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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    17.30 uur Riethoven 
za    19.00 uur  Westerhoven  ma   18.30 uur  Hofkerk  
za    19.00 uur   ‘t Loo   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 
 
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
http://www.parochiebernardus.nl/


3 

 

BESTE PAROCHIANEN, 
 
Ik vond dit gedicht het overwegen waard: 

 
Mijmeren over een wereld 

waar vrede heerst, 
waar mensen het glas 

klinken op elkaars geluk. 
 

Mijmeren over een wereld 
waar enkel de wet 

van de liefde heerst 
en niemand 

de ander benijdt of bestrijdt. 
 

Mijmeren over een wereld 
zonder armoede, 

waar ieder onbekommerd 
kan genieten 

van al het moois om ons heen. 
 

Mijmeren over een wereld 
waar God, God mag zijn 

en woont te midden van ons mensen; 
waar Jezus welkom is 
in ieders hart en huis. 

 
Met deze gedachte wil ik samen met jullie de verwachtingstijd die 
aan Kerst voorafgaat, de Advent binnentreden. Dat de vrede en de 
vreugde in onze harten mogen neerdalen doordat we met elkaar en 
met de Heer (die tot ons kwam, komt en komen zal) één levende 
gemeenschap vormen. 
 
pastoor Luc Buyens 
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CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren 

wij het feest van Christus Koning als voorbereiding 

op de 1e zondag van de Advent Jezus, koning, niet 

met macht, maar met liefde Het kan eigenaardig 

lijken dat de Kerk aan Jezus de titel "Koning" heeft 

willen geven, Hij die alles heeft gedaan wat Hij kon om Zijn 

volgelingen te verhinderen Hem tot Koning uit te roepen. Maar het 

evangelie dat spreekt over Golgota laat er geen twijfel over bestaan: 

als Jezus Koning is dan is het wel op een heel speciale manier. 

Vreemde Koning inderdaad die, getooid met een pijnlijke kroon van 

doornen, ons samenbrengt rond een wrede troon, Zijn kruis. Het is 

naar de lijdende, weerloze Jezus dat wij vandaag opkijken als wij 

Hem erkennen als onze Heer en Koning. Daarbij komt natuurlijk de 

vraag op: “Welke soort koninklijke heerschappij oefent deze 

machteloze Gekruisigde dan wel uit?” Jezus is een Koning die er niet 

op de eerste plaats op uit is zichzelf te redden. Gedurende heel Zijn 

leven heeft Hij voortdurend tijd en aandacht geschonken aan 

anderen: aan zieken, aan armen, aan eenvoudigen, aan 

uitgestotenen. "Hij ging al weldoende rond", maar "Hij had Zelf geen 

steen om Zijn hoofd op te laten rusten." Steeds weer was Jezus, 

Zichzelf-gevend, totaal beschikbaar voor anderen. Hij denkt nooit 

eerst aan Zichzelf, zelfs niet te midden van het hevigste lijden op het 

kruis. Daar vervalt Hij niet in zelfbeklag of verbitterde opstandigheid, 

maar ook dan nog is Hij op de eerste plaats bezorgd voor anderen, 

concreet voor diegenen die Hem op dat moment omringen: Hij 

vergeeft Zijn beulen; Hij vertrouwt Zijn Moeder en Zijn geliefde 

leerling aan elkaar toe; Hij belooft aan de goede moordenaar het 

paradijs. Door die aandacht voor anderen, ook in het lijden, toont 

Jezus Zijn liefde tot het uiterste toe. Hij is een Koning voor anderen, 

niet voor zichzelf. Daarbij is Jezus een Koning die niet als een 

wereldse heerser op de eerste plaats een uiterlijke, materiële of 



5 

 

