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Aan tafel

Hoe vaak horen we niet zeggen: “Geniet van het leven!”
Dat is natuurlijk een mooie opdracht voor wie jong en 
gezond is, maar hoe kun je genieten als je geconfron-
teerd wordt met ziekte, pijn, verdriet of ongemak?
Met kerst komt dit vaak nog duidelijker naar voren. 

Zij die alleen in het leven staan, voelen de eenzaamheid 
sterker in de dagen van feestelijke eindejaarsvreugde. 
Iedereen samen aan een rijkgevulde en mooi versierde 
dis en jij alleen in stilte aan de keukentafel. Dan maakt 
het echt niet meer uit hoe lekker het eten op je bord is; 
je mist de sfeer, de mensen…

Als parochie zijn we heel blij dat de zorg om mensen 
met ons wordt gedeeld door een grote groep vrijwil-
ligers die koken voor anderen. De ‘eetpunten’ in onze 
gemeente geven ouderen en alleenstaanden de kans 
niet alleen lekker maar ook samen te eten! De verbon-
denheid aan tafel maakt dat het smaakt, dat je geniet. 
Jouw tafelgenoten zorgen ervoor dat je genieten kunt 
van al dat lekkers! Niet alleen met kerst maar het hele 
jaar door zijn deze gezamenlijke maaltijden van groot 
belang. Een welverdiend dankjewel dus aan alle betrok-
kenen!

Kerstmis is een feest van ontmoeting, niet alleen aan 
tafel, waar we in deze dagen als families en vrienden 
samenkomen, maar ook in ons hart. Zelfs God wil ons 
in Jezus, zijn Zoon, werkelijk ontmoeten van mens tot 
mens. Zijn geboortefeest is dan ook het moment bij uit-
stek om in de kerk samen te komen. Ook daar krijgt het 
‘maaltijd houden’ en het samen zijn in de viering een 
bijzondere sfeer. Niet alleen door de prachtige versie-
ring en de mooie liederen die we samen zingen, maar 
vooral door alle ‘tafelgenoten’ die er dan zijn.

Kerstmis is vieren dat wij tafelgenoten en soms lotgeno-
ten zijn, die genieten kunnen van de ontmoeting met 
anderen en de Ander. 

Zalig Kerstmis allemaal namens het Pastoraal Team

Aan tafel met christenen in Aleppo

Onze kerstcollecte is opnieuw bestemd voor de Blauwe 
Zusters die hulp verlenen aan christenen in Aleppo (Syrië).
Hoewel de wapenstilstand rust heeft gebracht, zijn de 
problemen nog altijd groot: geen werk, hoge voedsel-
prijzen, gebrek aan water en elektriciteit.  
Veel christenen hebben het land al verlaten. Dat is een 
zorgelijke ontwikkeling. Een samenleving met moslims 
én christenen houdt fundamentalisme buiten de deur, 
aldus zuster Guadalupe. Het filmpje en de tekst van 
het interview met deze Blauwe Zuster zijn te vinden op 
onze website bij Nieuws. 
Laten we in deze kerstperiode óók aan tafel gaan met 
mensen in nood. Laten we gul geven aan de zusters in 
Aleppo om onze medechristenen aldaar te helpen.
U kunt uw bijdrage doneren in de collectebus in de kerk 
en op rekening NL49 RABO 0140 9583 12  
t.n.v. H.-Norbertus o.v.v. kerstcollecte 2017. Dank u wel! 

Nieuwjaarsreceptie
Alle parochianen zijn van harte welkom bij  
de nieuwjaarsreceptie van de Norbertusparochie  
op zondag 7 januari in de Petruskerk. Na afloop van 
de viering van 11.00 uur is er gelegenheid elkaar het 
beste te wensen en te toosten op het nieuwe jaar.

