Jaargang 4, nummer 1, april 2017
Opstaan…

Pasen is zoveel meer dan wij denken te geloven.
Het is een feest dat niet één dag in het jaar wordt
gevierd maar dat zich alle dagen van je leven afspeelt in
jouw diepste wezen…

Uit hun winterslaap ontwaakt, laten de meeste dieren
zich volop sterken door het warme licht van de lentezon. Ze hebben dat nodig om weer energie op te doen.
Een nieuw seizoen van groei, nestelen en broeden,
van jongen grootbrengen staat voor de deur. En wij als
mens genieten daarvan. De lente heeft iets magisch
met al dat frisse groen en die bloesempracht…
En hoe zit het in de lente met ons? Zijn wij ook ontwaakt, en wel uit onze spirituele winterslaap?
Geloof en geloven en ook het samen kerk-zijn, lijken bij
velen ingedommeld. We vinden het zeker belangrijk in
ons leven, maar velen houden zich er liever passief dan
actief mee bezig.

Pastoraal team

De noodklok luidt voor christenen in Aleppo…
Bij de collecte b.g.v. de vasten vragen wij u een gulle
bijdrage om een veilige plek te creëren voor studentes in het door oorlog geteisterde Aleppo (Syrië). Met
name voor christenen is de toestand slecht. Denk aan
de moord op pater Frans van de Lugt, een Nederlandse
jezuïet, op 7 april 2014.

Toch doen de klokken elk weekend hun best om ons
‘wakker’ te luiden. Ze roepen ons op samen te komen.
In onze inspirerende zondagse vieringen ontmoeten
wij Hem die Jezus heeft doen opstaan uit de slaap van
de dood en de leerlingen heeft wakker geschud uit de
verdovende pijn van het verdriet…

De Blauwe Zusters werken onder de vele oorlogsslachtoffers in het noorden van Syrië. Zij bieden onderdak aan
jonge studentes van Syrisch-orthodoxe of katholieke
families uit de dorpen buiten Aleppo. De zusters wonen
en werken tussen de studentes en ook in de kathedraal.
Door de stevige kelder wordt hij beschouwd als een
van de veiligste plekken van de wijk. Twee van de
Nederlandse Blauwe Zusters hebben daarover op dinsdag 4 april verteld in de Willibrorduskerk.
Behalve in de collectebus in de kerk kunt u uw bijdrage
doneren op rekening NL49 RABO 0140 9583 12
t.n.v. R.K. Parochie H-Norbertus o.v.v. vasten 2017. 

Al vierend krijgen velen van ons (ook via BeekTV)
telkens weer nieuwe kracht en energie, zodat we ons
liefdevol kunnen inspannen voor het welzijn van alle
mensen, zonder onderscheid.
Al die zware stenen van bezwaren, angsten of vooroordelen moeten we wegrollen van de ingang van ons
hart. Want ons hart mag geen grafkamer zijn, waar de
geur van het bederf heerst, neen! Het moet juist open
en ruimtescheppend zijn, zodat de frisse wind van
vernieuwing en lente erdoorheen kan waaien.
Het stralende licht van warme liefde moet erin kunnen
schijnen, zodat we ontwaken en écht tot leven komen.

Paasmandje voor de zieken
In de Goede Week is de bezoekgroep Van Harte druk
met het maken van paasmandjes. Tijdens de viering op
Witte Donderdag worden ze gezegend. Daarna gaan ze
naar zieke en aan huis gebonden medeparochianen van
wie we weten dat ze dit gebaar op prijs stellen.
Kent u in uw omgeving iemand die wij daarmee een
plezier doen, laat het even weten aan Toos Maas
towamaas@kpnmail.nl, of 06-25080170.
Voor u wellicht een kleine moeite, maar voor de ontvangers een teken dat we aan hen denken. 
-1-

R.K. Parochie H. Norbertus
Opstaan uit depressie

Het KIEMuur

Ongewoon Gewoon start in Hilvarenbeek met Het
 IEMuur, een ontmoetingsplek in de Elckerlyc op donK
derdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Ben je iemand die nog niet gelooft in eigen kracht of
kun je een luisterend oor gebruiken? Wil je elkaar ontmoeten of inspireren, een boodschap delen? Dan ben je
welkom op Het KIEMuur. Zo kan een klein zaadje ont
kiemen en uitgroeien tot een sterke plant, vol leven!

