Jaargang 2, nummer 3, oktober 2015
Bouwen aan de parochie

Eén ding is zeker - en ook die wijsheid komt uit de Bijbel -:
“Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers
tevergeefs…” . Als parochie moet Hij, de Liefde zelf, centraal staan en uitgangspunt zijn. Een parochie is er om
Hem bij de mensen en de mensen bij Hem te brengen.

In de Bijbel staan veel verhalen over hoe God met
mensen omgaat. Hoe Hij structuur bracht in de
schepping, in de natuur. Hoe Hij mensen in het leven
riep en hun de opdracht gaf goed samen te leven in
een maatschappij, geordend naar het principe van de
naastenliefde.
Jezus verwijst heel duidelijk naar die manier om van
ons leven iets goeds te maken, samen met God en de
medemensen.

Steven Barberien en Gust Jansen, pastores

Pastoraatgroep
Net voor de zomer waren de leden van de pastoraatgroep voor de laatste keer in vergadering bijeen.
We kwamen tot de conclusie dat een nieuwe, ‘bredere’
vorm van overleg gestalte zou moeten krijgen.
We willen weten wat er bij de mensen in de dorpen
leeft om bestuurlijk en pastoraal de juiste beslissingen
te kunnen nemen. Daarom gaan we op zoek naar
parochianen uit de verschillende gemeenschappen,
die enkele keren per jaar voor overleg bij elkaar komen.
Deze ‘klankbordgroep’ krijgt dus een andere functie dan
de voormalige pastoraatgroep, die de pastoraal ook
uitvoerend ondersteunde. 

Inspiratie-Avond over barmhartigheid
Op dinsdag17 november om 20.00 uur zal Marius
Buiting, voormalig voorzitter van de landelijke
Beweging van Barmhartigheid, een inleiding houden
over barmhartigheid. Wat betekent dit thema voor ons
in de 21ste eeuw? Aansluitend wisselen we in kleine
groepen van gedachten over enkele vragen die hij ons
meegeeft. Belangstellenden zijn welkom vanaf
19.30 uur in het Open Huis aan de Vrijthof in Hilvaren
beek. Deelname is gratis. (Zie ook www.h-norbertus.nl
bij Bezinning > Vorming.) 

Maar nergens kunnen we iets lezen over de structuur
of de opbouw van een parochie; hoe dient die opgebouwd te zijn? De wereldkerk heeft daar wel mooie
ideeën over en de leiding van ons bisdom heeft hierover ook haar gedachten. En wij? Hebben wij een structuur voor ogen die past bij onze Norbertusparochie?

Samen bouwen aan de parochie

Misschien wel… want we kiezen ervoor ons oor goed te
luisteren te leggen bij de mensen om te weten wat hen
bezighoudt. We blijven niet stilstaan bij wat geweest is,
maar gaan verder op een weg van geleidelijke verandering. Bestuur en pastoraat, nauw verbonden en toch
ieder met een eigen verantwoordelijkheid, bouwen met
een heel grote groep vrijwilligers aan de kerk hier ter
plaatse. Ze doen dat met het oog op de toekomst, met
zin voor realiteit, met vertrouwen en hoop, maar vooral
- in de geest van Jezus - met heel veel liefde voor de
mensen.

Website
Sinds juni 2015 is de website
www.h-norbertusparochie.nl online.
We krijgen positieve reacties van verschillende
mensen uit de parochie en daarbuiten. Kom ook
eens op bezoek om te ontdekken wat er allemaal
op de site te vinden is. Behalve de vaste, uitgebreide
informatie tref je er actuele berichten en het
wekelijkse nieuws over vieringen en misintenties.
Welkom op onze parochiewebsite!
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Parochieberaad

Herbestemming kerken: stand van zaken

Zoals beloofd houden we op woensdag 25 november
om 19.30 uur een eerste, zogenaamd parochieberaad
in de Petruskerk. Vanaf 19.15 uur kunt u binnenlopen.
Iedereen is welkom. De avond ziet er als volgt uit:

Kerkgebouw Biest-Houtakker

Gesprekken met het Belangen Orgaan Biest-Houtakker
hebben niets opgeleverd. De parochie heeft daarom
lokale en regionale partijen gevraagd naar hun ideeën
over de toekomst van de kerk. Dit heeft op 30 juni 2015
geresulteerd in de verkoop van het gebouw en de
grond aan de nieuw
opgerichte ’Coöperatie
Behoud Kerkgebouw
Biest-Houtakker U.A’.
Zij wil de voormalige kerk
behouden als beeldbepalend gebouw voor de
gemeenschap en er bijvoorbeeld culturele en/of
maatschappelijke activiteiten in organiseren.

