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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: dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 
Pastorie Bergeijk Hof 16, 5571 CC Bergeijk  0497-571828  
Pastoor L. Buyens          06-30101231 
Kapelaan Piëtro   Nwin  06-16686869 
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/
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BESTE PAROCHIANEN, 

Zondag 5 juni vieren we het hoogfeest van 
Pinksteren. Op dit feest vieren we dat de 
Heer Jezus op de 50ste dag na zijn 
verrijzenis uit de dood voor ons de H. 
Geest bekomt bij de Vader. De Geest is het 
die ons Gods waarheid openbaard.  
 
Titus Brandsma, de recente heilige die 
Nederland er afgelopen maand bij kreeg, 
heeft in zijn tijd het licht van de waarheid 
laten schijnen. Dit heeft hem destijds het 
leven gekost. 
Anno, Sjoerd Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in de 
buurt van de Friese stad Bolsward. In 1898 trad hij in bij de 
Karmelieten en kreeg de kloosternaam Titus. Zijn priesterwijding 
volgde in 1905. Zijn studies deed hij te Rome. Aanvankelijk werd hij 
docent filosofie aan de Karmelietenopleiding in Oss en in 1923 
hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de Katholieke Universiteit 
van Nijmegen. 
 
Wegens zijn verzet tegen de Duitsers werd hij gearresteerd: hij had 
NSB-propaganda in de katholieke media verboden. Via de 
strafgevangenis in Scheveningen en kamp Amersfoort kwam hij 
uiteindelijk in het gevreesde concentratiekamp Dachau terecht. 
Daar stierf hij op 26 juli 1942 de dood van een heilige. Hij werd in 
1985 als martelaar ‘zalig verklaard’ door paus Johannes Paulus II en 
op 15 mei jl. te Rome door onze huidige paus Franciscus ‘heilig 
verklaard’. 
Nu is hij bij God een groot voorspreker voor ons allen, opdat wij in 
mogen zien wat in onze dagen werkelijk van belang is. 
 
Pastoor Luc Buyens 



4 

 

JUBILEUM GEMENGD KOOR ‘SINT SERVATIUS’ WESTERHOVEN 

Gemengd koor ‘Sint Servatius’ bestaat 50 jaar. Het koor is op 3 
maart 1972 ontstaan door samenvoeging van het dames-en 
herenkoor. Het koor telt op dit moment 18 actieve leden en 4 
ereleden. Ine Teunissen is onze dirigente en Rob Hertog bespeelt 
het orgel. We repeteren elke donderdagavond in de kerk en 
pauzeren in gemeenschapshuis ‘De Buitengaander’. Ongeveer om 
de 3 weken luisteren we de eucharistieviering op. De liederen en 
misgezangen die we dan ten gehore brengen worden door de 
muziekcommissie uitgezocht. Huwelijks-, jubileum- en 
uitvaartdiensten worden op verzoek ook door het koor opgeluisterd.  
Nieuwe leden geven aan dat ze goed opgevangen worden en dat ze 
zich snel thuis voelen. Wellicht de reden dat er sprake is van weinig 
verloop binnen het koor. Jaarlijks in de maand november vieren we 
de verjaardag van onze patroonheilige ‘Sint Cecilia’ met een 
feestelijke eucharistieviering en aansluitend een gezellig samenzijn. 
Tijdens deze misviering worden evt. jubilarissen in het zonnetje 
gezet en wanneer men 40 jaar of langer lid is, wordt hen een 
Gregoriusspeld en oorkonde uitgereikt, hetgeen regelmatig 
voorkomt. In juni vindt ons jaarlijkse uitstapje plaats. Zowel het 
‘Ceciliafeest’ in november als het uitstapje worden voorbereid door 
een feestcommissie, samengesteld uit de leden. Op 5 juni a.s. vieren 
we ons 50 jarig jubileum met een feestelijke eucharistieviering in de 
‘Sint Servatiuskerk’ te Westerhoven. Aanvang 11.00 u. Tijdens deze 
viering herdenken we ook de overleden leden van het koor. We 
nodigen u allen uit hierbij aanwezig te zijn.  
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AFSCHEID…. 