In onze tijd draait het
steeds om zelfredzaamheid en participatie.
Gewoon meedoen, je
inzetten en op eigen
kracht vertrouwen; dan
word je vanzelf succesvol.
Maar wat als je fysiek of
mentaal kwetsbaar bent?
Paola van den Noordt (46)
kan erover meepraten.
Ze zet zich in voor de werkgroep Ongewoon Gewoon
uit Hilvarenbeek, die mensen met fysieke of mentale
problemen tot steun wil zijn.

Voor meer informatie over Ongewoon Gewoon of Het
KIEMuur: e-mail: ongewoongewoon2016@gmail.com;
telefoon Paola: 06-46748024. 

Actie Kerkbalans – Mijn kerk verbindt
We zijn blij dat zovelen zich verbonden weten met de
Norbertusparochie en met de zorg om onze mooie kerkgebouwen. Dank u wel voor uw vrijgevigheid, die ons in
staat stelt door te gaan met het goede werk.
Helaas is de opbrengst tot op heden 9% lager dan in
2016. Wellicht hebt u vergeten uw kaart in te leveren.
Dat kan nog steeds. Voor meer informatie zie
www.h-norbertus.nl/algemeen/financien.
Namens allen die onze parochie en onze monumentale
kerkgebouwen een warm hart toedragen, hartelijk dank
voor uw bijdrage. 

Pasen

“Lang heb ik zelf geworsteld met depressies en angsten,
met mijn zelfbeeld. Daarvoor heb ik veel therapie
gehad. Ik kon niet goed mee in de samenleving, al
wilde ik dat heel graag! Ik voelde me niet sterk genoeg,
onbegrepen en anders.” Paola is gelovig opgevoed,
maar de hoopvolle boodschap van Pasen liet haar
steeds met vragen achter. “Terwijl ik in de kerk luisterde
naar het paasverhaal vroeg ik me af: Jezus, al meer dan
2000 jaar geleden ben je voor ons gestorven aan het
kruis, en nog steeds is er oorlog en honger.
Waarom is de wereld soms zo hard? Waarom voel ik me
zo eenzaam?”

Begraafplaats Biest-Houtakker
Recent is een begin gemaakt met het actualiseren van
de administratie van deze begraafplaats. De parochie
zal families en/of nabestaanden telefonisch en/of schriftelijk vragen wie namens de familie contactpersoon is.
Vervolgens krijgen deze contactpersonen informatie
over de lopende grafrechten en over de mogelijkheid
verlopen grafrechten eventueel opnieuw te vestigen,
dan wel de graven te laten ruimen. 

Opstaan

In die tijd had Paola nooit kunnen denken dat ze nog
hoop zou krijgen, zou herstellen, maar stapje voor
stapje heeft ze haar leven weer vorm kunnen geven.
Ook naar het Bijbelverhaal kijkt ze nu met andere ogen.
“Ik ben me gaan realiseren dat in Jezus God op aarde
kwam, niet als een machtig man maar kwetsbaar als
een kind. Klein en afhankelijk geboren in een stal;
onbegrepen en verstoten gestorven aan het kruis.
Hij heeft willen delen in de pijn en de kwetsbaarheid
van de mens, in onze afhankelijkheid en hulpeloosheid.”

‘In mijn zwakheid ben ik sterk’ (2 Kor. 12:9-10)

Volgens Paola laat het paasverhaal ons zien hoe uit
kwetsbaarheid, hoop, licht en kracht kunnen ontstaan.
Het leert ons onze eigen kwetsbaarheid te accepteren
en te omarmen, zoals Jezus dat heeft voorgedaan.
Dit nodigt ons uit op een nieuwe manier te kijken naar
onszelf en naar de mensen om ons heen.
Voor Paola betekent dit “…dat ik kwetsbaar MAG zijn.
Dat ik waardevol ben, ook als ik verlies of misluk of
moeilijker in deze wereld pas. En dat ik daarover open
mag zijn. Dat het waardevol is dit te delen!”
Volgens de werkgroep Ongewoon Gewoon kan er iets
krachtigs ontstaan als andere kwetsbare mensen dit
ook doen en hun kwetsbaarheid bundelen.