1.Mededelingen

van het kerkbestuur:
opknapbeurt kerkhof Biest-Houtakker/Diessen/Esbeek;
stand van zaken kerkgebouwen Haghorst/Esbeek;
restauratie Van Hirtumorgel Hilvarenbeek;
Actie Kerkbalans.
van het pastoraal team:
nieuw teamlid Toos Maas;
oprichting klankbordgroep;
terugblik en vooruitzicht.
van de Venerabele Gilde:
live-uitzendingen vieringen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kerkgebouw Esbeek

2.Pauze met koffie/thee en inventarisatie van
eventuele vragen.

Het parochiebestuur overlegt met verschillende partijen
over de verbouwing van de kerk tot Samenwijs Accommodatie. Realisatie van dit project is van groot belang
voor de leefbaarheid in de kern Esbeek. Er is een eerste
ontwerp gemaakt met speciale aandacht voor een duurzame energievoorziening in dit monumentale pand.
De financiële haalbaarheid hangt af van de gemeente.
De Coöperatie Esbeek doet een haalbaarheidsonderzoek,
waarvan de resultaten eind dit jaar worden verwacht.

3.Behandeling per thema van de gestelde vragen
in kleine groepjes. 
Nieuw lid pastoraal team
Sinds het begin van het nieuwe werkjaar is Toos Maas
lid van het pastoraal team. In de praktijk was en is Toos
zó actief betrokken bij de pastoraal dat onze pastores
haar hebben gevraagd
samen met hen gestalte
te geven aan het werk in
onze parochie. Toos heeft
daartoe van onze parochie
haar zending gekregen.
Haar vrijwilligerswerk
krijgt daarmee een nieuwe
status. Eenieder die wil, kan
op haar een beroep doen!
Toos, we vinden het grandioos dat je er zó voor ons
bent! 

Kerkgebouw Haghorst

Het parochiebestuur heeft met de Commissie Kleine
Kern Haghorst gesprekken gevoerd over een nieuwe
bestemming van de kerk. Bij gebrek aan resultaat zijn
deze in juni beëindigd. Een enquête onder de inwoners
van Haghorst heeft evenmin bruikbare ideeën opgeleverd. Daarom gaat het parochiebestuur na 1 oktober
over tot verkoop van gebouw en grond in de hoop
dat de nieuwe eigenaar kiest voor een passende
bestemming. 

Herinnering kerkbijdrage 2015
Begin dit jaar hebben velen van u de kerkbijdrage
voor 2015 toegezegd, waarvoor hartelijk dank. Een
groot aantal parochianen laat het bedrag automatisch
afschrijven. Er zijn ook mensen die de kerkbijdrage zelf
willen overmaken. Van een aantal van hen hebben wij
het toegezegde bedrag nog niet ontvangen. Mogelijk is
het aan hun aandacht ontsnapt.
Op deze laatste groep doen wij hierbij een beroep.
Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag dat u heeft
toegezegd, alsnog aan de parochie over te maken.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Allerheiligen/Allerzielen
Op zondag 1 november gedenken wij in de Eucharistie
viering van Allerheiligen ook de overledenen van het
afgelopen jaar. Om 9.30 uur herdenken we hen die in
de Willibrorduskerk te Diessen hun afscheidsviering
hadden. Om 11.00 uur doen we dat in Hilvarenbeek
voor de families die in de Petruskerk hun overledene
gelovig uitgeleide hebben gedaan.
Allen die reeds thuis zijn bij God, zijn in de gemeenschap van de heiligen opgenomen. Hun namen staan
gegrift in ons hart en in Gods hand. 
--

Op de vlucht
Duizenden vluchtelingen
stromen de Europese
landen binnen. Je ziet de
trieste beelden op het
(Jeugd-) journaal. Onderstaand gedicht vertelt,
dat we deze mensen
kunnen helpen door gastvrij te zijn. Dat geldt voor
volwassen mensen, maar
ook voor kinderen.

