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Gastvrijheid

Hebt u de vakantie al geboekt? Gaat u dan met tent of 
caravan, in een hotel ‘all-in’ of hebt u liever B&B?  
Er zijn mogelijkheden te over! En dan hebben we het 
nog niet over het scala aan reisbestemmingen… Hoe en 
waar dan ook, velen van ons zullen weer ergens te gast 
zijn en genieten van een andere taal en cultuur, van 
lekker eten en vooral van mensen. Want de bijzondere 
ontmoetingen op je vakantie blijven je meer bij dan de 
mooiste gebouwen.
Wie ergens te gast is, treedt binnen in andermans leef-
wereld. Het vraagt van de gastheer/-vrouw een uitno-
digende houding om iemand gastvrij te ontvangen, 
zich ‘thuis’ te laten voelen. Wie merkt dat er geen moeite 
gespaard is om het verblijf zo aangenaam mogelijk te 
maken, heeft zeker een geslaagde vakantie! 

Ook de evangeliën staan vol ‘gastvrije’ verhalen. Hoe 
vaak was Jezus niet te gast bij iemand thuis? Ook daar 
zullen aan tafel bijzondere gesprekken op gang zijn 
gekomen. Je zou je bij al die verhalen de vraag kunnen 
stellen: “Wie is nu bij wie te gast?” Want ‘gast-Heer’ zijn, 
zit Jezus in het bloed. Bij Hem mag elke mens zich thuis 
voelen en tot rust komen…
Zalig, zo’n vakantie! 

Gastvrij hart en huis

Evita Beijers (40), woonachtig in Hilvarenbeek en 
kinder- en jeugdpsycholoog, is getrouwd met Christian 
Vriens en heeft vier kinderen van 7 tot 14 jaar. Al een 
heel huishouden op zich... Toch is er tussen de middag 
nog ruimte voor twee neefjes en enkele dagen in de 
week voor twee kleintjes van haar schoonzus. 

De gaatjes vult Evita met haar hobby’s: haken, breien, 
koken, werken in de moestuin. 
In dit ongetwijfeld drukke maar gastvrije en warme 
gezin was anderhalf jaar lang ook nog plaats voor 
een pleegkindje. Was, want het jongetje van toen tien 
maanden is sinds kort terug bij zijn moeder…

Waarom een pleegkind? 
Evita praat er nuchter over. Ze wil graag iets voor een 
ander doen, en: “Als je meer kinderen hebt, is er ook 
altijd plek voor andere.” Die passen zich gemakkelijk 
aan; ze leren als vanzelf met elkaar spelen, voor elkaar 
zorgen. Al een hele tijd speelden Christian en Evita met 
het idee pleegouders te worden, maar pas toen de kin-
deren ouder werden, was er in hun gezin ruimte voor. 
Evita en Christian meldden zich via een website aan bij 
de pleegzorg. De verplichte ‘stappencursus’ wees uit dat 
ze geschikt waren en echt bereid een kind op te nemen. 

“Wanneer zullen we opengaan?”
…klinkt het aan het einde van dit traject. Alsof het een 
winkel betreft… maar het is jargon voor: wanneer gaan 
we een kind bij jullie plaatsen? Er ging nog wat tijd 
overheen voor ze echt het verzoek kregen een baby op 
te nemen. 
Ze hebben bewust gekozen voor een baby want een 
ouder pleegkind had een concurrent van leeftijdgenoten 
in het gezin kunnen worden. Als háár kroost op school 
was, had Evita tijd en aandacht voor het kleintje, én voor 
zijn moeder. Die kwam hem wekelijks opzoeken of ze nam 
haar zoontje mee naar zijn oma. Goed voor de hechting. 