De daad bij het woord…
Bij de eetpunten in onze gemeente zijn veel vrij
willigers actief. (Twee)wekelijks of maandelijks 
serveren ze ‘een bordje gezelligheid’ aan ouderen, 
alleenstaanden en mensen met een beperking.  

Als blijk van dank biedt de Norbertusparochie in deze 
decembermaand alle eetpunten het kerstdessert 
aan. Het is een gebaar om ons woord van dank kracht 
bij te zetten. Het is ook bedoeld als een vorm van 
bemoediging: ga vooral door met dit mooie werk.  
Eet smakelijk! 
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Na zoveel jaren...  
heb ik Gust en Steven dit voorjaar laten weten dat ik 
stop met het werk in onze parochie. Na ongeveer 35 jaar 
ga ik per 1 maart 2018 zogenaamd met pensioen.  
Dat zal me zeer doen want ik heb zowel in de Petrus 
als in de Norbertus met veel plezier op allerlei fronten 
mogen (mee)werken. Daarbij heb ik me gesteund en 
gewaardeerd gevoeld door Cees, Gust en Steven en de 
besturen van toen en nu. 

Ik zal zeker met voldoening terugdenken aan de tijd dat 
ik een uitvaart voorbereidde: de spanning maar ook de 
voldoening als ik daarin mocht voorgaan. Of aan de ver-
kondiging in de zondagse liturgie. Aan de fijne samen-
werking met de bezoekgroep Van Harte en aan al die 
mensen die ik namens de parochie mocht bezoeken. 

Aan de cursussen die ik mocht volgen. Aan de dage-
lijkse werkzaamheden. Aan het georganiseer achter 
de schermen; aan hoe het werk van enkele uurtjes per 
week naar enkele dagen is gegroeid. 
Ik ga veel en velen missen en ongetwijfeld zal ik wel 
eens denken: ‘Wat zal ik nou eens gaan doen?’ maar 
de gedachte dat ik meer tijd krijg voor Walther, onze 
 kinderen en kleinkinderen doet me plezier. Ik kijk terug 
op een heel mooie levensfase, die ik voor geen goud 
had willen missen. Dank aan jullie allen. 

Toos Maas

Vieringen Kerstmis, oud en nieuw en Driekoningen en kerkopenstelling
Zaterdag �3 december  vierde weekend van de Advent
19.00 Diessen Eucharistieviering Samenzang met Joke van den Broek

Zondag �4 december  kerstavond (geen Eucharistievieringen in de ochtend)
16.00 H-Beek Peuter- en kleuter-

viering
Na de viering wordt het Kindje in de kribbe gelegd in de stal op de 
Vrijthof.

18.00 Diessen Eucharistieviering Voor jonge gezinnen; samenzang met Joke van den Broek
19.30 H-Beek Eucharistieviering Voor jonge gezinnen; gelegenheidskinderkoortje
21.00 Diessen Eucharistieviering Norbertuskoor
22.30 H-Beek Eucharistieviering Luciani

Maandag �5 december  eerste kerstdag 
09.30 Diessen Eucharistieviering Willibrorduskoor
11.00 H-Beek Eucharistieviering De Beekse Cantorij
16.00 Diessen KinderKerk ‘Kindje wiegen’ voor gezinnen met kinderen van 3 tot 10 jaar
12.00 - 16.00 H-Beek Petruskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden 
13.30 - 17.00 Diessen Willibrorduskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden

Dinsdag �6 december  tweede kerstdag 
09.30 Diessen Eucharistieviering Samenzang met Joke van den Broek
11.00 H-Beek Eucharistieviering Dames- en Herenkoor
12.00 - 16.00 H-Beek Petruskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden 
13.30 - 17.00 Diessen Willibrorduskerk open voor bezichtiging kerststal en gelegenheid kaarsjes te branden

Zaterdag 30 december  feest van de H. familie
19.00 Diessen Eucharistieviering Samenzang met Joke van den Broek

