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Dier-baar

Dieren spelen een grote rol in het leven van mensen. 
Zelfs op de pastorie in Diessen loopt een viervoeter rond.
Nanou, mijn flatcoated retriever, heeft haar domein in 
en rondom het huis. U heeft zeker al met haar kennis
gemaakt. Trouw wacht ze bij de poort tot ik klaar ben 
met de Mis in het Koetshuis. Ze is lief en aanhankelijk 
maar soms ook ondeugend, een echte wildebras.  
Als ze voor de zoveelste keer in de vijver springt 
 vijver?, zeg maar gerust stinkende modderpoel vol 
eendenkroos  maakt ze me horendol. U snapt dat mijn 
liefde voor dieren dan echt wel even over is. Toch zou ik 
ze niet kunnen missen. 

Langharige zwarte
Careau, mijn eerste flatcoated retriever, bracht heel wat 
teweeg in Diessen. Ik had in de kerk aangekondigd dat 
er een langharige zwarte bij mij zou komen wonen. 
Daarover is nogal gesproken! Tien jaar heb ik plezier van 
haar gehad. 
Met zo’n beest heb je dan al wel wat meegemaakt.  
Dat mag je heel letterlijk nemen want ben je verdrietig 
of terneergeslagen, een hond voelt dat aan. Ben je blij 
en opgewekt, hij begint te kwispelen! 
Nanou is en blijft een dier en zal nooit de plaats kunnen 
innemen van een mens. Toch is ze me dierbaar want 
mens en dier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Dieren zijn schepselen van God; Hij zorgt voor hen… 
Zegt Jezus dat ook niet? Kijk naar de vogels in de lucht.  
Ze zaaien niet en maaien niet, oogsten niet, maar de 
hemelse vader voedt ze (Mt. 6,26). 
Als God zorgdraagt voor dieren, moeten wij dat ook 
doen, net als Sint Franciscus van Assisi. Zijn feestdag 
(4 oktober) valt niet toevallig gelijk met Werelddierendag.

Sint Franciscus
Deze zomer heb ik het geluk gehad een bezoek te 
brengen aan Assisi, de stad van de heiligen Franciscus 
en Clara. In het prachtige landschap torenen hun kerken 
hoog boven de omgeving uit. Indrukwekkend. Meer 
indruk nog maakte de tombe van Franciscus. In de 
crypte kun je bidden bij het graf van deze zeer bijzon
dere heilige, maar uiterst eenvoudige man… 

De boodschap van Franciscus heeft in 800 jaar niets 
aan belang ingeboet, integendeel. De massa bedevaart
gangers én toeristen getuigt van het zogenaamde 
Franciscuseffect. Dat heeft minder te maken met de 
naamkeuze van de paus als wel met de vernieuwde aan
dacht voor de eenheid en de heelheid van de schepping. 
Franciscus’ ecologische voetafdruk was veel kleiner dan 
de onze. Hij kon leven in harmonie met mens en natuur, 
omdat hij leefde vanuit een eenheid met God.  

En Franciscus leert ons 
tot op de dag van van
daag te-vrede-te-zijn. Een 
tevreden mens maakt 
dat hij in vrede leeft met 
zichzelf, met anderen, 
met de Ander en met heel 
de natuur. God heeft de 
schepping aan de mens 
gegeven om erover te 
heersen (zie Genesis 1,26).  
Echter, een goed heer
ser buit niet uit, verarmt, 
verschraalt en vervuilt zijn 
leefomgeving niet, maar 
denkt aan de toekomst, 
aan de continuïteit van 
de dingen. Heersen vraagt een zekere mate van ’zelf
beheersing‘, zodat er voor de generaties na ons nog iets 
overblijft.                                                                                     >>>
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In het voetspoor van St. Franciscus mogen ook wij een 
kleinere ecologische voetafdruk nalaten. We moeten 
weer leren dichter bij de natuur te leven.
Zo komen we niet alleen tot meer solidariteit maar 
komen we ook God op het spoor… en kunnen we net 
als Franciscus zeggen:

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster aarde, onze moeder 
die ons in leven houdt en leidt en allerlei gewassen en 
 kleurige bloemen en kruiden voortbrengt.