Pleegzorg
Pleegouder zijn betekent verantwoordelijkheid dragen 
voor andermans kind. Dat kan zwaar zijn maar de pleeg-
zorg is op de achtergrond altijd aanwezig als steun en 
toeverlaat, zoals bij problemen met de moeder.            >>
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In onze gemeente zijn tien adressen met pleegkinderen; 
landelijk staan er 4000 klantjes op de wachtlijst. 
De behoefte aan pleegouders is dus groot.
Opvangmogelijkheden variëren: in het weekend, om 
ouders even te ontlasten; of ten tijde van een crisis, 
eventueel voor langere tijd; of in de vorm van lang-
durige zorg tot het kind 18 is. Pleegzorg valt in onze 
omgeving onder Sterk Huis in Goirle.

“Laat de kinderen tot mij komen…”
Hun pleegkindje kwam in huize Vriens als baby, als 
peuter ging hij terug naar zijn moeder. Hem afstaan 
was moeilijk voor Evita. Na een evaluatiegesprek met 
Sterk Huis nemen ze mogelijk weer een kindje op. Hoe 
hun beslissing ook uitvalt, ze laten dagelijks zien dat de 
deur van hun hart en daarmee van hun huis gastvrij en 
wagenwijd openstaat voor kinderen… 

Graftekens begraafplaatsen Norbertusparochie

Op enkele begraafplaatsen zijn alleen graftekens in de 
vorm van een standaardmodel kruis toegestaan. Doel 
van dit voorschrift was de begraafplaatsen een uni-
forme uitstraling te geven. De laatste tijd komt vaker de 
vraag een afwijkend model te mogen plaatsen voor het 
staande deel van het grafmonument. Het parochiebe-
stuur is aan deze wens tegemoetgekomen. 
De geldende regels zijn inmiddels gewijzigd. Als afwij-
kende graftekens passen in de christelijke traditie zijn 
ze toegestaan. De nieuwe voorschriften vindt u op onze 
website www.h-norbertus.nl bij : 
Algemeen/Begraafplaatsen/Documenten. 

De kerk is open…

In de zomer kunnen belangstellenden het fraaie interieur 
van de Sint-Petruskerk in Hilvarenbeek bewonderen. 
Van half juni tot medio september is het gebouw elke 
middag - behalve op maandag - van 14.00 tot 16.00 uur 
open. Al sinds 1995 is dat mogelijk dankzij de werkgroep 
Openstelling Sint-Petruskerk. We spraken met Piet van 
Hees, coördinator van deze groep.
“Alle 17 vrijwilligers hebben - ieder op hun manier - wel 
iets met de kerk,” vertelt Piet. Ongeveer de helft is ook 
lid van de Beekse gilden, die al eeuwenlang goede con-
tacten onderhouden met de parochie. Samen zorgen de 
vrijwilligers ervoor dat bezoekers zich welkom voelen, 
en staan ze klaar om wat meer over onze Petruskerk te 
vertellen.

Bezoekers
Waar komen die 2000 bezoekers per jaar vandaan? 
Fietsers uit alle windstreken stappen af bij de kerk en 
komen binnen via de uitnodigend openstaande deuren. 
Bezoekers uit Groningen, de Randstad en zelfs Australië 
wippen binnen. Onder hen veel ouderen. 
Vaak lopen mensen zomaar even de kerk in om een 
kaarsje te branden bij het Maria-altaar, of een moment 
in stilte te bidden. Gasten zijn vaak verrast door de 
schoonheid van het interieur en de warme kleuren, als 
de zon door de ramen valt. Opvallend veel bezoekers 
informeren naar het aantal kerkgangers in de weekends. 
Als ze horen dat in de zondagsviering het middenschip 
vaak goed gevuld is (± 200 bezoekers), worden ze even 
stil: “Zoveel?”

Rol vrijwilligers
Met een folder in de hand kunnen bezoekers zelf een 
kennismakingsrondje doen, maar ze kunnen over 
verschillende bezienswaardigheden in het interieur ook 
uitleg krijgen. De vrijwilligers wijzen daarbij graag op 
cd’s van organist Ad van Sleuwen en onze koren, of op 
de boekjes met preken van pastor Cees Remmers, die 
achter in de kerk te koop zijn. En ja, behalve gastheer 
zijn de vrijwilligers ook een beetje kerkwacht.  
Open oren en ogen zijn hierbij niet overbodig...