Zondag 31 december  oudjaar
09.30 Diessen Eucharistieviering Samenzang met Harmonie St. Willibrordus
11.00 H-Beek Eucharistieviering Schola Gregoriana

Maandag 1 januari  Nieuwjaar, hoogfeest Moeder Gods Maria
09.30 Diessen Eucharistieviering Samenzang met Joke van den Broek

Zaterdag 6 januari  feest van Driekoningen
19.00 Diessen Eucharistieviering Norbertuskoor

Zondag 7 januari  feest van Driekoningen
09.30 Diessen Eucharistieviering Samenzang met Joke van den Broek
11.00 H-Beek Eucharistieviering Groot Norbertuskoor 

Na de Eucharistieviering nieuwjaarsreceptie in de Petruskerk,  
waarbij iedereen uit onze parochie van harte welkom is!

Actie Kerkbalans
Informatie over de Actie Kerkbalans 2018 treft u niet 
in deze NorbertusBode maar ontvangt u in januari. 
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Rebus

De oplossing vind je op de volgende pagina.
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Doe je mee?
Graag nodigen we jou uit voor:

Kerstvieringen
Op bladzijde 2 vind je een overzicht  
van de vieringen voor kinderen.
KinderKerk in de Willibrorduskerk
maandag 25 december 16.00 uur
zaterdag 3 februari en 3 maart om 16.00 uur
Eerste H. Communie
Diessen: 8 april, 10.30 uur
Hilvarenbeek: 15 april, 11.00 uur
Voorbereidingsbijeenkomsten: 10 en 31 januari, 
21 februari, 14 maart en 4 april

•

•

•

Samen Kerstmis vieren
Sydney en haar ouders vinden het heel belangrijk 
dingen samen te doen, zoals het aansteken van een 
kaarsje bij een bezoek aan Maria. 
“Met Kerstmis gaan we samen naar de kerk”, zegt 
Sydney. Ze laat merken de symboliek van het doorge-
ven van het licht perfect te begrijpen. Het geeft een 
goed gevoel om zo bij elkaar te horen. Na de nachtmis 
gaan ze altijd even naar opa en oma voor een heerlijke 
kop chocolademelk. Opa en oma worden al iets ouder en 
kunnen wat moeilijker aan de kerstactiviteiten mee-
doen. Het gezin geeft hun op die manier het gevoel erbij 
te horen en zo toch samen kerst te vieren.  
Op eerste kerstdag lopen ze er ook nog even binnen voor 
koffie of thee. Natuurlijk nemen ze dan wat lekkers mee.  
Thuis is het gezellig in de sfeervolle huiskamer.  
Samen hebben ze er de kerstboom versierd, waaronder 
een prachtige door opa gemaakte stal staat. Voor het 
gezin een prima decor om samen naar een mooie kerst-
film te kijken. Je zou er zo bij willen aanschuiven. 

leerling van basisschool De Driehoek, nam met 14 
andere schoolverlaters deel aan het Vormsel.  
Enthousiast vertelt ze over wat ze meemaakte, en 
over hoe ze thuis Kerstmis viert. 

Vormselvoorbereiding
Een hele middag hebben ze doorgebracht bij Peerke 
Donders in Tilburg. Door het bekijken van een filmpje en 
de duidelijke uitleg die ze in het geboortehuisje kregen, 
steeg de bewondering voor de pater die zoveel voor de 
Surinaamse melaatsen betekend heeft. Ook liepen ze 
de kruisweg. Vooral de mooie beelden vielen haar op en 
ook het verhaal daarachter maakte indruk.
Ze zou het fijn gevonden hebben als er meer bijeen-
komsten waren geweest. Graag had ze wat nader 
kennis gemaakt met haar groepsgenoten, nieuwsgierig 
als ze was naar hun achtergrond en motivatie.

Ook zou ze het fijn gevonden hebben, als moeder bij de 
bijeenkomst aanwezig had kunnen zijn. “Dan had ik er 
nog beter met haar over kunnen praten”, aldus Sydney. 

