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Secretariaat Parochiecentrum 
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Pastoor L. Buyens          06-30101231 
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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   
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 
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BESTE PAROCHIANEN, 

Zowel in de wereld als in de Kerk speelt er zich op dit ogenblik veel 

af. Hoe we later op deze tijd terug zullen kijken is nog moeilijk te 

zeggen maar dat het als een bewogen tijd betiteld zal worden, staat 

buiten kijf. 

In Rome zal in het najaar van 2023 een bisschoppensynode 

plaatsvinden. Het woord synode betekent letterlijk: ‘samen op weg’. 

Paus Franciscus nodigt ons uit om samen na te denken over de Kerk 

van vandaag en morgen.  

Enkele weken geleden hebben zowel de paus als onze plaatselijke 

bisschoppen een aftrap gegeven van wat heet ‘het synodaal proces’. 

Ook in onze kerken (zoals overal in ons bisdom en ter wereld) 

hebben wij dit gedaan en wel op zondag 24 oktober. De gelovigen 

werden opgeroepen om te bidden voor het welslagen van de 

synode. De komende maanden t.e.m. februari 2022 luisteren we 

naar wat Gods Geest vandaag tot de Kerk te zeggen heeft.  

Paus Franciscus reikt de gelovigen drie belangrijke kernwoorden aan 

die van wezenlijk belang zijn voor ons Kerk-zijn: communio, 

participatie en missie. Communio staat voor gemeenschap. Geen 

mens is een eiland daar we geschapen zijn als sociale wezens: allen 

verbonden met elkaar en met de levende God. Participatie staat 

voor actieve deelname. Allen horen we onze verantwoordelijkheid 

te nemen in de voortgang van het kerkelijk leven en de vormgeving 

van onze samenleving. Missie staat voor zending. We hebben de 

taak om ons geloof uit te dragen naar buiten en met name naar de 

jonge gezinnen. Allen zijn we geroepen om mensen bij Christus te 

brengen.  



 

 

Iedere parochie mag punten verzamelen waarvan zij denkt dat dit 

van belang kan zijn voor de toekomst van de Kerk. Onze 

kerkprovincie beslist uiteindelijk welke punten zij naar Rome zal 

zenden. Dit materiaal is bedoeld om de bisschoppen te inspireren 

die deelnemen aan de synode van oktober 2023 welke beoogt om 

een koers uit te stippelen die mede zal bijdragen aan de toekomst 

van de Kerk. Ook wij kunnen hier ons steentje aan bijdragen. 

Wat ik aan ieder vraag is gebed. Gebed voor de Kerk. We zullen zien 

op welke manier we in onze Bernardusparochie eens kunnen 

samenkomen om hierover van gedachten te wisselen. 

Pastoor Luc Buyens 

 

 

 

 
 
 
ONZE NIEUWE KAPELAAN STELT ZICH VOOR 
 

Beste parochianen, ik wil mijzelf graag aan u 
voorstellen. Mijn naam is Pietro Nguyễn.  
Ik ben Vietnamees van geboorte. Mijn 
doopnaam is naar het Italiaanse woord vertaald 
sinds 1988 toen ik voor het eerst in Rome was 
bij de heiligverklaring van de 117 Vietnamese 
martelaren. Sindsdien gebruik ik de naam 
Petrus= Pie - e - tro. Ik wil graag mijn steentje 

bijdrage bij de opbouw van deze parochie als priester. 



 

 

Ik hoop met pastoor Buyens de parochie op te bouwen in deze 
moderne tijd. Wij kunnen dit niet alleen maar hebben jullie hulp 
hierbij nodig.  De priesters zijn herders in de geest van Jezus, dat wil 
zeggen dat ze de toevertrouwde schapen (mensen) met wijsheid, 
liefde en respect begeleiden en bejegenen. 
Mijn talent is heel beperkt en toch wil ik dat jullie gebruik maken 
van dat talent. Bel gerust mij als u het bezoek van de priester nodig 
vindt. Ik ben er voor jullie. Ik doe mijn best om iets goeds op te 
bouwen tijdens mijn werkzaamheid hier in deze grote en mooie 
parochie. Ik zie uit naar een prettige samenwerking in de toekomst. 
Ik wens iedereen gezondheid, geluk en Gods zegen op zijn 
levensweg. 
 