Informatie en aanmelden parochiebedevaart
Er zijn twee informatiebijeenkomsten over de Lourdesreis in oktober, waar u zich ook kunt aanmelden:
11 juni in Hilvarenbeek en 24 juni in Diessen.
Een aanmeldformulier opvragen en aanmelden kan nu
ook al via de contactpersonen: dewitvanraak@ziggo.nl
en francboer7@gmail.com. 
--

Pasen
Het is bijna Pasen, een belangrijk feest in de kerk.
Jezus stierf op Goede Vrijdag aan het kruis maar op
paaszondag stond hij op uit de dood; hij was weer
levend.
Net als Kerstmis, waarbij katholieken al heel lang een
kerststal onder de kerstboom zetten, is Pasen een
feest met oude gewoontes. Bij het blije nieuwe leven
rond Pasen horen beierende paasklokken en paaseitjes.
Verderop in Allez Kidz lees je er meer over. 

Doe je mee?
Graag nodigen we jou uit voor:
Palmpasenviering in de Petruskerk
Palmzondag 9 april, 11.00 uur
Gedenken Laatste Avondmaal
in de Petruskerk
Witte Donderdag 13 april, 19.30 uur
KinderKerk in de Willibrorduskerk
Zondag 16 april (Pasen), 16.00 uur
Zaterdag 6 mei en 3 juni, 16.00 uur

•
•
•

• Voorbereiding Eerste Heilige Communie
•
•

Puzzel
Streep de woorden weg in de woordzoeker. De overgebleven letters vormen een zin. Zit jij op de basisschool
en wil je kans maken op een prijsje? Stuur je oplossing
dan onder vermelding van je naam en leeftijd voor
21 april naar info@h-norbertus.nl.

chocolade
eieren
Jezus
kip
klokken

P
A
A
S
E
I
I
K
E
N

A
A
N
E
V
E
L
P
I
E

lente
leven
opstaan
paasei
paashaas

A
P
A
U
M
O
S
G
E
P

S
A
E
S
K
O
E
E
R
P

O
S
Z
K
H
T
R
S
E
O

N
E
E
S
N
A
O
T
N
T

•

Raadsel met paaseieren

paasontbijt
Pasen
Rome
vasten
verstoppen
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Woensdag 19 april en 10 mei
Diessen: 13.30 uur; Hilvarenbeek: 15.30 uur
Oefenen communicanten
Petruskerk: zaterdag 13 mei, 16.00 uur
Willibrorduskerk: zaterdag 20 mei, 16.00 uur
Vieringen Eerste Heilige Communie
Petruskerk: zondag 14 mei, 11.00 uur
Willibrorduskerk: zondag 21 mei, 9.30 uur
Afsluitende bijeenkomst communicanten
Woensdag 31 mei

In een mand liggen zeven paaseieren. Zeven kinderen
krijgen elk een paasei, toch blijft er een paasei in de
mand liggen. Hoe kan dat? Oplossing pagina 4. 

KinderKerk

--

Ben jij tussen de 3 en 10 jaar en vind je het moeilijk,
in de kerk alleen maar stilzitten en luisteren? Dan is
KinderKerk iets voor jou! Iedere eerste zaterdag van de
maand om 16.00 uur ben je welkom in de Willibrorduskerk voor deze speciale viering van een half uurtje voor
en door kinderen. We zingen liedjes en steken kaarsjes
aan vóór we bidden. Ook lezen we een verhaal, waarover
we samen napraten, maar we ‘doen’ er ook iets mee.
Zo hebben we al eens bloembolletjes geplant en kaarten gemaakt.
Om samen het feest van Pasen te vieren is er ook
KinderKerk op eerste paasdag 16 april om 16.00 uur.
Voor de kinderen is er dan een speciale verrassing…
Na afloop van de viering is er ranja met iets lekkers en
koffie of thee. Kom jij ook een keer meevieren? 

R.K. Parochie H. Norbertus

Allesz Kidz

Palmpasen

Oorkonde werkgroep Geloven met kinderen

Op zondag 9 april vieren
we Palmpasen in de
Petruskerk. We denken
dan terug aan de intocht
van Jezus in Jeruzalem,
toen de kinderen Hem
toezwaaiden met grote
palmtakken. Die zondag
mag je meelopen in de
palmpaasoptocht met je
eigen palmpaasstok. Hoe
je die maakt, staat op
www.h-norbertus.nl bij Nieuws. 

