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Beste leden, dorpsgenoten,                                                         
 
 

Het nieuwe jaar is alweer een 
maandje oud, we zijn al weer 
gewend aan 2014! Het is nu aan 
ons, aan u en mij om alle goede 
voornemens waar te maken! 
Als we dat in goede gezondheid 
mogen doen, kan er weer veel 
moois tot stand komen in en voor 
ons dorp. 
Veel ruimte hebben we in deze 
Nieuwsbrief ingeruimd voor een 
onderwerp, dat de gemoederen in 
ons dorp danig bezig houdt, n.l. 
wat is de toekomst  van de kerk?  
 

Het bestuur van ZOD is de afge-
lopen jaren regelmatig aange-
sproken over de problematiek 
rondom de veranderingen die in 
de Mariahoutse parochie plaats 
vonden en mogelijk plaats gaan 
vinden. Daarom is besloten om 
daar eenmalig uitgebreid aandacht 
aan te besteden met een aantal 
artikelen, waarmee wij u zo goed 
mogelijk hopen te informeren.    
 

Wij hebben dit stukje Nieuwsbrief 
al eerder aangeboden aan de 
pastores en de Mariahoutse kerk- 
bestuursleden, omdat er 11 febr. 
een belangrijke bespreking was 
van de werkgroep die de fusie van 
de Laarbeekse parochies moest 
voor bereiden. Namens Mariahout 
heeft Ton vd Wijdeven daar een 
betoog gehouden dat u kunt lezen 
in deze Nieuwsbrief. Een reactie 
van pastoor Verbraeken hebben 
we ook gekregen en opgenomen. 
Tijdens de jaarvergadering zullen 
we kort aandacht besteden aan 
actuele ontwikkelingen. 
Beste mensen, wij hopen op deze 
manier een  bijdrage te hebben 
geleverd aan een juiste beeld-
vorming van wat er leeft bij veel 
Mariahoutenaren.  
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Nieuwsbrief 

Van de voorzitter: 

 
Mocht u als persoon of als organisatie vragen hebben op het gebied van 
wonen, welzijn. leefbaarheid of zorg, dan kunt u telefonisch via 06-48532893 
of via emailadres:  mherregraven@vierbinden.nl  contact met mij opnemen.    
Op woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur en donderdagmiddag van 14.00 
tot 15.30 uur kunt u ook het dorpsservicecentrum in het Buurthuis terecht 
met uw vragen. Het dorpsondersteuningsteam staat dan graag voor u klaar. 

                                                                   

Buurtbus Laarbeek past route aan 

 Begin april zal de route van Buurtbus Laarbeek veranderen. Op veler verzoek 
rijdt de bus langs ‘de Regt’ in Beek en Donk. Bovendien zal er een busstop zijn 
op het Havenplein in Helmond, ook wordt er bij ‘Keyserinnedael’ gestopt. 
Natuurlijk blijft het Elkerliekziekenhuis in de route. Er wordt echter alleen 
gestopt aan de Wesselmanlaan, waar ook de dokterspost is.  
Voor een overzicht en de vertrektijden van de nieuwe route is het belangrijk 
de berichten in de media te volgen. Zie ook www.zorgomhetdorp.nl of kijk 
direct bij www.buurtbuslaarbeek.nl 

 

 

 

Manita  Herregraven 

Bij deze wil ik me graag voorstellen. Mijn naam is 
Manita Herregraven en per 1 januari 2014 ben ik 
werkzaam als dorpsondersteuner Mariahout. Sinds 
2008 werk ik met veel plezier bij VïERBINDEN als 
coördinator vrijwilligerswerk en maatschappelijke 
stage. Ook heb ik de dorpsservicepunten mee 
opgezet en het maatjesproject gecoördineerd. 
Vanuit het vrijwilligerswerk heb ik Mariahout leren 
kennen als een zeer actief dorp, waarbij veel 
mensen zich inzetten voor elkaar en voor hun 
dorp. Op het gebied van wonen, zorg, welzijn en 
leefbaarheid wil ik graag nauw samenwerken met 
dorpsondersteuningsteam en vereniging Zorg om 
het Dorp Mariahout. 