Met vriendelijke groeten 
Kapelaan Pietro 
 

BEDEVAART DE WEEBOSCH 

De Gerardusweek van 10 t/m 17 oktober was weer een groot 
succes. Velen zijn in die week naar De Weebosch gekomen. 
Kennelijk zijn veel Brabanders Sint Gerardus nog niet vergeten. Op 
zondag 10 oktober was de H. Mis van 11.00 uur samen met de 
gilden van Bergeijk en Luyksgestel. Traditioneel was ook een 
deputatie van Oirschots Rijvereniging aanwezig (al voor de 88e keer). 
K.B.O. Verenigingen uit 11 plaatsen in De Kempen, en daarbuiten, 
bijv. Diessen en Hilvarenbeek, kwamen door de week, soms met 
grote groepen naar Gerardus. Ook het Lof in de namiddag was 
dikwijls goed bezet. Ook die plechtigheid staat bij velen nog in de 
belangstelling. 
Het hoogtepunt en tevens de afsluiting van de Gerardusweek was 
weer de traditionele Kempische Ruiterbedevaart op zondag 17 
oktober. Zij kwamen al voor de 70e keer. Dit jaar met bijzonder mooi 
weer. Er waren 34 rijtuigen, grote en kleine, soms met vader, 



 

 

moeder en de kinderen. Een fantastisch gezicht. Ook waren er een 
aantal bereden paarden. Ze werden allen gezegend door de pastoor. 
Al sinds 1907 wordt op De Weebosch de in 1904 heiligverklaarde 
Sint Gerardus aangeroepen voor allerlei problemen. Ook dit jaar 
kwamen weer velen naar de bedevaartkerk om hun zorgen bij 
Gerardus neer te leggen. Dat blijkt o.a. ook uit de vele misintenties, 
zoals ‘Voor een bijzondere intentie’, ‘Uit dankbaarheid’ en ‘Voor een 
zieke’ die het hele jaar door worden aangemeld. 
Het gehele jaar door komen mensen uit de naaste en verre 
omgeving op bezoek en steken een kaarsje aan als een vorm van 
gebed. Het lied ‘Vooruit, vooruit naar Weebosch heen’ werd door 
velen weer met overtuiging gezongen. 
Heel veel dank, zijn wij ook dit jaar, weer verschuldigd aan de vele 
ijverige vrijwilligers die hun best deden om alles weer in goede 
banen te leiden. 
 
Charles de Backer    
 

STICHTING BERGEIJK-KISUMU NEEMT AFSCHEID 
 
Na ruim 21 jaar zien wij ons, de werkgroep Bergeijk-Kisumu, 
genoodzaakt de stichting op te heffen. Eensgezind zijn we tot dit 
besluit gekomen, want de jaren gingen tellen en opvolging van 
nieuwe leden bleek niet te realiseren. 
We kijken met tevredenheid terug op al die jaren dat we ons ingezet 
hebben om het onderwijsproject in Kisumu te steunen, dat jonge 
vrouwen de kans bood een opleiding te volgen op de 
huishoudschool. Dat gebeurde financieel maar tegelijk groeide een 
warme vriendschapsband met de Kenianen die werkzaam zijn bij de 
Pandipieri projecten. Veel van deze projecten zijn nu volledig in 
handen van kundige Kenianen. En dat was precies de ideologie die 
Hans Burgman, missionaris van Mill Hill en oprichter van de 
Pandipieri projecten, zich ten doel stelde. Dat onze steun door de 



 

 