De werkgroep Geloven met kinderen werd tijdens de
carnavalsviering in de Petruskerk aangenaam verrast
door een oorkonde van de Pezerikken. Dik verdiend, vond
jeugdprinses Floor... Wat zegt de oorkonde zoal over
Geloven met kinderen?
Dat de werkgroep op kerstavond de peuter- en
kleuterviering organiseert...
Dat er met deze viering nu voor elke leeftijdsgroep
een kerstviering is...
Dat de kinderen daarbij in de kerk niet stil
hoeven te zitten...
En dat de leden van de
werkgroep samen met
de kinderen het kindje
Jezus in het kribbetje
in de kerststal op de
Vrijthof leggen...
Bedankt, Pezerikken! 

•
•
•
•

Paaseieren
Eet jij ook een eitje bij het paasontbijt? Dan ben je vast
niet de enige. Waarom spelen eieren met Pasen zo’n
grote rol? Daar zijn verschillende verklaringen voor.
In de vastenperiode mochten de mensen geen vlees
of eieren eten. Eieren hadden ze wel in overvloed. Om
die goed te houden tot na de vasten kookten ze de
eieren alvast. Met Pasen werden ze dan opgegeten.
Pasen vieren we altijd in de lente, de periode van nieuw
leven. In een ei ontstaat ook nieuw leven. Vroeger
verstopten de boeren eieren onder een laagje grond
op de akkers, want ze geloofden dat die de grond
vruchtbaar zouden maken. Dan kon er in de lente
weer gezaaid worden. Daarom verstoppen wij nog
steeds eieren, in huis of in de tuin.
Het was echt een feest, eieren eten na de vasten
periode. Ze werden vroeger ook al feestelijk versierd en
gekleurd. 

•

Paasontbijt
Sjoerd en Meike hollen van boom naar boom en van
struik naar struik. Als ze tussen de boomtakken en
onder de struiken niets vinden beginnen ze aan de
bloempotten, de nestkastjes en het tuinhuisje.
‘Heb jij al wat?’ roept Sjoerd naar zijn zoekende zusje.
‘Nee. Jij?’ roept Meike terug.
‘Ik wel’, klinkt plotseling een stem. Het is opa. Hij staat
op een trapje en haalt een paars geschilderd ei uit
de dakgoot. Na lang zoeken vindt Sjoerd een geel ei
achter de tuinkabouter. Meike vindt een roze ei onder
een tuinhark. ‘Komen jullie eten?’ klinkt het vanuit opa’s
huis. ‘Het paasontbijt staat klaar.’ ‘We hebben nog lang
niet alle eieren’, roept Sjoerd. ‘Jullie kunnen gewoon niet
zoeken’, zegt opa lachend. Hij haalt een groen ei uit de
bloemengieter, een blauw ei uit de vuilnisbak, een rood ei
uit het fonteintje en een oranje ei uit de tuinlamp.
Sjoerd en Meike kijken
verbaasd toe hoe hun
opa met twee handen vol
eieren naar binnen loopt.
Aan de ontbijttafel zegt
opa: ‘De paashaas had de
eieren dit jaar heel goed
verstopt. Maar mij fopt
hij niet. Ik heb ze allemaal gevonden.’
Wil je weten hoe het verhaal verder gaat? Kijk dan op
de website bij Nieuws. 

•

Bim bam beieren, de klokken leggen eieren…
Een regel uit een oud kinderliedje. Klokken die eieren
leggen??? Wil je weten waar dit ‘gebruik’ vandaan komt?
Na de Eucharistieviering van Witte Donderdag luiden
de klokken niet meer tot Pasen. Hun feestelijke gebeier
past niet bij het lijden en de dood van Jezus, maar
tegen de kinderen wordt gezegd dat ze naar Rome vertrokken zijn om eieren te halen. In de paasnacht komen
ze pas terug en laten ze overal eitjes vallen. Het eerste
klokgelui de volgende morgen is voor de kinderen het
sein naar de eitjes op zoek te gaan. 