Uit het Zonnelied

Omgaan met dieren 
Ook de Catechismus van de Katholieke Kerk leert ons 
dieren met respect te behandelen. Mag je ze in gevan
genschap houden, hun vlees eten of hen gebruiken 
voor proeven? De Kerk is daarover heel duidelijk. 

We mogen ons met dieren voeden en kleden en ze tam 
maken om ons te helpen bij werk én vrijetijdsbesteding. 
Dierproeven zijn moreel aanvaardbaar, mits ze bijdra
gen aan de zorg voor of het behoud van mensenlevens. 

Maar de Kerk stelt grenzen. Dieren nutteloos laten lijden 
of hun leven verspillen is in strijd met de menselijke 
waardigheid. Dat geldt ook voor veel geld aan dieren 
besteden, als daarmee beter menselijke ellende ver
licht kan worden. Verder mag men de genegenheid die 
alleen mensen toekomt, niet aan dieren verspillen. 

Laten we genieten van onze prachtige omgeving en 
ons blijven verwonderen over de schoonheid van de 
schepping. Want in de natuur en de (wilde) dieren om 
ons heen kunnen wij iets zien van Gods liefde en zorg 
voor ons, mensen. Zo’n geschenk moet ons DIERBAAR 
zijn en blijven…

Steven Barberien, mede namens het pastoraal team

Dierbare dieren

Wat kunnen dieren voor mensen betekenen? Onze 
ervaring leert: veel, zeker voor mensen met een beper
king of lijdend aan dementie, aldus Maria Spaninks van 
Stichting Ark van Noah in Diessen. 

Geholpen door vrijwilligers probeert zij met dieren 
ontspanning te brengen aan genoemde doelgroepen in 
zorginstellingen in Midden en ZuidoostBrabant. Vooral 
bij ouderen valt op een zeker moment de relatie van 
mens tot mens weg. Als ze opgenomen worden in een 
zorginstelling vervalt ook de relatie van mens tot dier.  
Ze kunnen hun geliefde huisdier immers niet meene
men. Wat is er mooier dan dieren naar die mensen toe 
te brengen? En dat doet Maria wekelijks, op aanvraag. 

Twee uur lang worden 
dertig tot veertig dieren, 
variërend van cavia tot 
ezel, voorzichtig  volgens 
een protocol  in contact 
gebracht met mensen 
met dementie of een 
beperking. Zij worden een  
voor een uitgenodigd een  
dier te aaien, indien moge
lijk op schoot te nemen en 
het te knuffelen.  

Alleen al hun blije ogen verraden het positieve effect. 
De dieren zijn als een soort medicijn, dat mensen uit 
hun isolement haalt. Bij mensen met dementie komen 
herinneringen naar boven. Ze vertellen de meest ver
rassende verhalen van vroeger. Zo’n ontmoeting werkt 
ontspannend, rustgevend, maakt hen alerter en geeft 
een geluksmoment. De dieren maken  woordeloos  
gevoelens los; ze oordelen en veroordelen niet. Dit alles 
heeft een positieve uitwerking. 

Het is ook mogelijk met een groep van zes tot acht 
personen naar een vaste stroezelruimte (stro + snoe
zelen) te komen. Daar wordt volgens hetzelfde protocol 
gewerkt. 

Deze ‘therapie’ geeft ook vrijwilligers, zorgverleners en 
families veel voldoening, blijkens hun reacties. Het werk 
van de stichting voorziet duidelijk in een behoefte, die 
door zorgverleners onderkend wordt. Wat dieren al niet 
teweeg kunnen brengen! 
Wilt u meer weten over de activiteiten van de Stichting, 
ga dan naar de site: www.ArkvanNoah.nl. 

