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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   
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, 

De zomer neigt weer naar zijn einde. Alles in de wereld en in de Kerk 

gaat zijn weg. Veel is er wat ons mensen zorgen baart. De vrede, de 

natuur, het klimaat, de energievoorziening, de stijgende prijzen en 

de politici die uitroepen: “We kunnen niet alles oplossen”. 

Ook in de Kerk zijn de vraagstukken groot: hoe behouden we de 

eenheid, hoe brengen we God en gebod en de mooie boodschap 

van ons geloof hernieuwd onder de aandacht van de jonge 

generaties, waarom verlaten zovele gedoopte deze wereld zonder 

de zo nodige zegeningen, sacramenten en gebeden enz. 

Bij velen groeit de onrust, de onzekerheid, de twijfel en zelfs 

de angst wat de toekomst betreft. Misschien hebben we het 

fundament, nl het geloof in God waardoor een mens sterk 

staat, te zeer losgelaten. Met het geloof in de Heer Jezus hebben we 

naast zijn grote gave van de H. Eucharistie ook zijn heilige moeder 

Maria te zeer verlaten.  

Deze Moeder, die haar kinderen juist in deze moeilijke tijd nabij wil 

zijn, spreekt iedere 25ste van de maand vanuit Medjugorje in het 

voormalige Joegoslavië tot haar kinderen. Ik wil met jullie haar 

woorden delen van 25 augustus jl: Lieve kinderen! God staat mij toe, 

bij jullie te zijn en je te leiden op de weg van de vrede, zodat jullie 

door je persoonlijke vrede, de vrede in de wereld zullen opbouwen. 

Ik ben met je en spreek voor jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus om 

je een sterk geloof en hoop te geven op een betere toekomst, die ik 

met jullie wil opbouwen. Wees 

moedig en wees niet bang, want God 

is met jullie. Bedankt voor het 

beantwoorden van mijn oproep. 
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Iedere maand eindigt de oproep van onze hemelse Moeder met ons 

te ervoor te bedanken dat we niet enkel naar haar woorden 

luisteren maar ze ook in de praktijk brengen. U kunt meer 

informatie hierover vinden op de site: https://www.medjugorje.nl/ 

Pastoor Luc Buyens 

 

Valentinuskapel in ere hersteld 

Op zondagmiddag 18 september is de door de brand van maart 

geschonden kapel van St. Valentinus aan de Keersop te 

Westerhoven weer 

officieel in gebruik 

genomen. Ondanks de 

regen was er toch een 

mooie opkomst inclusief 

fanfare Irene. Na een 

woordje van de 

kapelmeester Cora van 

den Burg, burgemeester 

Callewaert en pastoor Buyens zegende kapelaan Pietro plechtig ons 

dierbare hernieuwd kapelletje. Hierna gaf Siem van Beek uitleg over 

de heropbouw en dankte nogmaals al diegenen die letter of 

figuurlijk een steentje bijgedragen hebben in de heropbouw.  

Hernieuwd klink in ons hart het aloude Valentinuslied: Naar de bron 

van Valentijn trekken steevast vrome scharen; mensen die in zorg en 

pijn roepen smekend om genade. Sta in nood aan onze zij, sta ons 

bij, oh Valentijn… 

Moge velen, nu en in de toekomst, rust en zegen vinden op dit 

mooie plekje in ons dorp. 

https://www.medjugorje.nl/
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PROGRAMMA SINT GERARDUS FEESTWEEK 
 
Zondag 9 oktober 
08.30 uur H. Mis (kerk) 
09.30 uur H. Mis (kerk) 
11.00 uur H. Mis (processiepark) m.m.v. 
Parochiekoor ’t Hof 
Met pelgrims van Bergeijk ’t Hof, ’t Loo en 
Luyksgestel. Gilde van het H. Sacrament en St. Jorisgilde uit Bergeijk, 
St. Martinusgilde uit Luyksgestel, Oirschotse rijvereniging 
14.00 uur Lof (kerk) 
 
Maandag 10 oktober 11.00 uur H. Mis (deelname KBO Bergeijk) 
Dinsdag 11 oktober 09.30 uur H. Mis (deelname KBO Westerhoven, 
Riethoven en Dommelen) 
Woensdag 12 oktober 09.30 uur H. Mis (deelname KBO Hapert) 
Woensdag 12 oktober 11.00 uur H. Mis (deelname KBO Reusel en 
Netersel) 
Donderdag 13 oktober 11.00 uur H. Mis (deelname KBO 
Meerveldhoven) 
Vrijdag 14 oktober 11.00 uur H. Mis (deelname KBO Hilvarenbeek en 
Diessen)  
Vrijdag 14 oktober 14.00 uur Lof 
 
Zondag 16 oktober Feestdag H. Gerardus 
08.30 uur H. Mis (kerk) 
09.30 uur H. Mis (kerk) 
11.00 uur H. Mis (processiepark) m.m.v. Medium Hapert 
71e Kempische Ruiterbedevaart Kring Eersel e.a.  
Na de H. Mis: zegening van ruiters en paarden 
14.00 uur Lof (kerk) 
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Zomertentoonstelling 

Dit jaar vond er weer een mooie zomertentoonstelling plaats in onze 

Hofkerk en wel onder het thema: “van gebedssnoer tot rozenkrans”. 

Dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maakten.  

Oktober is van oudsher de rozenkransmaand. Deze vorm van gebed 

is en blijft hoogst actueel. Voor allen een aansporing en uitdaging 

om dit gebedssnoer deze maand eens ter hand te nemen.  

 

Deken Felie Spooren verlaat ons dekenaat op 1 oktober om deken 

te worden van Bladel - Oirschot 

Na 13 jaar deken te zijn geweest van ons dekenaat Geldrop – Heeze 

– Valkenswaard verhuisd pastoor Spooren naar Oirschot. Felie was 

en is als man van de Kerk zijn mensen maar ook zijn collega’s altijd 

zeer nabij. Veel dank zijn we hem verschuldigd en voor de toekomst 

wensen we hem alle goeds. Valkenswaard krijgt daardoor een 

nieuwe pastoor in de persoon van Norbert van der Sluis die nu nog 

pastoor is te St. Antonis. Hij zal ook onze nieuwe deken worden. We 

heten hem van harte welkom en wensen hem bij ons een goede en 

gezegende tijd. 

 

Met heel veel dank 

Na 17 jaar trouw en met veel toewijding als uitvaartonderneming 

hebben Bart, Ria en reeds 5 jaar versterkt door Ellie zoals jullie 

weten als zodanig hun werkzaamheden beëindigd per 1 julli 2022. 

Ook als parochie willen wij hen danken voor de tactvolle en 

passende manier waarop zij dit werk van naastenliefde steeds 

vervuld hebben. We wensen hen nog vele en mooie jaren in goede 

gezondheid. 
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LIEF EN LEED 
 
In onze parochie werd gedoopt: 
 
Sint Willibrordus Riethoven 
Wies Blesgraaf, dochter van Michiel Blesgraaf en 
Laura Groenenberg – Blesgraaf 

Sint Petrus Bergeijk ’t Hof 
Max Bierens, zoon van Richard en Monika Bieren – Ziemianovicz 

Sint Petrus Bergeijk ’t Loo 
Seb Berix, zoon van Ralf Berix en Wendy Berix – Rademakers 
Noé Roels, dochter van Marino Roels en Myke Roels – Geboers 
Flavio Sto, zoon van Kamil en Kimberly Sto – Veldhuizen 

Sint Martinus Luyksgestel 
Wieb van de Wouw, dochter van Wilhelmus van de Wouw en 
Stephanie van de Wouw – Gerritsen 
Gael Christ Navarrete, zoon van Daniel Soares Navarrete en Mara 
Vicelle Ruviaro Christ 

 
Huwelijk 
Vrijdag 12 juli in de St. Petruskerk op ’t Loo 
Ruud-Jan Theuws en Suzan Abeling 

Vrijdag 12 juli in de St. Petruskerk op ’t Hof 
Chris Putman en Irene Braber 

Vrijdag 9 september in de St. Willibrorduskerk te Riethoven 
Roy Schowe en Amy Willems 
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Sinds de laatste uitgave van het parochieblad zijn in onze parochie 
overleden en hebben afscheid van ons genomen met een 
kerkelijke uitvaart: 

H. Petrus Bergeijk ’t Hof 
† Jan Daris, 94 jaar 
† Riek Daris – van Ham, 88 jaar 
† Jos Kersten, 90 jaar 
† Cas van Houtert, 82 jaar 
† Corrie Schoone - Klessens, 97 jaar 
† Lieny Ruwe – Verhoeven, 83 jaar 
† Jola Leijten - van der Grinten, 86 jaar 
† Toos Jansen - Bergmans, 94 jaar 
† Sjan Henrikx - Senders, 82 jaar 
† Annie Groenen - van Heeswijk, 85 jaar 
† Cor Ooms - Beckers, 90 jaar  

H. Petrus Bergeijk ’t Loo 
† Jo Schellens - Theuws, 75 jaar 
† Theo Pompen, 89 jaar 
  
H. Gerardus Bergeijk-Weebosch 
† Jeanne Kuyken - de Backer, 92 jaar 
† Mart Pauly, 84 jaar 
  
H. Martinus Luyksgestel 
† Wies van Herk, 81 jaar 
† Maria van den Gruijthuijzen – Kennis, 82 jaar 
 
St. Servatius Westerhoven 
† Henk van den Boomen, 86 jaar 
   
 