Oplossing raadsel met paaseieren
Een kindje krijgt het mandje met het paasei erin.
--

R.K. Parochie H. Norbertus
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Een

Vieringen in de Goede Week en met Pasen
Palmzondag zaterdag 8 april
19.00 Diessen Eucharistieviering met passieverhaal

van ons

Palmzondag zondag 9 april
09.30 Diessen Eucharistieviering met passieverhaal
11.00 H-Beek Eucharistieviering met passieverhaal
en kinderwoorddienst voor alle
kinderen

Ad Hendrikx

Witte Donderdag 13 april
19.30 H-Beek Eucharistieviering met Venerabele
Gilde; kinderwoorddienst voor alle
kinderen

Ad (1974) woonde in zijn jeugd op de boerderij van het
gezin aan de Turkaaweg in Diessen. Samen met broer
Jan hielp hij vaak mee op het bedrijf. Als liefhebber van
sciencefictionfilms studeerde Ad in de jaren 90 technische natuurkunde aan de universiteit Eindhoven. Met die
kennis kon hij beoordelen of gebruikte filmtechnieken
realistisch waren. Na zijn studie ging hij werken bij KPN.
De moderne telecommunicatie groeide en veranderde
snel. Als programmeur ontwikkelde Ad software; als
locatieplanner bepaalde hij waar in Twente gsm-masten
moesten komen. In 2003 startte hij samen met broer Jan
een IT Consultancybedrijf. Al snel kon hij zijn baan bij
KPN opzeggen. Momenteel werken er vijf fulltimers.

Goede Vrijdag 14 april
15.00 Diessen Goede Vrijdagviering met passie
verhaal en communie
19.30 H-Beek Kruisweg
Paaszaterdag 15 april
20.30 H-Beek Paaswake voor het gezin
Eerste paasdag
09.30 Diessen
11.00 H-Beek
16.00 Diessen

zondag 16 april
Eucharistieviering
Eucharistieviering
KinderKerk

Tweede paasdag maandag 17 april
09.30 Diessen Eucharistieviering
11.00 H-Beek Eucharistieviering

Website Norbertusparochie

Ad ontwierp de website voor de Willibrordusparochie.
Ontwerp en onderhoud van de huidige website zijn
uitbesteed, omdat hij het daarvoor te druk heeft.
Ad functioneert wel als technisch contactpersoon.
Bij vragen kijkt hij of de beheerders van de website iets
zelf kunnen aanpassen of dat hij de leverancier moet
benaderen.

Voor de vieringen tijdens Hemelvaart en Pinksteren zie
www.h-norbertus.nl/vieringen/data-vieringen

Vrijwilligersavond

Kerk

‘Als elke vrijwilliger een ster kreeg, werd het nooit meer
donker…’ In onze parochie zijn tientallen vrijwilligers
actief. Zij zijn van onschatbare waarde.
Als blijk van waardering organiseren we ook dit jaar een
vrijwilligersavond, en wel op vrijdag 9 juni in de tuin
van de pastorie in Diessen. Heeft u zin in een gezellige
en goed verzorgde avond op een prachtige locatie, zet
deze datum dan alvast in uw agenda.
We zien uit naar uw komst en… we gaan pas naar huis
als de sterren aan de hemel staan… Graag tot dan! 

De ouders van Ad zijn altijd sterk bij de kerk betrokken
geweest. Hun beide zoons gingen hier vanzelf in mee.
Toen pastoor Kraanen 23 jaar geleden aan Ad vroeg
lector te worden, stemde hij er meteen mee in. De culturele ontwikkelingen in de Kerk door de eeuwen heen,
met name van rituelen en liturgie, hebben zijn bijzondere
interesse. Het instituut heeft ruim 2000 jaar ervaring, wat
aangeeft dat het op een stevig fundament is gebouwd.

Vrije tijd

In zijn vrije tijd richt Ad zich vooral op cultuur.
Hij bezoekt musea, gaat naar filmvoorstellingen en
de concertzaal in Tilburg. Zijn historische belangstelling lokt hem vaak naar interessante lezingen over
gebeurtenissen uit het Brabantse verleden. Naast zijn
drukke werkzaamheden is Ad actief bij Woolstock, een
klein popfestival, dat dit jaar voor de vierde maal wordt
georganiseerd. Het literaire tijdschrift De Titaan kan ook
rekenen op zijn hulp. Het wordt voornamelijk door de
jongere generatie Tilburgse schrijvers beheerd.
Ad is iemand die weet waar hij voor staat en op wie je
kunt vertrouwen. 

Wist u dat ...

• de restauratie van de vieringtoren op
•
•
•
--

de Petruskerk gereed is en betaald is met
o.a. een bijdrage uit het Petrusfonds;
het opknappen van het hoofdaltaar in de Willibrordus
kerk betaald wordt met een bijdrage uit het
Willibrordusfonds;
foto’s van beide restauratiewerkzaamheden te vinden
zijn in het nieuwsarchief op de website;
we de fondsen dankbaar zijn voor hun bijdrage en de
vrijwilligers voor hun inzet?

