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Einde aan een stukje Liempd’s geschiedenis
Lieve mensen, het valt zwaar om een inleiding te schrijven voor de laatste
Ontmoeting. Er komt een einde aan een stukje Liempd's geschiedenis. Toch
wil ik met een positieve noot beginnen, want op de eerste plaats wil ik de talloze vrijwilligers bedanken die zo vele jaren met hart en ziel een bijdrage
hebben geleverd aan een goede, heldere en hartelijke communicatie vanuit
onze parochiegemeenschap. Het maakt daarbij niet uit of ze voor of achter
de schermen hebben geholpen, voor een korte of lange tijd, of veel of weinig
hebben gedaan, bij deze wil ik iedereen zeer hartelijk bedanken!

Kapelaan Geoffrey de Jong

● Reden om waakzaam te zijn

Helaas moet ik nu ook een stukje
schrijven in mineur, want ik ben zeker
niet de enige die verdrietig is dat er alweer iets vertrouwds gaat verdwijnen
hier in Liempde. We hebben al afscheid moeten nemen van de laatste
pastoor van Liempde en tevens van
onze onafhankelijkheid als zelfstandige

parochie. Ook de pastorie krijgt met
een waarschijnlijkheid grenzend aan
het zekere binnen een afzienbare termijn een nieuwe bestemming. Nu volgt
ook nog eens de Ontmoeting. Er is dus
alle reden om ongerust te zijn en
waakzaam. We zitten als kerk in Nederland al ruim 40 jaar in een ernstige
crisis en een groot gedeelte van de geloven is in meer of mindere mate afgehaakt. In eerste instantie leek alles gewoon door te gaan, maar de gevolgen
worden helaas steeds meer voelbaar.
In tegenstelling tot wat velen denken is
de kerk niet een “bovenaf” organisatie,
maar een “onderaf” organisatie. Daarbij
is Nederland zowat het enige land in
Europa waar de kerk niet op één of
andere wijze wordt gesteund door de
overheid. Ten goede of kwade maakt
niets uit, maar de scheiding tussen
staat en kerk is absoluut in Nederland.
Er komt dus geen geld van Europa, het
Vaticaan, de overheid, ons bisdom,
maar uitsluitend van de eigen parochianen en andere weldoeners. Waar een
bisdom of parochie gezond is hoeft dit
geen probleem te zijn, maar met de
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groeiende ontkerkelijking en secularisatie zijn we zeer kwetsbaar geworden
als Nederlandse kerk.

● Kerk is kwetsbaar geworden

Om een lang verhaal kort te houden: er
komt geen geld van boven, de reserves zijn na 40 jaar bijna overal op en
van onderaf dragen steeds minder
mensen iets bij. Ook de gemiddelde
leeftijd in de parochies wordt schrikbarend hoog. De gevolgen zijn alom
merkbaar. Ons eigen bisdom in Den
Bosch heeft bijna alle personeel moeten ontslaan om niet failliet te gaan en
ook het bisdomsblad is gestopt. Steeds
meer kerken worden gesloten en “anders bestemd”, en waar ze open blijven
gaan ze in steeds grotere fusies op.
In theorie had er ook voor Liempde,
Esch, Lennisheuvel en Boxtel maar
één kerk moeten openblijven, maar gelukkig is het NIET zo ver gekomen. Dat
betekent helaas niet dat we uit de
brand zijn. In de komende 10 jaar zullen we toch moeten bewijzen dat het
verantwoord is om 4 kerken open te
houden en dat kan alleen als er voldoende steun van onder is. Zelf ben ik
ervan overtuigd dat de huidige ontwikkeling kan worden omgedraaid. Je
schouders onder onze kerk zetten
hoeft niet te betekenen dat iemand de
kerk plat loopt of vrijwilligerswerk doet,
ook al wordt beide op prijs gesteld. Als
voldoende mensen zich voor een “cultuurhistorisch monument” willen inzetten of hun “eigen kerk”, ongeacht de
persoonlijke overtuiging en gewoon
omdat het bij Liempde hoort en bij ons

dorp, dan kan er zeker hoop zijn voor
de toekomst. In de komende 10 jaar
zullen veruit de meeste kloosters
sluiten. Zeker de helft van de kerken in
naburige dorpen zullen sluiten. Het
aantal priesters en pastoraal werkenden zal gezien de gemiddelde leeftijd
ook halveren omdat ze te oud worden
of helaas overlijden. Misschien hebben
we over 10 jaar zelfs al de eerste fusie
tussen bisdommen.
De vraag is of wij het zo ver laten
komen hier in Liempde. Persoonlijk
hoop ik dat er over 10 jaar een bloeiende dorpsgemeenschap en geloofsgemeenschap zal zijn in ons dorp.
Misschien zijn we dan echter al zo ver
dat priesters een bijbaan nodig hebben
om rond te komen en zelfs rond moeten
reizen om in kapellen, zaaltjes en huiskamers de mis te doen. Wat er ook zal
gebeuren, de kerk zal verder gaan, al
dan niet in een kleinere vorm en met
andere structuren als nu. Ondertussen
kunnen we alleen waakzaam zijn en
vooral niet op onze lauweren rusten.

● Het begint met kleine dingen

Het begint al met kleine dingen. Zorg
goed voor elkaar en wees betrokken
van dichtbij of veraf. Vele ouderen zullen
niet de overstap kunnen maken naar internet om informatie te krijgen over de
parochie. Ik hoop dat er lieve kinderen,
kleinkinderen en buren zullen zijn die
helpen waar nodig. Als u toch een keer
naar de Mis komt, vraag dan iemand uit
je eigen omgeving mee die minder mobiel is.
>> vervolg op pagina 7
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Voor kwaliteit en klanttevredenheid
tegen een concurrerende prijs
bent u als particulier en bedrijf
op het juiste adres bij aannemersbedrijf

tel.: 0411 – 63 22 58
www.bouwserviceliempde.nl
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Na nieuw logo nu ook een nieuwe huisstijl
In de vorige Ontmoeting hebben we het nieuwe logo gepresenteerd. Ook de totstandkoming ervan is beschreven. Op basis van dit logo zijn de huisstijl en de website verder vormgegeven en ook dat is goed gelukt…

Eigen huisstijl
In de afgelopen periode hebben we
doorgewerkt aan het ontwikkelen
van een eigen huisstijl.
Deze huisstijl vindt u inmiddels al bijna
overal terug: in het brief- en werkpapier, op enveloppen en kaarten, op
documenten en op contracten en affiches.
Natuurlijk is op basis van dit logo en
de huisstijl de lay-out van de nieuwe
website en de Facebookpagina ontworpen. En daarin zijn de ontwerpers,

Arno en Alex van Son, wat ons betreft
weer uitstekend geslaagd.
Het bestuur vertrouwt erop dat het
door de eigentijdse en moderne
vormgeving van de communicatiemiddelen zijn parochianen goed
weet te bereiken.
●

>> vervolg van pagina 5

● Durf gerust te vragen
Misschien kent u iemand die graag
thuis een keer de communie zou willen ontvangen. Durf gerust te vragen!
Begin dus klein, kijk wat je zelf kunt
doen, wees hoopvol en heb goede
moed, maar wees ook waakzaam. Bid
ook op voorspraak van onze Lieve
Moeder Maria, de Sterre der Zee, dat
ons scheepje en onze parochiegemeenschap na de storm een veilige
haven mag bereiken.

“Bedreigen ons noodweer of storm op
onz' baan; is 't scheepj' onzer ziel in
gevaar te vergaan; bedaar, o Maria,
de storm op uw bêe; stort hoop ons in
't harte, o Sterre der zee; Maria, als gij
onze schreden geleidt; schenkt gij ons
uw licht en uw zegen altijd; dan landen wij veilig ter hemelse rêe; en danken u eeuwig, o Sterre der zee.”

Kapelaan Geoffrey de Jong
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●

De nieuwe website is op 31 mei gepresenteerd

www.heilighartparochie.nl
Al sinds veel jaren hebben alle kerkdorpen van de Heilig Hartparochie een
eigen website. Deze websites zijn per 1 juni 2015 opgegaan in een nieuwe
website, de website www.heilighartparochie.nl. Deze website is op zondag
31 mei ‘live gegaan’ en in de Sint Petrusbasiliek gepresenteerd. Door middel van deze website met het daaraan gekoppelde Facebook wil het bestuur op een eigentijdse en snelle manier met de parochianen uit onze gemeenschap en alle andere belangstellenden communiceren.
● Vijf-in-een
De website www.heilighartparochie.nl
bestaat uit 5 websites: een 'hoofdwebsite', die van de Heilig Hartparochie zelf en 4 'deelwebsites' van de
4 kerkdorpen.
● Doel van de website
Het bestuur heeft zich ook ten doel
gesteld dat naast het feit dat de
website informatief moet zijn, deze
ook tot interactie moet uitnodigen.
Doorsturen van gegevens, inbouwen
van linken naar andere sites, doorlinken naar Facebook, opnemen van
formulieren en filmpjes, vullen van
databanken en archieven, koppelen
van fotoalbums, aanhechten van documenten en downloads en de mogelijkheid tot deelname aan sociale
media.
De vernieuwde website die op 31
mei in de gezamenlijke eucharistieviering is Boxtel is gepresenteerd wil
hier een antwoord op geven.

Logt u in op de parochiewebsite, wat
meestal het geval is, dan treft u in
de 'kop' van de website 4 kerken
aan van de 4 kerkdorpen van de parochie. Daarin staat de naam van
het kerkdorp. Klikt u op een van
die 'kerken' dan gaat u naar dat betreffende kerkdorp. Daarop staan het
nieuws en de meer specifieke gegevens van dat kerkdorp. Klikt u links
in het menu op het logo van de Heilig Hartparochie of op de naam zelf,
dan gaat u terug naar de parochiewebsite. Zo kunt op en neer switchen van de parochie naar alle
kerkdorpen en terug. Ga op avontuur en bezoek de website…

 Een

• Ontmoeting • 8 •

bezoek waard…

● Blijvend in ontwikkeling
De nieuwe website ziet er compleet
uit, maar dat is (nog) niet zo. Er kan
nog veel meer bij. De deelwebsites
van de kerkdorpen moeten nog van
veel informatie worden voorzien.
Daarnaast kan er extra informatie
aan alle sites worden gehangen. Dit
zal in de komende maanden geleidelijk aan zijn beslag krijgen; de
webredacteurs zijn aan het werk…

De Mariagrot achter De Kloosterhof

●

De opzet van de nieuwe website
De opzet en inhoud van de website zijn logisch opgebouwd en spreken
eigenlijk voor zich. In dit artikel willen we graag enkele onderdelen nader toelichten. Hou de website er maar naast….
● in het linkermenu staan de meer
vaste gegevens van de parochie
en de kerkdorpen
● bij de 'Weekbezinning' treft u elke
week een bezinning of overweging
aan; deze vindt u voor het gemak
ook op alle deelwebsites;
● via de knop 'LOGO plus Heilig
Hartparochie' gaat u steeds vanuit
de kerkdorpenwebsites terug naar
de parochiewebsite;
● via de knoppen ‘Muziek’ en ‘Filmpjes’ kunt u passende muziek (met

beeld) beluisteren en van toepassing
zijnde filmpjes bekijken; er staan ook
filmpjes op de deelwebsites;
● via de knop 'Links’ kunt u naar gelieerde websites;
● in de rubriek ’Info’ vragen we speciale aandacht aan actuele zaken;
op termijn kunnen hierin ook advertenties worden opgenomen;
● in de rubriek ‘Nieuws’ vindt u alle
laatste nieuws; bij ‘meer nieuws’
kunt u doorklikken naar alle nieuwsberichten die in een archief staan;
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● op de parochiewebsite vindt u het
nieuws van de parochie, op de deelwebsites dat van de kerkdorpen;
● bij het nieuws op de parochiewebsite staat een overzicht van het
nieuws van de 4 kerkdorpen;
● de rubriek 'Agenda' spreekt voor
zich; ook hier is een extra knop voor
‘meer activiteiten’; deze agenda
staat alleen op de parochiewebsite;
● op de kerkdorpenwebsites is er
géén agenda, maar staan er elke
week de 'Misintenties';
● op de kerkdorpenwebsites staan
'Doop-, huwelijks- en overlijdensberichten', als deze er zijn;
● in de rubriek ‘Contact’ staan de
adresgegevens en kunt u rechtstreeks een e-mail naar de parochie sturen; op de kerkdorpenwebsites staan de adresgegevens van
de kerken;

De webredactie

De redactie van de website bestaat uit
6 personen. De taakverdeling binnen
de redactie is als volgt:
● Jo Custers
vormgeving, hoofd- en eindredacteur en webmaster Liempde;
● Arnold van den Broek
webredacteur Liempde en plaatsvervangend eindredacteur;
● Jacques Grubben
webredacteur pastorale zaken;
● vacature - redacteur Boxtel;

● via de knop 'Facebook' wordt u
meteen doorgelinkt naar onze Facebookpagina 'Heilig Hartparochie';
● via de knop ‘Vertel het door’ kunt
u vrienden en bekenden opmerkzaam maken over leuke weetjes
van onze website;
● via de rubriek ‘Formulieren’ kunt
u rechtstreeks via e-mail gegevens aan de parochie doorgeven
of zich opgeven voor een bepaalde activiteit;
● en dan kunt u natuurlijk in ons 'Archief' terecht. In onze archieven
kunt u documenten downloaden en
diverse overzichten bekijken.
De website wordt steeds zo snel en
goed mogelijk bijgewerkt. Dit gebeurt op het moment als er iets
nieuws te melden is maar in elk geval iedere week.
●
● Martine van Bouwdijk
webredacteur Esch
● Chris Snik
webredacteur Lennisheuvel
Andere schrijvers van artikelen en bijdragen, zoals bestuursleden en derden,
zijn in principe zelf verantwoordelijk voor
de door hen geleverde bijdragen. De
redactie kan wijzigingen aanbrengen.
Zij zenden de kopij toe aan de eindredacteur of een van de webmasters.
Het e-mailadres van de eindredacteur
is: jocusters@planet.nl of stuur de kopij
naar info@heilighartparochie.nl. ●
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Nieuws vanuit de Contactgroep Liempde
In de paaseditie van de Ontmoeting hebben we de contactgroep aan u voorgesteld. Ook het doel en de taken zijn uitgelegd. Ondertussen heeft de groep
er weer twee vergaderingen op zitten. Wat kwam daar zoal aan de orde?
Wekelijks ‘spreekuur’ op de pastorie door kapelaan Geoffrey de Jong
van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Dit loopt inmiddels sinds maart. Onder
het genot van een kopje koffie kun je
in gesprek met de kapelaan over alledaagse dingen of over serieuze zaken
die je als mens bezig houden. Ook
kunnen misintenties worden opgegeven. Een 5-tal vrijwilligers assisteert
de kapelaan met het zetten van koffie
en ontvangen van de mensen. Uit reacties blijkt dat het spreekuur erg op
prijs wordt gesteld.