Vormseldag
Sydney vond het fijn dat ook haar beste vriendin de 
viering bijwoonde, hoewel zij zelf niet gevormd wilde 
worden. Dat ze als vriendin voor Sydney daarbij aan-
wezig wilde zijn, was voor haar heel waardevol.
Natuurlijk werd er na afloop thuis een gezellig feestje 
gevierd, waarbij iedereen aanwezig was die haar lief is.

 
van ons junior
EenEen

Sydney de Wit...,

+ +

Vormelingen 2017 Foto: Frans van Aarle
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Heibel in de kerststal 
Het is bijna Kerstmis. Ivo heeft met zijn vader een 
boom gekocht en samen zullen ze hem optuigen: versie-
ren met licht dat in de ballen weerkaatst.
Terwijl zij daarmee bezig zijn, haalt moeder een grote, 
versleten, kartonnen doos van zolder. Daarin zitten 
de gipsen beeldjes voor de kerststal. “Voorzichtig met 
de beeldjes!” zegt moeder. “Ze zijn al oud en sommige 
hebben zelfs scheuren opgelopen...” Heel zachtjes halen 
Ivo en pa de beeldjes één voor één uit het bruin gewor-
den krantenpapier. 

Herder zoek
En wat blijkt nu? Jozef is een arm en één van de her-
ders zijn hoofd kwijt. Misschien zijn ze bij het opruimen 
van de kerststal te hardhandig ingepakt. Pa zal ze lijmen.
Maar wat erger is: ze tellen een schaapje minder dan 
vorig jaar. Ook één herder is zoek. “Die is het verloren 
schaapje misschien wel zoeken”, zegt moeder lachend.
De volgende dag komt pa met een nieuw herdersbeeldje 
thuis. Het prijsje zit er nog op. Het is goedkoper dan 
het andere want het is van plastic. Ivo mag de herder 
een plaatsje geven in de stal onder de boom. 

Ruzie in de kerststal
De volgende nacht, kerstnacht, droomt Ivo over ruzie 
in de kerststal. De gipsen herders schreeuwen tegen 
de plastic herder dat hij moet ophoepelen. Zij zijn van 
gips en hij is maar van plastic. Hij is anders en hoort 
daar niet thuis. Maar als ze hem beetpakken en de 
stal uit willen zetten, begint het kind in de kribbe te 
huilen. Jozef gaat naar de herders toe en vraagt hun 
eens goed naar Maria te luisteren. Ze zegt: “Ieder-
een is hier welkom; iedereen die van goede wil is, ook 
mensen die anders zijn. God houdt evenveel van gipsen 
als van plastic herders.” De herders geven elkaar 
een hand en als het kind in de kribbe weer glimlacht, 
wordt Ivo wakker door het luiden van de klokken. Het is 
25 december. Kerstmis voor alle mensen van goede wil.

Naar: Cees Remmers, Asjeblief en dank u wel
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Kerstmis, tijd voor elkaar, samen aan tafel
Kersttijd, tijd van vrije dagen en tijd voor elkaar; met 
familie en vrienden samen zijn en vieren. Op een feest 
eten we vaak met anderen. De komende kerstdagen zul 
jij vast ook samen met je familie genieten van een heer-
lijk kerstdiner aan een feestelijk gedekte tafel. Even tijd 
voor elkaar in de drukte van alledag. 

Helpen bij het kerstdiner
Vaak eten we tijdens 
het kerstdiner net wat 
andere dingen dan op 
gewone dagen. Soms 
vinden kinderen die niet 
zo lekker. Hierbij een idee 
voor een voorgerecht 
waar je waarschijnlijk wel 
van houdt: kindercarpaccio.

Wat heb je nodig?
Plakjes vleeswaren of kaas die je lekker vindt.
Uitsteekvormpjes met kerstafbeeldingen.
Gesneden sla en dergelijke voor de aankleding.

