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KERKBERICHTEN. 

Zondag 23/5: Hoogfeest van Pinksteren. 

Maandag 24/5: Tweede Pinksterdag. Om 9.30 uur Eucharistieviering in Netersel. 

De intenties zijn voor: Jan en Betje van de Zande-Antonius, hun dochters Anneke 

en Riet, schoonzoon Jan en zoon Simon 

Mededelingen: 

• Met Pinksteren zijn de eucharistievieringen zoals gebruikelijk behalve in 

Netersel. Die viering is op tweede Pinksterdag om 9.30 uur. Om 11 uur is 

er dan een mis in Bladel.  

 

HERBESTEMMING KERK NETERSEL 

Het parochiebestuur heeft een constructief gesprek gehad met de Dorpsraad. Het 

onderwerp was de herbestemming van de kerk. Bij de presentatie van het vijfja-

renplan in juli was al toegelicht waarom dit nodig is. Bij de uitwerking van het plan 

is goede communicatie van belang. 

De Dorpsraad geeft aan dat er iets van katholieke presentie in Netersel zou moeten 

blijven, bijvoorbeeld bij uitvaarten of bijzondere momenten. Daar wil de parochie 

aan meewerken. Sommigen zouden graag woord- en communievieringen zien. Het 

pastorale beleid gaat uit van een eucharistieviering of gebedsviering. Over de toe-

passing hiervan is de komende tijd overleg binnen de pastoraatsgroep. 

Gemeenschapshuis De Poel en de Mariakapel zullen mogelijke locaties zijn, of-

schoon e.e.a. nog niet is besproken met de beheerders. Het kerkbestuur ziet taxi-

vervoer naar een van de andere kerken in de parochie ook als optie. Dit wordt niet 

gedeeld door de Dorspraad, vanuit de ervaring die men heeft met Burenhulp. 

Wat betreft de verkoop van de kerk is er interesse getoond door een potentiële 

koper. De bestemming zou dan woningbouw zijn. Het kerkbestuur heeft nog niets 

definitief besloten. Wel is het zo dat per 2022 de wekelijkse vieringen in de kerk 

ophouden. In de tijd tot aan de verbouwing van de kerk kunnen er incidenteel nog 

vieringen plaatsvinden (bijv. een doop of huwelijk of uitvaart), tot het moment dat 

de bisschop het gebouw aan de eredienst onttrekt. Het kerkhof blijft buiten de 

verkoop van de kerk en het kerkbestuur zorgt voor blijvende bereikbaarheid. 

Wat de spullen uit de kerk betreft, zullen spullen die typisch voor Netersel zijn 

zoveel mogelijk in het dorp blijven, hetzij voor sacraal gebruik (kandelaars) hetzij 

voor privégebruik (banken of gebruiksvoorwerpen). De overige zaken worden 

binnen de parochie bestemd of aan het bisdom gegeven. Verkoop van sacrale zaken 

is niet aan de orde.  

Tenslotte is het de vraag in hoeverre parkeergelegenheid op het kerkplein bewaard 

kan en moet blijven, bijvoorbeeld voor bezoekers van De Poel. Zodra er meer zin-



volle informatie is, komt er een vervolggesprek met de Dorpsraad. Ook zal er na de 

zomer een bijeenkomst zijn voor parochianen. Mensen die nu al vragen hebben 

over dit onderwerp kunnen op afspraak met de pastoor in gesprek gaan op maan-

dagochtenden (via info@parochiepetruspaulus.nl ) in Netersel. 

 

ONLINE LEZING: WAT ALS JE BREIN INFORMATIE ANDERS VER-

WERKT? 

Het is verrassend hoeveel mensen op latere leeftijd ontdekken dat hun brein 

informatie anders verwerkt, terwijl ze dachten dat ze ‘gewoon niet goed konden 

leren’. In deze online lezing op donderdagavond 27 mei geeft Annelies van der 

Heijden informatie over conceptuele denkers en beelddenkers. 

Daarnaast worden ook de onderwerpen Communicatie en Welbevinden besproken. 

Want ook in je werk, sociale leven en studie kun je aanlopen tegen problemen en 

misvattingen.  

Annelies van der Heijden is een ondernemer die je graag meeneemt in de wondere 

wereld van het beelddenken. Zelf is ze dyslectisch. Enkele jaren geleden ontdekte 

ze dat dyslexie niet alleen over lezen en schrijven gaat. Het gaat ook over zelfbeeld, 

zelfvertrouwen, maar ook over anders denken. Deze ontdekking leverde een 

AHAA!-effect op en sindsdien deelt ze deze kennis en ervaringen door lezingen te 

geven en mensen te coachen. Het beelddenken kan ook voorkomen bij personen 

met dyscalculie, hoogbegaafdheid, hoog sensitief, ADHD en ADD. 

Door de ervaringen van Annelies en kennis over het beelddenken wordt het een 

feest van herkenning als je de voorbeelden, feiten en verhalen hoort. 

Deze lezing is onderdeel van BREIN!, een (online) programmering van Bibliotheek 

De Kempen over allerlei facetten van het brein gecombineerd met allerlei informa-

tie, tips, collectie aanbevelingen, weetjes, filmpjes en links naar interessante web-

sites. Neem een kijkje op www.bibliotheekdekempen.nl/brein 

Aanmelden 

De online lezing is op donderdag 27 mei om 19:30 uur en is gemakkelijk thuis te 

volgen via het online platform Zoom.  Via de agenda op 

www.bibliotheekdekempen.nl  kun je je aanmelden, je ontvangt dan op 19 mei in je 

mailbox de link naar de lezing.  

 

AANVRAGEN LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2021-2022 

Als u voor uw kind voor het komende schooljaar (2021-2022) een aanvraag wilt 

indienen voor leerlingenvervoer dan is het belangrijk dat u deze aanvraag vóór 1 

juni 2021 indient bij de gemeente Bladel.  

Dit aanvraagformulier kunt u downloaden op de website 

www.bladel.nl/leerlingenvervoer. Tevens kunt u, tijdens de openingstijden van het 

gemeentehuis, het aanvraagformulier ophalen bij de receptie van de gemeente 

Bladel. Indien u het aanvraagformulier vóór 1 juni indient, dan vindt besluitvor-

ming tijdig plaats voor het daaropvolgende schooljaar.  

Voor vragen over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met M. Mastwijk 

via e-mail (leerlingenvervoer@bladel.nl) of telefoon (0497-361636).  
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