● Logboek
Johan Onland, voorzitter Contactgroep

● Evalueren van de activiteiten

In de voormalige H. Hartkerk konden
vrijwilligers gratis naar de uitvoering
van Jona Cantate. Het was een mooie
voorstelling. Jammer dat er niet meer
vrijwilligers uit Liempde zijn geweest.
Samen koffiedrinken in de Kloosterhof na de H. Mis op zondag mogen
we best succesvol noemen. Een harde kern van parochianen is er bijna altijd. Omdat het erg op prijs wordt gesteld gaan we dit maandelijks doen
en wel op de laatste zondag van de
maand. Schrijf het in uw agenda.

Alle activiteiten van het jaar zijn door
de groep op papier gezet. Naast de
bekende activiteiten zijn er ook nieuwe. Ná de vakantie gaat de kapelaan
starten met een geloofscursus. Doelgroep zijn alle geïnteresseerden uit
de hele parochie. De cursus zal in
Liempde worden gehouden. Hier zal
t.z.t. nog over worden bericht zodat
ook u kunt inschrijven.

● Verwarming kerk

Dit is nog een beetje behelpen. Door
het verhangen van de thermostaat, de
onwennigheid bij de leden van het
pastoraal team en een storing hebben
we af en toe in de kou gezeten. De
temperaturen zijn nu automatisch in-
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gesteld op minimaal 10 en maximaal
16 graden. We hebben de indruk dat
het nu goed loopt en het in de hand
hebben.

● Vademecum

Op dit moment beschikken we over
een map waar alle afspraken en procedures van onze kerk zijn opgenomen. Dat kan gaan van het bestellen
van hosties en kaarsen tot de bediening van de verwarming. Omdat we
beschikken over veel vrijwilligers en
een wisselend pastoraal team moeten
we onze processen en afspraken

Oproep misdienaars
en acolieten
Soms is het moeilijk om alleen maar in
de Mis te zitten, maar gelukkig kunnen
we ook actief meedoen. We zoeken
namelijk jongens en meisjes en ook
dames en heren die de Mis mee zouden willen dienen. Niemand is te jong
of te oud en je hebt ook geen grote

weer eens goed vastleggen. Twee
contactgroepleden gaan dit oppakken.

● Pastorie

Omdat kapelaan Geoffrey de Jong in
de zomer zijn intrek gaat nemen op de
pastorie in Boxtel komt onze pastorie
leeg te staan. Het bestuur beraadt zich
hoe met de pastorie om te gaan, verkopen of verhuren? Dat kan betekenen
dat we ons ontmoetingspunt kwijt kunnen raken. We hebben over alternatieve ruimten binnen onze gemeenschap
gesproken. Er zijn ideeën geopperd die
we gaan onderzoeken.
●

opleiding nodig, want al doende leert
men. En het is dankbaar werk…!
Voel je iets voor mooie kelken, wierook en actief deelnemen aan de
Mis? Neem dan gerust contact op
met kapelaan Geoffrey of een van
de andere vrijwilligers in de kerk.
Bij voorbaat dank!
●

MELD JE AAN EN DOE MEE
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H. Vormsel voor 16 kinderen uit Liempde
Op zondag 24 mei jl. hebben wij het vormsel gedaan

Een bezoek aan de Power of Fire

We zijn regelmatig met alle vormelingen bij de pastorie geweest voor
de voorbereiding op ons vormsel.
Ook zijn we met zijn allen naar de
Power of Fire gegaan in Den Bosch.
Deze Power of Fire begon met een
mis in de Sint Jan. Na deze mis gingen we met heel veel kinderen die
hun vormsel gingen doen een tocht
lopen. We hadden met zijn allen een
spandoek versierd. Na de tocht kwamen we bij onze eindbestemming aan.
Daar kregen we allerlei verhalen te
horen en konden we lekker buiten
spelen.

Na al deze voorbereidingen was uiteindelijk de dag aangebroken; zondag
24 mei. Al de 16 kinderen die hun
vormsel deden waren in de kerk: Job
van der Vleuten , Valerie Legius, Fenna Voets, Manon van de Laar, Teun
Bressers, Rik Thomassen, Maxime
Schoenmakers, Veerle van Abeelen,
Job van Laarhoven, Lieke Oerlemans,
Meike van Dijk, Anne van der Heijden,
Lotte van de Laak, Jeroen van Doorenmalen, Dominique van Laarhoven
en Fenna Maas.
Nadat we gevormd waren en de heilige
geest hadden ontvangen, kregen we
van kapelaan Geoffrey een mooi stenen kruisje met de heilige geest als duif
erop afgebeeld. Na afloop maakten we
nog een mooie groepsfoto in de pastorietuin. Ook mede dankzij het mooie
weer op deze 1e pinksterdag hebben
wij het vormsel als zeer mooi ervaren.
We willen ook Hannie, Ans en
Francien nog bedanken voor de organisatie rondom het vormsel.
Groet van Maxime Schoenmakers ●
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Tarieven en prijzen voor 2015 vastgesteld
In zijn vergaderingen van 8 januari en 7 mei heeft het bestuur de tarieven en
prijzen voor het jaar 2015 vastgesteld. Dit overeenkomstig de advisering
door het Bisdom. Deze tarieven kunt u het hele jaar door vinden op onze
website www.heilighartparochie.nl en nu in deze laatste Ontmoeting.

● Grafrechten (inclusief onderhoud)
Soort graf
Enkel graf
Dubbel graf, boven elkaar
Dubbel graf, naast elkaar
Familiegraf, 3 boven elkaar
Familiegraf, 4 boven/naast elkaar
Eén asbus
Twee asbussen, in één nis

Periode 20 jaar 10 jaar verlenging
€ 975,-€ 515,-€ 1.165,-€ 645,-n.v.t.
€ 945,-n.v.t.
€ 1.195,-n.v.t.
€ 1.410,-€ 975,-€ 515,-€ 1.165,-€ 645,--

NB: De grafrechten op de kinderhoek bedragen per 1 januari 2015 € 275,- voor een kind
tot 1 jaar oud en € 525,- vanaf 1 jaar oud. Dit geldt voor een periode van 20 jaar.

● Diversen
Verhuur kerkgebouw winter
Verhuur kerkgebouw zomer
Misstipendium (misintentie)
Huwelijksviering
Jubileumviering

€
€
€
€
€

300,-200,-11,-360,-270,--

● Uitvaarten
Uitvaartviering (inclusief eventuele avondwake)
Viering in crematorium (in overleg)
Graf delven/dichten
Urnbijzetting / teraardebestelling

€
€
€
€

450,-270,-350,-225,--

● Advertenties in de Ontmoeting
advertentie van een kwart pagina
advertentie van een halve pagina
advertentie van een hele pagina
.
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€ 75,-€ 135,-€ 250,--

Ook onze pastores hebben recht op vakantie
In verband met de gespreide vakantieperiode van het pastoraal team is vanaf
zaterdag 13 juni tot zondag 30 augustus een zomerdienstregeling van kracht.
Dit betekent voor de Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde dat in deze periode de zaterdagavonddienst vervalt. Al
opgegeven misintenties voor de zaterdagavond worden verplaatst naar de
zondagsviering van 10.00 uur. Nog op
te geven misintenties voor de weekendviering worden tijdens de zondagdienst
gelezen. In de maand augustus vervallen in Liempde ALLE weekvieringen.

tend de mis van 09.00 uur. Opgegeven misintenties worden in de Hoogmis
van 10.30 uur gelezen want deze gaat
gewoon door.
In de andere kerkdorpen is er geen
wijziging van missen of mistijden.

In het onderstaande schema is de
zomerregeling nog eens samengevat. Wilt u rekening houden met de
In de Sint Petrusbasiliek in Boxtel verminderde missen in de zomerpevervalt in deze periode op zondagoch- riode. Wij danken u voor uw begrip.
H. Missen en mistijden in de Heilig Hartparochie in de zomerperiode
● Vieringen in de weekenden
● Sint Petrusbasiliek Boxtel

zaterdagavond

19.00 uur

LET WEL: de H. Mis van 09.00 uur vervalt zondagmorgen
in de zomerperiode

10.30 uur

● Sint Willibrorduskerk Esch

zaterdagavond

19.00 uur

● Sint Theresiakerk Lennisheuvel

- afwisselend:
zaterdagavond
zondagmorgen

18.30 uur
10.30 uur

● Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde

zondagmorgen

10.00 uur

LET WEL: de H. Mis van zaterdagavond 19.00 uur vervalt in de zomerperiode
In de maand augustus zijn er in Liempde helemaal geen weekvieringen
● Vieringen door de week
● Sint Petrusbasiliek Boxtel

iedere dag

09.00 uur

● Sint Willibrorduskerk Esch

maandag

10.00 uur

● Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde

dinsdag en donderdag 19.00 uur

• Ontmoeting • 16 •

Facebookpagina ‘Heilig Hartparochie’
Tegelijk met de start van deze nieuwe website is er een nieuwe Facebookpagina aangemaakt: Heilig Hartparochie. Hierop komen ook alle nieuwsberichten die op de websites van de parochie en kerkdorpen staan.
Klik op de link ‘F‘ van Facebook op een
van de webpagina's en ga direct door
naar onze Facebookpagina. Meld je
aan lid van onze 'community',
ons Facebook en wordt vriend van de
Heilig Hartparochie en zijn 4 kerkdorpen Boxtel, Esch, Lennisheuvel en
Liempde. Je blijft ook dan op de hoogte van het laatste nieuws, de laatste
ontwikkelingen en activiteiten.

De Facebookpagina Heilig Hartparochie

'Like' ook de berichten en artikels
en laat zien dat je een vriend van de
Heilig Hartparochie bent. Of geef
een leuke reactie...
●

Welkom op de pastorie, op de koffie…
Kapelaan Geoffrey de Jong wil graag in gesprek met de parochianen van
Liempde. Om het contact met hen te vergroten bent u welkom op de pastorie
tijdens zijn spreekuur. Dit spreekuur is op elke zaterdag van 10.00 tot 12.00
uur. Er zijn ook altijd enkele vrijwilligers aanwezig. Aanmelden is niet nodig…
Loop op zaterdagmorgen gerust bij de
kapelaan binnen voor een gesprek en
drink met hem een kopje koffie. U kunt
dan natuurlijk ook een misintentie afgeven, persoonlijke afspraken met
hem maken of gewoon even bijbuurten. Let wel: bij de kapelaan bent u altijd welkom en niet alleen tijdens het
spreekuur. Als hij er niet is wordt u

door vrijwilligers ontvangen. De ochtend is altijd bezet…
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Een gesprek met de
kapelaan gaat niet
door als er pastorale
zaken zijn die voorgaan. Bijvoorbeeld
een uitvaart.
●

R.K. Begraafplaats Liempde toekomstbestendig!
Sinds de fusie van de zogeheten BELL-parochies (Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde) tot Heilig Hartparochie per 1 januari jl., vallen de rk begraafplaatsen van de voormalige parochies onder verantwoordelijkheid
van het nieuw gevormde parochiebestuur van de Heilig Hartparochie. In de
nieuwe bestuursstructuur is een Bestuurscommissie Begraafplaatsen actief die het gezamenlijke beleid voor de 5 rk begraafplaatsen (Petrus, Heilig
Hart, St. Willibrordus, St. Theresia en Sint Jans Onthoofding) vorm geeft en
het parochiebestuur adviseert over het te voeren beleid, vaak gehoord het
Contactberaad van de nieuwe parochie. In dit artikel een korte bloemlezing
over de werkzaamheden van de Bestuurscommissie en de plek van de rk
begraafplaats Liempde daarbinnen.