lichamelijke verbetering voor de mensen brengt, maar een Redder 

van onze binnenkant. Hij wil vooral verbetering brengen door ons te 

bevrijden van onze diepste kwaal, nl. van de liefdeloosheid van ons 

hart. "Messias, Gij kunt niet redden!" dat is het refrein dat 

terugkeert in de spottende reacties van de omstanders. En daarmee 

kunnen wij de kern vinden van wat Lucas ons vandaag eigenlijk wil 

zeggen nl.: dat Jezus voor ons, gelovigen, wél de echte, uiteindelijke 

Redder is, de Redder namelijk, niet van onze uiterlijke welstand, 

maar van onze innerlijkheid, van ons hart. Jezus is ten slotte Koning, 

niet als een machthebber, die uiterlijke machtsmiddelen gebruikt, 

maar als een Dienaar, die alleen grenzeloze liefde aanbiedt en allen 

uitnodigt tot vrijwillige wederliefde. Geen Koning dus met soldaten, 

wapengeweld en overheersing, wel een Koning van de innerlijke 

bezieling en van de vrije overgave van ons hart. Indien Jezus op het 

moment van Zijn kruisdood enige spectaculaire, wonderlijke macht 

had gebruikt, dan had Hij daarmee juist de kern van Zijn boodschap 

vernietigd, nl. dat Zijn Vader de mensen nooit wil dwingen tot 

slaafse onderdanigheid, maar dat Zijn God Liefde is en Liefde wil 

blijven en daarom ons alleen maar wil en kan uitnodigen om Hem te 

beminnen uit vrije wil, graag en van harte. Echte liefde gebruikt 

immers geen macht, maar nodigt steeds uit. De heel speciale soort 

koninklijke heerschappij die de Heer Jezus wil uitoefenen, is dus 

veeleer Zijn belangeloze liefde waarmee Hij ons wil redden van onze 

zelfzucht. Toetreden tot Zijn koninkrijk betekent voor ons: te 

midden van onze dagelijkse bezigheden en zorgen, toch steeds 

durven en blijven geloven in de kracht van de wederliefde als 

dankbaar antwoord op een God, die ons blijft beminnen. Als Jezus 

Koning is, dan is Hij de Koning van de Liefde in ons hart; een Zichzelf 

vergetende en belangeloos liefhebbende Koning, die wij uit vrije wil 

aanvaarden, omdat wij vol dankbaarheid inzien dat Zijn liefde ons 

echt leven schenkt.  

Copyright. C. Leterne 
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OECUMENISCHE ADVENTSVESPERS 
 
Aan het Kerstfeest gaat ieder jaar een vierweekse adventstijd  
vooraf. Deze periode wordt een sterkte tijd in het kerkelijk jaar 
genoemd daar het beleven ervan de gelovigen bijzondere 
zegeningen verleent. Dit jaar zijn de vieringen in de Hofkerk en wel 
op de woensdagen 4, 11 en 18 december en starten om 19.15 uur. 
Het thema van dit jaar is: ‘Zie uit naar de Komende’ Iedere 
gebedsstonde zal door een andere geloofsgemeenschap geleid 
worden. De volgorde is: de RK Bernardusparochie, de Gemeenschap 
De Hooge Berkt en de Reformatorische broeders (PKN). Ieder is van 
harte welkom. 
 
 
ADVENT EN DE ADVENTSKRANS 
 
We beginnen weer de advent, de periode van 
vier weken voor Kerstmis. Het woordje advent 
komt van het Latijnse Adventus en dat 
betekent “de komst, er aan komen”. Het is 
een tijd waarin we uitzien naar de komst van 
God. 
 
Als je advent zegt, dan denken de meeste mensen onmiddellijk aan 
Kerstmis. Natuurlijk is dat niet verkeerd maar advent is meer dan 
ons voorbereiden op Kerstmis, het Geboortefeest van onze Heer 
Jezus Christus. Voorbereiden op het Geboortefeest is het eigenlijk 
pas echt vanaf 17 december. In de adventstijd vóór 17 december ligt 
vooral de nadruk op: de Heer is op komst. Eens komt de Heer terug, 
we verwachten als christenen de terugkomst van Jezus Christus, op 
het einde der tijden. Houd ik daar rekening mee en wat betekent dat 
voor mij. Misschien laat die terugkomst nog wel een tijd op zich 
wachten maar vroeg of laat zullen we voor Hem komen te staan 
wanneer ons lichaam het begeeft en zullen we de Heer ontmoeten, 
wat hebben we Hem dan te bieden. Het wordt sterk verwoord in het 
evangelies van de eerste zondag van de advent waar we Jezus horen 
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zeggen: “Weest dus waakzaam want gij weet niet op welke dag uw 
Heer komt”.  
 