Kenianen gewaardeerd werd, blijkt uit de berichten die we 
ontvingen en de verantwoording die afgelegd werd voor de 
besteding van de donaties uit Bergeijk. Door de jaren heen hebben 
veel meisjes een diploma gehaald op de ‘Bergeijkse’ 
huishoudschool. Ook het parochiegebouwtje, waarop ons Bergeijk-
Kisumu logo prijkt, wordt voor vele maatschappelijke doeleinden 
gebruikt. We bezochten meermaals Kisumu en zagen met eigen 
ogen dat hulp en belangstelling van onze kant veel goed gedaan 
hebben. Met plezier denken we terug aan de activiteiten die we 
organiseerden, zoals de populaire Afrikadagen, waarin we het 
kerkplein op ’t Hof omtoverden tot een Afrikaanse markt met allerlei 
vertier. Er waren kramen met van alles te bekijken en te kopen en 
toepasselijke muziek die doorklonk over heel het plein. Ook de 
Eucharistievieringen met Hans Burgman als voorganger werden 
goed bezocht.  Ze werden vaak opgeluisterd door het befaamde 
Afrika Engakoor. Dan waren daar nog de Winkel van Sinkel, onze 
presentaties op de kerst- en zomermarkten, de Zonnesteen 
schoolbezoeken enz. Ze zullen allemaal een dierbare herinnering 
blijven, hopelijk ook voor velen in Bergeijk voor wie Kisumu een 
begrip geworden is. Onze banden met Kisumu zijn niet verbroken en 
de landelijke stichting Vrienden van Kisumu (Pandipieri) blijft wel 
actief. www.pandipieri.nl  
Het blijft mogelijk individueel financiële steun te blijven geven via de 
bankrekening bij de missionarissen van Mill Hill: 
 
ING-banknummer NL52INGB0001066957 of 
ABN-AMRO rekeningnummer NL39ABNA0400236311  
t.n.v. Missieprocuur Mill Hill, Oosterbeek.  
S.v.p. vermelden: H. Burgman (KUAP 11-huishoudschool) 
 
Onze stichting in Bergeijk wordt per 31-12-2021 opgeheven. Per die 
datum zal ook de website uit de lucht gaan. 
Wij willen u graag uitnodigen voor de Eucharistieviering van zondag 
5 december om 11.00 uur. Pastoor Buyens bood ons aan om daarin 

http://www.pandipieri.nl/


 

 

officieel afscheid te nemen van de stichting Bergeijk-Kisumu voor de 
Bergeijkse gemeenschap. Het zangkoor Kloos zal de viering 
opluisteren met Afrikaanse liederen.  
 
Wij danken u hartelijk voor de steun en belangstelling die u vele 
jaren hebt gegeven aan het project in Kisumu en aan onze 
werkgroep. 
 
OECUMENISCHE ADVENTSVIERINGEN DECEMBER 2021 

Zoals jaarlijks gebruikelijk is zullen de 3 christelijke 

geloofsgemeenschappen van Bergeijk ook dit jaar samenkomen in 

deze bijzondere tijd voor gebed in aanloop naar het Kerstfeest.  

Het thema dit jaar luidt: ‘Van U is de toekomst’. Deze korte 

gebedsvieringen vinden plaats in de kapel van de Gemeenschap De 

Hooge Berkt, Hooge Berkt 16, Bergeijk en wel op woensdagavond 1, 

8 en 15 december en starten om 19.30 uur. Iedereen is van harte 

welkom.  

OECUMENISCHE BIJBELKRING: DE PSALMEN 
 
Na een stop van twee jaar willen we weer doorgaan met de 

oecumenische Bijbelkring Bergeijk. Dit seizoen zullen pastoor Luc 

Buyens en dominee Matthijs de Vries samen leiden. Alle 

bijeenkomsten zullen plaatsvinden op woensdagmiddagen van 

14:00 uur tot c.a. 15:45 uur in het protestantse gemeentecentrum 

‘De Ster’ achter het Teutenhuis in de Domineestraat 8b. 

