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R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux 
St. Petrus Bergeijk ’t Hof 
St. Petrus Bergeijk ’t Loo 
St. Gerardus Bergeijk de Weebosch 
St. Martinus Luyksgestel 
St. Servatius Westerhoven 
St. Willibrordus Riethoven 
 
 
Secretariaat Parochiecentrum 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 
Pastorie Bergeijk Hof 16, 5571 CC Bergeijk  0497-571828  
Pastoor L. Buyens      06-30101231 
Pater Pushpa Raj        06-24453145 
parochie-bergeijk@hetnet.nl  www.parochiebernardus.nl 
Diaconaal Noodfonds telefonisch te bereiken via het secretariaat. 
 
Parochieblad ook digitaal te lezen op de site van de parochie 
 
Mistijden 
Weekendvieringen   Vieringen door de week 
za    19.00 uur  ’t Loo   ma   18.30 uur  Hofkerk  
za    19.00 uur   Westerhoven  di       8.30 uur   Hofkerk 
zo      9.30 uur   Weebosch  wo   10.30 uur  Hofhuys 
zo      9.30 uur   Luyksgestel  do    18.30 uur  Hofkerk 
Zo    11.00 uur ‘t Hof   vr     10.00 uur  Kapel Lucia 
Zo    11.00 uur Riethoven 
 
Bankgegevens 
H. Bernardus van Clairvaux  IBAN: NL97 RABO 0130 6549 81 
Bergeijk ’t Hof     IBAN: NL22 RABO 0106 3927 51 
Bergeijk ’t Loo     IBAN: NL48 RABO 0106 4008 19 
Bergeijk Weebosch   IBAN: NL25 RABO 0106 4019 12 
Luyksgestel        IBAN: NL62 RABO 0130 6097 30 
Riethoven   IBAN: NL08 RABO 0143 8015 38 
Westerhoven   IBAN: NL14 RABO 0157 7013 36 

mailto:parochie-bergeijk@hetnet.nl
mailto:parochie-bergeijk@hetnet.nl
http://www.parochiebernardus.nl/
http://www.parochiebernardus.nl/
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BESTE PAROCHIANEN, 
 
Na het rumoerige carnavalsfeest breekt 
er voor ons een tijd van inkeer en meer 
toeleg op het gebed, vasten en het 
beoefenen van de naastenliefde aan. 
Deze jaarlijks terugkerende tijd noemen 
we de heilige vastentijd en is bedoeld 
tot voorbereiding op het hoogfeest van 
Pasen, het verrijzenisfeest van de Heer 

Jezus. In deze tijd willen we bijzonder solidair zijn met Hem die zich 
geheel voor ons eeuwig geluk heeft prijsgegeven maar ook zijn we 
daardoor verenigd met allen die op deze wereld lijden en armoede 
te verduren hebben. Veel gebed en zorg is er nodig voor zoveel wat 
er dichtbij en veraf in deze wereld gebeurt aan ongerechtigheden. 
Nooit mogen we daar onverschillig tegenover staan. Het betreft hier 
in de eerste plaats de medemens zelf maar ook de gehele schepping 
die zo te lijden heeft onder het uitoefenen van onverantwoord 
beheer.  “Hebt elkaar lief” waren de woorden van Jezus. “Draagt 
zorg voor elkaar en datgene wat de Vader jullie heeft 
toevertrouwd.” We zijn doorgaans zo druk en vastgeroest in 
bepaalde patronen dat de mens maar weinig tot bezinning komt en 
oog heeft voor de naaste. De Heer wil dit in ons doorbreken en 
verlangt dat we als het ware ‘nieuwe mensen’ worden naar zijn 
beeld en gelijkenis. Zoals er gesnoeid dient te worden in de natuur 
zo horen we dat ook te doen wat betreft ons dagelijkse leven. 
Ik wens ieder een vruchtbare veertigdagentijd. 

In januari hebben we afscheid genomen van kapelaan Bart 

Theunissen. Hij heeft een gedeeltelijke benoeming gekregen in de 

parochie van de H. Edith Stein te Vugt en in het bezinningscentrum 

Emmaus in Helvoirt waar hij ook is gaan wonen. Wij wensen hem 

veel succes. 

Pastoor Luc Buyens 
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BELEVING VAN DE VASTEN IN ONZE TIJD 
 
Feesten zijn belangrijk binnen het katholicisme. Maar naast 
momenten van een feest vieren zijn er ook momenten van 
vasten. Deze zijn minder duidelijk aanwezig dan de momenten 
van een feest vieren. Dat heeft meerdere oorzaken. Een daarvan 
is dat Jezus zei dat Hij vond dat je geen aandacht moest vestigen 
op je vastenpraktijk. In Mat. 6,16-18 is te lezen dat het niet de 
bedoeling is het aan iedereen te laten zien dat je vast. Als je vast 
moet je dit in het verborgene doen en alleen voor God. Een 
andere oorzaak is dat er vroeger vanuit de katholieke kerk veel 
duidelijkere en uniforme regels voor het vasten werden 
opgelegd. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw hebben 
katholieken veel meer vrijheid om op hun eigen manier te vasten. 