Welkom…
Als bezoekers vanaf de Vrijthof het bord zien met de 
tekst ‘De kerk is open’, betekent dat: je bent welkom!

Voor meer informatie of een rondleiding voor een groep 
kan men contact opnemen met Piet van Hees op  
(013) 505 2641 of via pjjvhees@kabelfoon.nl 

Dank u wel

De opbrengst van de collecte in de vasten bedraagt 
€ 2.500,00. Het bedrag is bestemd voor het woon-
project BENJAMIN, een initiatief om jongeren met 
een meervoudige beperking te laten wonen met 
zorg op maat, dicht bij huis en midden in de samen-
leving. Een initiatief dat we van harte ondersteunen.

Ook de Willibrorduskerk is open voor bezichtiging of 
rondleiding. Groepen kunnen zich hiervoor aan-
melden bij Ad Hoozemans op 06-15 50 33 57 of via 
adhoozemans5@gmail.com.
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Vakantiekinderen
Sinds 1961 haalt Stichting Pax Kinderhulp buiten-
landse kinderen een poosje naar Nederland. Thuis 
leven ze in een verdrietige situatie; hier komen ze 
even op adem in een gezin. 

Dawid
Sinds het voorjaar van 
2017 is de familie 
 Verhoeven-Hoozemans 
uit Baarschot vakantie-
familie voor de zesjarige 
Dawid uit Berlijn. Rond 
Pasen, in de zomer- en in 
de kerstvakantie komt 
hij enkele weken naar Nederland. In Berlijn woont hij 
samen met vijf andere kinderen in een van de kleinste 
weeshuizen van de stad. Er werken vier of vijf vaste 
begeleiders, maar de kinderen leven er zonder ouders, 
broertjes, zusjes of andere familie. 
Toen Rob en Marian anderhalf jaar geleden hoor-
den over de mogelijkheid vakantiefamilie te worden, 
 besloten zij zich aan te melden bij Pax Kinderhulp. 
Marian: “Ik ben toch thuis voor de kinderen, wij willen 
graag iets voor een ander doen en waar vier kinderen 
aan tafel zitten, kan er nog wel een vijfde bij.” En zo 
kwam Dawid - het zonnestraaltje van het huis, zoals 
zijn begeleiders hem noemen - in hun leven. 

Gezinsleven
Tijdens de vakanties sluit Dawid als jongste telg van 
het gezin mooi aan in de rij. De familie Verhoeven pro-
beert hem zoveel mogelijk mee te geven van het leven in 
een normaal gezin. Samen aan tafel eten, lekker uit-

Gastvrijheid
De zomervakantie staat voor de deur. Misschien ga je 
naar een ver en vreemd land? Zien en ervaren hoe de 
mensen daar leven? Het geeft een fijn gevoel als je er 
hartelijk ontvangen wordt. Mogelijk blijf je dichter bij 
huis en probeer je toeristen hier in het dorp wegwijs 
te maken, om hun een fijne vakantie te bezorgen. Dan 
voelen zij dat ze bij ons welkom zijn. Iemand hartelijk 
ontvangen heeft alles met ‘gastvrijheid’ te maken.  gebreid in bad en een verhaaltje voor het slapen gaan, 

mee boodschappen doen (en iets lekkers mogen uitzoe-
ken), een dagje uit naar dierentuin of pretpark, met de 
andere kinderen mee naar de sportclub, maar ook je aan 
de regels houden en meedraaien in het gezin. Voor Dawid 
is dit helaas niet vanzelfsprekend. Door hem in de weken 
dat hij bij hen is, extra aandacht te geven en te laten 
zien wat voor de vakantiefamilie normaal is, probeert de 
familie Dawid een stukje hoop mee te geven. 
Ook de kinderen in het gezin leren er veel van. Vooral de 
jongste - Toon, die een jaar ouder is dan Dawid - komt 
met veel vragen: “Wie leest Dawid thuis voor?” en: “Wie 
komt er op zijn verjaardagsfeestje”? Omdat Dawid bij 
zijn vorige bezoek één dag na zijn zesde verjaardag bij de 
familie arriveerde, kon Toon zelf op zijn feestje komen. 