Fraai ornament aan de kerkhofpoort

● Gezamenlijk reglement en

harmonisering tarieven

De bestuurscommissie buigt zich momenteel over het ineenvlechten van de
diverse begraafplaatsreglementen tot

één begraafplaatsreglement dat geldt
voor de gehele parochie. Ingangsdatum, inclusief Bisschoppelijke goedkeuring, is voorzien uiterlijk 1 januari 2016.
Tot die tijd blijven de huidige reglementen van de divers begraafplaatsen van
kracht inclusief de voorschriften rond
beplanting en grafuitingen. Tevens wordt
gewerkt aan een harmoniseringmodel
van de begraafplaatstarieven en de
graf- c.q. urnenmuurrechten, waarbij de
normtarieven van het Bisdom ’s-Hertogenbosch uitgangspunt zijn.
Voor Liempde betekent dit dat er nauwelijks wijzigingen te verwachten zijn
omdat het voormalig kerkbestuur al op
de lijn van het Bisdom zat.

● Dagelijkse gang van zaken
Hoewel de eindverantwoordelijkheid
van de rk begraafplaatsen onder het
nieuwe parochiebestuur valt en de beleidslijn wordt uitgewerkt door die Bestuurscommissie, blijft in de praktijk
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de dagelijkse gang van zaken op lokaal niveau zo veel mogelijk gehandhaafd. Dat betekent dat de dagelijkse
gang van zaken in Liempde in handen
blijft van Bas Rombauts (administrateur), geassisteerd door Wim van Erp
en Arnold van den Broek. Laatstgenoemde is lid van het parochiebestuur
en secretaris van de Bestuurscommissie begraafplaatsen Heilig Hartparochie, zodat de lijnen kort zijn. Op de
begraafplaats zelf is de dagelijkse
gang van zaken in handen van Jan
van Vugt en helpen periodiek diverse
vrijwilligers mee om de begraafplaats
er netjes uit te laten zien.

Het oude gedeelte van het kerkhof

● Verlengingen 2015 de deur uit
Onlangs zijn de verlengingen grafrechten 2015 weer de deur uit gegaan
en krijgen de rechthebbenden die al in
een eerder stadium te kennen hebben
gegeven rechten niet meer te verlengen bericht wanneer de komende ruimingen aanstaande zijn.

● Drainage

Door het voormalige kerkbestuur zijn
voor 1 januari 2015 voorbereidende
werkzaamheden getroffen om het oude gedeelte van de begraafplaats (de
vakken A en B) te draineren. Ook het
nieuwe parochiebestuur heeft ingestemd met het uitvoeren van de drainagewerkzaamheden, omdat de beschikbare financiën voorhanden waren vanuit een reservering hiervoor.
Offertes zijn ingediend voor 4 varianten. In samenspraak met het begeleidend bureau Kybys uit Boxtel wordt
thans de uitvoering voorbereid van
één van genoemde varianten, waarbij
de voorkeur uitgaat naar oplossingsrichtingen die op eigen grond kunnen
worden uitgevoerd en waarbij geen
extra bijzondere aansluitingen buiten
de begraafplaats noodzakelijk zijn.
Na de Bisschoppelijke goedkeuring
voor uitvoering van de werkzaamheden is de verwachting dat de werkzaamheden in het najaar geheel zijn
afgerond en dat dan ook weer reguliere begravingen in de vakken A en B
kunnen plaatsvinden. Wel zal het parochiebestuur, vanwege het bijzondere karakter van het oude gedeelte,
nadere richtlijnen uitgeven voor de
grafbedekking. Houdt u hiervoor de
berichtgeving op de website van de
nieuwe parochie en dan speciaal de
Sint Jans Onthoofdingkerk in de gaten. Kortom kijk regelmatig op
●
www.heilighartparochie.nl
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Een afscheid met gemengde gevoelens
De laatste Ontmoeting valt na 33 jaar bij u in de brievenbus: een extra dik
exemplaar. Maar hij komt niet meer, voortaan gaat alles via het Brabants
Centrum, het Internet en Facebook. De redenen en nieuwe werkwijze zijn elders in dit blad beschreven. Jammer maar het is niet anders…
De laatste 4 jaar heb ik de eer gehad
om samen met Johan en de pastors
het blad te verzorgen. Daarbij had ik de
functie van hoofd- en eindredacteur en
vormgever. Een leuke klus, best wel
uitdagend, maar een tijdvreter.
Die tijd komt vrij en wil ik graag verder
besteden aan het up-to-date houden
en aanvullen van de mooie nieuwe
website. De site van Liempde zeggen
we vaarwel. Niet erg deze is in de
nieuwe website van de Heilig Hartparochie stukken mooier teruggekomen.
Toch een afscheid van een medium dat
de inwoners van Liempde 33 jaar kenden.

Een adieu met gemengde
gevoelens aan een blad
dat niet meer terugkomt.
Met veel plezier heb ik
‘mijn’ 16 nummers van de
Ontmoeting geschreven
en vormgegeven. Ik dank de collega redactieleden, de ‘aangevers’ van kopij, de
drukker Henk Thomasse en vooral alle
bezorgers. Jullie waren allen geweldig!
Het ga je goed en kijk vooral elke dag
naar: www.heilighartparochie.nl.
Jo Custers, hoofd- en eindredacteur en
vormgever, secretaris parochiebestuur. ●
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Nieuws

van in en om
de toren
● Pastorale zaken

● Vakantieregeling pastoraal team

De vakantieregeling voor het pastoraal team gaat deze keer enkele weken eerder in. Dit in verband met het
emeritaat en de verhuizing van pastor
Richard Niessen en de verhuizing van
kapelaan Geoffrey de Jong.
De zomerregeling start daarom al op 7
juni a.s. en duurt tot en met 31 augustus 2015. Zie ook elders in dit blad.

Lopende projecten met jeugdigen
worden kort toegelicht: de vieringen
van de Eerste H. Communie, de vormselvieringen, de excursies van de kinderen van de basisscholen en andere.
In het najaar wordt en weer een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor
de leden van het bestuur, de commissies en mogelijk andere betrokkenen.
De inzegening van de nieuwe Mariakapel bij de voormalige H. Hartkerk
in Boxtel heeft inmiddels op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei plaatsgevonden. De complete naam is: ‘Maria koningin van de vrede’.

De opzet, inhoud, taakverdeling en
communicatie van en over de informatieavond voor parochianen op woensdag 24 juni a.s. in gemeenschapshuis
‘De Walnoot’ in Selissen is besproken.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

● Thema-avond voor parochianen

● Bezetting Secretariaat PC

Het bestuur heeft besloten om in het
najaar een thema-avond voor de parochianen te organiseren. Het onderwerp is: ‘Hoe betrekken we de parochianen beter bij de kerk’.

● Afscheid Richard Niessen

Het afscheid van pastor Richard Niessen vindt op zondag 20 september
a.s. plaats in de Sint Petrusbasiliek.
Hij blijft wel als pastor vieringen en
diensten verrichten.

● Nog één vacature in het bestuur

Er is nog één vacature in het parochiebestuur. Het bestuur wil deze bij voorkeur met een vertegenwoordiger van
het Kerkdorp Lennisheuvel invullen. Er
wordt ook breder gezocht. Als u belangstelling hebt laat het dan horen.

● Informatieavond op 24 juni a.s.

Omdat een van de personeelsleden
van het secretariaat van het Pastoraal
Centrum met ziekteverlof is en omdat
er door de fusie nogal wat extra werk
op het secretariaat is, is er een professionele ondersteuning, dus vervanging geregeld. Ook vrijwilligers
zullen blijven ondersteunen. Daarnaast is het bestuur een traject gestart
dat de toekomstige invulling van de
personele bezetting is beeld moet
gaan brengen.
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● Actie Kerkbalans (2016)

Een commissie gaat het komende half
jaar studeren op een mogelijke andere, aangepaste opzet (invulling en
vormgeving) van de Actie Kerkbalans.
Hoofddoel is de relatie met onze parochianen verstevigen en personaliseren en natuurlijk de opbrengsten proberen te verhogen.

● Aanpassen van verzekeringen

Bijna alle verzekeringen van de parochie en het mogelijk onderbrengen ervan zijn in beeld zijn gebracht en geregeld. De herstructurering levert een
aanzienlijke besparing op en zaken en
personen zijn beter verzekerd.

● Rapportage over koren

Door de heer Kees Doevendans is
een inventarisatie en rapportage van
en over de koren binnen de parochie
opgesteld. Deze wordt ter verdere behandeling aan de Commissie Personeel & Organisatie voorgelegd.

● Verhuurprijzen kerken

De verhuurprijzen van de basiliek, de
kerken, de voormalige H. Hartkerk en
het Koetshuis zijn voor het jaar 2015
vastgesteld. Deze verhuurbedragen
kunt u vinden in het hoofdstuk ‘Financiën’ van onze website.
Een model verhuurcontract is inmiddels definitief vastgesteld.

● Structureel onderhoud orgels

Het onderhoud van het Smitsorgel van
de Sint Petrusbasiliek komt voor drie
jaren in handen van de orgelbouwer

Pels & Van Leeuwen. Het ‘dagelijks’
onderhoud in alle kerkdorpen geschiedt door de beide organisten
Tommy van Doorn en Hans van der
Haagen. Het (groot) onderhoud van
de andere orgels is nog onderwerp
van gesprek en zal eerst komende
zomer zijn beslag krijgen.

● Carillon Sint Petrusbasiliek

Het voornemen van het bestuur is om
het verzamelen van de benodigde
gelden ten behoeve van de restauratie
van het carillon van de Sint Petrusbasiliek onder te brengen bij de Stichting
Behoud Sint Petrusmonumenten. Een
groot deel van het benodigde geld
heeft het bestuur al verworven en kan
hiertoe t.z.t. worden aangewend.
● Financiële documenten
De Commissie Financiën legt de komende weken de laatste hand aan de
jaarrekeningen van de voormalige parochies; tevens in geconsolideerde
vorm. Ook wordt de financiële situatie
van de parochie in het eerste kwartaal
van 2015 in beeld gebracht. Als alles
volgens plan verloopt worden de cijfers tijdens de a.s. informatieavond op
24 juni gepresenteerd.

● Voortgang herbestemmingen

De opdracht van de voorgenomen
verkoop van de H. Hartkerk is verstrekt. Alle zaken die hiermee verband
houden verlopen over het algemeen
zoals gepland.
Aan de Commissie Vastgoed is de opdracht gegeven om de (bestem-
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mings)mogelijkheden van de pastorieen van Esch en Liempde in de toekomst nader te bekijken. Enkele randvoorwaarden hiertoe zijn geformuleerd.

● Begraven van overledenen

Het mechanisch begraven is definitief
aanbesteed. De uitvoering betreft
voorlopig twee begraafplaatsen; in de
toekomst kunnen andere kerkhoven
aan het contract worden toegevoegd.

● Tarieven en voorschriften

De tarieven voor alle onderscheidenlijke begraafplaatsen blijven voor 2015
onveranderd gehandhaafd.
In de loop van 2015 worden nieuwe,
overall tarieven vastgesteld inclusief
een eventuele overgangsregeling als
dit nodig c.q. wenselijk is. Deze nieuw
vast te stellen tarieven worden dan
per 1 januari 2016 van kracht.

● Drainage kerkhof Liempde

Op voorstel van de Commissie Begraafplaatsen wordt de drainage van
het voorste gedeelte van het kerkhof
van het Kerkdorp Liempde binnenkort
aanbesteed. De uitvoering zal nog in
deze zomer plaatsvinden.
● Een mogelijk parochieblad
Het bestuur heeft om meerdere, uiteenlopende redenen besloten om
geen parochieblad uit te gaan geven.
Evenmin een eventuele nieuwsbrief.
Hiervoor zijn de mensen, mogelijkheden en middelen té beperkt en/of niet
aanwezig. Alle energie worden gestoken in een goede berichtgeving in het
Brabants Centrum, de website(s) en

Facebook. Tevens blijft de informatievoorziening in het ‘Essche blad en in
‘Rondom Kerk en Orion’ gehandhaafd.
In juni verschijnt daarom de laatste
editie van het parochieblad van de
voormalige Sint Jans Onthoofding Parochie Liempde. Deze editie dus…

● Adverteren

Het bestuur heeft besloten om de adverteerders van de Ontmoeting een
plek te geven op de nieuwe website.
Natuurlijk kunnen ook andere belangstellenden hier terecht. Deze mogelijkheid worden in de komende maanden verder uitgewerkt en de huidige
adverteerders worden hiervan op de
hoogte gesteld.

● Nieuwe website

De website www.heilighartparochie.nl
is op zondag 31 mei jl. gepresenteerd
en dus ‘in de lucht’ gegaan. Dit geldt
ook voor de nieuwe Facebookpagina.
Een aantal onderdelen van de website
en deelsites zal in de komende maanden verder worden gevuld.