R.K. Parochie H. Norbertus

april 2017

In onze parochie

Gelovig afscheid

Gedoopt

• Mies van Gestel-Boog, † 4 december, 93 jaar
• Netty Kuijpers-Kuijpers, † 8 december, 89 jaar
• Jan de Beer, † 11 december, 81 jaar
• Jan Vingerhoets, † 23 december, 73 jaar
• Simon Moons, † 28 december, 68 jaar
• Miet Elings, † 30 december, 103 jaar
• Harrie de Brouwer, † 31 december, 82 jaar
• Ria van Gastel-van Esch, † 6 januari, 67 jaar
• Gerard van Son, † 6 januari, 85 jaar
• Trees van Doormaal-Bogaarts, † 23 januari, 87 jaar
• Jan Heuvelmans, † 26 januari, 83 jaar, en zijn echtgenote
• Sjan Heuvelmans-Basemans, † 28 januari, 81 jaar
• Godelieve Nelen-van Audenaerde, † 28 januari, 80 jaar
• Jac de Bruijn, † 12 februari, 88 jaar
• Janneke Mandos-van den Hurk, † 28 februari, 97 jaar
• Cor Schepens-Bekkers, † 1 maart, 88 jaar
• Bart de Beer, † 3 maart, 95 jaar
• Frans Heuvelmans, † 3 maart, 63 jaar
• Piet van Lieshout, † 4 maart, 75 jaar

• Puck Rombouts
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* 28 oktober 2016,  18 december 2016
dochter van Sjak en Ingrid Rombouts-van Gils
Olivia Harvey
* 29 mei 2016,  18 december 2016
dochter van Phil en Anne-Marie Harvey-Timmermans
Christian Harvey
* 18 mei 2015,  18 december 2016
zoon van Phil en Anne-Marie Harvey-Timmermans
Luuke van Iersel
* 13 maart 2011,  18 december 2016
dochter van Dirk en Carolien van Iersel-Timmermans
Sam van Iersel
* 2 oktober 2014,  18 december 2016
zoon van Dirk en Carolien van Iersel-Timmermans
Lotte de Vries
* 3 oktober 2016,  22 januari 2017
dochter van Dirk en Samanta de Vries-Goossens
Ties Wolfs
* 1 juni 2016,  22 januari 2017
zoon van Hank en Elsa Wolfs-Abrahams
Marlie Dobbelaar
* 22 augustus 2016,  19 februari 2017
dochter van Rob Dobbelaar en Annemarie van Son
Camie de Cock
* 24 november 2016,  19 februari 2017
dochter van Maarten en Betty de Cock-Bogaers
Lenne Evers
* 21 oktober 2016,  5 maart 2017
dochter van Arnout Evers en Sanne Schilders

Voor uw agenda
Koffiedrinken in de Eenhoorn

Na de eucharistieviering van 19.00 uur: zaterdag 20 mei

Vergaderingen parochiebestuur
20 april, 17 mei, 14 juni

Koffiedrinken in de Petruskerk

Na de eucharistieviering van 11.00 uur: zondag 7 mei

Orgelconcert in de Petruskerk

Zondag 14 mei om 16.00 uur; met Ad van Sleuwen en
het Barok-ensemble. Tevens presentatie cd van het Van
Hirtumorgel

Informatieavond doop

• 19 april en 13 juni, 19.45 uur pastorie Diessen
• 29 mei, 20.00 uur Petruskerk (ingang achterom)
Doopdata in de Petruskerk

23 april, 7 mei, 21 mei en 25 juni

Doopdata in de Willibrorduskerk
30 april, 14 mei, 7 juni, 18 juni en 2 juli

Trouwen gaan

•

Anja Jans en Hans van Gool
op zaterdag 20 mei om 14.00 uur
in de Petruskerk

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
Cees en Jo Schoenmakers-Reijrink
op dinsdag 5 mei om 14.00 uur in de
Willibrorduskerk
Janus en Mien Vingerhoets-van Eijk
op dinsdag 23 mei om 11.00 uur in de Willibrorduskerk
Jac en Sjaan Daemen-Vermeer
op dinsdag 23 mei om 14.00 uur in de Petruskerk
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