De wijze van vasten is in de loop van de tijd wel veranderd. 
Oudere mensen die vroeger (ook) hebben gevast, vertellen vaak 
verhalen over hun vastentrommeltjes. In die trommeltjes werden 
snoep en andere lekkernijen bewaard die de kinderen gekregen 
hadden in de loop van de week. Het trommeltje mocht in de 
vastentijd op zondag open. In strenge gezinnen mocht het 
trommeltje pas na het vasten opgemaakt worden. Daarnaast was 
het zo dat volwassenen bij elke maaltijd minder moesten eten en 
zelfs één maaltijd per dag moesten overslaan. 

Voor moslims is de wijze van vasten voorgeschreven, bij 
katholieken wordt het aan de persoon zelf overgelaten. Dat 
betekent dat zaken zoals geen vlees eten, minder of niet 
snoepen, geen alcohol gebruiken, het geven van aalmoezen wel 
worden aangeraden, maar niet verplicht worden gesteld. 
Vasten in onze tijd is vragen om te komen tot inkeer, door meer 
te focussen op ons geestelijke leven. De jachtigheid van ons 
bestaan staat vaak bezinning niet toe. Vasten in onze tijd is juist 
de stilte op te zoeken en te kijken naar onze relatie met God en 
onze naaste en hoe wij deze gestalte kunnen geven.  
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AAN HET WOORD IS: PATER PUSPHA RAJ 
 

Met ingang van 1 februari heeft onze 
bisschop, zeereerwaarde Mgr. De Korte, 
mij benoemd tot hulppastor in de H. 
Bernardusparochie. In de afgelopen 
weken heb ik me echt welkom mogen 
voelen in uw midden en al deelgenomen 

aan meerdere activiteiten. Voor degenen die mij nog niet kennen, 
wil ik me hierbij in het kort even voorstellen.  
Ik ben pater Pushpa Raj. Mijn naam -Pushpa Raj- is afkomstig uit het 
Sanskriet dat men in India spreekt en betekent 'Koning van de 
bloemen'. Ik ben verbonden aan een missionaire congregatie uit 
India, genaamd 'Heralds of Good News' (HGN). 
HGN betekent Herauten van het Goede Nieuws ofwel Verkondigers 
van de Blijde Boodschap. Ik kom uit dezelfde orde als pater Xavier 
die enkele jaren geleden ook in deze parochie heeft gediend. Ik ben 
afkomstig uit het Zuiden van India. Mijn geboortedorp 
'Varadarajanpet' heeft tot nu toe 87 priesterzonen aan de Kerk 
geschonken. Ik ben de 57ste en mijn jongste broer, die óók priester 
geworden is, is de 76ste in de voortzetting van deze goede traditie 
van ons dorp. In mijn dorp zijn er meer dan 200 zusters, religieuzen; 
dochters die de wereldkerk dienen. 
Reeds dertien jaar dien ik als priester in de wijngaard van onze Heer. 
Daarvan ben ik de afgelopen zes en een half jaar werkzaam geweest 
als pastor in de H. Odaparochie in Sint-Oedenrode en Son & Breugel. 
Ik ben heel blij om nu hier in deze omgeving van de Kempen te 
mogen dienen in het parochiewerk.  
De meeste mensen vragen mij of ik nu, zo ver weg van huis, geen 
heimwee krijg. Dan denk ik meteen aan het feit dat vroeger juist 
vanuit Nederland heel veel missionarissen naar verre landen werden 
uitgezonden om daar voor Onze Lieve Heer te missioneren. Daar 
denk ik dan altijd maar aan en dan voel ik mij heel tevreden. 
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Ik ben heel blij om hier in de H. Bernardusparochie als kapelaan te 
mogen werken, meer mensen te leren kennen en alzo in God de 
mensen te dienen. 
 
VASTENACTIE 2019 
 
De werkgroep van Samen Verder in (groot) Bergeijk is volop bezig 
met de voorbereidingen voor de collecte van dit jaar. Dit jaar is 
gekozen voor de activiteiten van Kans voor Kinderen Burkina Faso in 
Doulougou. Deze vereniging is in 2007 begonnen met haar 
activiteiten en concentreert zich op onderwijs in de overtuiging dat 
ontwikkeling begint met scholing. Men betaalt momenteel voor 60 
kinderen het schoolgeld, meubilair voor basisscholen en leer- en 
sportmiddelen. Men is bezig een waterpomp op zonne-energie te 
plaatsen met een waterreservoir. Het medisch centrum in het dorp 
wordt ondersteund en de kraamkliniek is van WC’s voorzien. Naar 
alle gebouwen is stromend water gebracht vanuit een watertoren 
die gevuld wordt door middel van een waterpomp op zonne-
energie. Komend jaar wil de vereniging alle gebouwen van het 
medisch centrum voorzien van verlichting op zonne-energie. 
www.kvkbf.nl  
Graag rekenen we op u tijdens deze collecte die wordt gehouden in 
de week van zaterdag 25 maart tot vrijdag 30 maart 2018. 
 