● Jaargids van de parochie

Als extra naslagwerk voor de parochianen wordt een Jaargids in het leven
geroepen. De eerste gids, Jaargids
2016, zal volgens planning in december 2015 verschijnen.
● Contactberaad en Contactgroepen
Het bestuur neemt steeds met plezier
kennis van de opstart en verdere vormgeving van het Contactberaad en de
Contactgroepen. De documenten worden met belangstelling gelezen.
●
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Uit verleden, heden en toekomst…
‘De tweede Beeldenstorm’ – deel-4
Wie zijn geschiedenisklassiekers op
hoofdlijnen kent, heeft op z’n netvlies zeker de term ‘beeldenstorm’.
De verzamelnaam van vernielingen
op grote schaal van heiligenbeelden
en andere religieuze kunst- en liturgische (gebruiks)voorwerpen door de
protestanten in tal van landen in Europa. Hoewel in 1522 Wittenberg (de
stad van Luther) al aan de beurt was,
vonden de vernielingen in de zogeheten Lagen Landen voornamelijk plaats
tussen (10) augustus en oktober 1566. In drie weken tijd werden vele kerken en kloosters geschonden en het interieur ervan vernield. De tegenstellingen tussen het opkomende protestantisme en de gevestigde orde van
het katholicisme werden daarmee op scherp gezet en werd de voedingsbodem voor de latere 80 jarige oorlog. Zich baserend op de 10 geboden,
waarvan het verbod om beelden te vereren er een was, waren de aanhangers van het protestantisme (Lutheranen en Calvinisten) fel gekant tegen
heiligenbeelden. Die moesten het destijds dan ook massaal ontgelden.

● De tweede beeldenstorm

Minder tot de historische verbeelding
sprekend als de eerste beeldenstorm,
maar menig oudere katholiek van nu
nog vers in het geheugen liggend, is
wellicht de vernieuwingsdrift die zich
na het Tweede Vaticaans Concilie
(1962-1965) binnen de katholieke kerkgemeenschap van ons land voltrok.
Ook wel aangeduid als de tweede
Beeldenstorm. De tot dan toe in het

Latijn opgedragen Heilig Mis, waarbij
de priester aan het altaar grotendeels
met zijn rug naar de gelovigen was
gekeerd, maakte plaats voor radicale
vernieuwingen. Zo verscheen een
tweede altaar op het priesterkoor,
waarbij dit keer de priester met het gezicht naar de gelovigen en in het Nederlands de H. Mis opdroeg. Vaak muzikaal begeleid door jongerenbandjes
met drums en gitaar in de zogeheten
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‘beatmissen. Latijn was kortom passé,
want de H. Mis moest meer begrijpelijk
worden voor de gelovigen. De persoonlijke biecht in de biechtstoel werd
afgeschaft, alsook het leren van de catechismus op school. De H. Hostie
mocht voortaan op de hand worden
genomen en priesters en religieuzen
ontdeden zich van de dagelijkse kerkelijke gewaden.
Dat alles had ook zo z’n invloed op het
kerkinterieur. Heiligenbeelden, kerkbanken, kniestoelen, communiebanken, preekstoelen, biechtstoelen verdwenen massaal uit de kerk. En ook de
vaak fraai polychrome muur- en gewelfschilderingen verdwenen onder
witte kalklagen. Gebrandschilderde ramen werden vaak vervangen door
blank glas of eigentijdse abstracte
composities en de typische zwarte te-

gelvloeren maakten plaats voor egale
vloerbedekking.
Dat alles was in Liempde niet anders
en zo kon het gebeuren dat de Centrale Onderhouds Dienst, kortweg COD
van het Bisdom ’s-Hertogenbosch op
10 juli 1963 al een rapport opstelde betreffende “het uitvoeren van diverse
onderhoudswerkzaamheden en diverse verbouwingswerkzaamheden aan
de R.K. Kerk Par. H. Johannes te
Liempde.” Einde citaat. Een korte
bloemlezing uit dit rapport:
 De in de kerk aanwezige banken
zijn zeer slecht te noemen en zijn bovendien nog van diverse afmetingen en
modellen, bovendien zijn er nog vele
bidstoelen geplaatst om plaatsen te
winnen, het geen een slordig geheel
geeft.
 De vloer der kerk bestaat uit Namense tegels afd. 42 x 42 cm., deze
tegels zijn op vele plaatsen beschadigd en liggen op diverse plaatsen los.
Onder de banken zijn houten vlonders
aanwezig waar op diverse plaatsen
gaten in zijn dus totaal versleten. Ik
adviseer U (lees het rk kerkbestuur
van destijds) om onder nieuwe banken betonvloeren dik 10 cm aan te
brengen gestort op een laag asphaltpapier, deze af te pleisteren en daarna te voorzien van een asphalt tegelvloer dik 8 m/m.
 De aanwezige preekstoel met communiebanken uit de kerk te verwijderen. In plaats van de preekstoel zal een
ambo worden geplaatst op het priesterkoor.
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 De aanwezige doopvont met ijzeren
hekwerken achter in de kerk te verwijderen en het doopvont alleen voor in
de kerk rechts opnieuw opstellen.
 De aanwezige losse houten biechtstoelen welke voorin de kerk staan te
verwijderen en nieuwe biechtstoelen te
maken achter in de kerk.
 Achter in de kerk 2 stuks deuren in
de gevel aanbrengen. De totale kosten
werden geraamd op 68.000 gulden.
Het toenmalige kerkbestuur ging met
het rapport aan de haal en vroeg aan
de Diocesane bouwraad toestemming.
Bij brief van 8 augustus 1963 kwam het
antwoord. De raad had nog enkele
vragen zoals hoe de doopvont wordt
opgesteld, wat voor ambo wordt geplaatst, hoe de biechtstoelen worden
uitgevoerd en hoe de uitgangen er uit
komen te zien. Verder verzocht met
nadrukkelijk, ingegeven door de Liturgische Commissie, of in de plannen rekening is gehouden dat het altaar later
meer naar voren kan worden geplaatst.
Het blijft daarna enige jaren stil.

● Es geht los

Maar in 1968 ‘geht es los’ en ontkomt
ook de Liempdse kerk niet aan de vernieuwingsdrift. De gipsen beelden aan
de pilaren worden verwijderd en verdwijnen, stukgeslagen, onder een
nieuw aangelegde en enigszins richting
nieuwe priesterkoor aflopende grintgewassen betonvloer. De preekstoel,
biechtstoelen en communiebanken
verdwijnen en het polychroom schilderwerk maakt plaats voor witte kalk.

Wat blijft zijn de fraaie glas in loodramen van de gebroeders Nicolas uit
Roermond. Wel is waar nog niet gerestaureerd -dat gebeurde pas bij de restauratie in de periode 1986-1990.
Toen
herstelde pastoor Jan van
Adrichem
O.Praem
(begraven op
de begraafplaats Abdij
van Berne te
Heeswijk)
weer enkele
tradities van
voor Vaticanum II, zoals het terugbrengen van kerkbanken, het herplaatsen
van beelden en het terugbrengen van
elementen van de oude communiebank- maar het rijke glas in lood werd
gespaard. Van de preekstoel werd
een nieuw altaar en een ambo gemaakt en delen van de communiebank werden hergebruikt nabij het
priesterkoor en twee zijaltaren achter
in de kerk: het Sint Antonius Abtaltaar
en het Heilige Liduinaaltaar.
Nieuwe biechtstoelen zoals in het oorspronkelijke herinrichtingsplan opgenomen kwamen er niet. Wel werden
tijdens enkele vieringen voorafgaande
aan de restauratie tijdens de preek
door gast predikers stapelbare stoelen
‘aangepreekt’ die door sponsoring
vervolgens bijeen werden gebracht.
Een schrift in het parochiearchief met
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>> Zie vervolg op pagina 33

Bakx Uitvaartzorg
www.bakx-uitvaartzorg.nl
Ongeacht of en waar u verzekerd bent
Dag & Nacht 0411 – 63 29 4332
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Mensen die er voor onze parochie toe doen…
In de afgelopen vier jaren zijn er in de Ontmoeting nieuwe stijl 15 interviews
geplaatst. In dit artikel treft u in het kort de intro’s van de gesprekken met
deze mensen aan. De volledige interviews kunt u in de desbetreffende uitgave van de Ontmoeting vinden. Deze zijn op de website in het ‘Archief’ vinden.
1. 29e Jaargang – nummer 3 – 3 oktober 2011:  Tini van den Berg
Tini van den Berg verlaat na 8 jaar het bestuur van de Parochie Sint Jans Onthoofding,
de laatste 3 jaar was hij vicevoorzitter…
Tini van den Berg neemt binnenkort afscheid als vicevoorzitter van het
kerkbestuur van Liempde. Zijn maximale zittingsperiode van 8 jaar zit
er dan op. Dat betekent dat hij automatisch plaats gaat maken voor
een ander en zijn taken overdraagt. Tini sluit een periode van een flinke en betrokken inzet af met een eindperiode waarvoor hij niet heeft
gevraagd. ‘Kees Schrama had een afspraak met mijn vrouw Betsie en
vroeg haar of ze lid wilde worden van het kerkbestuur.
●
2. 29e Jaargang – nummer 4 – 5 december 2011:  wijlen Frans van den Langenberg
Frans van den Langenberg, een bescheiden man, maar een persoonlijkheid met
het katholiek hart op de juiste plaats…
Frans van den Langenberg is alle dagen van de week wel met de kerk
bezig: hij is een duizendpoot. Naast acoliet en koster steekt hij ook de
handen uit de mouwen binnen de kerkhofverzorging, de schoonmaak
van het kerkgebouw en het onkruidvrij houden van het plaveisel.
Daarnaast is hij wekelijks koster in verzorgingshuis ‘de Vlaswiek’ en
ook geregeld in Sint Elisabethdael in Boxtel. Ik vond van mezelf

dat ik dat moest doen. Nee, nee, niet verplicht, ik doe het graag.
3. 30e Jaargang – nummer 1 – 26 maart 2012:  Francien Onland

Francien Onland, een bescheiden vrouw die in haar hart een heel grote plek heeft
voor haar gezin maar ook voor de kerk…
Francien Onland heeft al veel strepen van verdiensten aan haar rijtje
toegevoegd als het gaat om de inzet voor de kerk van Liempde, haar
kerk. Zo was ze in het verleden jarenlang bestuurslid, op en top actief
in de kindercatechese en ze regelde de misdienaars. De roeping voor
de kerk en het zich dienstbaar opstellen daarvoor gelden ook nog voor
de dag van vandaag. Ze is lid van de vormselgroep en de kerstgroep
en ze verleent elk jaar hand- en spandiensten.
●
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4. 30e Jaargang – nummer 2 – 11 juni 2012:  Irene Pineda
Irene Pineda, een gelovige vrouw voor wie de kerk een heel grote rol speelt, heeft
extra aandacht voor de gewone mens…
Irene Pineda is met vele anderen een van de gerespecteerde boegbeelden van de Parochie Liempde. Al meer dan 10 jaar maakt ze deel uit van
de lectorengroep en de avondwakegroep. Daarnaast is ze één van de
steunpilaren van de kinderwoorddiensten. Allemaal activiteiten waarbij ze
in de voorste linies van de kerkgemeenschap opereert en daarmee bepaalt zij mede het beeld van de Liempdse parochie. Die opdracht heeft ze
van haar oma én haar moeder meegekregen.
●
5. 30e Jaargang – nummer 3 – 1 oktober 2012:  Ben Smeltink
Ben Smeltink, een op de parochie betrokken man, vooral praktisch ingesteld en
een indrukwekkende staat van dienst…
Ben Smeltink is een niet weg te denken steunpilaar van de Parochie
Liempde, een ‘doe-het-voor-anderen mens’. Al heel zijn leven lang is Ben
betrokken bij de kerk: misdienaar zijn, daarna acoliet en lector. Deze activiteiten begonnen op zijn 8ste levensjaar in Sassenheim, gelegen in het
hart van de bollenstreek tussen Leiden en Haarlem en werden vervolgens na zijn 22ste in elk dorp waar hij woonde voortgezet. Zo ook in
Liempde. Hij zat 12 jaar in het kerkbestuur.
●
6. 30e Jaargang – nummer 4 – 10 december 2012:  Joost van Vugt

