Nieuws van de Norbertusparochie
Nieuwe Visie
“Dorst?! “

In de oecumenische dienst van 25 januari
in Middelrode stonden we stil bij het thema
“Dorst.” Bij de orde van dienst hoorden twee
druppels. Een witte en een blauwe. Iedereen
werd uitgenodigd in de witte druppel iets te
schrijven als antwoord op de vraag: Waar dorst
je naar? Deze druppels werden ingezameld en
gezaaid in een bak met zand die voorin de kerk
stond. Deze bak symboliseerde de woestijn,
de steppe. Zo kan het in het leven zijn. Na de
overweging werd iedereen gevraagd om op de
blauwe druppel te antwoorden op de vraag:
Wat lest jouw dorst? Vervolgens kwam men
naar voor om zijn druppel vast te plakken
aan een grote glazen vaas waarin eerder door
kinderen water was gestort. Toen de kinderen
terugkwamen in de kerk plaatsten zij de
prachtigste papieren bloemen in de zandbak.
“De steppe zal bloeien...!”
Er werden vele druppels beschreven.
Opvallend was daarbij de aandacht voor het
wereldnieuws, maar ook voor wat zich op de
eigen vierkante meter van het leven afspeelt,
aandacht dus voor mensen dichtbij. Verdere
info op de website.

Agenda Norbertus Parochie:
Woensdag 18 febr.
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Dinsdag

22 febr.

De kranten staan vol met berichten
over parochies die gaan fuseren en
kerken die gaan sluiten. En dan komt
de Norbertusparochie ineens met een
nieuwe visie!

Vreemd? Niet echt. Ook onze parochie
is al een tijd bezig met voorbereidingen
voor een fusie met de andere parochies
rond de abdij. Al deze parochies
hechten groot belang aan de lokale
herkenbaarheid en zichtbaarheid van de
geloofsgemeenschap.
Dit betekent dat de gelovigen van
Berlicum en Middelrode in hun kernen
een eigen gemeenschap blijven vormen.
En deze gemeenschap mag daarvoor
een eigen visie ontwerpen.
Daarom zijn we als parochie heel blij
dat verschillende personen zich hebben
gebogen over de vraag: hoe willen
wij als geloofsgemeenschap gekend
worden? Welke kenmerken vinden wij
belangrijk?
Na een eerste brainstormsessie met een
brede groep heeft een kleinere groep
het volgende op papier gezet:

: 19.00 uur Aswoensdag

: 9.30 uur 1e zondag 40 dagen tijd

1 maart : 9.30 uur 2e zondag 40 dagen tijd

8 maart : 9.30 uur 3e zondag 40 dagen tijd

15 maart : 9.30 uur 4e zondag 40 dagen tijd

17 maart : 14.30 uur gezamenlijke ziekenzalving

Parochiesecretariaat: tel: 073 5031215.

Geopend op werkdagen van 9.30 uur tot 11.30 uur

Meemaken en d’r bij zijn
Ons toekomstideaal:
Het is 2025 en wij zijn een bezielde
gemeenschap waarbij alle mensen
welkom zijn … jong en oud, man
en vrouw, ongeacht huidskleur,
geloofsovertuiging of geaardheid.
De deuren en onze harten staan altijd
open. We hebben oog voor elkaar
en iedereen die ons nodig heeft, kan
rekenen op onze steun.
We ontmoeten elkaar in tijden
van vreugde en van verdriet, in de
eigentijdse activiteiten die we
ondernemen waarbij we verhalen en
(levens)ervaringen delen.
Hieruit halen we inspiratie en nieuwe
inzichten om onze levensweg met
gesterkt vertrouwen te gaan.
Het komende jaar gaan we aan de slag
met het aspect van ‘samen ontmoeten
en delen’. Vooral het delen komt
centraal te staan. En het belang dit
thema samen vorm te geven. Daarom
vragen we iedereen mee te denken en
ideeën of activiteiten hiervoor aan het
secretariaat door te geven.
Samen blijven we sterk!!

Dank je wel
vrijwilligers!

4 februari: een avond waarop de
vrijwilligers werden bedankt voor
hun geweldige inzet. Met verve
en humor werd het rijke roomse
leven verteld en getoond door
René Bastiaansen van het Brabants
Historische Informatie Centrum.
Gelach was tot laat in de avond te
horen

Dat was het thema van de 26e
carnavals-viering in de kerk van
Middelrode.
De kerk was voor deze gelegenheid
helemaal vol. Prins André de 1se,,
adjudant Frank, Prins Tamim, de
jeugdprins en heel het gevolg waren
present Het koor zong met hart en ziel.
De blaaskapellen lieten zich van hun
beste kant horen. Het persoonlijke
verhaal van de vrijwilliger van de
wensambulance maakte indruk en
zorgde voor een mooie opbrengst

Er was een prachtige puzzel gemaakt
en alle clubjes hadden een puzzelstuk
versiert. Zij hadden uitgebeeld hoe zij
het thema vorm geven als club.
De pastores hadden een puzzel
gemaakt waar de nieuwe visie van
de parochie in verwoord werd.
Het was één groot feest!

Open, actief en onderweg
www.parochieberlicummiddelrode.nl

