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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 12.30 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, 

Op het einde van dit jaar blikken we terug op een bewogen jaar. Een 

virus dat nog steeds rondwaart, oorlog aan de grens van Europa, het 

klimaat wat zorgen baart en de maatregelen die de overheid 

daaromtrent wil nemen en vul maar aan. Dit valt allemaal onder de 

noemer van collectief lijden wat staat voor een lijden dat samen, 

gezamenlijk ervaren en gedragen wordt.  

Daarbij komt ook nog het persoonlijk leed ofwel de persoonlijke 

moeilijkheden voor wie niemand gespaard blijft en dat vele vormen 

kan hebben. Pijn, leed, gemis, verdriet, tegenslag enz. Ieder huisje 

zijn kruisje en elke gek zijn gebrek heet dit in de volksmond.  

Het is een zegen als we hierbij niet alleen staan en mensen om ons 

heen hebben die ons werkelijk nabij zijn. Voor hen die geloven is er 

ook de hulp van ‘boven’. Een band die we niet mogen loslaten en die 

we door een eenvoudig kaarsje te branden, een gebed enz. in stand 

houden. 

Met Kerstmis koesteren we het goddelijk kind Jezus die het grootste 

kruis te dragen zou krijgen en kijken dankbaar naar Maria en Jozef. 

Kerst is het feest van hoop, liefde en geborgenheid wat we ieder 

mensenkind en de hele wereld van harte gunnen. 

Ik wens dan ook allen een vredevolle Kerst en een gezegend en 

gelukkig 2023. 

 

 

Pastoor Luc Buyens 
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Mededelingen vanuit het bestuur 

Het bestuur heeft besloten om de bestaande tarieven voor komend 

jaar  te handhaven. 

 

Beste mensen, zowel jong als oud, man of vrouw, 

Fijn dat u deze uitgave van het parochienieuws leest. En weet U 

waarom? 

Dan leest u dat het kerkbestuur op zoek is naar bestuursleden. Want 

ook de parochie heeft, zoals elke vereniging en organisatie een 

bestuur nodig. Dit geldt ook voor onze parochie St.Bernardus van 

Clairvaux. Waarom? o.a. Voor het regelen van de financiën, het 

onderhouden van de kerkgebouwen, de pastorieën enz. enz. 

Dat is niet het werk van de pastores. Zij zijn belast met alle pastorale 

taken. En die kent u zeker wel. We noemen: het voorgaan in de 

eucharistieviering, rouwgesprekken en begrafenissen, voorbereiding 

dopen, communievieringen, huwelijken, huisbezoeken en 

ziekenbezoeken enz. 

Onze parochie bestaat uit: H.Petrus ’t Hof. H.Petrus ’t Loo, 

H.Gerardus Majella Weebosch, H.Martinus Luyksgestel, 

H.Willibrordus Riethoven en H.Servatius Westerhoven. 

Bent u diegene die we zoeken? Zou dit iets voor U zijn? Bent u een 

enthousiast persoon, hebt u enige bestuurservaring, kunt u goed 

samenwerken? Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen 

met Wim Raaphorst tel.06-51283912. Hij zal u graag te woord staan. 
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Doe goed - zoek recht! Oecumenische viering en lezing op 25 

januari 2023 

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt 

kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere 

aandacht is er dit jaar voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt 

door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De jaarlijkse 

gebedsweek vindt plaats van 15 tot en met 22 januari 2023, maar de 

geloofsgemeenschappen in Bergeijk organiseren dit jaar een 

avondprogramma op woensdag 25 januari. 

Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, 

schrijft over het gezamenlijk gebed: ‘De eenheid van christenen zou 

een teken en voorproefje moeten zijn van de herstelde eenheid van 

de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt de 

kracht van dat teken en versterkt de gebrokenheid. Door samen te 

bidden voor eenheid van christenen worden we in staat gesteld om 

na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om 

onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken.’ 