Foto-album
Dawid is inmiddels drie keer bij de familie Verhoeven op 
vakantie geweest. Zij worden steeds meer écht familie 
voor hem en langzaam maar zeker begint hij meer over 
zijn leventje in Berlijn los te laten. Marian maakt foto’s 
van alles wat het gezin met Dawid doet. Een boekje met 
die foto’s krijgt hij mee. Dan heeft hij in Berlijn ook iets om 
over te vertellen. Zo kan Dawid laten zien wat hij allemaal 
gedaan heeft, en nog eens terugdenken aan de familie.

Pax Kinderhulp
Marian geeft aan dat Pax Kinderhulp nog op zoek is naar 
vakantiefamilies. Denk je dat het iets voor jullie gezin 
is? Marian wil jullie er graag meer over vertellen. Haar 
telefoonnummer is 06-45 69 39 06. 

Tabernakel
Het mooi versierde kastje op het hoofdaltaar in onze 
kerken is het tabernakel. Daarin wordt de schaal met 
hosties - het Brood van Jezus - bewaard. Het taber-
nakel trekt alle aandacht; 
het lijkt wel alsof de 
hele kerk eromheen is 
gebouwd... Jezus staat 
echt centraal! Hij is dan 
ook echt aanwezig in het 
heilig Brood. Als teken 
daarvan brandt er een 
kaarsje in de rode Gods-
lamp. Er is dus altijd 
Iemand thuis in de kerk 
om jou welkom te heten!           Lees verder op pagina 4  >>
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Zwaluwenlijn
Weet je dat er mensen zijn die gastvrij zijn voor… 
vogels in de vrije natuur? Ze bouwen bijvoorbeeld mus-
senhotels en uilenkasten. Ook voor de zwaluwen wordt 
tegenwoordig goed gezorgd.  
 
Bah, al die poep op m’n stoep, dachten de boeren vroe-
ger, en ze haalden de zwaluwnesten aan hun schuren 
weg. Gevolg: minder jonkies. Op de Wouwershoeve aan 
het Groot Loo in Hilvarenbeek doen ze dat al lang niet 
meer. Daar zijn zwaluwen meer dan welkom. En de poep, 
die schrobt de boer gewoon weg. 
Vlakbij, op boerderijcamping Het Achterste Loo, zien 
ze deze vogels ook graag komen. De Agrarische Natuur
vereniging (ANV) heeft drie elektriciteitspalen met 
draden neergezet. De zwaluwen zitten daarop veiliger. 
Zo hoog zien ze roofvogels beter aankomen dan op het 
 prikkeldraad rond de weilanden. 

Het is een prachtig 
gezicht,  die zwaluwen 
op de draden, vlak voor 
ze met een hele zwerm 
naar het warme Zuiden 
 vliegen. Als ze overwinterd 
hebben, komen ze het 
volgend voorjaar graag 
terug naar deze gastvrije 
plek… 

In het huis van Maria en Martha (Lucas 10, 3842)

Dit verhaal vind je in de Bijbel. De zussen ontvangen 
Jezus hartelijk en gastvrij, ieder op hun manier. Martha 
heeft geleerd goed voor een ander te zorgen, en is 
gastvrij en dienstbaar. Maria is gastvrij door met 
hart en ziel bij Jezus te zijn. Jezus wil met dit verhaal 
zeggen: maak wat ruimte om naar Jezus én naar elkaar 
te luisteren, ook al heb je het druk met andere zaken. 

