groen. Stukje bij beetje werken we aan een milieuvrien-
delijker leefomgeving.

In onze parochie

Gedoopt

• Gabriela van den Berg Rabanal 
* 24-12-2020, S 10 juli 2021 
Dochter van Marcel van den Berg en  
Sheela Rabanal Diaz

• Hugo Wijnans 
* 26 mei 2021, S 11 juli 2021 
Zoon van Koen Wijnans en Michelle van de Put

• Sophie de Weert 
* 18 december 2019, S 14 augustus 2021 
Dochter van Pim en Liubov de Weert-Permeneva

• Romy van Dal 
* 13 april 2021, S 22 augustus 2021 
Dochter van Dries en Nanne van Dal-Burgers

• Eva Schrijvers 
* 6 juni 2021, S 5 september 2021 
Dochter van Gerard en Moniek Schrijvers-Jaspers

• Lotte Susijn 
* 21 september 2020, S 5 september 2021 
Dochter van Paul Susijn en Anouk Gielen

• Norah van Oirschot 
* 13 mei 2021, S 19 september 2021 
Dochter van Bram en Nathalie van 
Oirschot-Verhoeven

• Evi Heuvelmans 
* 13 november 2020, S 26 september 2021 
Dochter van Koen Heuvelmans en Imke Versteijnen

• Cees van Gool 
* 28 september 2020, S 26 september 2021 
Zoon van Adrie en Stephanie van Gool-Meulendijk

• Santo Suos 
* 30 september 2020, S 3 oktober 2021 
Zoon van Bart Suos en Segalle Christ

Huwelijk

• Ruhamya Habiyaremye en Grâce Nibagwire  
Zaterdag 21 augustus in de Petruskerk 

Gelovig afscheid

• Piet Smolders, U 2 mei, 87 jaar
• Julius Vroom, U 3 mei, 95 jaar
• Riet van Beurden-Smolders, U 10 mei, 92 jaar
• Janus Huijbregts, U 11 mei, 92 jaar
• Kees Ketelaars, U 16 mei, 94 jaar
• Cor de Laat-van Spreeuwel, U 7 juni, 83 jaar
• Jan Craninckx, U 7 juni, 57 jaar
• Paulien Huijbregts-Jansen, U 11 juni, 91 jaar
• Bets Vingerhoets-van  Doormaal, U 17 juni, 85 jaar
• Miet van Riel-Baars, U 21 juni, 94 jaar
• Gust Zeebregts, U 22 juni, 95 jaar
• Marie Jansen-Broeckx, U 22 juni, 92 jaar
• Ties Moors, U 23 juni, 81 jaar
• Rinus Ligtvoet, U 25 juli, 80 jaar
• Piet Donkers, U 29 juli, 84 jaar
• Jo Bergman-Vingerhoets, U 11 september, 80 jaar

Voor uw agenda

• Concert Tilburgs Vocaal Ensemble 
Zaterdag 16 oktober, Petruskerk. Informatie volgt.

• Heilig Vormsel kinderen groep 8 
Vrijdag 26 november, door deken Leendert Spijkers
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