Wat ga je doen?
Steek met de vormpjes enkele figuurtjes uit de 
 plakjes vleeswaren of de kaas en leg deze op een bord. 
Leg er wat sla, tomaat of stukjes fruit bij om het 
geheel feestelijk aan te kleden. 

Eet smakelijk! 

•
•
•

•
•

Rebus oplossing
Wij vieren Kerstmis en gaan samen aan tafel

Kleuren en spelen 
Misschien vind je het kerstdiner wel een beetje lang 
duren. Kom dan op 25 december naar KinderKerk in de 
Willibrorduskerk. Daar krijg je een ganzenbordspel in A3-
formaat mee naar huis om als placemat te gebruiken 
op de mooi gedekte kersttafel. Je kunt de plaatjes van 
tevoren nog kleuren. Tussen de gangen van het kerst-
diner door kun je dan samen het spel spelen. Op onze 
website kun je het ganzenbordspel ook downloaden. 
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Als je zo met Ans praat, besef je niet alleen hoeveel 
mensen er in onze gemeenschap op zo’n positieve 
manier actief zijn, maar ook hoezeer dit alles door hun 
doelgroep wordt gewaardeerd. 

Welkom aan tafel in een gastvrije kerk

Nergens voelt een mens zich zo welkom als in een gast-
vrij ogend huis. De kosters zorgen ervoor dat de kerk 
passend, netjes en sfeervol is ingericht. Voorganger en 
kerkgangers voelen zich er dan thuis om samen Eucha-
ristie te vieren.

Manusjes-van-alles
De redactie ging naar Annie 
en Kees Cattenstart toe 
met de vraag: wat betekent 
(vrijwillig) koster zijn in de 
Petruskerk, vooral in de 
kerstperiode? Heel wat…  

Al om 9.30 uur beginnen 
ze: verwarming aan, altaar-
tafel gereedmaken voor de 
viering, hostiedoosjes voor 
de Clossenborch vullen, 
kooltjes van het wierookvat 
voorverwarmen, boekjes bij 
de ingang klaarleggen…  
Ze moeten ook heel wat kaarsen aansteken. Wie de bran-
dende kaarsen telt, merkt op dat het er veel zijn - zeker 
met kerst! Wel eens gezien dat ze altijd branden bij de 
kruisjes voor de overledenen en bij het Petrusbeeldje?
Tot slot luiden de kosters de parochianen om 10.45 uur 
naar de kerk. Natuurlijk ruimen ze na afloop alles op; 
vaak zijn ze pas om 12.30 uur klaar.
Omdat kosters doorgaans goed op de hoogte zijn van 
het reilen en zeilen in de parochie kan het pastoraal 
team bijna blindelings op hen vertrouwen. 

Tijd
Of koster zijn veel tijd kost? Annie en Kees vertellen dat 
ze toch al iedere zondag in de kerk zijn en dat ze dit dan 
zonder veel extra moeite kunnen doen. Overigens: ieder 
van de vijf weekendkosters helpt - als ‘t effe kan - zijn 
collega, ook als hij niet op het kostersrooster staat, want 
ze zijn dan toch in de kerk…

Koster met kerst
In de kersttijd ondersteunen de kosters de groengroep 
bij het ophangen van de adventskrans en de rood- witte 
banieren vanuit het gewelf. Ze helpen ook bij het plaat-
sen van de kerststal en het uitrollen van de rode loper 
vanaf de ingang naar het priesterkoor. 

Kerkbetrokken
Waarom Annie en Kees dat vrijwilligerswerk (al zo lang) 
doen? “We voelen ons kerk-betrokken; mijn vader       >> 

Als Moergestelse van geboorte trok Ans na haar huwe-
lijk 54 jaar geleden naar Biest-Houtakker. Ruim 15 jaar 
is ze nu weduwe. Gelukkig wonen al haar kinderen en 
kleinkinderen in de Biest.
Ans is een echt mensenmens. De hele week is ze actief: 
op maandag bij Ome Toon, dinsdags past ze op de 
kinderen van haar dochter en op donderdag en vrijdag 
fungeert ze als overblijfoma op de basisschool.