Februari  2014 
Jaargang 4 nr.1 

 

 

Programma: 
Om 19.30 u. bent u welkom op de jaarvergadering van ZOD in ‘t Buurthuis.  
(De notulen van 2013 en het jaaroverzicht staan op de website). De agenda 
zal aan de leden worden toegezonden. Onderwerpen zullen o.a. zijn: 
- de veranderingen in de zorg. Dhr. Wim van Hest, voorzitter WMO advies-
raad (=Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zal een toelichting geven op 
alle komende veranderingen, die noodzakelijk zijn, omdat taken worden 
overgeheveld naar gemeenten. Dit heeft consequenties voor de zorg in de 
buurt en dus voor ons allemaal. 
- toekomst van de kerk in Mariahout n.a.v. deze Nieuwsbrief. Wij vragen u 
deze aandachtig te lezen. Er zal ook nog een vervolg komen,  georganiseerd 
door de parochie. 
 

Bent u nog geen lid van ZOD? Voor 10 Euro per jaar, per huishouden, telt 
ook uw stem! Inschrijven kan via de website of tijdens de jaarvergadering. 
 
 

Jaarvergadering  ZOD - Maandag 7 april 2014  -  19.30 uur 

 

Van de Dorpsondersteuner:  

Redactie Nieuwsbrief: Ger Aarts + Ria Lindeman 
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Groot opgezet bankjes-project in Mariahout  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

De Heemkundekring ’t Hof van Liessent heeft, dank zij een subsidie van de 
provincie en de gemeente Laarbeek, een wandelroute gerealiseerd door 
de Mariahoutse bossen. Deze subsidie werd verstrekt omdat deze 
wandelroute voortvloeit uit de zogenaamde Erfgoedkaart Gemeente 
Laarbeek.  
Het traject loopt grotendeels over de zogenaamde Middenbrabantse 
Dekzandrug, die gevormd werd na de laatste ijstijd, door opwaaiend zand.  
Al in de prehistorie vormde deze Dekzandrug de enige verbindingsweg 
tussen het huidige Son en het huidige Erp. Vandaar de naam. 
Buiten deze weg was het drassig en moerassig, dus gevaarlijk. Dat het 
drassig en nat was kun je nu nog zien aan bijvoorbeeld het Torreven en het 
Mortelven.  
De route begint en eindigt bij De Pelgrim en de eigenlijke start is bij het 
militair kamp in Mariahout. Er kan ook gestart worden bij de Zuid-
Willemsvaart op De Hei. Bij beide startpunten staan informatieborden.               
De lengte is ongeveer 6 kilometer en er zijn langere en kortere 
teruglooproutes aangegeven. De route is voorzien van verwijsbordjes. En, 
dank zij Zorg om het Dorp, samen met de enthousiaste werkgroep Natuur 
en Landschap Lieshout Mariahout, staan er op het traject diverse bankjes.  

 

Folders, met uitvoerige toelichting over het traject, zijn verkrijgbaar bij de 
Pelgrim, Zorg Om Het Dorp, Buurthuis, Heemkamer in het Dorpshuis in 
Lieshout en, binnenkort, ook bij de VVV-punten.  
Het is de bedoeling dat in het voorjaar een officiële opening zal 
plaatsvinden. De datum is nog niet bekend.  
In ieder geval kan er nu al gewandeld worden over D’n Erpse Pad. 

Zorgboerderij Grootenhout is 
gestart met een loopgroep voor 
mensen met geheugenproblemen. 
Iedere dinsdag om 10.30 uur zal er 
een groep wandelaars vertrekken 
vanaf de dagbesteding op Stekker-
mortel 3a . Er wordt gelopen onder 
leiding van een fysiotherapeut van 
fysiotherapiepraktijk Kemps & Maas 
Lieshout/Mariahout.  

 

De wandelaars werken ook  graag 
mee aan het schoonhouden van de 
bossen. Zo doen zij wat terug voor 
de prachtige omgeving waarin zij 
wonen. Erg blij zijn ze ook met de 
banken en picknicktafel die zodanig 
neergezet zijn, dat ze op tijd kunnen 
rusten. Alle dank aan de werkgroep 
die dat mogelijk maakte.  

 

Na afloop van de wandeling  is er ‘n 
gezellig samenzijn onder het genot 
van een kopje koffie of thee. 
Mensen met geheugenproblemen 
zijn welkom om, eventueel samen 
met een begeleider, mee te lopen.  
Er lopen ook mensen van de 
zorgboerderij zelf mee.  Plezier, het 
ongedwongen samen zijn en een 
gezonde wandeling door bos en 
omgeving van het Broek zijn de 
basis. Opgeven kan bij: Noudje van 
Bussel, ouderenlandgoed@gmail.com 

of telefonisch 06-24829004. 
Ook vrijwilligers, ter assistentie, zijn 
van harte welkom. 