Joost van Vugt, een bevlogen jongere die midden in het leven staat en op
zijn manier betrokken is bij de kerk…
Joost van Vugt werd door zijn zus uitgenodigd om misdienaar te worden,
‘ga je ook een keer mee’, en bleef dat tot zijn achttiende. En van het een
kwam het ander: erg betrokken bij de vormselwerkgroep, prominent lid
van de tienergroep, enthousiast deelnemer aan tiener- en jongerenuitwisselingen en het bezoeken van veel jongerenbijeenkomsten. Hij is ook actief in het jongerenkoor, nu zanggroep Dississit. Vooral de uitwisselingsactiviteiten beheersen een deel van zijn leven.
●
7. 31e Jaargang – nummer 1 – 18 maart 2013:  Bert Slits
Bert Slits, een rustige man met bijzonder hobby’s, is al vanaf 1990 op veel fronten
actief bij onze parochie betrokken…
Bert Slits werd door zijn oud-tantes, die ingetreden waren bij de Zusters
van Liefde uit Schijndel, geïnspireerd om in 1987 ook voor een kloosterleven te kiezen. Daar kwam in 1989 verandering in en Bert vervolgde zijn
roeping in het wereldlijk leven in ‘de Zorg’. Vanaf dat moment zette hij
zich ook op een andere wijze in voor het katholiek geloof, voor zijn kerk,
en de gemeenschap. Hij werd actief in het Missie-, Vrede- en Ontwikkelingswerk, werd koster en acoliet en verzorgde de Vastenactie.
●
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8. 31e Jaargang – nummer 2 – 17 juni 2013:  PierPaolo en Andrea Flesia
PierPaolo en Andrea Flesia zijn een gedreven stel dat klaar staat ten gunste
van dé ander die hulp nodig heeft…
We zitten bij Pierpaolo en Andrea aan een grote tafel voor
wel 12 personen. ‘Die tafel hebben we ook nodig’, zegt
Pierpaolo, ‘Het hangt er van af wie er op enig moment in huis
is. Wij zijn zelf met zijn negenen, inclusief mevr. Dimph Kivits
en vaak hebben we extra gasten.’ Andrea vult aan: ‘Ja, bij
ons is iedereen die hulp of steun nodig heeft welkom. Wij
proberen vanuit onze gemeenschap die steun te bieden. ●
9. 31e Jaargang – nummer 3 – 30 september 2013:  Joop van Dun
Joop van Dun is een gepassioneerd mens die door moeilijke, persoonlijke omstandigheden de weg naar de kerk hervond…
‘We hebben in 2008 een zwaar jaar gehad en toen heeft de kerk voor
mij bewezen wat ze waard is’, aldus Joop van Dun, gelegenheidsacoliet
(vooral bij uitvaarten) van onze parochie en voorzitter van de Stichting
Restauratie Kerkorgel Liempde (SRKL). ‘En in 2010 viel alles op zijn
plaats: mijn eerste kleinkind, een dochter, werd geboren, enige tijd later
kreeg ik weer een leuke baan en weer wat later een kleinzoon. Ja ik tel
mijn zegeningen en geniet er erg van’.
●
10. 31e Jaargang – nummer 4 – 2 december 2013:  Jo en Piet Braken
Jo en Piet Braken, 2 broers en Liempdenaren puur sang, staan al sinds hun 13e
jaar dag in dag uit klaar voor de gemeenschap …
‘We hebben beiden al een hoge leeftijd maar ook al veel
meegemaakt in ons leven, dat tekent je. En als ik op het
kerkhof ben bij Ria en mijn kleinzoon Nicky dan denk ik elke
keer - waarom nu toch? – en verdrink ik in gedachten en ook
in het geloof, mijn geloof’. Piet aan het woord en broer Jo
sluit zich daarbij aan: ‘Zo verloren wij veel te vroeg onze kinderen Annemarie en Bert, vooral Bert véél te jong.
●
11. 32e Jaargang – nummer 1 – 7 april 2014:  Tjeu Loenen
Tjeu Loenen, dé klusjesman / techneut bij uitstek, staat al bijna 30 jaar dag in
dag uit klaar voor zijn kerk en parochie…
‘De jaren beginnen te tellen en we hebben in ons leven al heel wat meegemaakt. Maar Agaath en ik kijken tevreden terug; we hebben het goed
gehad. Je moet je zegeningen tellen en op tijd tevreden zijn; dat is ons levensmotto.’ Tjeu kijkt met zijn pretoogjes peinzend voor zich en zit in een
voor hem stereotiepe houding: de armen gesloten, ingetogen en luisterend. Tjeu is een van de klusjesmannen van de parochie. Hij doet vrijwel
alles op het gebied van ijzer: sleutelen, lassen, buigen en repareren.
●
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12. 32e Jaargang – nummer 2 – 16 juni 2014:  Wim van Erp
Wim van Erp, een parochiaan die midden in de gemeenschap van Liempde
staat, is al ruim 30 jaar lector en steun van de pastoor…
‘Ik lees voor de mensen in de kerk; niet voor de pastoor en zeker niet
voor mijzelf. Ruim 30 jaar geleden ben ik daarvoor door pastoor Claassen gevraagd en ik doe het nog steeds met heel veel plezier…’. Deze
keer is Wim mijn gesprekspartner en omdat we al veel zaken samen
hebben gedeeld, moet er vaak naar het onderwerp worden teruggeschakeld: ‘Wat was je motivatie om iets voor de kerk te doen?’ Wim antwoordt: ‘Ik meen altijd klaar te moeten staan voor de gemeenschap.’ ●
13. 32e Jaargang – nummer 3 – 29 september 2014:  kapelaan Geoffrey de Jong
Geoffrey de jong, sinds 1 september kapelaan in Liempde en lid van het pastorale
team van de nieuw te vormen BELL-parochie…
‘Ik wil wat betekenen voor de gemeenschap Liempde, ik wil er zijn: de
goede herder voor alle inwoners. Samen een parochie vormen; een
warme, open en hartelijke gemeenschap. Dat wil ik graag bereiken door
veel en goede contacten te leggen en de lijnen kort te houden. Huisbezoek neemt daarbij een belangrijke plaats in maar ook een spreekuur.
Vooral hecht ik waarde aan goede contacten met de vrijwilligers en de
vele werkgroepen binnen onze parochie. Samen kunnen we veel.
●
14. 32e Jaargang – nummer 4 – 8 december 2014:  pastoor Jacques Grubben
Jacques Grubben pastoor van de a.s. Heilig Hartparochie wil tussen de mensen
staan, aanspreekbaar zijn met een kloppend hart …
‘Ik belijd een dienend priesterschap. Daarbij wil ik mijzelf wegcijferen,
veel op huisbezoek gaan, tussen de mensen staan en niet erboven.
Een luisterend oor zijn en vooral veel openheid betrachten. Graag wil ik
er voor, maar vooral ook van de gemeenschap zijn. De Heilige Maria is
daarbij mijn grote voorbeeld en vooral haar uitspraak ‘Doe maar wat Hij
u zeggen zal’ inspireert mij. Deze levenswijze bouwt voort op de woorden van Jezus ‘Mijn spijs is het Uw wil te doen’.
●
15. 33e Jaargang – nummer 1 – 23 maart 2015:  Jos Polman
Jos Polman, vicevoorzitter van de Heilig Hartparochie wil de handen vouwen maar
ook uit de mouwen steken…
‘Er is meer als je er voor open staat; er is iets dat zich om jou bekommert. Het geloof draagt er toe bij dat je niet steeds op het materiële blijft
jagen, want het is namelijk toch nooit genoeg. Het doen geloven prikkelt
mij om eerlijk te zijn, puur en integer, voor mezelf en jegens de medemens. Het motiveert mij en zet mij aan tot dienstbaar handelen. Dat is
ook wat in de kerk gepredikt wordt en dat spreekt me aan. Ervaar het
als iets positiefs ondanks alle ellende die er is geweest.
●
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>> Vervolg van pagina 27

het opschrift ‘stoelen’ herinnert daaraan.
Meubelfabriek Wijnen-Ploemen uit Gulpen leverde vervolgens 450 stoelen
voor de prijs van 19.800 gulden.

kerkplein waarbij het beeld met recht
een van de laatste restanten is van
het eertijds Rijke Roomsche Leven,
maar dan gelet op de huidige sokkel,
ontdaan van franje.

Huidige interieur kerk van Liempde

● Kerkplein

Met de opkomst van de auto was het
kerkplein, met zijn stenen pilaren met
dito beelden en ijzeren hekwerk niet
praktisch. Zo stond ook het Christus
Koningbeeld midden op het kerkplein
voor de hoofdingang erg in de weg.
Het beeld met sokkel, dat pastoor
Kluitmans op 17 april 1932 ter gelegenheid van zijn koperen pastoorsjubileum van de Liempdse parochianen
had gekregen werd in 1968 van zijn
sokkel gelicht en naast de kerk in de
grond geplaatst. Daar verbleef het tot
1989 toen het, na een lange zoektocht, werd opgegraven en gerestaureerd voor een bedrag van 14.000
gulden. Op 4 juni 1989 werd het beeld
door pastoor Van Adrichem O. Praem
op het vernieuwde kerkplein opnieuw
ingezegend. Vandaag de dag is het
nog steeds een blikvanger op het

Hiermee besluiten we deze reeks van
de 4 afleveringen over de Liempdse
parochiehistorie in dit laatste nummer van het parochieblad Ontmoeting. Wilt u op de hoogte blijven van
het wel en wee van onze nieuw gevormde Heilig Hartparochie. Neem regelmatig een kijkje op onze website
www.heilighartparochie.nl
Arnold van den Broek,
voorzitter stichting Kèk Liemt en
lid bestuur Heilig Hartparochie.
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Jezus leerde de mensen in zijn tijd om altijd heel veel van andere mensen te houden. Daarbij moet het niet bij woorden blijven
maar je moet het ook in de praktijk brengen. Jezus hield geen
moeilijke en ingewikkelde verhalen. Dat deed hij met parabels
en gelijkenissen. Hieronder staat het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Ook hier is weer een kleurplaat bijgevoegd die
hier betrekking op heeft. Kleur jij graag en hou je van een wedstrijdje? Zet dan je naam en adres op de kleurplaat en stop hem
in de brievenbus bij de pastorie. Wie weet maak jij de mooiste
kleurplaat en verdien jij de prijs. Doe mee….

De Barmhartige Samaritaan
(Lucas 10)

Een geleerde wilde aan Jezus
eens een moeilijke vraag stellen.
Meester, zei hij, wat moet ik doen
om in de hemel te komen? Jezus
zei toen; Je moet met heel je hart
van God houden. Bovendien

moeten we ook van de mensen
houden. Voor de geleerde moest
het moeilijke toen nog komen. Je
kunt toch niet van iedereen houden, zei hij.
Jezus vertelde daarom een verhaal. Om het goed te begrijpen
moet je dit weten. In het land
woonden Joden en Samaritanen.
Ze hadden ooit eens ruzie gemaakt en waren nog steeds elkaars vijanden.
Jezus vertelde: Een man was op
reis door de woestijn. Rovers
grepen hem vast en ze sloegen
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hem haast dood. Ze namen hem
zijn geld af en ze lieten hem in de
wildernis liggen.
Toen kwam er een priester
voorbij. Hij zag de man die door
de dieven overvallen was en
vlug liep hij verder. Die man kan
dood zijn dacht de priester. Ik
mag hem niet aanraken want
dan maak ik me vuil.
Een beetje later
kwam er
een dienaar van
de tempel
voorbij.
Hij was
wel nieuwsgierig; hij ging eens
kijken naar de sukkelaar die
daar lag. Plotseling dacht hij:
Misschien zitten de dieven nu
achter de rotsen naar mij te loeren. Ik moet hier snel weg.
Op het laatst kwam er een Samaritaan voorbij. De Joden waren nooit vriendelijk voor hem
geweest en nu lag er een Jood
tussen de rotsen. Wat deed de
Samaritaan?

Hij knielde neer en hij waste de
vele wonden van de Jood. Hij
goot er olie op; daardoor zou de
pijn minder worden en de wonden zouden vlugger genezen.
Voorzichtig zette hij de Jood op
zijn ezel. Zelf ging hij te voet
mee naar de herberg.
Tegen de waard zei hij: Zorg
goed voor deze man. Ik geef je
nu al twee zilveren geldstukken.
Als je meer nodig hebt, zal ik je
betalen wanneer ik hier weer
langs kom. Het verhaal was uit.
Jezus keek naar de geleerde en
Hij vroeg hem: Die mannen
kwamen daar voorbij. Wie van
hen heeft écht van de halfdode
man gehouden? De derde antwoordde hij, want hij heeft hem
geholpen. Dat is zo, zei Jezus,
en zo moet jij het ook doen. ●

Ga voor meer kleurplaten
en knutselwerkjes naar
onze website:
www.heilighartparochie.nl
www.heilighartparochie.nl
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Vrijwilligersdag: een onmisbare schakel
Het is inmiddels alweer enkele maanden geleden dat onze kerk is opgegaan
in de H. Hartparochie. Het was een beetje wennen maar we mogen stellen dat
het op dit moment best goed loopt. Dat komt door de inzet van het bestuur
en ook ons pastoraal team is goed ingewerkt. Maar zeker niet in de laatste
plaats danken we de soepele overgang ook aan onze vrijwilligers.

De rondleiders van 2014 werden bedankt

Vrijwilligers vormen de kurk waarop
onze kerk drijft. Zonder vrijwilligers
ziet ons kerkhof er niet zo verzorgd
uit, is de kerk niet zo mooi gepoetst,
wordt de Ontmoeting niet rondgebracht, zijn de kinderen niet voorbereid op het Vormsel en de H. Communie, staan de kapelaan en pastoor alleen op het altaar en noem maar op.