We zijn dringend op zoek naar collectanten.  
U kunt zelf aangeven hoeveel tijd u eraan wilt besteden. U kunt 
collecteren in uw eigen straat, het kan ook een halve straat zijn. 
Alles is meegenomen. Als u ons daarbij wilt helpen kunt u bellen 
naar Mw.  Mart van de Vorst, coördinator, 06-20599800  
of mailen naar info@bergeijk-kisumu.nl  
 
 
50 JAAR DAMESKOOR LOO 
Afgelopen januari heeft het dameskoor haar 50-jarig bestaan 
herdacht met een mooie Eucharistieviering waarin er twee 
jubilarissen, met name, Jo van Gorp en Miet Kuijken extra in het 
zonnetje werden gezet vanwege hun 50-jarig lidmaatschap.  

http://www.kvkbf.nl/
http://www.kvkbf.nl/
mailto:info@bergeijk-kisumu.nl
mailto:info@bergeijk-kisumu.nl
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Van harte proficiat. Gaandeweg is het koor opgegaan in het huidige 
gemengd koor. Onlangs heeft het koor een nieuwe start gemaakt 
met dirigente Hennie van Neerven. Wij wensen hen veel succes!. 
 
LIEF EN LEED 
 
In onze parochie zijn gedoopt: 
Zondag 16 december in de H. Kruiskapel te Luyksgestel: 
Miró Hulsen, zoon van Ranil Sampath Hulsen en Nathalie Bax 
Zondag 27 januari in de St. Petruskerk te Bergeijk ’t Loo: 
Sem Theuws, zoon van Mark Theuws en Karin Maas 
Op 24 maart wordt in St. Martinuskerk te Luyksgestel gedoopt: 
Roen van de Wouw, zoon van Wilhelmus van de Wouw en Stephanie 
Gerritsen 
 
Overleden parochianen  
 
Bergeijk ’t Hof 
† 02-12-2018 Marie Baudewijns- Mensch, 102 jaar 
† 19-12-2018 Piet van Daal, 74 jaar 
† 28-12-2018 Sjanneke Verhoeven- Roothans, 90 jaar 
† 01-01-2019 Annie van Roij- Sengers, 91 jaar 
† 14-01-2019 Sophia Das, 84 jaar 
† 14-02-2019 Diny de Valk- Wanders, 93 jaar 
Bergeijk-Weebosch 
† 22-11-2018 Greet Bierens, 84 jaar 
† 17-01-2019 To Cuypers- Bloks, 95 jaar 
Luyksgestel 
† 18-12-2018 Mia Kolen- Lodewijcks, 93 jaar 
† 10-02-2019 Jo van den Gruijthuijzen, 78 jaar 
Riethoven 
† 31-01-2019 Loes van Ham- van Lieshout, 59 jaar 
† 07-02-2019 Cock de Wit, 90 jaar 
Westerhoven 
† 25-01-2019 Jan Sanders, 75 jaar 
 



8 

 

BIJZONDERE VIERINGEN  
Za. 16 maart 17.00 uur in Luyksgestel en 19.00 uur in de Hofkerk 

Vormselviering 
Zo. 24 maart 09.30 uur Voorstelviering 1e communie Luyksgestel 

en Weebosch 
Zo. 31 maart 11.00 uur Voostelviering 1e communie in de Hofkerk 
 
UITNODIGING EMMANUEL ZOMERKAMP 
Thema: Met Paulus op reis 
Voor wie? Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die op de 
basisschool zitten. 
Waar? Emmaus, Udenhoutseweg 15 te Helvoirt. 
Wanneer? Van zaterdag 27 juli t/m donderdag 1 augustus 2019. 
Extra info: www.emmanuelzomerkamp.nl 
 

 
LENTELIED 
 
De tuinen bloesemen blank en rood;  
teer groenen rijs en twijgen. 

  Het water glinstert in den sloot;  
 de merels kunnen niet meer zwijgen. 

 
De lucht hangt mysterieus beroerd 
van een diep ademen en hijgen; 
en in den wind, hoog opgevoerd,  
waait hopen, dat tot zang wil stijgen. 
 
Hoor, hoog op den kastanjetop  
zit frazelend de lijster, 
begint bedeesd, en houdt weer op,  
haar lied nog halv’ling bijster… 
 
O leven, eeuwig ongedelgd, 
o krachten, die geen dood kan dwingen,  
o vreugde, die ter keel mij welt,  
o lentelied, ‘k wil zingen.                 Albert Speekaert 

http://www.emmanuelzomerkamp.nl/
http://www.emmanuelzomerkamp.nl/