 

Dagbesteding Grootenhout 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg om het dorp is ruim anderhalf jaar geleden een project gestart om 
meer banken in de bossen rondom Mariahout te krijgen. Het doel was om 
het wandelen in natuur te stimuleren, ook voor minder mobiele dorps-
genoten. Een half jaar geleden heeft ‘Werkgroep Natuur en Landschap 
Lieshout Mariahout’ aangeboden deze taak op zich te nemen. Deze 
werkgroep was al actief bij het onderhoud van de bossen in Mariahout.  
Het gekapte hout kon nu voor de bankjes worden hergebruikt.  
Voor een duurzame opbouw van de banken lasten ze metalen steunen 
die gegalvaniseerd werden.  Dezelfde werkgroep zorgde voor het 
plaatsen van de bankjes.  
Zorg om het Dorp is blij dat deze werkgroep zich zo spontaan voor Maria-
hout heeft ingezet en dit project in 6 maanden tijd gerealiseerd heeft.  
Een 18-tal bankjes en 2-tal tafels zijn te vinden in de bossen: 
- tussen het Munitiekamp en de Schaapsdijk. Waaronder het Torreven,  
deel van d’n Erpse Pad (Lange Pad) en het Mortelven bij Ommetje Oost.  
- bij het Bosven en Meerven richting de Mosbulten. Daar leidt de rode 
route iedereen naar mooie plekjes. Men kan op zijn/haar gemak uitrusten 
en genieten van de vennen, sloten en natuurplas (met veel vogels) in 
onze directe omgeving. (Start bij Bosven 7 Manege Franke). 
 

 

 
Een woord van dank aan de gem. 
Laarbeek en de Rabobank, die dit 
project mede financieel gesteund 
hebben.  
Maar de meeste dank toch aan 
Henk Renders, Leo Bosch, Jan 
Bijnen, Cees Dietvorst en René 
Brinkgreve van Werkgroep Natuur 
en Landschap Lieshout Mariahout. 

Cultuurhistorische wandelroute D’n Erpse Pad 
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Zorg om het Dorp heeft elk jaar gesprekken met gemeente Laarbeek en 
Woningstichting Laarbeek. De stand van zaken over ‘wonen in Mariahout’ 
en de realisatie van de jongste wijk “De Hoge Suute”, komen aan bod. 

 

Op de Hoge Suute zijn de eerste woningen gereed en bewoond. Dat is 
goed nieuws, ondanks de nodige vertraging in de beginfase. Met deze 
nieuwe wijk in aanbouw kan Mariahout weer jaren vooruit en hoeft het 
aanbod van woningen geen reden te zijn om te vertrekken. En dat is weer 
belangrijk voor de leefbaarheid en toekomst van Mariahout.  

 

De start is wat moeizaam verlopen en de huidige situatie op de 
woningmarkt heeft zeker niet meegewerkt. Ook bestaande woningen 
bleven te koop staan, maar het tij lijkt te keren en de woningmarkt komt 
langzaam weer in beweging. Hopelijk ook voor de Hoge Suute. Maar we 
moeten niet vergeten dat 5 woningen per jaar heel normaal is voor 
Mariahout en de gemeente verwacht dit jaar circa 5 woningen te 
realiseren. De eerste vergunningsaanvraag loopt en ook in samenwerking 
met de Woningstichting wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn, maar 
daar is nu nog niets concreets over te zeggen.  
 

Ook Verstappen, de verkoper van de 2 geschakelde woningen, is aan het 
kijken of hij een goedkopere woningen kan aanbieden. Heb je interesse, 
vraag dan informatie aan.  
De gemeente is in ieder geval zeer bereid mee te denken met de wensen 
van potentiele bouwers. Er is geen sprake van korting op de grondprijs 
maar over de verkaveling willen ze graag meedenken. Dus als je plannen 
hebt (alleen of met een paar), ga naar de gemeente kijk wat de 
mogelijkheden zijn.    