Op de tweede zondag van de advent horen we de oproep van 
Johannes de Doper: “Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden 
recht”.  Het symbool bij uitstek van de advent is de adventskrans. Er 
is wellicht geen kerk of kapel meer te vinden waar er in de advent 
geen adventskrans te vinden is. Alles op en rond die krans heeft ons 
iets te vertellen over wat de advent is. 
Een adventskrans is natuurlijk rond. De ronde vorm doet ons denken 
aan een ring, een trouwring, zonder begin of einde. De God waarin 
we geloven is een God van liefde en trouw. Hij is er altijd geweest en 
zal er altijd zijn. Hij geeft Zijn volk nooit op, Hij geeft elk van ons 
nooit op. Daarom heeft Hij Zijn Zoon naar ons gestuurd. Op de 
adventskrans staan vier kaarsen. De vier kaarsen verwijzen naar de 
vier zondagen in de advent. Elke zondag wordt er een kaars meer 
aangestoken.  
 
Hoe dichter we bij het Kerstfeest komen, hoe meer licht, teken van 
Gods Licht wat in de wereld komt met Kerstmis. Jezus zal van 
zichzelf ook zeggen dat Hij het Licht der wereld is. Wanneer de vier 
kaarsen aan zijn, dan is het in de week daarop Kerstmis. In het klein 
rituaal van de Kerk lezen we dat “de vier kaarsen, die geleidelijk 
aangestoken worden, zondag na zondag, tot het hoogfeest van 
Kerstmis, de herinnering is aan de verschillende etappes van de 
heilsgeschiedenis vóór Christus en symbool van het profetisch licht 
dat langzamerhand de nacht verlichtte van de verwachting tot het 
opgaan van de zon van de gerechtigheid”.  
 
De krans is gemaakt van groene dennentakken. Die den trotseert 
met zijn groene takken de winter. Daar waar al het andere groen 
verdort en verdwijnt, blijft de groene dennenboom. Het is een teken 
van de hoop maar ook een teken van de trouw van God. Rond de 
takken van de adventskrans wordt een paars lint gewikkeld. Dat 
paarse lint verwijst naar de liturgische kleur van de advent. De 
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gewaden van de priester in de advent hebben de paarse kleur. De 
paarse kleur is de kleur van inkeer. We maken het sober, we 
bezinnen ons over God die Komende is, over de betekenis dat God 
mens is geworden in Jezus Christus. Kan God ook in mijn leven 
komen? Zijn er obstakels voor Hem in mijn leven?  Kan het Kind 
Jezus met Kerstmis ook in de kribbe van mijn hart gelegd worden? 

 
PATER PUSHPA PROJECT VOOR INDIA 
 
Eind augustus van dit jaar ben ik op vakantie geweest naar 
mijn moederland India. Ik was twee weken bij mijn moeder, 
broers en familie en ik heb een bedevaarttocht gemaakt naar 
VELANKANNI in India, naar de Moeder Maria Basiliek. Deze 
voettocht is een traditie in mijn geboortedorp en een ware 
devotie. De parochianen, meer dan 500 mensen, liepen daarbij 
gedurende vier dagen en vier nachten zingend en biddend met 
de Maria-Koets een afstand van 176 kilometer naar dit 
heiligdom. Na deze bedevaart heb ik de heilige Mis 
opgedragen voor de Eerste Communicanten van de families.  
 