Wist je dat…

• er op 22 november a.s. in de Petruskerk 32 kinderen
worden gevormd door deken Spijkers;
• kinderen die volgend voorjaar hun communie willen
doen, zich nu aan kunnen melden;
• kinderen ook vrijwilliger kunnen worden;

Jongetje
Er stond een jongetje voor mijn deur,
hij keek me angstig aan.
Hij droeg iets met een rode kleur.
Maar waar kwam hij vandaan?

•
•
•
•

Daarachter stond een man in pak
met bril en aktetas.
Zijn blik was streng, zijn mond was strak,
Ik wist niet wie hij was.
Het jongetje keek me zwijgend aan.
Hij was hongerig en moe.
En uit een heel ver land vandaan
op weg, maar waar naartoe?

Allerheiligen en Allerzielen

Hij stond nu op de stoep bij mij,
bibberend van de kou.
Daarom deed ik een stap opzij
en zei: kom binnen, gauw!
Ik bracht hem naar de keukenkast
en gaf hem brood met jam.
Toen riep de man met aktetas:
Wat doet u daar met hem?
Bent u correct geregistreerd?
Doet u dit voor de lol?
Hebt u voor opvang gestudeerd?
Houdt u dit vijf jaar vol?
En weet u wel wat er ontstaat
als u dit zomaar doet?
Nu deze jongen in uw straat,
en straks een hele stoet!
De man bleef liever buiten staan.
Hij wou geen thee met koek.
Toen heb ik de voordeur dichtgedaan,
want ik had hoog bezoek.
Uit: “Geloven thuis”

(Als je je eerste communie hebt gedaan, kun je
misdienaar worden.)
de meeste katholieken in ons land in het bisdom
‘s-Hertogenbosch wonen;
bisschop Hurkmans de 16de bisschop van het
bisdom is;
er over de hele wereld ruim 1,2 miljard katholieken
zijn en in Nederland ongeveer 4 miljoen;
paus Franciscus de 266ste paus van de Rooms Katholieke Kerk is?

--

Heb je ooit wel eens iets verloren? Iets heel bijzonders,
waaraan je enorm gehecht bent? Als je dat verliest,
dan kun je daar heel verdrietig om zijn. Je voelt het
verdriet en het gemis…
Het verdriet en het gemis kunnen nog veel groter zijn
als het niet gaat om iets maar om iemand die je verloren
hebt. Als er iemand sterft die je goed hebt gekend en
die je graag zag, dan heb je enorm veel verdriet.
Daarom staan we elk jaar op 1 en 2 november stil bij
het gemis van mensen die gestorven zijn.
Allerheiligen en Allerzielen geven ons ruimte en tijd om
samen te gedenken en te
herinneren. Maar deze twee
dagen proberen ons ook
hoop te geven. Want als
je iets terugvindt wat je
kwijt was, ben je dan niet
ontzettend blij?
Stel nu dat je iemand die je
verloren hebt, terug kunt
vinden, geeft dat geen hoop?
Allerheiligen en Allerzielen laten ons niet alleen denken
aan wie we missen maar geven ook hoop. Want ooit zien
we hen weer! Ooit in de hemel, in Gods huis, komen we
elkaar weer tegen, vinden we elkaar terug.
Verdriet en vreugde, verliezen en terugvinden,
Allerzielen en Allerheiligen, ze horen samen…
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Allesz Kidz
Dekenaat
Een groep van verschillende buurparochies in een
bisdom heet een dekenaat. Onze parochie valt onder
het dekenaat Bladel - Oirschot. Deken Spijkers is de
pastoor die aan het hoofd van dit dekenaat staat.
Hij is benoemd door de bisschop en helpt de pastoors
in zijn dekenaat als dat nodig is. Daarnaast mag hij
taken uitvoeren namens de bisschop. Zo komt hij
22 november a.s. het Heilig Vormsel toedienen aan de
vormelingen van onze parochie.

Onze parochie en de grote R.-K. Kerk
Ben jij lid van een sportclub, bijvoorbeeld de voetbal
vereniging? Heb jij je weleens afgevraagd hoe die
georganiseerd is, welke mensen erbij betrokken zijn en
welke organisaties zich nog meer met voetbal bezighouden? Denk maar aan de trainer, de vrijwilligers
en het bestuur bij de plaatselijke vereniging; aan het
district, de KNVB, de UEFA en de FIFA.
Misschien zit het toch niet zo simpel in elkaar als je in
eerste instantie denkt.
Zo is het eigenlijk ook bij de ‘organisatie’ Kerk.
Alle mensen uit de dorpen van de gemeente
Hilvarenbeek die rooms-katholiek zijn, vormen samen
de Norbertusparochie. Katholieken die in een andere
plaats wonen, vormen een andere parochie, maar
allemaal samen behoren we tot één en dezelfde kerk.
Alle katholieken over de hele wereld. Hoe zit dat nu?
In deze NorbertusBode vertellen we je alvast iets over
de kerk in Nederland.