Bedevaarten 

2017
Ieper: 26 en 27 mei.  
Vredesreis bij herdenking van de Eerste Wereldoorlog. 
Inschrijven tot 122017 via dewitvanraak@ziggo.nl. 
Meer info binnenkort op de website of via familie  
De Wit: (013) 504 4198.
Lourdes: herfstvakantie 2017, met onze bisschop 
Gerard De Korte.

2018
Fatima en Lissabon: 11 t/m 18 mei. 

•

•

•
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Franciscus en dierendag
In 1929 besloten dierenbeschermers dat er een 
speciale dag moest komen voor dieren. Een dag waarop 
mensen stilstaan bij de rechten van dieren.  
Ze mogen bijvoorbeeld niet verwaarloosd of mishandeld 
worden. Weet jij waarom ze 4 oktober tot dierendag 
uitgeroepen hebben? 

Dat komt door een heel beroemde dierenvriend, 
 Franciscus van Assisi. Hij was de zoon van een rijke 
koopman, maar geld en mooie kleren maakten hem niet 
gelukkig. Hij verliet zijn vader en trok de wijde wereld 
in. Zijn hele leven zette hij zich in voor de dieren en de 
natuur. Zij waren hem heel dier-baar; hij hield veel van 
hen. Hij praatte met de dieren alsof het mensen waren, 
en noemde ze zijn broers en zussen.  

Franciscus was een van de eersten die in het openbaar 
zijn liefde voor de dieren uitsprak. Hij vond dat mensen 
goed voor ze moesten zorgen. Daarom vieren we dieren-
dag op 4 oktober, Franciscus’ sterfdag. 

Doe je mee?
Graag nodigen we jou uit voor
KinderKerk in de Willibrorduskerk

zondag 3 december 16.00 uur
Andere data KinkerKerk: 

2016: 25 december (eerste kerstdag)
2017:  7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 

6 mei, 3 juni, 1 juli, 2 september, 7 oktober, 
4 november, 2 december.

Voor informatie zie de website bij Jeugd.

•
•
•

Zingen 
Een lied over Franciscus. Melodie: De zevensprong. 

Heb je al gehoord van de dieren, de dieren, 
heb je al gehoord van de dierenvriend? 
Hij kende vogels, poes en kat, 
verstond wat God te zeggen had! 
En dat was Frans, de dierenvriend!

Heb je al gehoord van Franciscus, Franciscus, 
heb je al gehoord van die vreemde man? 
Hij wilde Jezus volgen gaan, 
hij trok de armste kleren aan. 
En zo was Frans, de dierenvriend, arm met arm! 

Nader belicht
De H. Clara leefde in de tijd van de Franciscus. Ze was 
de eerste vrouw die hem navolgde, en stichtte de orde 
van de zusters Clarissen. Volgens een legende zou Clara 
voor mooi weer zorgen. Vroeger brachten de mensen 
een worst naar het klooster, als ze mooi weer wilden. 
De zusters beloofden daarvoor dan te bidden. 

Hier in de buurt is 
geen Clarissenkloos-
ter. Gelukkig is er 
wel een beeldje van 
de H. Clara aan de 
Petruskerk. Daaraan 
hangen de mensen 
nu een worst om aan 
de H. Clara mooi weer 
te vragen. Zo wordt 
dit oude gebruik toch 
voortgezet. Kun jij het 
beeldje aan de kerk-
muur vinden? 

Heb je al gehoord van Assisi, Assisi, 
heb je al gehoord van die mooie stad? 
Daar deelde Frans al wat hij had 
met de armen op zijn levenspad! 
Zo was Frans, de dierenvriend, arm met arm, hij deelde uit.

Heb je al gehoord van zijn moedertje Aarde, 
heb je al gehoord van het Zonnelied? 
Frans noemde alles broer en zus 
omdat God Vader van ieder is. 
Zo was Frans, dierenvriend, arm met arm, hij deelde uit, 
God zij dank!  
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De ark van Noach
Behalve Franciscus zorgde ook een man uit de Bijbel goed 
voor dieren. Zijn verhaal lees je hieronder. 