Daarna ging ik naar mijn kloosterfamilie waar ik ook twee 
weken heb verbleven. Zij wonen op een afstand van 812 
kilometer van mijn geboortedorp. Ik heb daar mijn 
congregatie-overste en mijn provinciaal-overste ontmoet. Ik 
heb mijn provinciaal-overste de hartelijke groeten van u, van 
alle parochianen, overgebracht en hij gaf mij zijn hartelijke 
groeten voor ieder van u mee terug. Mijn provinciaal overste 
Rev. Fr. Innasimuthu heeft aan onze parochie een vriendelijk 
verzoek gedaan. Hij heeft gevraagd om uw hulp en steun voor 
een project voor de arme kinderen en de seminaristen, de 
priesterstudenten. Mijn congregatie met de naam ‘Maria,  
Koningin van de Apostelen’ helpt in de buurt van mijn klooster, 
in onze twee missiedorpen, ongeveer 87 arme studenten.  
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Er zijn ook 62 priesterstudenten die hun priesteropleiding 
volgen in onze congregatie-provincie. Het verzoek van mijn 
provinciaal overste van onze parochie is, of u zo vriendelijk zou 
willen zijn om deze arme kinderen en de priesterstudenten te 
steunen door uw financiële hulp. U kunt ons daarbij helpen 
door uw bijdrage over te maken op de IBAN-rekening van de 
parochie nummer NL97 RABO 0130654981 ter attentie van 
Pater PUSHPA project voor INDIA. Ik dank u allen van harte 
voor uw steun voor de Indiase kinderen. 
 
Pater Pushpa Raj, HGN. 
 

 

WIE HELPT MET DE KERSTVERSIERING? 
 
Ieder jaar wordt in de Hofkerk naast een 
kerststal ook nog een uitgebreide 
kerstversiering aangebracht. Een versiering die 
past bij het kerstfeest. De waardering voor 
deze versiering is altijd bijzonder groot. Een 
uitgebreide versiering betekent ook dat er heel 
wat uren nodig zijn voor het aanbrengen. 

Verschillende vrijwilligers staan ieder jaar weer klaar om de 
helpende hand uit te steken. Maar ook ieder jaar zijn er die vanwege 
gezondheidsredenen genoodzaakt zijn om af te haken. Uitbreiding 
van de groep vrijwilligers is dan ook gewenst. Hoe groter de groep 
des te kleiner is het aantal uren dat per persoon nodig is. 
Behoort u nog niet tot de werkgroep ‘Kerstversiering’ en bent u 
bereid mee te helpen met het plaatsen van de kerststal en het 
aanbrengen van de kerstversieringen dan stellen we dat zeer op 
prijs. Een telefoontje naar het parochiecentrum (0497-571828) of 
een email naar Parochie-Bergeijk@hetnet.nl is voldoende en we 
nemen met u contact op. 
 
Werkgroep Kerstversiering Hofkerk 

mailto:Parochie-Bergeijk@hetnet.nl
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KERSTBRUNCH 

Reeds meer dan tien jaar heeft er op één van de zondagen voor het 
Kerstfeest een Kerstbrunch plaats in het parochiezaaltje op ‘t Hof 
verzorgd door de werkgroep diaconie. Dit jaar steken we dit 
initiatief in een nieuw jasje. Het wordt een kerstavond-samenzijn en 
wel op zaterdag 21 december 2019. Het initiatief zal heten 
‘Schatten van de Kerk’ naar aanleiding van een gebeuren in het 
leven van de heilige diaken Laurentius. ‘De schatten van de Kerk’ zijn 
nl. degenen die: eenzaam, gehandicapt, arm, blind, verdrukt, 
rouwend, vreemdeling of gevangen zijn. De avond vangt aan met de 
H. Mis op ‘t Loo om 19.00 uur aansluitend gaan we naar zaal ‘De 
Tierelier’. Ieder die behoefte heeft om met Kerst ook in een 
gezelschap ontspannen samen te zijn kan zich opgeven op het 
parochiecentrum, Hof 16, Bergeijk, tel. nr. 0497-571828 en wel vóór 
17 december. Eventueel voor rolstoelers is er een gratis taxi 
beschikbaar. 
 