De komende vier bijeenkomsten willen we gaan lezen uit het 

Bijbelboek Psalmen. De Psalmen zijn het liedboek en de poëzie-schat 

van het Bijbelse Israël en van groot belang voor de gehele Kerk tot 

heden toe. Ze worden toegeschreven aan koning David met zijn 

harp, maar ook aan de priesters Korach en Asaf. Er zijn psalmen over 



 

 

het koningschap van God, bedevaartpsalmen en lofpsalmen, 

aangeduid als Halleel-psalmen. Ze variëren in lengte van enkele 

regels tot maar liefst 176 verzen (psalm 119). 

De bijeenkomsten zijn gepland op 12 en 26 januari 2022 en 9 en 23 

februari. Leden van de St. Bernardus Parochie, de Protestantse kerk, 

de Gemeenschap de Hooge Berkt en iedereen die belangstelling 

heeft is van harte welkom.  

 

BEELDEN VAN DE KRUISGROEP TERUG AAN DE VOET VAN HET 

KRUIS 

Al sinds de middeleeuwen beschikt de Hofkerk over een kruisgroep. 

Deze bestaat uit een kruisbeeld en beelden van Maria en de apostel 

Johannes. De kruisgroep van de Hofkerk heeft een rijke historie. In 

1648 werden de beelden uit de kerk gehaald en kregen een plaats in 

de Heikerk, net over de grens tussen Staats Brabant en Luyksgestel. 

Na de sluiting van de Heikerk verhuisden de beelden in 1790 naar de 

schuurkerk op ’t Loo. De eerste keer dat de beelden terugkwamen in 

de Hofkerk was in 1808. Toen hadden de katholieken de kerk weer 

overgenomen van de protestanten en werd deze opnieuw ingericht. 

Bij deze terugkeer werden de beelden opgehangen op de plaats 

waar ze vanaf 1422 hingen. Dit was boven de triomfboog. In 1957 

werden de beelden omlaaggehaald en ze kregen een plaats op het 

hoogaltaar waarvan de bovenbouw verwijderd was. Hier bleven ze 

staan totdat ze in 1963 naar ‘de nieuwe kerk’ verhuisden. In de 

‘nieuwe kerk’ hingen de beelden op de muur achter het altaar. Toen 

in 1994 de parochie weer terugkeerde naar de Hofkerk kwam de 

kruisgroep voor de tweede keer terug in de Hofkerk. Het kruis werd 

in de triomfboog gehangen en de beelden van Maria en Johannes 

werden niet aan de voet van het kruis gezet maar kregen een plaats 

aan weerszijden van de triomfboog. 



 

 

Onlangs is in de triomfboog een oude houten meerpaal 

aangebracht. Op deze houten balk zijn de beelden van Maria en 

Johannes geplaatst. Beide beelden staan nu weer aan de voet van 

het kruis. De juiste plaats voor de beelden van een kruisgroep. 

Waar eerst Maria en Johannes stonden zijn beelden geplaatst van 

de Brabantse beeldhouder Petrus Verhoeven (Uden, 1729-1816). 

Deze beeldhouder is bekend van de vele heiligenbeelden en ander 

kerkmeubilair dat hij vervaardigde voor heringerichte en nieuwe 

kerken in het katholieke zuiden. 

Links van de triomfboog staat nu een beeld van de H. Paulus en 

rechts van de H. Petrus, ook de beide Kerkvorsten genoemd. Een 

derde beeld uit dezelfde beeldengroep is dit van de evangelist 

Mattheus en heeft een plaats gekregen in één van de nissen op het 

priesterkoor.  