 

Uit het gesprek met Woningstichting Laarbeek is duidelijk geworden dat 
zij serieus kijkt naar de Hoge Suute en verder zal zij gaan beslissen wat te 
doen met de woningen in de Bernadettestraat. Deze worden nu nog als 
anti-kraak verhuurd. De woningen aan de Nieuwe Erven zijn inmiddels 
ook 40 jaar oud maar over de toekomst van deze woningen zal de 
Woningstichting pas over een paar jaar een beslissing nemen. Qua vraag 
in Mariahout staan er vooral kleine huishoudens (1- en 2 persoons-
huishoudens) ingeschreven, het gaat om zowel de oudere als jongere 
doelgroep. De Woningstichting zal zich dan ook richten op levensloop-
bestendige woningen voor kleinere huishoudens, zowel geschikt voor 
jong en oud. Ook duurzaamheid is belangrijk. Ze bouwt alleen goed 
geïsoleerde woningen met lage woonlasten. Als je je interesse bij de 
Woningstichting Laarbeek kenbaar wil maken, kun je jezelf inschrijven.  

   

Kortom voldoende kansen en mogelijkheden de komende jaren in 
Mariahout, voor iedereen met woonwensen. Maar het initiatief ligt wel 
bij jezelf. Dus kom in actie, alleen of met een groep. Als je het lastig vindt 
kun je natuurlijk ook melden bij Zorg om het Dorp en kunnen we samen 
kijken om tot een initiatief te komen. (participatie). 

 

Voorzitter   
Ger Aarts 
Tuindersweg 35 
0499-421496 
g.aarts@zorgomhetdorp.nl  
 

Secretaris 
Corine Gevers 
Plevierstraat 26 
5738 BE Mariahout 
0499-42840525 
secretariaat@zorgomhetdorp.nl 
 

Penningmeester  
Anoeska Bardoel 
Torreven 3a 
0413-206105 
a.bardoel@zorgomhetdorp.nl 
 

Bestuursleden 

Ilse Barten 
Wilhelminastraat 20 
0499-422741 
i.barten@zorgomhetdorp.nl  
 

 

Ria Lindeman 
Bernadettestraat 45 
5738 AV Mariahout 
06-23993074  
r.lindeman@zorgomhetdorp.nl 
 

Jouk Lukassen  
De Koperwiek 8 
06-18037938 
j.lukassen@zorgomhetdorp.nl  
 

Toekomstige bestuursleden:         
Anton van Strien 
Harold de Louw  

Bestuur ZOD 

Vrijwilligers gevraagd 

 

 

 

 

 

 

 

-Zorg om het dorp is op zoek naar 
een werkploeg die voor de 
bankjesroute en de Ommetjes 
verwijsbordjes wil plaatsen. 
Wilt u met een groepje deze klus 
op u nemen of individueel 
bijdragen, geef u dan op bij het 
secretariaat.  
-Zorg om het dorp is op zoek naar 
personen die in hun straat/buurt 
1 tot 3 keer per jaar de 
Nieuwsbrief willen rondbrengen. 
Graag opgeven bij ’t secretariaat. 
 
 

ZOD wil alle buurtverenigingen 
vragen te inventariseren wat de 
mening is over  het hondenpoep-
beleid van de gemeente. Graag 
vóór 17 maart i.v.m. vergadering 
met ZOD. Zie webs. ZOD, Projecten.  
 
 
 

Hondenpoep 

Wonen in Mariahout 
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Daarnaast leidt een vermin-
derende doorstroming op de N279 
tot meer sluipverkeer door de 
dorpen en kernen binnen het 
studiegebied. 
Sluipverkeer maakt gebruik van 
routes in het gebied van Rijk van 
Dommel en Aa, rondom Veghel en 
op de westelijke en oostelijke 
parallelle routes langs de N279.  
Dit betreffen de wegverbindingen 
door de dorpen en kernen 
Lieshout – Mariahout – Zijtaart en 
Gemert – Erp – Veghel.  

Intussen heeft de Tweede Kamer  
in het kader van de bezuinigingen 
in het voorjaar van 2013 en de 
vaststelling van het Infrastructuur-
fonds 2014 op 3 december 2013  
een motie aangenomen, die de 
regering vraagt de aanleg van de 
NOC te temporiseren.  
Daarnaast dient een nieuwe 
kosten-  baten analyse gemaakt te 
worden die uitgaat van actuele 
verkeersprognoses op basis van 
verkeersmodel van Rijks-
waterstaat.  