Raadsel-verhaaltje: ruzie en vrede
Ruzie ontstaat vaak als mensen jaloers zijn op wat een
ander krijgt. En vrede ontstaat soms op een onverwachte manier. Lees maar!

Parochie
Aan het hoofd van de Norbertusparochie staat
pastoor Steven Barberien. Hij is priester en door de
bisschop aangesteld. Hij kan al het werk niet alleen
doen. Daarom werkt hij voor de dagelijkse pastorale
zorg samen met pastor Gust Jansen, die ook door de
bisschop is aangesteld, en met Toos Maas. Het woord
‘diaken’ komt van het Griekse woord ‘diakonia’, dat ‘hulp’
betekent. Daarnaast werken er heel veel vrijwilligers
mee. Voor de ‘regeltaken’ krijgt de pastoor hulp van het
parochiebestuur.

Er was eens een oude boer die drie zoons had en 17
koeien. Toen hij zijn levenseinde voelde naderen, riep hij
zijn zoons bij elkaar. ‘Als ik straks dood ben, moeten
jullie de koeien onder elkaar verdelen. Ik wil het zo: de
oudste krijgt de helft, de middelste krijgt een derde en
de jongste krijgt twee koeien.” “Goed vader”, zeiden de
zoons. De vader was nog maar net in vrede begraven
of er ontstond hevige ruzie tussen de broers.
Het lukte ze maar niet om de koeien te verdelen zoals
vader had bepaald. De buurman hoorde het gekrakeel
en ging vragen wat er aan de hand was. Toen de broers
de situatie hadden uitgelegd, zei de buurman: “Je mag
wel een koe van mij lenen.” Hij haalde een van zijn koeien
op. Toen alles in vrede was geregeld, ging hij met zijn koe
naar huis. Snap jij wat er gebeurd is?

Prijspuzzel
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De overgebleven letters vormen een zin. Stuur deze
onder vermelding van je naam en leeftijd voor 15 november naar info@h-norbertus.nl en maak kans op een prijsje.
bisdom
bisschop
communie
conclaaf
diaken
deken
dekenaat
--

doop
kardinaal
kerken
parochie
pastoor
paus
vormsel

R.K. Parochie H. Norbertus
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Een

de etsen van Andreas Schotel. Als lid van de Vrienden
van Andreas Schotel verzorgt hij op aanvraag een workshop etsen.
Jan is, zoals hij zelf zegt, een ‘bezig baasje’ en als
zodanig dé vrijwilliger van de Norbertusparochie
in 2015. 

van ons

Jan Craninckx

Wist u dat ...

Vrijwilliger 2015

• u ook het Caritasfonds van de
Tijdens de vrijwilligersavond in juni in de tuin van de
pastorie te Diessen is Jan Craninckx als ‘Vrijwilliger van
het jaar’ van de Norbertusparochie in het zonnetje
gezet. Hij ontving uit handen van pastoor Barberien de
daarbij behorende schaal.
Jan heeft vanaf het begin in de werkgroep communicatie enthousiast gewerkt aan de totstandkoming van
onder andere de Nieuwsbrief, die later is overgegaan in
de NorbertusBode. Hij is ook sterk betrokken geweest
bij de vormgeving van de nieuwe website.

•
•
•

Grafisch vormgever

•
•
•

Jan, 26 jaar lang werkzaam in de grafische industrie,
waakt ervoor dat die twee belangrijke communicatiemiddelen er grafisch gezien picobello uitzien.
Hij zet de door de redactieleden aangeleverde artikelen
met passen en meten in de zes pagina’s van het
parochieblad. Uitgangspunt daarbij is de aansprekende
huisstijl. Daarnaast is Jan verantwoordelijk voor de
vormgeving van het drukwerk bij de communie- en
vormselprojecten en van andere parochiepublicaties.