Recent is er in een andere nis ook nog een houten reliëf opgehangen 

van de H. Bernardus van Clairvaux; de patroonheilige van de 

parochie. Dit laatste is een cadeau van onze oud pastores Wim van 

Bergen en Harrie de Groof. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

OP WEG NAAR KERSTMIS 

Advent is Toekomst 

De Advent is een vreugdevolle tijd. Weliswaar geldt deze tijd ook als 

een periode van boete en inkeer, wat tot uitdrukking komt in de 

paarse kleur die gebruikt wordt, maar overheersend is toch de blijde 

verwachting. Dat in de openingsritus het Gloria wegvalt, vindt zijn 

reden vooral hierin, dat deze lofzang van de engelen in de 

kerstnacht des te luider kan weerklinken. De boodschap van de 

adventstijd is een blijde boodschap. De komst van de Heer betekent 

namelijk toekomst! Er komt ons iets toe: heil van Godswege. Iemand 

komt op ons toe: Jezus zelf. Het gaat hier echt om toekomst. Wij 

kunnen die niet zelf maken, hetgeen we doorgaans wel gewend zijn. 

Wij plannen onze toekomst, maken voornemens, stellen prognoses. 

In talloze beleidsconcepten proberen wij die tot in details vast te 

leggen. Deze toekomst ligt in de orde van het berekenbare, van de 

getallen, de carrière, het succes. Het is de toekomst van het 

Futurum. Maar ieder mens leert al snel dat zijn plannen maar zelden 

lukken. Het loopt altijd anders dan je je oorspronkelijke voorgesteld 

had. Wij hebben onze toekomst maar voor een deel in eigen hand; 

uiteindelijk ontglipt zij ons. Wij krijgen er geen vat op, omdat er ook 

nog een toekomst is die ons gegeven wordt, die ons toevalt. Dat is 

de toekomst van God, de adventus. Onze futurum zouden wij 

eigenlijk op die adventus moeten afstemmen. Want zijn toekomst, is 

onze toekomst, zijn glorie bestaat in ons geluk. Daarom: als wij op 

weg gaan, komt Hij ons tegemoet! De toekomst die de Heer voor 

ons openbreekt, is met name een toekomst voor allen die geen 

mogelijkheden hadden, hebben of krijgen: de armen en ontrechten, 

de kanslozen. Juist voor hen die zich nooit konden of mochten 

ontwikkelen en ontplooien, opent Christus ‘de deur naar een geluk 

dat eeuwig duurt’. Ons wordt een toekomst aangezegd, waarin 



 

 

oorlog niet meer geleerd wordt, waarin dieren met elkaar 

vriendschap hebben gesloten. In de Advent vieren we dus dat ons 

grootse dingen te gebeuren staan. Gods Rijk breekt aan. Laten we 

deze adventstijd gebruiken om tot inzicht en inkeer te komen. Het 

licht van Christus komt ons nabij op weg naar Kerstmis. 

 

ADVENTSGEDICHT 

Wie ben ik 
dat U mij zoekt 
U mij roept? 
 
Wie ben ik 
dat U mij in Uw liefde trekt 
dat U mij wilt 
Totaal? 
 
 

U die mij openbreekt 
ontvankelijk maakt 
om Uw Geest in mij te 
ademen. 
 
Opdat ik geboren word 
dienstbaar in Uw Verbond. 
 
Hier ben ik: 
Uw Wil geschiede. 

 
LIEF EN LEED 
 
In onze parochie werden gedoopt: 
Mason Ansems, zoon van Michael Ansems en Monique Heijmans 
Ise Theuws, dochter van Mark Theuws en Karin Maas 
Marcel Bierens, zoon van Jos Bierens en Monika Ziemianowicz 
 
Sinds de laatste uitgave van het parochieblad zijn in onze parochie 
overleden: met de zegeningen van een kerkelijke uitvaart 
Bergeijk ‘t Hof 
† Lien van Nostrum- Sijbers, 99 jaar 
† Louis van der Grinten, 92 jaar 
† Harrie Bergmans, 82 jaar 
† Hein van der Grinten, 84 jaar 