-�-

Op een dag komt Jezus in het dorp Betanië. Hij 
gaat op bezoek bij twee zussen, Martha en Maria. 
Martha ontvangt Jezus. “Welkom, gaat u toch 
zitten, wilt u iets drinken?” Ze loopt druk heen en 
weer. Ondertussen zorgt ze ook voor het eten. 
Maria zit in een hoekje. Jezus gaat naar haar toe. 
Maria luistert naar zijn verhalen en naar wat Hij te 
zeggen heeft. 
Martha heeft het heel druk. Ze gaat naar Jezus 
toe en vraagt: “Vindt U dit eerlijk? Mijn zus laat mij 
al het werk alleen doen! Zeg eens tegen haar dat 
ze mij moet komen helpen.” Maar Jezus antwoordt: 
“Martha, Martha, wat maak je je toch druk over 
alles! Maria kiest ervoor naar mijn woorden te 
 luisteren, en dat is iets wat echt belangrijk is.” 

 G A H U I S A S N T
 V R F I J I U E H L
 H T M O R N O Z U E
 E I H A O D E I E D
 L E M C R L S K N J
 P E I N A T E B O O
 E N T M E D H G O K
 N Z O R G E N A E T
 D I E N S T B A A R
 I N E K R E W N A G

Woordzoeker 

aandacht
Betanie
dienstbaar
doen

geloof 
helpen
huis
Jezus

koken
luisteren 
Maria
Martha

werken
zorgen

Streep de woorden weg. De overgebleven letters vormen 
achter elkaar de oplossing. De oplossing vind je op pagina 6.

Een lied… 
van Elly en Rikkert van de cd Een boom vol liedjes 1.  
Voor de vrolijke melodie en een filmpje bij dit liedje zie  
de website bij Nieuws, NorbertusBode zomer 2018. 

Refrein 
 
Martha, Martha,  
leg je bezem neer.
Al dat werken komt  
een andere keer.
Martha, Martha,  
altijd in de weer.
Kies het beste deel,  
luister naar de Heer.

Ik moet werken, bezig zijn.
Want dat vindt de Heer zo fijn.
Nee, zegt Jezus, wees nou stil.
Luister eerst naar wat ik wil.
Refrein
Ik moet werken steeds maar weer.
Want dat doe ik voor de Heer.
Nee, zegt Jezus, dat gaat mis.
Weet je wat belangrijk is?
Refrein

Tabernakel vroeger
Het tabernakel is al heel oud. In Jezus’ tijd was er in de 
tempel ook een tabernakel. Dat was de ruimte waarin 
God het joodse volk het meest nabij was, zoals Jezus 
ons nabij is in de hosties. 
Al ver vóór Jezus’ tijd werden in het tabernakel de 
‘stenen tafelen’ bewaard. Dat waren platte stenen met 
daarop de tekst van de tien geboden. Een verhaal in de 
Bijbel vertelt hoe God die tien geboden aan Mozes gaf, 
toen hij de leider van het joodse volk was. Op de website 
bij Nieuws kun je er meer over lezen. 
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Haar voornaamste taak is ervoor zorgen dat de pastoor 
een warm thuis heeft, van waaruit hij zijn werk kan 
doen en waar hij ook de nodige rust en ontspanning 
vindt. 

Vrijwilligersavond in de tuin
Tijdens de vrijwilligersavond in juni is de prachtige tuin 
beschikbaar voor iedereen die heeft bijgedragen aan 
een geslaagd parochieel jaar. Op Bourgondische wijze 
maakt het parochiebestuur dan zijn dank kenbaar aan 
die honderden vrijwilligers die voor de parochie actief 
geweest zijn. 
Door haar activiteiten op de pastorie heeft Peet veel 
parochianen leren kennen. Het is fijn te merken dat 
velen het gemeenschappelijke doel - een gastvrije 
omgeving scheppen voor iedereen - heel erg waarde-
ren. Daarom gaat ze nog steeds met plezier naar haar 
werk. Zo geeft ze mede vorm aan een parochie waarin 
iedereen die dat wil, zich welkom mag voelen. 

Afscheid secretaris parochiebestuur

Op 1 mei heb ik na twee 
termijnen afscheid geno-
men als secretaris van het 
parochiebestuur. Nu ik 
raadslid ben voor het CDA 
is het goed mijn bestuurs-
periode bij de parochie 
niet te verlengen. Ondanks 
de problemen bij de fusie 
van vijf parochies en de 

herbestemming van drie kerken kijk ik met plezier terug 
op de collegiale samenwerking in het bestuur. Samen zijn 
we deze moeilijke tijd doorgekomen. Ik hoop van harte 
dat er nu een periode aanbreekt van verdere opbouw en 
toenadering. 