Norbertusparochie financieel kunt
steunen via de actie Tank & Schenk bij benzinestation
Plasmans in Diessen;
de parochie het door u aan het Caritasfonds
gedoneerde geld besteedt aan mensen in nood,
zowel in eigen parochie als daarbuiten;
op zondag 22 november, op het feest van Christus
Koning, deken Spijkers om 11.00 uur in de Petruskerk
het Vormsel zal toedienen aan 32 kinderen van groep
8 uit onze parochie;
op 13 december het gerestaureerde Van Hirtumorgel
weer feestelijk in gebruik genomen wordt tijdens de
Eucharistieviering van 11.00 uur;
er om 15.00 uur een orgelconcert is;
we aansluitend om 16.00 uur vertrekken bij de
Petruskerk voor onze adventswandeling;
de opbrengst van de collecte voor de vluchtelingen in
onze kerken € 1.069,99 was ?

In onze parochie
Gedoopt

• Job Spapens

Gilde

Al 34 jaar is Jan lid van het gilde Sint Sebastiaan te Diessen.
In het begin zwaaide hij er met veel plezier het vaandel.
Nu is hij al weer zeven jaar hoofdman van het gilde.

•
•
•
•
•

NAH-wandelclub ‘Brein Op Beentjes‘

Een aantal jaren geleden liep zijn vrouw Arnie als gevolg
van een herseninfarct een fikse hersenbeschadiging op.
Dat had ingrijpende gevolgen voor hun dagelijks leven.
Toch wisten ze hieraan samen een positieve draai te
geven. Samen wandelen ze graag. Daarom hebben ze
de loopgroep Brein Op Beentjes opgericht.
Deze nu uit 35 personen bestaande wandelgroep richt
zich op mensen met NAH, een niet aangeboren hersenletsel. Elke eerste zaterdag van de maand leggen ze zo’n
negen kilometer af. De route wordt aangepast aan de
beperkingen van de wandelaars. In de wintermaanden
ligt het geheel even stil. Daarnaast trekt Jan er elke
donderdagavond met enkele Esbekenaren op uit.
Ze maken dan een flinke tocht in de omgeving.

•
•
•
•
•

Andreas Schotel

Als echte Esbekenaar is ook Jan trots op het feit dat de
Esbeekse gemeenschap ooit model heeft gestaan voor
--

* 23 januari 2015,  24 mei
zoon van René en Marleen Spapens-de Vries
Rosa Wasilewski * 15 december 2014,  7 juni
dochter van Robert en Ankie Wasilewski-van Meer
Bram Timmermans * 26 februari 2015,  14 juni
zoon van Rob en Anneke Timmermans-van Gestel
Rafke van der Sanden * 23 maart 2015,  14 juni
dochter van Paul en Rieky van der Sanden-de Laat
Jur van de Staak * 27 juni 2014,  28 juni
zoon van Jeffrey van de Staak en Nanda Schoenmakers
Eva van Drongelen * 13 juni 2015,  2 augustus
dochter van Marcel en Amelia van DrongelenWitsenburg
Tigo van Drunen * 23 augustus 2014,  23 augustus
zoon van Bas en Marlous van Drunen-van Meerendonk
Esmee van Dun * 8 januari 2015,  23 augustus
dochter van Henk van Dun en Manou van Osch
Yannick van Berkel * 27 februari 2015,  20 september
zoon van Hendrie en Christel van Berkel-van der Velden
Benthe Reijrink * 20 april 2015,  20 september
dochter van Arjan Reijrink en Mirella van Cleef
Sjoerd Smits * 14 februari 2015,  27 september
zoon van Martijn Smits en Renée Verzeijl
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• Senn Reijrink * 16 oktober 2013,  27 september
zoon van Rob en Bregje Reijrink-de Vet
• Raff Reijrink * 23 januari 2015,  27 september
zoon van Rob en Bregje Reijrink-de Vet
• Cor van Doormaal * 1 juli 2015,  4 oktober

Voor uw agenda

• Donderdag 8 oktober

zoon van Henri van Doormaal en Marjolein Gerritsen

•

Informatieavonden doop

12 november, 20.00 uur, pastorie Diessen
7 december, 20.00 uur, Petruskerk (ingang achterom)

•

Doopdata in de Petruskerk

11 en 25 oktober, 8 november, 6 december

Doopdata in de Willibrorduskerk

•
•

18 oktober, 15 november, 20 december

Van harte proficiat

•

Het 25-jarig huwelijksfeest vieren:
Jan en Trees Burgers–van Gisbergen
op zondag 15 november om 14.00 uur
in de Petruskerk