De Ontmoetingen aan de website
Elke Ontmoeting die uitkomt wordt
meteen in kleur aan de website gehangen. Dat betekent dat alle uitgaven van
de laatste 6 jaar nu aan de website van
de Heilig Hartparochie hangen.
U kunt dus op uw gemak alle zaken

Onze kerk heeft bijna 100 vrijwilligers
en die zijn we zeer dankbaar dat ze al
dat werk willen doen. Om blijk te geven van waardering stelt het bestuur
ieder jaar een budget(je) beschikbaar
om een vrijwilligersdag of -middag te
organiseren. Dat doen we ook dit jaar
want dat verdwijnt niet omdat we toevallig zijn opgegaan in een andere parochie.
De contactgroep denkt er momenteel
over na hoe ze de vrijwilligersdag dit
jaar vorm kan geven. Het zal niet zo
uitgebreid zijn als afgelopen jaar want
dat was de laatste bijeenkomst van
onze oude parochie maar we zullen
zorgen dat er iets komt wat voor ieder
leuk is. Het staat gepland voor september of begin oktober. Jullie horen nog van ons.
●
van de afgelopen jaren terug lezen
als u dat wilt.
Ga hiervoor naar de
deelwebsite van het
Kerkdorp Liempde
en bezoek het ‘Archief’. We wensen u
veel leesplezier. ●
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De kerk ligt er weer gelikt bij
Op woensdag 25 maart, in de week voor Pasen, kreeg het kerkgebouw weer
een grote schoonmaakbeurt. Een veertiental vrijwilligers was een hele dag
in de weer om het kerkgebouw weer helemaal schoon en netjes te krijgen.
Op zijn paasbest zullen we maar zeggen. En dat is gelukt. Hulde aan alle
vrijwilligers voor hun inzet, nu én straks…!

Mocht u ook willen helpen met het schoonmaken van de kerk laat het
ons dan even weten. Neem contact op met Annie van den Langenberg en alles komt voor elkaar! Adres: Brabantlaan 2, tel. 67 13 00. ●
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Een goed Nieuwjaar

M. VAN BAAST
GRAFMONUMENTEN EN NATUURSTEEN

Adres:
Berkdijk 13c
5271 SR Sint-Michielsgestel
Tel.: 073 – 594 33 82
Fax.: 073 – 684 01 01
E-mail: info@mvanbaast.nl
Internet: www.mvanbaast.nl

Openingstijden showroom:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur
of volgens afspraak

■ VRIJBLIJVEND INFORMATIE BETREFFENDE
KEUZE VAN EEN GRAFMONUMENT

■ RESTAUREREN EN SCHOONMAKEN VAN
BESTAANDE GRAVEN

■ VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN, DORPELS,
OPEN HAARDEN EN TAFELBLADEN

■ GRAFVERSIERINGEN IN BRONS ,
ALUMINIUM EN GRANIET
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Jaarrekening 2014, een eerste indruk
De bestuurscommissie Financiën werkt op dit moment hard aan de samenstelling van de definitieve jaarrekeningen van alle voormalige parochies en
de geconsolideerde van de Heilig Hartparochie. Als deze door het bestuur
zijn vastgesteld worden ze via de parochiewebsite gepubliceerd. Omdat die
van Liempde in hoofdlijnen gereed is willen we u daarover zoals gebruikelijk
in dit juninummer informeren. Zeker nu het de allerlaatste keer kan…
Voorlopige indruk van de Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2014
Nr.

Lasten

Indruk 2014 Begr. 2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Personeelskosten
Kosten onr. goed: kerkelijke gebouw
Idem: onr. goed: bijz. bestemming
Beleggingen
Rente en lasten schulden en fundaties
Kosten erediensten
Kosten pastoraal
Verplichte en vrijwillige bijdragen
Beheerskosten
Incidentele lasten
Voordelig saldo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal:

35.683
75.243
4.415
0
800
8.195
8.856
11.857
12.774
0
0

Rek. 2013

€ 16.200 € 37.833
€ 75.000 € 76.754
€ 2.000 € 1.453
€
0 €
0
€ 1.000 €
801
€ 6.500 € 6.645
€ 4.500 € 4.420
€ 11.000 € 12.820
€ 8.500 € 8.249
€
0 €
0
€
0 €
0

€ 157.823 € 124.700 € 148.975

Nr.

Baten

Indruk 2014 Begr. 2014

1
2
3
4
5

Bijdragen parochianen
Opbr. uit bezittingen en beleggingen *)
Functionele inkomsten
Incidentele baten
Nadelig saldo (raming)

€ 55.310 € 54.000 € 61.956
€ 73.850 € 70.400 € 64.098
€ 1.752 €
0 € 2.366
€
0 €
0 €
0
€ 26.911 €
300 € 20.555

Totaal:

Rek. 2013

€ 157.823 € 124.700 € 148.975

.
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Toelichting op voorlopige cijfers van 2014
Uit de staat van baten en lasten over het jaar 2014 kan worden opgemaakt
dat er over het jaar 2014 een helaas nadelig saldo is bereikt van een kleine
€ 27.000. In 2013 was er ook een nadelig saldo van ruim € 20.000.
De bijdragen
van de parochianen over
het jaar 2014
zijn
helaas
wederom gedaald.
De daling, van ruim € 3.000 t.o.v. het
jaar 2013, heeft voornamelijk betrekking op de kerkbijdragen en kerkcollectes. Ook zijn er in het jaar 2014 minder
uitvaarten geweest t.o.v. het jaar 2013.
Dit heeft ook de bijdragen gedrukt.
Verder valt het op dat de opbrengsten
uit bezittingen en beleggingen in 2014
een ruim positief rendement hebben

opgeleverd. In 2013 was er nog een
koersverlies, dit werd toen mede veroorzaakt doordat de gehele beleggingsportefeuille bij de Rabobank met
een behoorlijk koersverlies was verkocht en ingebracht in het Beleggingsfonds van het Bisdom van ’sHertogenbosch. Dat was dus een goed
besluit en hopelijk blijven die rendementen ook in 2015 goed.
Gelukkig heeft dit beleggingsfonds
over het jaar 2014 een goed positief
rendement behaald, anders was het
totale resultaat over het jaar 2014 nog
negatiever geweest. Nogmaals, deze
cijfers zijn een voorlopige indruk. ●

Website moeilijk? Vraag kleinkind om te helpen
Het ‘bezoeken’ van een website is helemaal niet moeilijk; eigenlijk maar
een fluitje van een cent. Dit kan op een computer, maar ook op laptop, iPad
(tablet) of iPhone. Iedereen kan dit, waarom zou het u dan niet lukken…
Vraag aan een van uw gezinsleden,
buren of vrienden u even op weg te
helpen. Vraag ze de website bij de
‘favorieten’ te zetten, deze hoeft u
dan maar aan te klikken. ‘Een kind
kan dan de was doen’.
Lukt dit toch niet en voelt u zich daarvoor ‘te oud’ (dan kan eigenlijk niet),

vraag dan uw kleinkind om samen de
website te bezoeken. Uw oogappel is
ook zeker bereid een al dan niet uitvergroot printje te maken van een
voor u belangrijk nieuwsartikel.
Laat u niet kennen, u leest toch ook
de krant of een tijdschrift! Daar kan
de computer in 2015 ook wel bij… ●
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Wat gebeurt er met onze pastorie?
Een goede vraag die om een goed antwoord vraagt. Maar dat is niet zo gemakkelijk te geven. We kunnen u wel vertellen waar we mee bezig zijn.
Op dit ogenblik woont onze kapelaan
Geoffrey de Jong in de pastorie van
Liempde. Als einde juni pastor Richard
Niessen uit Boxtel naar een eigen woning is verhuist, betrekt Geoffrey de
Jong de vrij gekomen woning in het
Pastoraal Centrum in Boxtel. Dan komt
onze pastorie dus vrij. Dit zal in de komende zomervakantie plaatsvinden.
De pastorie wordt dan aansluitend
meteen verhuurd.

De prachtige pastorie van Liempde

Intussen is het bestuur aan het nadenken

Bijbelgroep van start in najaar
In het najaar start kapelaan
Geoffrey de Jong in Liempde met een Bijbelgroep. Aan
deze groep kan iedere parochiaan van
jong tot oud deelnemen.

over de toekomstige bestemming van
de pastorie. Dit kan zijn:
- geheel verhuren in een of twee delen;
- deels verhuren, deels eigen gebruik;
- verkoop van de pastorie en gronden;
- verkoop van het hele complex.
Het hele traject loopt enigszins parallel
met de ontwikkelingen rondom de H.
Hartkerk en de pastorie die daarbij ligt.
Op dit ogenblik staan er wat eerste
gedachten op papier. Deze worden in
de komende periode binnen de Commissie Vastgoed besproken. Op basis
van het door de commissie gegeven
advies stelt het bestuur een beleidsrichting vast. En ja, u snapt het al,
daarover is nu nog heel weinig te
zeggen of te melden.
We houden u van de ontwikkeling inzake verhuur of verkoop van de pastorie op de hoogte via onze kersverse
website: www.heilighartparochie.nl.
Over de opzet en inhoud van deze geloofsgroep wordt nu nagedacht. Dit
geldt natuurlijk ook voor de data en het
tijdstip dat de bijeenkomsten worden
georganiseerd.
 Volg hiervoor het nieuws op de
website: www.heilighartparochie.nl
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Voortaan in december een Jaargids
U heeft inmiddels al gelezen dat dit de allerlaatste editie is van de Ontmoeting. Na ruim 33 jaar komt er een einde aan het kwartaalblad van de voormalige Parochie Sint Jans Onthoofding Liempde. In plaats daarvan heeft u
nu de beschikking over een prachtige en uitgebreide website boordevol
met informatie. Daarnaast krijgt u voortaan een jaargids. In december van
dit jaar krijgt u van ons de Jaargids 2016.

Eerste Jaargids in 2016
De eerste jaargids zal in december
van dit jaar bij u worden bezorgd.
Hierin vindt u dan veel informatie over
en van de Heilig Hartparochie en van
elk afzonderlijk kerkdorp. Het betreft
vooral de vaststaande gegevens die
overigens kunnen wijzigen. Voor alle
nieuws en andere belangrijke zaken
gaat u dus voortaan naar de website.
Suggesties van uw zijde voor de
inhoud van de jaargids zien we
graag tegemoet.
●

Vanaf nu elke maand koffiedrinken
De Contactgroep Liempde heeft in zijn vergadering
besloten dat er voortaan elke laatste zondag van
de maand koffiedrinken is. Dit koffiedrinken vindt
na de Hoogmis plaats op zondag in Dienstencentrum Kloosterhof. De data zijn:
● zondag 28 juni
 11.00 uur
● zondag 26 juli
 11.00 uur
● zondag 30 augustus  11.00 uur
● zondag 27 september  11.00 uur

● zondag 25 oktober  11.00 uur
● zondag 29 november  11.00 uur
● zondag 27 december  11.00 uur

We wensen u veel plezier!
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Parochieberichten
● Gedoopt
In de afgelopen
maanden zijn er
drie kinderen gedoopt. We feliciteren hun ouders en
familieleden met
deze fijne gebeurtenis.
● Sophie Onland – 18 januari 2015
Kennedystraat 4, Liempde
● Guus Derks - 18 januari 2015
De Brink 8 – Horst
● Finn Kopinga – 15 maart 2015
Heideweg 13, Liempde
●

● Gehuwd
In de afgelopen
periode vonden er
twee
kerkelijke
huwelijksinzegeningen plaats.
We feliciteren de
bruiden en bruidegoms én hun familieleden van harte.
● Peter van de Wiel en Bianca Meeren
● Anne Bressers en Harm Eijkemans

● Overleden

Vanuit onze parochiekerk namen
we in de afgelopen
maanden afscheid
van de volgende
parochianen:

● Piet van Alphen
7 januari 2015 – 89 jaar
● Jan van Schijndel
13 januari 2015 – 55 jaar
● Martien van de Biggelaar
22 januari – 72 jaar
● Frits Beelen
25 maart 2015 – 84 jaar
● Toon van der Velden
29 maart 2015 – 92 jaar
● Riek van de Laar-van Rijbroek
13 april 2015 – 85 jaar
● Harrie van der Vleuten
2 mei 2015 – 89 jaar
● Riek Bakx-Verhagen
21 mei 2015 – 93 jaar
●

Jaarplanning
De Jaarplanning voor alle
activiteiten
voor en binnen de gemeenschap kunt u vinden op
de website. Ga daarvoor naar de link
‘Agenda’ en u hebt alles bij de hand.
Op de website vindt u ook de data van
het ‘koffiedrinken’, de wekelijkse misintenties en een aankondiging van geboorte, huwelijk of overlijden.
Feitelijk vindt u bijna alles op onze
nieuwe website: bezoek deze vijfin-een website.
●
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Café ’t Groene Woud
Sien Peijn

In- en verkoop
van partijhandel

Gezellig uit in een oer Brabants
café, gelegen midden in de
natuur aan het Duits lijntje
Heel geschikt voor feesten en partijen,
barbecue- en gourmetavonden
Prima gelegen als aanlegplaats voor fiets-,
wandel- en oriëntatietochten en droppingen

● Fam. A. Sanders, Kasterenseweg 23, Liempde
Tel.: 0411 – 63 12 91
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Een moeilijk, lastig maar wel zeer overwogen besluit

Er valt geen Ontmoeting meer in de bus
Na een zorgvuldig afwegingsproces heeft het bestuur van de Heilig Hartparochie besloten om geen kwartaalblad meer uit te geven. De Ontmoeting,
het kwartaalblad van de voormalige Parochie Liempde, krijgt dus geen vervolg in de nieuwe Heilig Hartparochie en gaat verdwijnen. Dit is de allerlaatste editie, een collectorsitem dus. Een besluit met pijn in het hart…

Niet meer te realiseren
Bij het nemen van het besluit om met
de uitgave van de Ontmoeting te
stoppen is het bestuur niet over een
nacht ijs gegaan. Feitelijk worden al
ruim anderhalf jaar de mogelijkheden
op een rij gezet. De belangrijkste redenen zijn:
● Er zijn geen extra redactieleden te
vinden die er elk kwartaal tientallen
uren energie in willen steken.
● Een evenwichtige inhoud van de 4
kerkdorpen krijgen is erg lastig en
moeilijk te organiseren.
● De wijze van verspreiden en de feitelijke uitvoering zijn niet of nauwelijks oplosbaar: de Liempdse wijze
was goud waard!
● De bekostiging van het drukken en
verspreiden zouden te hoog worden.
● De taakbelasting is zijn algemeenheid is hoog en treft enkele mensen.
● de doelgroep die een blad leest
wordt steeds kleiner: de website en
social media zijn de nieuwe communicatievormen. Hierop wordt volop ingezet.