Zorg op de Biest
Alhoewel Ans zelf 75 jaar is, vindt ze het heel prettig 
mensen die eenzaam en zorgbehoevend zijn, uit hun 
isolement te halen. Elke kern kent wel een kookpunt en 
een huiskamerproject, waar ouderen met enige regel-
maat door vrijwilligers als Ans lekker worden verwend.  

Zo komen in de Biest een keer per maand een zestig-
tal ouderen bijeen om te genieten van een prima 
driegangendiner. Iedere donderdag worden zorg-
behoevenden om 11.00 uur verwelkomd met een kopje 
koffie. Na wat gezellige bezigheden volgt als afsluiting 
een uitgebreide lunch. Het blijft laagdrempelig, omdat 
de deelnemers voor dit alles slechts een kleine vergoe-
ding betalen. 
“Je merkt”, aldus Ans, “dat de mensen opleven. Ze genie-
ten met volle teugen, blij dat ze er even uit zijn en dat 
ze contact hebben met lotgenoten. Als ze na afloop 
afscheid nemen, laten ze blijken enorm genoten te heb-
ben en weer uit te zien naar de volgende bijeenkomst.”

Clossenborch
Op vrijdagavond schenkt ze koffie in de Clossenborch. 
Het is er dan altijd heel gezellig. Vaak zie je er nog fami-
lieleden van reeds overleden bewoners, die nog eens 
gezellig komen ‘bijbuurten’. “Je moet niet kijken op een 
uurtje. Luisteren is belangrijk; je weet dan wat mensen 
graag willen”, zegt Ans. “En ter afsluiting een borreltje 
voor wie wil, maakt zo’n avond helemaal goed.” Daarom 
wordt er ook zo uitgekeken naar ‘het doorspelen met 
oud en nieuw’. 

Samenwerking
“Een goede samenwerking tussen al die verwenners is 
heel belangrijk. Je moet op elkaar kunnen bouwen en 
dan is het heerlijk om te doen”, volgens Ans, die een-
zelfde sfeer aantreft bij de werkgroep Van Harte.

 
van ons

 
Ans Soetens 

EenEen

Kees Cattenstart en  
collega-koster Riet van Roy
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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.
© 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.

R.K. Parochie H. Norbertus december 2017 

Gelovig afscheid
Toon Reijrink, † 25 september, 81 jaar
Paula Smulders-Smits, † 28 september, 81 jaar
Dick Drabbe, † 2 oktober, 81 jaar
Jan Beekman, † 7 oktober, 88 jaar
Toon Spierings, † 9 oktober, 89 jaar
Piet van den Hout, † 13 oktober, 86 jaar
Dien van Roovert-Kolsters, † 14 oktober, 77 jaar
Jan van Hoof, † 17 oktober, 77 jaar
Anneke van Pinxteren, † 22 oktober, 100 jaar
Will Wouters, † 23 oktober, 69 jaar
Nellie Timmermans-van den Berk, † 1 november, 86 jaar
Ad Donkers, † 24 november, 74 jaar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Voor uw agenda