•
•

•
•

Gelovig afscheid

•
•

Het gouden huwelijksfeest vieren:
Ad en Lies de Jong-Hoppenbrouwers
op dinsdag 10 november om 14.00 uur in de Willibror
duskerk

• Rob Verhoeven, † 13 maart, 38 jaar
• Gerry Erven-Adriaansen, † 30 mei, 61 jaar
• Joop Hendriks, † 31 mei, 84 jaar
• Wim Soetens, † 6 juni, 79 jaar
• Cor van Abeelen-Janssens, † 8 juni, 93 jaar
• Anneke van Gestel-van Roessel, † 14 juni, 87 jaar
• Jo Broeckx-Vissers, † 16 juni, 92 jaar
• Jan Wolfs, 21 juni, † 78 jaar
• Jo van Eijken-Schilders, † 4 juli, 74 jaar
• Leo van Oirschot, † 8 juli, 82 jaar
• Lies Vennix-Diepstraten, † 10 juli, 96 jaar
• Annie de Bont-van Tongeren, † 11 juli, 89 jaar
• Toos Gommers-Molenkamp, † 11 juli, 90 jaar
• Bertha van Bijsterveldt-van Gils, † 14 juli, 91 jaar
• Johan van Oort, † 19 juli, 84 jaar
• Jos van Spreeuwel, † 24 juli, 86 jaar
• Catharine van Iersel-Nouwens, † 30 juli, 90 jaar
• Harrie van Doormaal, † 4 augustus, 85 jaar
• Henk van Beusekom, † 9 augustus, 75 jaar
• Anne de Wit-de Brouwer, † 16 augustus, 83 jaar
• Kees van Gestel, † 19 augustus, 100 jaar
• Sjaan van Puijenbroek-Mulders, † 30 augustus, 86 jaar
• Eric Smolders, † 11 september, 43 jaar
• Gerrit de Laat, † 14 september, 88 jaar
• Anita van Mol-Blokvoort, † 18 september, 58 jaar
• Jo de Bruin-Wouters, † 18 september, 95 jaar
• Riekie van Lieshout-van Oorsouw, † 25 september, 65 jaar
• Leo van der Aa, † 27 september, 69 jaar

•
•
•
•
•
•

16.00 uur: 1ste Vormselbijeenkomst in de Willibrorduskerk
20.00 uur: 2de avond Catholicism op de Schelft van het
Koetshuis
Vrijdag 16 oktober
Bedevaart St. Gerardus in de Weebosch, ingericht door
de KBO. 11.00 uur: Eucharistieviering, 14.00 uur: H. Lof
Donderdag 22 oktober
16.00 uur: 2de Vormselbijeenkomst in de Willibrorduskerk
20.00 uur: 3de avond Catholicism op de Schelft van het
koetshuis
Zaterdag 24 oktober om 19.00 uur
Na de Eucharistie koffiedrinken in de Eenhoorn
Zondag 1 november
Gedachtenis overledenen naar aanleiding van Allerzielen
om 9.30 uur in Diessen en om 11.00 uur in Hilvarenbeek
Donderdag 5 november
16.00 uur: 3de Vormselbijeenkomst in de Willibrorduskerk
20.00 uur: 4de avond Catholicism op de Schelft van het
Koetshuis
Zondag 8 november om 11.00 uur
Na de Eucharistie koffiedrinken in de Petruskerk
Dinsdag 17 november om 20.00 uur
Na de Eucharistieviering van 19.00 uur een InspiratieAvond in Hercules.
Donderdag 19 november om 16.00 uur
4de Vormselbijeenkomst uur in de Petruskerk
Zondag 22 november om 11.00 uur
H. Vormsel, toegediend door deken Spijkers in de
Petruskerk
Woensdag 25 november om 19.30 uur
Parochieberaad in de Petruskerk
Zondag 29 november om 11.00 uur
Na de Eucharistie koffiedrinken in de Petruskerk
Donderdag 10 december om 20.00 uur
5de avond Catholicism op de Schelft van het Koetshuis
Zondag 13 december om 11.00 uur
Wijding van het gerestaureerde Van Hirtumorgel in de
Petruskerk; aansluitend gezamenlijk koffiedrinken
Zaterdag 19 december om 19.00 uur
Na de Eucharistie koffiedrinken in de Eenhoorn
Zondag 20 december om 16.00 uur
Concert Zang en Vriendschap in de Willibrorduskerk

Colofon
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