Veertig jaar parochiewerk. Begonnen als 

vrijwilliger onder pastor Wim van Bergen, pastor 

Harrie de Groof en zuster Martina Verhagen. 

Een mooie tijd in een levendige parochie. In de 

zogenaamde ‘Nieuwe Kerk’, nu de Jumbo, is het 

allemaal begonnen. In de pastorie, aangrenzend 

aan de kerk werd een kantoortje ingericht en 

dat werd mijn eerste echte werkplek binnen de parochie H. Petrus 

Bergeijk. In 1994 zijn we verhuisd naar het nieuwe parochiecentrum 

aan ’t Hof 16 en werd ook de oude Hofkerk weer in gebruik 

genomen. We kregen een kantoor op de eerste verdieping. Hier 

werd het parochiecentrum mijn tweede thuis. Mijn eerste collega 

werd Marian Vrugt, die zich vooral bezig hield met de 

ledenadministratie. Alle andere voorkomende administratieve 

werkzaamheden kwamen op mijn bordje. Daarnaast waren er ook 

de diverse werkgroepen waarin ik een plekje kreeg en zodoende op 

de hoogte werd gehouden van het wel en wee van de parochie. Er 

was ondersteuning van diverse z.g. ‘pastoriewachten’, die zorgden 

voor de ‘gasten’, die aanbelden, maar ook voor vele lekkere kopjes 

koffie, gezellige praatjes, kortom, een vast onderdeel van het reilen 

en zeilen van de parochie. Een geweldige tijd! Onder pastoor Penne, 

kwam Annie Antonis het kantoor versterken, als opvolgster van 

Marian Vrugt. Achttien jaar werkten we samen en het klikte op alle 

vlak en met alle medewerkers. Door de tijd heen verhuisde ons 

kantoor van de eerste verdieping naar de begane grond en werden 

de ‘pastoriewachten’ langzaam overbodig. De tand des tijds, zullen 

we maar zeggen. Met pastoor Penne hadden we een soms 

spannende maar mooie tijd. Er veranderde ondertussen veel binnen 

de kerk en na negen jaar verkoos pastoor Penne terug te keren naar 

zijn geliefde vaderland België. We kregen een nieuwe ‘baas’ pastoor 



6 

 

Luc Buyens. Ook met hem klikte het meteen en we hebben tot nu 

toe dik 10 jaar prettig samengewerkt. Dankzij alle mensen die 

binnen deze veertig jaar op mijn pad kwamen, heb ik dit prachtige 

werk mogen doen. Lief en leed kwam voorbij. Ik ben dankbaar voor 

alle priesters, assistenten, collega’s, koren, kosters, poetssters 

bestuursleden en vrijwilligers, dat ik met hen in goede harmonie heb 

mogen samenwerken. Maar het nu tijd om te vertrekken en het 

parochiewerk vaarwel te zeggen.  Het is mooi geweest. Ik zal het 

zeker gaan missen, maar op een gezonde manier en op de 

achtergrond de fijne gedachte dat het werk wordt overgenomen 

door een uitstekende nieuwe kracht in de persoon van Henja 

Wassink- Kwinten, die zich elders in het parochieblad zal voorstellen. 

Ik hoop dat zij zich snel helemaal zal gaan thuis voelen binnen de 

organisatie. Dankjewel allemaal voor de fijne samenwerking en alle 

goeds. We zullen elkaar zeker nog wel tegen het lijf lopen in de kerk 

of elders. Mijn hart blijft zeker kloppen voor onze parochie, ’t was 

de moeite waard! 

Liesbeth Janssen 

EVEN VOORSTELLEN….. 