Met hartelijke groet, diaken Jan Verstappen, tel. 0497-540807 

 

 

 

 

WEEKEINDMISTIJDEN IN ONZE PAROCHIE VANAF 1 OKTOBER 2019 
 
Zaterdag: 

17.30 uur Sint Willibrordus Riethoven 

19.00 uur Sint Servatius Westerhoven 

19.00 uur Sint Petrus Bergeijk ’t Loo 
 
Zondag 

09.30 uur Sint Martinus Luyksgestel 

09.30 uur Sint Gerardus Bergeijk-Weebosch 

11.00 uur Sint Petrus Bergeijk ’t Hof 
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DATA OECUMENISCHE BIJBELKRING 
 
Datum  locatie  inleider  Bijbeltekst 
27 nov.    De Ster ds. Matthijs de Vries 1 Sam. 11-15 
15 jan.     Parochiecentrum Pastoor Luc Buyens 1 Sam. 16 - 20 
29 jan.     De Ster ds. Matthijs de Vries 1 Sam. 21-25 
12 feb.     Parochiecentrum Pastoor Luc Buyens 1 Sam. 26-31 

 
De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddagen en beginnen om 
14:00 uur. De locaties zijn afwisselend De Ster (Domineestraat 8a) 
en het Parochiecentrum (Hof 16) te Bergeijk. De eindtijd is uiterlijk 
16:00 uur. Je wordt ontvangen met een kopje koffie of thee, waarna 
we de betreffende bijbelpassages doornemen. (wil je alsjeblieft zelf 
je favoriete Bijbel meenemen?). De dominee en pastoor zullen een 
inleiding en achtergrondinformatie geven, het gesprek leiden en 
vragen beantwoorden. Bij deze ben je van harte uitgenodigd! 
 
Pastoor Luc Buyens en Ds. Matthijs de Vries 
 
 
 
 
LIEF EN LEED 
 
In onze parochie zijn en worden gedoopt: 
 
Zaterdag 26 oktober Bergeijk ’t Hof: 
Fedde Smolenaers, zoon van Roy Smolenaers en Rosa van Dijk 
Zondag 27 oktober H. Petrus Bergeijk ’t Hof: 
Loes Verhoeven, dochter van Janus Verhoeven en José Vostermans 
 
Zondag 3 november St. Willibrordus Riethoven: 
Lilou van Grotel, dochter van Jordi van Grotel en Celina Bax 
 
Zondag 24 november in de H. Kruiskapel te Luyksgestel: 
Cas van de Huijgevoort, zoon van Lucas van de Huijgevoort en Anouk 
Krekels 
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Zondag 1 december in de H. Kruiskapel Luyksgestel: 
Sofie Takx, dochter van Marco Takx en Els de Wit 
Bodi van de Wouw, zoon van Frans van de Wouw en Sarinah Satijn 
 
 
Overleden parochianen  
 
Bergeijk ’t Hof 
† 15-10-2019 Gerarda Hoeks- Jansen, 91 jaar 
† 29-10-2019 Martien van Keersop, 89 jaar 
† 04-11-2019 Janus Daris, 85 jaar 
 
Bergeijk-Weebosch 
† 22-09-2019 Piet Jansen, 86 jaar 
 
 
Bergeijk ’t Loo: 
† 14-09-2019 Annie Zwanenburg- Borrenbergs, 84 jaar 
 
Luyksgestel 
† 27-09-2019 Johan Borrenbergs, 78 jaar 
† 29-10-2019 Annie van Veldhoven- Tenbült, 81 jaar 
† 10-11-2019 Rinie Lemmens- Verrijt, 76 jaar 
 
Westerhoven 
† 17-09-2019 Rob Beltjens, 77 jaar 
 
 
 
 
 