Om diezelfde redenen wordt ook niet
gekozen voor het uitbrengen van een
nieuwsbrief. Ook die belasting is voor
een redactie die er niet is, te hoog.

Jaargids: goed alternatief
Het bestuur heeft besloten om voortaan een jaargids uit te brengen. De
eerste verschijnt in december 2015.
Samen met de website(s) en de social
media, aangevuld met de wekelijkse
berichten in het weekblad Brabants
Centrum, wordt u dan volop geïnformeerd. Daar kiest het bestuur voor…

Ontmoeting telt 33 lentes
Het parochieblad Ontmoeting is 33
jaar in velerlei vormen verschenen. 33
Jaar lang elk kwartaal huis aan huis
bezorgd. Daarvoor danken we alle
bezorgers van harte. Sommigen hadden soms meer dan 200 boekjes weg
te brengen. Dank daarvoor.

Dank ook aan alle andere medewerkers, de drukker Henk Thomassen en de adverteerders. Zie
ook elders in dit blad.
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Ben en Maria Smeltink: medewerkers van het eerste uur

Een Ontmoeting komt er niet vanzelf
‘Zo ongeveer 33 jaar geleden zat ik op de zolder van het gemeentehuis van de
voormalige Gemeente Liempde de eerste Ontmoeting te typen. Op stencilpapier; en daarna natuurlijk alles zelf stencillen. Als dan alles op grote stapels
klaar lag werd er vergaard. Dat gebeurde onder andere bij Ria van de Meerendonk en ook bij ons thuis. Ria zelf, Cisca Quinten, Jo Welvaarts én ons hele
gezin waren daar uren mee bezig. Ja dat waren toen heel andere tijden…’
Voor deze laatste editie van de
Ontmoeting moest
ik toch even naar
Ben en Maria
Smeltink. Medewerkers vanaf het
eerste uur: eerst
in de redactie,
Ben Smeltink
stencillen, vergaren en bezorgen, nu dat laatste nog
maar niet onbelangrijk.
Ben maakte samen met pastoor Van
Adrichem de Ontmoeting; heel veel
kopij werd aangeleverd. ‘En dan was
het knippen en plakken’, aldus Ben,
‘als de uitgave klaar was werd deze
‘ingebrand’ en daarna dus gestencild.’
Na het zelf stencillen van de Ontmoetingen op het gemeentehuis, gebeurde dit via een relatie op de Rabobank
van Best, daarna op het gemeentehuis in Liempde en toen bij de drukkerij van Henk Thomassen. Vervolgens
werd er gekopieerd bij ADC (wijlen Ad
Schoenmakers) in Den Bosch om ten-

slotte weer terug te keren bij Henk
Thomassen. Daar worden ze tot de
dag van vandaag gedrukt.
In de periode van Kees Schrama typte
Anneke van de Laar de Ontmoetingen.
Zij beiden met Ria van de Meerendonk
en Ben vormden toen de redactie. In die
tijd werd in Liempde vermenigvuldigd.
Harm Tuhumury was de man die het kopieerwerk voor de parochie verzorgde.
In de laatste jaren worden de Ontmoetingen door Henk Thomassen gedrukt,
vergaard,
geniet, gesneden en
geperst.
Door zijn
toewijding
viel elke
uitgave
keurig verzorgd in elke brievenbus van
Liempde.
Een van de kaften van toen
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● De redactie wisselde natuurlijk

Vanaf het begin is de redactie vaker
gewisseld. Waren aanvankelijk pastoor Van Adrichem en Ben heel actief,
later kwamen daar Anneke en Ria bij.
Vanzelfsprekend waren er ook veel
gelegenheidsschrijvers.
Daarna is de Ontmoeting geleidelijk
aan hoofdzakelijk door pastoor Van
der Sluis samengesteld; kopij werd
hem eventueel aangeleverd.

Jo Custers

Johan Onland

Vanaf 2011 vormden Jo Custers en
Johan Onland samen met de pastoor
en nu de kapelaan de redactie. Vanaf
september 2011 verscheen de Ontmoeting in de huidige vorm, opbouw,
samenstelling, lay-out en met veel foto’s en advertenties. Vanaf dat tijdstip
ging ook de vernieuwde website in de
lucht, die elke dag tussen de 25 en 60
bezoekers telt. Voorwaar niet niks…

● Het goed bezorgen was cruciaal

De uitgaven van de Ontmoetingen
werden vier keer per jaar huis-aanhuis bezorgd. ‘Soms kregen we er wel
eens terug, maar de keer daarop bel-

de dan dezelfde mensen op met het
verzoek een Ontmoeting te ontvangen’, aldus Ben.
Ben vertelt dan verder dat de Ontmoeting met plezier wordt rondgebracht;
de vrijwilligers wandelen graag en de
uitgaven zijn vooral de laatste jaren
zeer de moeite waard. ‘Vooral gemakkelijk is het dat ze in elke brievenbus
belanden; op adres rondbrengen is
veel lastiger. Een bezorger heeft soms
meer dan 200 adressen!’ Hij vult aan:
‘Bezorgers van het eerste uur zijn Jo
Braken, Piet Braken en Maria en ik.
De andere, huidige bezorgers zijn:
Piet van Berkel, Mien van den Biggelaar, Ria van de Braak, Engelien Braken-van Drie, Adri Dobbelsteen, Herman van den Heuvel, familie Van
Rooij, Johanna Quinten-van Esch, familie Saris-Sijbers, Henriëtte SchalkxKnoops, Harrie Schellekens, Bert Slits,
Henk Thomassen, familie Vos-van de
Langenberg en Kees van der Velden.
Veel andere gingen hen natuurlijk voor,
maar het is onmogelijk al deze mensen
te vernoemen. De meesten haakten af
wegens ziekte en/of handicaps of in
geval van overlijden. De bezorgers
zelf kregen 33 jaar lang de dozen
met Ontmoetingen trouw en puntje
precies door Ben thuisbezorgd.

Alle mensen die in de afgelopen
33 jaar een steentje aan de Ontmoeting hebben bijgedragen
zeggen wij hartelijk dank. We
zijn u zeer erkentelijk.
●
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Bestuur Heilig Hartparochie nagenoeg compleet
De bezetting van het bestuur en de bestuurscommissies is (bijna) rond
In het afgelopen halfjaar zijn het bestuur, de bestuurscommissies en de contactgroep Liempde ingevuld. Zie ook voortaan de website. De samenstelling is als volgt.
Pastoraal team Heilig Hartparochie

Bestuurscommissie Vastgoedbeheer

Pastoor:
Kapelaan:
Pastor:
Diaken:
Diaken:

Voorzitter:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

Jacques Grubben
Geoffrey de Jong
Richard Niessen
Toon Dankers
PierPaolo Flesia

Bestuur Heilig Hartparochie
Voorzitter: Jacques Grubben
Vicevoorzitter:Jos Polman (Esch)
Secretaris: Jo Custers (Liempde)
Penningm.: Marina Heesen (Boxtel)
Lid:
Arnold v.d. Broek (Liempde)
Lid:
Frans v.d. Berk (Boxtel)
Lid:
vac.
Best. commissie Pers. & Organisatie
Voorzitter:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

Arnold van den Broek
Jo Custers
Jan Boogers
Jacques Grubben
Geofffey de Jong

Bestuurscommissie Financiën
Voorzitter:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

Marina Heesen
Jos Polman
Bas Rombauts
Frank van Brunschot
Jan van Bragt

Jos Polman
Frans van den Berk
Frank van Brunschot
Jan van Kasteren
Johan Onland
Erik Heijnen

Bestuurscommissie Begraafplaatsen
Voorzitter:
Lid:
Lid:
Lid:

Frans van den Berk
Arnold van den Broek
Jos Timmermans
Jan van Kasteren

Bestuurscommissie Communicatie
Voorzitter:
Lid:
Lid:
Lid:

Jo Custers
Jacques Grubben
Arnold van den Broek
Desiree Timmermans

Contactgroep Liempde
Voorzitter:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:
Start
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van

Johan Onland
Ben Smeltink
Riet van de Ven
Anny van Zuijlen
Tiny van Kollenburg
Rien van Rooij
Geofffey de Jong
de

nieuwe

parochie

Adverteerders, we zijn weer een jaar rond
De advertentiecyclus is weer rond, het jaar is om. Dat betekent dat er vanaf
nu niet meer in de Ontmoeting geadverteerd kan worden. Dit is voortaan
wel mogelijk op onze websites. Rechtsboven in de hoek waar nu ‘info’ als
vaste rubriek staat; een prominente plek om een advertentie te plaatsen. De
ideeën hierover zijn klaar en worden nu uitgewerkt.

Na het verschijnen van dit juninummer
stopt de mogelijkheid tot adverteren in
ons kwartaalblad Ontmoeting. Simpelweg omdat er geen nieuw kwartaalblad meer komt.
Adverteren op de nieuwe website(s)
van de parochie is en wordt mogelijk.
Meteen na de zomervakantie wordt de
advertentiewerving opgestart.

Hiertoe worden alle huidige adverteerders schriftelijk en persoonlijk benaderd. Ook veel nieuwe adressen in
Boxtel, Esch en Lennisheuvel worden
aangeschreven en gevraagd.
Zo gauw alles gereed is ontvangt u
vanuit het bestuur meer informatie.
We vertrouwen en rekenen op de medewerking van veel van de inmiddels
vaste adverteerders. Door hun medewerking in de afgelopen vier jaren
konden we het niveau van de Ontmoeting maken en houden zoals het
er nu uitziet. Dat geldt nu dus voor de
website en ander pr-materiaal.
●

Wij danken alle adverteerders van de afgelopen vier jaar in de Ontmoeting.
We danken ook al bij voorbaat de adverteerders die ‘meegaan’ naar het adverteren op onze website(s): www.heilighartparochie.nl. We danken nu:
l Van Abeelen Schilderwerken l M. van Baast Natuursteen l Bakx Uitvaartverzorging l
l Lian Bolwerk Uitvaartverzorging l Jan van den Boomen BV l Uitvaartonderneming Bijnen l
l Brandes & van Haaren l Café-zaal De Punder l Natuursteenbedrijf Hanique BV l
l (Sier)Smederij Klompers l Bouwservice Liempde l Het Raadhuis – verzek. & hypotheken BV l
l de RegioBank l Kuis (uitvaartonderneming) l Van Nunen Design l Autobedrijf Van Oorschot l
l Loonwerkbedrijf Van Rulo l Schuurmans & Rombauts Advies l Piet van Ruremonde Rijwielen l
l Notaris Van 't Hooft en Van Rosmalen l Meubelmakerij 'Den Berg' l Café 't Groene Woud l
l Installatiebedrijf Arn. Saris & Zn. l Monuta (Uitvaartonderneming) l VOF Putmans l
l Rabobank Hart van De Meierij l Hoefsmederij Jos Saris l Electro Techn. Bureau G. Saris bv l
l Saris @ Partners l Kinderopvang ’t Zonnetje l Maarten van Son Gereedschappen l
l Drukkerij Thomassen l Traa Klompenfabriek l Installatiebedrijf A. Welvaarts bv l
l 't Wapen van Liempde l Allen een prettige en verdiende vakantie toegewenst…!
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Sint Petrusbasiliek

Arthur Klompers
ook voor riolering, zinken koperwerk, sanitair,
elektra en solarsystemen

Hans Klompers
smeedijzeren hekwerken,
poorten, schoorsteenkappen
en andere ornamenten

Tel: 0499 – 57 88 57 - Mob: 06 23 76 34 19
E: info@klompersinstallatie.nl

Brabantlaan 4 - 5298 TK Liempde
Tel/Fax: 0411 – 63 15 01

www.klompersinstallatie.nl

E-mail: Klompers@home.nl

We danken alle adverteerders van het seizoen 2014-2015
Wilt u ook adverteren op de website? Neem contact op met een van de bestuursleden.
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Parochiewijzer
Eucharistievieringen
● In het weekeinde
- zaterdag om 19.00 uur
met Nederlandse gezangen;
- zondag om 10.00 uur,
met Latijnse gezangen;
- voor de H. Missen in de zomerperiode, zie elders.
● Op weekdagen
- in de Liempdse kerk:
dinsdag om 19.00 uur en
donderdag om 19.00 uur.
- in de Sint Petrusbasiliek elke dag
om 09.00 uur.