God heeft er genoeg van: overal maken mensen ruzie. 
Ze zijn boos en zorgen niet meer voor elkaar. Eén man is 
wel vriendelijk en goed, voor de mensen én de dieren. Hij 
heet Noach. God zegt tegen hem: “Bouw een boot voor 
je familie en voor alle dieren. Straks gaat het regenen en 
het zal niet meer ophouden.” En dus maakt Noach een 
grote woonboot: een ark. “Oef,” zegt hij, “de ark is klaar.”

Er komen dieren aangelopen. Noach laat ze in de boot 
stappen en telt: “Twee olifanten, twee duiven, twee 
koeien, twee apen, twee vlinders, twee beren, twee …” 
Van elke soort mogen er twee in de ark, een mannetje 
en een vrouwtje. Hij heeft het maar druk met het ver-
zorgen van al zijn dieren.

Als ook Noach en zijn familie in de ark zijn, sluit God de 
deur achter hen. Dan begint het te regenen, steeds 
harder. Eerst zijn er enkele plassen maar al gauw ligt de 
boot helemaal in het water. Hij begint te drijven.
Hé,” zegt Noach op een dag, “het regent niet meer zo 
hard.” Hij laat een duif los en zegt: “Ga eens kijken of 
je al wat grond kunt zien.” Maar de duif komt uitgeput 
terug: er is alleen water!

Na een tijdje laat Noach de duif opnieuw los. Het wordt 
al donker als hij terugkomt… met een takje in zijn bek. 
Noach is erg blij. Het water is aan het zakken! Als het 
bijna helemaal weg is, laat hij alle mensen en dieren uit 
de ark. Ze zijn blij weer vaste grond te voelen. 
Noach en zijn familie danken God, omdat ze samen 
met de dieren weer op aarde kunnen leven. En God? Hij 
kleurt de hemel met een reuzegrote regenboog. 
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Prijspuzzel
In deze NorbertusBode staan dieren centraal,  
zo ook in onze prijspuzzel. Maak de spreek
woorden af in de puzzel op de website van de 
Norbertusparochie bij Jeugd, Nieuws.  
Zit je nog op de basisschool en wil je kans 
maken op een prijsje? Mail de oplossing dan 
vóór 31 oktober naar info@hnorbertus.nl. 

Nog meer Bijbelverhalen

Zojuist verscheen Het katholieke geloof ontdekken.  
Dit prachtige boek heeft drie delen: 

verhalen uit de Bijbel; 
de geschiedenis van het christendom;
geloofsinhoud en sacramenten.

 
Het is meer dan zomaar een kinderbijbel! Het boek 
informeert kinderen over het geloof maar prikkelt hen 
ook om zelf verder te zoeken en te beleven. 

Van harte aanbevolen voor jonge gezinnen. Misschien 
een mooi geschenk voor communie of vormsel?  
Heb je trouwens al gezien dat de H. Franciscus en de 
ark van Noach op de kaft staan? 

•
•
•

Handen uit de mouwen
Franciscus betekende ook veel voor mensen. Eén van 
hen was vrouwe Jacoba in Rome. Als Franciscus bij 
haar op bezoek ging, 
maakte zij lekkere dingen 
voor hem, zoals Jacoba-
koekjes. Wil je de legende 
van de Jacobakoekjes 
lezen? Kijk dan op de 
website bij Jeugd, Nieuws. 
Probeer de koekjes zelf 
maar eens te bakken. Wie 
ga jij ermee verwennen. 

Tip! 
Heb je enig idee hoe groot de ark van Noach en zijn 
dieren was? Een Nederlandse aannemer heeft de boot 
nagebouwd. Benieuwd hoe hij er uitziet? Bekijk dan het 
filmpje op www.arkvannoach.com 
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Johan is heel bedreven in 
het werk op het land.  
Hij kan prima omgaan 
met machines en levert 
keurig werk af. Twan ver
zorgt meer het vee, zorgt 
voor schone stallen en 
voor de 25 kalveren. Rond 
zes uur staan ze op om de 
70 koeien te melken.  
Ze voelen zich prima thuis 
tussen het vee. Het zijn 

hun dieren. Johan kent ze precies en weet feilloos aan te 
wijzen welke koe geïnsemineerd moet worden. Ook bij 
het kalveren is hij aanwezig, al is het midden in de nacht.