Achter de schermen wordt druk gezocht naar iemand die 
mijn functie overneemt. Dank voor het vertrouwen dat 
ik de afgelopen periode heb ondervonden. Ik hoop me 
zeker nog op andere wijze voor de parochie in te zetten.

Cathy Noordergraaf

Gevlucht en toch weer een thuis

In 2012 vluchtte Shamaila Gill met haar kinderen Susan 
en Simon uit Pakistan naar Nederland. Als christen werd 
het werken hen onmogelijk gemaakt, zo zelfs dat een 
verder verblijf daar levensgevaar opleverde. Sohail, haar 
man, bleef noodgedwongen achter. Na een reis van drie 
maanden kwamen ze in Nederland aan. Al na een half 
jaar kregen ze een woning in Diessen toegewezen.

Een warm welkom
Hun buren, die uitstekend Engels spreken, ontvingen hen 
met open armen. Ze konden bij hen met alles terecht. Op 
school kregen de kinderen de aandacht die nodig was. >>

Pastoor Steven Barberien nam vijftien jaar geleden als 
opvolger van pastoor Kraanen zijn intrek in de sfeervolle 
pastorie aan de Heuvelstraat te Diessen. Peet de Graaf, 
geboren in Bladel, getrouwd met Frans en moeder van 
vier opgroeiende kinderen, voelde er wel wat voor de 
jonge pastoor te ondersteunen en hem wegwijs te 
maken in zijn nieuwe parochie. Ze solliciteerde en werd 
benoemd voor 22 uur per week. Na een wat onwennig 
begin merkte Peet al gauw dat het klikte tussen hen. 

Ontmoetingscentrum
Peet kon zich prima vinden in de nieuwe bestemming 
van de pastorie die pastoor Barberien voor ogen stond. 
Het moest een ontmoetingscentrum worden waarin 
iedereen zich welkom zou voelen. Er ging een nood-
zakelijke verbouwing aan vooraf. De werklui kregen 
daarbij al een voorproefje van de Brabantse gastvrijheid 
die Peet zo graag biedt. Zo konden ze, voorzien van een 
‘bakske koffie’, samen hun brood opeten in de grote, 
ouderwets gezellige keuken.
Wat vroeger alleen de ‘pastorie’ - de woning van de 
pastoor - was, wordt na de verbouwing gebruikt 
voor allerlei doeleinden. In het Koetshuis vinden de 
doordeweekse eucharistievieringen plaats en komen 
werkgroepen vergaderen en koren repeteren. In de 
rechteraanbouw is het Parochiecentrum gevestigd met 
ook daar vergader- en ontmoetingsruimtes.

Parochieel visitekaartje
Gaat nu de voordeur open, dan nodigt Peet je gastvrij 
uit binnen te komen en plaats te nemen in de sfeervolle 
ontvangstkamer. Niets wordt zo maar even snel aan de 
deur afgehandeld. 
Ook als mensen de pastorie bellen, is Peet vaak het 
eerste aanspreekpunt. “Bij zo’n eerste contact is een 
luisterend oor belangrijk. Zo kun je mensen vaak op 
hun gemak stellen,” aldus Peet. Je kunt haar daarom met 
recht wel het visitekaartje van de pastorie noemen.
Sinds Marja de Brouwer op het Parochiecentrum werk-
zaam is, handelt zij veel zakelijke afspraken af. Dat geeft 
Peet wat meer tijd voor de dagelijkse huishoudelijke 
werkzaamheden. Samen tijdens de pauze even gezellig 
koffie- of theedrinken met iedereen die op dat moment 
in en rondom de pastorie bezig is, zorgt voor een ont-
spannen sfeer.