Misintenties
Voor ieder opgegeven intentie wordt
een bijdrage van € 11,-- gevraagd. Het
opgeven van misintenties kan als volgt:
● via een envelop, die men in de bus
van de pastorie deponeert, waarop
op de voorzijde staat vermeld:
- de intentie en de reden;
- het tijdstip waarop men de
H. Mis wil laten opdragen;
- de naam en het telefoonnummer van de inzender.
Daarin het verschuldigde bedrag.

● Door middel van een e-mail, daarna geld in de brievenbus stoppen.
● Opgeven kan ook via de website
www.heilighartparochie.nl, geld daarna in enveloppe in de brievenbus.
In verband met publicatie in Midden
Brabant, het Brabants Centrum en op
onze website, gelieve men de intenties twee weken voor de gewenste
datum op te geven.

Gezinsvieringen
Het is momenteel helaas niet mogelijk
deze regelmatig in te plannen. Let op
de aankondigingen op onze website:
www.heilighartparochie.nl.

Doopvieringen
Dit kan in principe op elke zondag.
Er zijn twee voorbereidingsavonden,
gelieve daarom ongeveer zes weken
van tevoren u aan te melden. Voor
het aanmelden belt u gewoon het
Pastoraal Centrum en maakt u een
afspraak.

Huwelijken en huwelijksjubilea
Deze kunnen op elke dag van de
week en op elk tijdstip kerkelijk worden gevierd. Er zijn drie voorbereidingsavonden, zodat aanmelden tijdig,
circa 3 maanden van tevoren dient te
geschieden. Ook nu gewoon even
bellen naar het Pastoraal Centrum.
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Eerste H. Communie

afspraak maken met de kapelaan. Bel
hiervoor met het Pastoraal Centrum.

Deze vieringen vonden plaats op zondag
14 juni 2015. Er waren 41 kinderen.

Rozenhoedje

H. Vormsel

Voorafgaand aan de avondmis op
dinsdag (dus circa 18.00 uur) wordt
het rozenhoedje gebeden.

Deze viering vond plaats op zondag
24 mei 2015. Het vormsel werd door
hulpbisschop R. Mutsaerts toegediend.

Kerkelijke uitvaart
In geval van een overlijden wordt u verzocht zo spoedig mogelijk met de kapelaan contact op te nemen als u een
kerkelijke uitvaart wenst. U kunt ook bellen naar het Pastoraal Centrum.
Uitgangspunt voor de viering zijn de
richtlijnen van het bisdom hetgeen onder andere inhoudt dat in principe het
kerkkoor zingt.

Avondwake
Als voorbereiding op een uitvaart, en
daarmee verbonden, kan een avondwake in de kerk worden gehouden. Een
dergelijke viering kan in principe op alle
dagen worden gevierd. De tijd voor een
avondwake is als regel 20.00 uur.

Biechtgelegenheid
Als u het sacrament van boete en verzoening wenst te ontvangen kunt u een

Aanbidding
Deze is iedere eerste vrijdag van de
maand van 18.00 uur tot 19.00 uur
en voorafgaand aan de eucharistieviering die op de donderdag om 19.00
uur plaatsvindt.

Zorg voor zieken
U bent in een ziekenhuis opgenomen
of bent thuis langdurig ziek en u wilt
van parochiewege bezoek ontvangen. Meld u zich dan, of laat u melden, bij de pastorie of het Pastoraal
Centrum. Dat bezoek wordt gedaan
door leden van de plaatselijke Zonnebloemafdeling en de kapelaan. Bij een
ernstige ziekte is het raadzaam de
kapelaan te vragen om de ziekenzalving om daarmee beterschap te verkrijgen en kracht om het lijden te verduren. Als zich stervensgevaar voordoet, kunt u de kapelaan vragen om
de Heilige Teerspijze.
Aan langdurig zieken en aan hen die
aan huis gebonden zijn, wordt op verzoek op iedere eerste vrijdag van de
maand de H. Communie thuis uitge-

• Ontmoeting • 54 •

reikt door de kapelaan. Men kan ook
om een hostiedoosje (pyxis) vragen,
waarin men voor huis- of buurtgenoten ‘Ons Heer’ kan meenemen voor
een zieke na de Eucharistieviering.

Kerk- / parochiebijdrage
Van alle parochianen die een eigen inkomen genieten, mag worden verwacht
dat zij een bijdrage leveren in het onderhoud van de kerk en pastores.
De bisschop heeft die bijdrage gesteld op 1% van het inkomen. Het
kerkbestuur stelt het op prijs als u
daartoe maandelijks een twaalfde
van de jaarbijdrage (automatisch)
laat overschrijven op een van de volgende rekeningen ten name van het
Bestuur Heilig Hartparochie:
● Rabobank: NL14 RABO 0128 7923 29
● INGbank: NL35 INGB 0001 0732 77
● Regio Bank: NL59 RBRB 0965 2515 00
● Regio Bank: NL43 RBRB 0687 8739 83

info@heilighartparochie.nl
Als u informatie wilt ontvangen of doorgeven over het H. Doopsel, de Eerste
H. Communie, het H. Vormsel of het H.
Huwelijk, dan kunt u gelieve u gebruik te maken van ons e-mailadres
info@heilighartparochie.nl of kijk op onze website www.heilighartparochie.nl.

Samen koffie drinken
Dit doen we zo’n 12 keer per jaar na
de Hoogmis op zondag in Dienstencentrum Kloosterhof. De data zijn:
● zondag 28 juni
 11.00 uur
● zondag 26 juli
 11.00 uur
● zondag 30 augustus  11.00 uur
● zondag 27 september  11.00 uur
● zondag 25 oktober  11.00 uur
● zondag 29 november  11.00 uur
● zondag 27 december  11.00 uur
We heten u van harte welkom!

Kerkradio

www.heilighartparochie.nl

De kerkdiensten zijn allemaal voor
kabelabonnees thuis te volgen via de
radio op het FM-kanaal 87,50.

De Heilig Hartparochie heeft een eigen
website: www.heilighartparochie.nl.
Deze veelzijdige website biedt u heel
veel informatie over de parochie en de
4 kerkdorpen. En natuurlijk het laatste nieuws, de agenda, de vieringen,
muziek, filmpjes en de misintenties.

Kerk-TV
De Eucharistieviering op zondag is,
voor hen die op de kabel zijn aangesloten, te volgen op de televisie op het
kanaal van Dommelland (analoog).

Tarieven en rechten 2015
www.heilighartparochie.nl
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Van den Boomen
Aannemer Grond-, Weg- en Waterbouw
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Werkgroepen Liempde
contactpersonen / coördinatoren
1. Acolieten

Hr. Jo Welvaarts
Roderweg 26

2. Avondwakegroep

Mw. Engelien Braken
Hogenbergseweg 9

3. Beauraingcomité:

63 13 09
63 16 93

Hr. Bert Slits
Kapelstraat 3

21 54 79 51
4. Beheer en onderhoud begraafplaats
Hr. Jan van Vugt
Boxtelseweg 28

5. Bloemsiergroep

63 19 06

Mw. Sjaantje van der Zanden
Gemondesestraat 7
63 14 01
Mw. Annie van den Langenberg
Brabantlaan 2
63 13 00

6. Cantate Domino (kerkkoor)

Hr. Johan Onland
Goossen Bunder 3
63 14 17
7. Catechese (inclusief alle vieringen)
Kapelaan Geoffrey de Jong
‘Duinendaal 2, Boxtel
67 22 15

8. Huisbezoek geboorten
Mw. Maria Smeltink
Kerkstraat 10

9. Kerkhofcommissie

63 23 48

13. Koren

Mw. Miriam van den Boer
Dorpsstraat 12
29 04 30 51

14. Koster(s)

Hr. Paul Saris
Klein Hoekje 2a

63 39 43

Kapelaan Geoffrey de Jong
Duinendaal 2, Boxtel

67 22 15

Hr. Ben Smeltink
Kerkstraat 10

63 23 48

15. Lectoren

16. Ledenadministratie

17. Liempd’s Gemengd Koor
Hr. Jan van de Wiel
Hamsestraat 12
18. Liturgie (alle vieringen)
Kapelaan Geoffrey de Jong
Duinendaal 2, Boxtel

19. Misdienaars

63 51 80
67 22 15

Kapelaan Geoffrey de Jong
Duinendaal 2, Boxtel

67 22 15
20. Missie-, Ontw. en Vredeswerk (MOV)
Hr. Bert Slits
Kapelstraat 3

21 54 79 51
21. Stg Restauratie Kerkorgel Liempde
Hr. Joop van Dun
Oude Dijk 64

68 41 33
22. Parochieblad ‘Ontmoeting’
Hr. Jo Custers
De Misse 1
Kapelaan Geoffrey de Jong
Duinendaal 2, Boxtel
Hr. Johan Onland
Goossen Bunder 3
23. Parochieblad (bezorging)
Hr. Ben Smeltink
Kerkstraat 10

63 26 79
63 12 15

Hr. Bas Rombauts
Kerkheiseweg 4
Hr. Arnold van den Broek
Keefheuvel 20
Wim van Erp
Den Achterhof 21

63 18 07

24. Verzorging kerkinterieur

Hr. Rien van Rooij
Vlasspreistraat 4

63 25 73

25. Website: www.heilighartparochie.nl

63 14 17

63 26 79
26. Zieken-, bejaarden- en gehand.zorg

10. Kerk-TV en Kerkradio
11. Kerstgroep

Mw. Francien Onland
Goossen Bunder 3

12. Kinderwoorddienst
Mw. Irene Pineda
Hogenbergseweg 25

63 36 34
63 17 99

63 18 89

63 14 17
63 23 48

Mw. Annie van den Langenberg
Brabantlaan 2
63 13 00
Hr. Jo Custers
De Misse 1

Hr. Willy van Zuijlen
Oude Dijk 14

63 16 95

 Neem gerust met hen contact op!
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Misintenties opgeven
Dat kan in
de
hele
week!
Maar op
zaterdagochtend
kunt u kapelaan Geoffrey of
vrijwilligers
ontmoeten.
Kapelaan Geoffrey de Jong

Dan is er ruimte voor een gesprek en
een lekker kopje koffie met een koekje.
 De deur staat wijd open.

●

Bestuur

Heilig Hartparochie
Voorzitter:

ZEH. Jacques Grubben, pastoor
Duinendaal 2, Boxtel 67 22 15
Vicevoorzitter: Hr. Jos Polman
Kollenberg 37, Esch 53 29 21 90
Secretaris: Hr. Jo Custers
De Misse 1
63 26 79
Penningm.: Mevr. Marina Heesen
Ons Doelstraat 24 63 53 95
Lid:
Hr. Frans van den Berk
Nergena 28
60 12 86
Lid:
Hr. Arnold van den Broek
Keefheuvel 20
63 17 99
Vac.:
n.n.
 Aanspreekpunt Kerkdorp Liempde:
ZEH. Geoffrey de Jong, kapelaan
Duinendaal 2, Boxtel 67 22 15

Dit wil ik melden

Contactgroep
Kerkdorp Liempde

Voorzitter:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

Hr. Johan Onland
Goossen Bunder 3 63 14 17
Hr. Ben Smeltink
Kerkstraat 10
63 23 48
Mevr. Riet van de Ven
Sportlaan 9
63 18 16
Mevr. Anny van Zuijlen
Oude Dijk 14
63 16 95
Mevr. Tiny van Kollenburg
Dorpsstraat 42
63 17 08
Hr. Rien van Rooij
Vlasspreistraat 4 63 25 73

Stuur uw gegevens door
● Wijziging adres of anders…

vermeld oude en nieuwe gegevens

● Aanmelden kerkelijke zaken…

doop, communie, vormsel, huwelijk, etc.

● Aanmelden als vrijwilliger…

voor welke taak of klus dan ook…

● Iets anders te melden…

laat het ons weten per brief(je) of e-mail



Stuur de gegevens naar het secretariaat van het Pastoraal Centrum

● Duinendaal 2, 5281 AP Boxtel of
● info@heilighartparochie.nl of
● www.heilighartparochie.nl
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AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN LIEMPDE:
KINDEROPVANG `T ZONNETJE

Maria Smeltink
Kerkstraat 10
5298 CM Liempde
Telefoon:
0411 – 632 348
E-mail: smeltinkliempde@planet.nl

www.kinderopvangtzonnetjeliempde.nl

Open op maandag,
dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag
van 07.00 – 18.00 uur.
Interesse? Vraag gerust
naar de mogelijkheden!

`T ZONNETJE: VERTROUWD, HUISELIJK & GEZELLIG!
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ONTMOETING
juni 2015

Fijne vakantie
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