KinderKerk in de Willibrorduskerk
zondag 25 dec., zaterdag 3 feb. en 3 maart om 16.00 uur
Nieuwjaarsreceptie in de Petruskerk
zondag 7 januari na afloop van de viering van 11.00 uur
Bijeenkomsten Vrouw en geloof in het Open huis
woensdag 10 en 24 januari, 7 en 21 februari om 9.30 uur
Vergadering parochiebestuur
donderdag 11 januari, woensdag 7 februari en 7 maart
Koffiedrinken in de Petruskerk 
zondag 14 januari en 11 maart na de Eucharistieviering 
van 11.00 uur
Lezingen door Kerk in Nood in onze parochie
dinsdag om 19.00 uur op 18 januari (Christendom-islam); 
15 februari (Christenen in het H. Land); 8 maart (Zusters 
in actie). Locatie: Open Huis aan de Vrijthof; toegang vrij
Oecumenische viering in de Petruskerk 
zondag 21 januari om 11.00 uur
Oecumenisch avondgebed voor de eenheid van 
de christenen in de Andreaskerk
maandag 22 t/m vrijdag 26 januari om 19.30 uur
Aswoensdagviering 
14 feb., 19.00 uur in Willibrorduskerk, 19.30 uur in Petruskerk 
Vastenmeditaties in de Petruskerk (ingang achterom)
woensdag 21 en 28 feb., 7 en 14 maart om 19.30 uur
Koffiedrinken in de Eenhoorn
zaterdag 24 februari na de Eucharistieviering van 19.00 uur
Afscheid van Toos Maas als pastoraal assistente
zondag 11 maart na de Eucharistieviering van 11.00 uur 
tijdens koffiedrinken in de PetruskerkVan harte proficiat

Het gouden huwelijksfeest vieren
Bart en Annie Mutsaerts-Bruurs  
op donderdag 21 december  
om 14.00 uur in de Willibrorduskerk
Toos en Frans Hoosemans-van Gils 
op vrijdag 19 januari om 14.00 uur  
in de Willibrorduskerk

Het diamanten huwelijksfeest vieren
Henk en Bets Vingerhoets-van Doormaal 
op dinsdag 2 januari om 15.00 uur in de Willibrorduskerk
Toon en Riek van den Hout-Nouwens 
op zondag 4 februari om 11.00 uur in de Willibrorduskerk 
met Mgr. Ron van den Hout als voorganger
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In onze parochie

Gedoopt
Madelynn Slaats 
* 1 mei 2017,  8 oktober 2017 
dochter van Anthony Slaats en Nancy Heerholtz
Tim en Daan van Laarhoven 
* 2 juni 2017,  29 oktober 2017 
zonen van John van Laarhoven en Mariëlle van Gastel
Joshua Dirkx 
* 22 april 2017,  29 oktober 2017 
zoon van Yvonne Dirkx
Mees Verhoeven 
* 4 maart 2017,  12 november 2017 
zoon van Erik Verhoeven en Wendy Norbart
Kishaina Obispo 
* 26 december 2011,  19 november 2017 
dochter van Jeroen Mihalcea en Shanta Obispo
Kishédyen Mihalcea 
* 18 juni 2014,  19 november 2017 
zoon van Jeroen Mihalcea en Shanta Obispo
Roos Verspaandonk 
* 3 maart 2017,  19 november 2017 
dochter van Jan Verspaandonk en Marjolijn Derks

 
Informatieavond doop
Dinsdag: 9 januari, 6 februari, 13 maart, 1 mei, 19 juni  
om 19.45 uur in de pastorie te Diessen
Doopdata in de Willibrorduskerk
Zondag: 17 december, 28 januari, 4 februari, 4 maart, 
22 april, 20 mei. Zaterdag: 5 mei en 2 juni
Doopdata in de Petruskerk
Zondag:14 januari, 18 februari, 25 maart, 22 april, 
20 mei en 3 juni
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was ook al koster”, zegt Kees. Annie vult aan: ”Het doet 
me goed; ik luister graag naar onze fantastische koren 
en we komen allebei uit een katholiek nest…” Daarnaast 
gaat Annie op ziekenbezoek voor Van Harte en zit Kees 
nog achter de knoppen van KerkTV. 
Wie in onze parochie wil kerken, treft toegewijde kos-
ters, vaak op de achtergrond aanwezig maar erg betrok-
ken bij hun vrijwilligerswerk. 