 
van ons

 
Peet de Graaf 

EenEen
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Gelovig afscheid

René van Riel, † 24 februari, 71 jaar
Sjaan Witlox-Dankers, † 27 februari, 88 jaar
Ad de Jong, † 27 februari, 86 jaar
Jim Aerts, † 2 maart, 23 jaar
Nel van de Wouw-van Dommelen, † 13 maart, 100 jaar
Maria van Trier-Leysen, † 13 maart, 89 jaar
Tiny Abrahams-Bruurs, † 19 maart, 79 jaar
Toos Nijhuis-Donkers, † 5 april, 82 jaar
Annie van Tilborg-Laureijssen, † 12 april, 76 jaar
Frans Heuvelmans, † 12 april, 86 jaar
Cor Craninckx-Nooijens, † 24 april, 80 jaar
Jeanny Swaanen-van de Laak, † 1 mei, 84 jaar
Willy van Acker, † 13 mei, 89 jaar
Tonny Schoenmakers-van Dommelen, † 14 mei 98 jaar

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

Orgelwandeling
Zondag 3 juni vanaf 14.00 tot 17.00 uur,  
Andreaskerk en Petruskerk.
Avond voor alle vrijwilligers van onze parochie
Vrijdag 8 juni vanaf 18.00 uur (barbecue), pastorietuin 
te Diessen 
Vormselvoorbereiding voor de a.s. vormelingen 
Zaterdag 29 september om 13.00 uur, Peerke Donders 
in Tilburg
H. Vormsel 
Zaterdag 6 oktober om 16.00 uur, Willibrorduskerk  
(onder voorbehoud) 
 
Voor meer agenda-informatie verwijzen we naar onze 
website en naar de wekelijkse publicatie in de Hilverbode.

In onze parochie

Gedoopt

Brechtje de Lange 
* 13 oktober 2012,  22 april 2018
Jenthe de Lange 
* 12 juni 2014,  22 april 2018 
dochters van Jeroen en Nanda de Lange-van Oorschot
Tim Schepens 
* 17 november 2017,  20 mei 2018 
zoon van Paul en Yvonne Schepens-van de Wouw
Rens Bunnik 
* 22 oktober 2017,  3 juni 2018 
zoon van Bart Bunnik en Martine van Rijswijk
Lynn Gosens 
* 11 november 2017,  3 juni 2018 
dochter van Koen en Pauline Gosens-Schilders 

Doopdata in de Willibrorduskerk
Zondag 1 en 29 juli, 26 augustus, 16 september, 7 oktober, 
4 november, 16 december 
Doopdata in de Petruskerk
Zondag 8 juli, 12 augustus, 9 september, 14 oktober, 
11 november, 9 december

•
•

•

•

•

Trouwen gaan

Sergio Blomjous en Domingas Variela 
op zaterdag 16 juni om 14.00 uur  
in de Willibrorduskerk
Sander van den Bosch en Anne Wittebol 
op zaterdag 30 juni om 14.00 uur in de Petruskerk
Moniek Jaspers en Gerard Schrijvers 
op zaterdag 22 september om 14.00 uur in de 
Petruskerk

•

•
•

Ze maakten al snel vriendjes. Een taalcoach en enkele 
andere betrokkenen onderwezen Shamaila de Neder-
landse taal en gewoonten. Na een jaar voegde Sohail 
zich bij hen. Het gezinnetje ging zich steeds meer thuis 
voelen. Ze staken zelf ook de handen uit de mouwen 
door zich als vrijwilliger in te zetten.

Betrokkenheid
Twee jaar geleden sloeg het noodlot toe: Susan over-
leed na een langdurig ziekenhuisverblijf. Parochie, 
school, ouders van medeleerlingen én de buurt leefden 
met hen mee. Ze trokken samen op en regelden een 
warm afscheid. De gemeenschap liet zien hen omarmd 
te hebben. Dat intense meeleven voelde als liefde, die 
volgens Sohail geen grenzen kent.
Ook bij de familie Gill voel je je altijd welkom. Ze zijn 
dankbaar dat ze weer een thuis gevonden hebben. 

Woordzoeker oplossing: gastvrijheid en ontmoeting