Voor Jack en Ria is hun gezin alles. Ze wilden ook hun 
zonen een goede en waardevolle toekomst geven. Aan 
vakanties kwamen ze daardoor niet toe. 
Soms ervaren ze weleens wat onbegrip, maar dat laten 
ze voor wat het is. Samen genieten ze van wat ze bereikt 
hebben in de veertig jaar dat ze getrouwd zijn, en daar 
zijn ze terecht heel trots op. 

Morgenkind van Kris Gelaude

Eendagsbloem 
in onze handen.
Je kwam voorbij.
Een onuitwisbaar ogenblik
van volgehouden leven.
Het was geen droom.

We hebben je gedragen.
Je hebt ons aangeraakt.
Jouw naam
een vingerafdruk
in ons bestaan.

Uit: Voor wie woorden zoekt, uitgeverij Averbode.

Morgenkind gaat over kinderen die dood werden 
 geboren of maar kort hebben geleefd. Vaak zijn ze in 
een ver maar niet vergeten verleden begraven in een 
naamloos graf, dierbaren in stil verdriet en blijvend 
gemis achterlatend…

Op een warme donderdagochtend word ik gastvrij 
ontvangen door de familie Van Gastel in De Toekomst in 
Diessen. Deze boerderij is rond 1900 gebouwd.  
De gebouwen en het land, eigendom van een Tilburgs 
klooster, werden verhuurd aan boeren die de woeste 
gronden ontgonnen en er vruchtbaar land van gemaakt 
hebben.

Derde generatie
Ria is geboren in BerkelEnschot. Toen ze vier jaar 
was, verhuisde het gezin naar de boerderij aan de 
Beerseweg. Jack stamt uit Nuenen. Hij ontmoette 
Ria in Valkenswaard en na twee jaar verkering zijn ze 
getrouwd. Jack nam de boerderij van zijn schoonvader 
over. Twee jaar geleden hebben ze het bedrijf overge
dragen aan de derde generatie: Mariëlle, hun dochter. 
Jack werkt ‘s morgens en ‘s middags nog mee.

De belangrijkste werknemers zijn hun twee zonen, 
Johan en Twan, die ook op het bedrijf wonen. Beiden 
hebben een verstandelijke beperking. Ze zijn thuis 
opgegroeid en hebben van jongs af aan meegeholpen. 
Johan melkte al met zijn 14 jaar in zijn eentje zestig 
koeien. Al vroeg leerde hij van pa het land te bewerken. 
Daarnaast gingen de broers naar een zmlkschool in 
Tilburg. 

Jack vertelt met een ondeugend lachje, dat hij zijn 
zonen in drukke tijden wel eens ziek meldde. Uiteraard 
vertelde hij de leerkrachten wel de ware reden van hun 
afwezigheid. Omdat ze nieuwsgierig waren naar wat 
de jongens thuis op het bedrijf deden, nodigde Jack 
hen uit dan maar eens op bezoek te komen. Ze keken 
hun ogen uit en konden amper geloven dat de beide 
knapen op die leeftijd al met zoveel vakmanschap en 
plezier actief waren op het bedrijf van pa.

Vertrouwen
Op de vraag hoe hij dat aanpakte, vertelt Jack dat hij de 
jongens vanaf het begin zijn vertrouwen gaf.  
“Als er eens iets misging, dan moest je niet mopperen”, 
zegt hij. “Met harde hand bereik je niets. Als je hen laat 
ervaren dat je in hen gelooft, kun je heel veel bereiken.  
Het mooie is dat je dan ook veel van hen gedaan krijgt 
en er veel voor terugkrijgt.”

 
van ons

 
Jack en Ria van Gastel

EenEen
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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) 
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Gelovig afscheid 