De Rooms Katholieke parochie, de Protestante Gemeente en 

Gemeenschap De Hooge Berkt verzorgen op 25 januari gezamenlijk 

een oecumenische gebedsviering en aansluitend is er een lezing 

door Aartspriester Theodoor van der Voort, priester van de 

Russisch-Orthodoxe kerk in Deventer. Wij zijn vereerd dat hij deze 

lezing wil verzorgen, hij is een belangrijke persoon in de oecumene 

en draagt ook binnen zijn eigen kerk de pijn van de zoektocht naar 

eenheid en verzoening – die scherper geworden is door de oorlog 

tussen Rusland en Oekraïne.  

Van harte welkom op 25 januari in de kapel van Hooge Berkt 16 om 

19.15 uur voor de oecumenische gebedsviering en de lezing 

Namens de geloofsgemeenschappen in Bergeijk, 

Leonie van Straaten – Gemeenschap De Hooge Berkt 
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De Bijbel gaat weer open 

Zoals gebruikelijk voor de coronatijd gaat de Bijbelstudiegroep 

hernieuwd van start in 2023. Ditmaal zullen we ons buigen over het 

tweede boek van de H. Schrift nl. Exodus wat staat voor uittocht 

vanuit de verdrukking, op weg naar het beloofde land. Allen die 

graag meer vertrouwd geraken met het woord van God en 

daaromtrent willen uitwisselen zijn van harte welkom. 

We komen samen op woensdagmiddagen van 14:00 uur tot 16:00 

uur. Afwisselend in de Ster en het Parochiezaaltje. 

• 25 januari inleiding, Exodus 1.1 - 2.10 Mozes in het biezen 

mandje 

• 8 februari Exodus 2.11-4.4-17 Mozes als jonge man, in 

Midjan bij Jetro, Sippora, herder, roeping bij de Horeb 

• 22 februari Exodus 4.18-6.13, terug naar Egypte, de 

verdrukking van het volk, confrontatie met Farao 

• 8 maart Ex. 7 t.e.m. 10, de 9 plagen 

• 22 maart Ex. 12.1-13.22 instelling van het Pascha, 10de plaag, 

voorschriften Pesach, begin uittocht 

• 5 april Ex. 14.1-15.21 Vervolg uittocht, doortocht door de 

Rode Zee, lied van Mozes en lied van Mirjam 

Samen met onze protestantse broeders en zusters zullen we een 

boeiende tocht ondernemen. Indien u zelf beschikt over een Bijbel: 

deze graag meebrengen.  

U kunt zich opgeven of bellen voor informatie met pastoor Luc 

Buyens tel 06301012331 of contact opnemen met dominee Matthijs 

de Vries.  
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LIEF EN LEED 
 
In onze parochie werd gedoopt: 
 
Sint Servatius Westerhoven 
Lisan Jansen; dochter van Hein en Marion Jansen 
– van den Ouweland 

Heilige Kruiskapel Luyksgestel;  
Romée Bullens; dochter van Twan en Claudia Bullens 

 
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 
† Jo van Osch – Zwanen, 91 jaar  
† Elisabeth Hoex – Thuis, 96 jaar 
† Sus Box – van Uijtregt, 92 jaar 
† Kees Kanen, 84 jaar 
† Lies Broeren – van der Heijden, 87 jaar 

H. Petrus Bergeijk ’t Loo 
† Janus Koolen, 95 jaar 
  
St. Servatius Westerhoven 
† Piet Wuijts, 81 jaar 
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Licht in het donker 
 

Op een God die door de eeuwen 
Om zijn trouw bezongen is 

Wachten mensen heel hun leven 
Tot zijn uur gekomen is. 

 
Op een God die door de tijden 

Om zijn naam beleden is 
Wachten mensen alle nachten 

Tot zijn licht verschenen is. 
 

Op een God die voor de mensen 
Nieuwe toekomst deed ontstaan 
Wachten wij in goed vertrouwen 

Tot zijn woord zal opengaan. 
 

Op een God die voor de mensen 
Licht in donkere heeft bereid 
Wachten wij van ganser harte 
Tot zijn stem ook ons bevrijdt. 

 
Henk Jongerius 

 