Hierbij wil ik mezelf even voorstellen aan jullie. Ik 

ben Henja Wassink – Kwinten. Geboren en 

getogen in Borkel en Schaft. Ik ben getrouwd met 

Frank en samen hebben we 2 kinderen. Ik ga 

graag in de bossen wandelen met onze hond. En 

een stukje fietsen vind ik ook leuk. Ik kom dan 

ook elke dag op de fiets naar het 

Parochiecentrum. Ik vind het fijn dat ik de mogelijkheid heb 

gekregen om administratieve werkzaamheden te gaan verrichten in 

het Parochiecentrum. Het is voor mij een geheel nieuwe omgeving, 

maar tot nu toe ervaar ik het als een prettige sfeer. Nu weten jullie 



7 

 

wie jullie aan de telefoon krijgen of wie jullie mails beantwoord, 

maar kom anders gerust een keertje langs. Ik wil Liesbeth en Annie 

bedanken voor de fijne inwerkperiode. 

LAATSTE BERICHT VAN DE WERKGROEP KISUMU 

Op 13 maart 2022 is pater Hans Burgman overleden, onze 

grote inspirator in Kisumu. Hij zal gemist worden en wij zijn 

dankbaar en trots dat wij hem gekend hebben. Moge hij rusten in 

vrede. 

MEDEDELING 
Vanaf 1 maart reeds is het parochiecentrum op maandag gesloten. 
 
LIEF EN LEED 
 
In onze parochie werd gedoopt: 
Isabella Hanegraaf, dochter van Dominique Hanegraaf en Linda van 
Hoof 
Cas Putman, zoon van Chris Putman en Bianca Braber 
June Theuws, dochter van Ruud-Jan Theuws en Suzan Abeling 
Rens en Tess Noten, zoon en dochter van Rob Noten en Laura 
Intven 
 
Huwelijk 
Op 4 juni gaan trouwen in de Hofkerk: Eric van Meurs en Corine 
Noten 
 
Sinds de laatste uitgave van het parochieblad zijn in onze parochie 
overleden en hebben afscheid van ons genomen met een 
kerkelijke uitvaart: 
 
† Louis van der Grinten, 92 jaar 
† Harrie Bergmans, 82 jaar 
† Hein van der Grinten, 84 jaar 
† Toon van den Oord, 86 jaar 
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† Jan van der Staaij, 69 jaar 
† Nellie Koolen- Theuws, 84 jaar 
† Loek Leijten, 86 jaar 
† Toos Theuws- Reijnen, 94 jaar 
† Trees van Otten- Verhagen, 92 jaar 
† Henk van de Nobelen, 94 jaar 
† Mia Noten- Boudewijns, 85 jaar 
† Louis Vosters, 69 jaar 
† Jan Royackers, 78 jaar 
† Noll van Moll, 90 jaar 
† Gerrit Dekkers, 92 jaar 
† Nellie Dekkers- Geraerts, 94 jaar 
† Walter Buijtels, 68 jaar 
† Piet Kuijlaars, 76 jaar 
† Jan Cremers, 68 jaar 
 
VIERINGEN MET PINKSTEREN 
Zaterdag 4 juni 17.30 uur Riethoven 
Zaterdag 4 juni 19.00 uur Bergeijk ’t Loo 
Zondag  5 juni 09.30 uur Luyksgestel 
Zondag 5 juni 09.30 uur Weebosch Eerste Communieviering 
Zondag 5 juni 11.00 uur Westerhoven (50 jaar koor) 
Zondag 5 juni 11.00 uur Bergeijk ’t Hof 
Maandag 6 juni 09.00 uur Riethoven H. Mis i.v.m. de Kringgildedag 
Maandag 6 juni 09.30 uur Luyksgestel 
Maandag 6 juni 11.00 uur Bergeijk ’t Hof 
 
SPECIALE VIERINGEN 
Zaterdag 18 juni 18.00 uur Vormselviering in Luyksgestel met 
vormelingen van Luyksgestel, Hof en Weebosch 
Zondag 19 juni 10.00 uur Sacramentsprocessie Luyksgestel 
Zaterdag 25 juni 18.00 uur Vormselviering in Westerhoven met 
vormelingen van Riet- en Westerhoven 