Riet de LaatRombouts, † 15 juni, 87 jaar
Erna Jutende Jong, † 21 juni, 79 jaar
Cees van Gestel, † 26 juni, 77 jaar
Jo Stokkermans, † 28 juni, 82 jaar
Harrie Hesselmans, † 28 juni, 94 jaar
Toke van der MaasMerckx, † 10 juli, 89 jaar
Ciska van de PasKemps, † 14 juli, 101 jaar
Jan Verhoeven, † 27 juli, 83 jaar
Maria KluijtmansFransen, † 29 juli, 91 jaar
Gerrit Vissers, † 10 augustus, 77 jaar
Mien WillemseClaassen, † 29 augustus, 90 jaar
Finygriet Hexspoor, † 9 september, 63 jaar
Lies Kuijpersde Laat, † 25 september, 93 jaar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor uw agenda

Koffiedrinken in De Eenhoorn 
Na de Eucharistieviering van 19.00 uur:  
zaterdag 22 oktober en zaterdag 26 november
Koffiedrinken in de Petruskerk 
Na de Eucharistieviering van 11.00 uur: 
zondag 13 november en zondag 11 december
Vergadering kerkbestuur
Woensdag 9 november om 19.45 uur
Viering van het H. Vormsel in de Petruskerk
Zondag 20 november om 11.00 uur
Adventsmeditatie Andreaskerk 
Woensdag 30 november; 7, 14 en 21 december om 
19.30 uur
KinderKerk in de Willibrorduskerk
Zondag 3 december om 16.00 uur. Na afloop ranja en 
koffie. Meer informatie op de website.

Van harte proficiat

Het diamanten huwelijksfeest hebben  
gevierd

Piet en Annie de BrouwerKlessens
op dinsdag 13 september

•

In onze parochie

Gedoopt
Lenne Verburg  
* 31 juli 2015,  31 juli 2016 
dochter van Sander Verburg en Anastasia Somers
Nica Verhagen  
* 15 dec. 2015,  7 augustus 2016  
dochter van William Verhagen en Bettina van Oorschot
Jolene van Antwerpen  
* 14 maart 2016,  18 september 2016  
dochter van Lennard van Antwerpen en Laura van Beers

Informatieavond doop
8 november, 19.45 uur pastorie Diessen
28 november, 20.00 uur in de Petruskerk  
(ingang achterom)

Doopdata in de Willibrorduskerk
16 oktober, 6 november, 27 november, 18 december,  
15 januari, 29 januari

Doopdata in de Petruskerk
23 oktober, 4 december, 22 januari, 5 februari

•

•

•

•
•

Wist u dat ...

u van harte welkom bent bij de  
gespreksgroep Vrouw en geloof en bij 
de Open gesprekskring? 
u meer info over beide gespreksgroepen vindt op de 
website bij Bezinning, Gesprekskringen?
we starten met KinderKerk? Zie website bij Jeugd.
de gerestaureerde schilderijen van het Anna en het 
Mariaaltaar in de Willibrorduskerk teruggeplaatst zijn?

•

•
•
•

Louis de Groot heeft op de begraafplaats in Diessen met 
een gedenkteken vormgegeven aan wat de dichteres 
wil zeggen. Op elk van de andere begraafplaatsen in 
onze parochie komt een vlinder in keramiek met de titel 
van het gedicht, een verwijzing naar het grote monu
ment in Diessen.

Op deze wijze herdenken ook wij als parochie en leef
gemeenschap onze ’morgenkinderen’. We betonen ons 
medeleven aan iedereen die het gemis van een kind 
steeds weer ervaart. Voor details van het monument zie 
de website bij Algemeen, Begraafplaatsen.

Officiële opening en inzegening monument
Op zaterdag 22 oktober om 18.45 uur is de officiële 
opening van de gerestaureerde begraafplaats, gevolgd 
door de inzegening van het monument. Aansluitend 
wordt om 19.00 uur de H. Mis opgedragen voor Frans 
en Suze SchuurmansRobijn. Met een legaat van 
mevrouw Schuurmans is het kerkhof opnieuw ingericht. 
Na de viering koffie met iets lekkers in de Eenhoorn. 