 

Dit betekent niet dat de aanleg 
van de NOC van tafel is. Deze is 
slechts uitgesteld en het geld is 
geparkeerd, het wordt voorlopig 
niet uitgegeven aan andere 
projecten.   

 

Het slechtst denkbare scenario 
voor Mariahout is dat de aanleg 
van de NOC doorgaat en er 
vanwege de kosten wordt gekozen 
voor de goedkoopste uitvoering.  
Dat houdt in dat de Oost West 
verbinding van de ruit wordt 
uitgevoerd als een 80 Km weg. 
In de diverse documenten die tot 
nu toe zijn geproduceerd zou dat 
een toename van de verkeers-
intensiteit door Mariahout 
betekenen van 30 tot 50%!  
 

Door deel te nemen aan de diverse 
overleggen en belangengroepen 
houdt Zorg om het Dorp de 
ontwikkelingen nauwlettend in de 
gaten. 
Voor meer informatie zie ook de 
website “stuitderuit.nl”. 

Mobiele snelheidsmeter geeft inzicht in snelheid 
en verkeersbelasting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vanaf  begin februari zal gedurende 
een periode van 3 weken de 
mobiele snelheidsmeter van de 
gemeente Laarbeek geplaatst 
worden in Mariahout. Het verkeer 
komende vanuit Lieshout zal ter 
hoogte van het kinderdagverblijf 
worden gemeten. Automobilisten 
die dat punt passeren zullen dan op 
de display van de snelheidsmeter 
een indicatie krijgen of hun gereden 
snelheid te hoog is of niet. 
In juli van dit jaar zal de snelheids-
meter worden opgesteld ter hoogte 
van de Bernadettestraat om 
gedurende 8 weken het verkeer in 
de andere richting te meten.  
De primaire bedoeling van de 
snelheidsmeter is de auto-
mobilisten bewustmaken van hun 
snelheid en daarmee ook hun 
rijgedrag. Met een opgestoken of 
naar beneden gerichte duim wordt 
aangegeven of de snelheid al of niet 
te hoog is.  
Naast het feit dat er voor de 
automobilisten een indicatie wordt 
gegeven over de gereden snelheid, 
worden ook gegevens opgeslagen. 
Na de meetperiode kan dan 
gekeken worden hoeveel 
voertuigen zijn gepasseerd en met 
welke snelheden.  Deze gegevens 
kunnen wij dan als Zorg om het 
Dorp gebruiken als “harde” 
gegevens  voor de problematieken 
rondom de Noord Oost Corridor 
(NOC ). ‘Noordoostcorridor’ is de 
projectnaam van de provincie voor 
de ruit om Eindhoven.  
In de diverse krantenartikelen 
wordt vaak de benaming ‘de Ruit’ of  
‘de ruit rond Eindhoven’ gebruikt. 
Het project omvat de opwaardering 
van de N279 tussen Asten en 
Veghel, waarbij ter hoogte van 
Zijtaart het tracé wordt verlegd om 
een nieuwe aansluiting op de A50 
te realiseren.  
Daarnaast wordt een Oost – 
Westverbinding gerealiseerd langs 
het Wilhelminakanaal. Deze 
verbinding sluit aan de Oostzijde 
aan op de N279 bij Aarle Rixtel en 
aan de westzijde in Eindhoven op 
de verlengde Kennedylaan.  

Mobiele snelheidsmeter geeft inzicht in snelheid en verkeersbelasting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanleg van de NOC heeft 
weliswaar voor Mariahout niet zulke 
directe gevolgen als voor de overige 
kernen, wij zien hem niet, wij ruiken 
en horen hem niet en we hebben 
geen directe last van de uitstoot van 
fijnstof, maar we krijgen wel  te 
maken met de indirecte gevolgen. 

 

Om de juiste feitenkennis te 
verkrijgen gaan we eerst kijken of de 
berekende verkeersintensiteit klopt. 
Deze is door de verschillende 
adviesbureaus in opdracht van de 
provincie berekend. Via de  
gegevens van de geplaatste 
‘snelheidsmeter’ kunnen we de 
waarden van de gegevens gaan 
vergelijken. En kunnen we zien in 
hoeverre de berekende gegevens 
afwijken van de werkelijkheid. Met 
andere woorden in hoeverre het 
gebruikte verkeersmodel 
overeenkomt met de werkelijkheid.  
 

Dat de verkeersintensiteit door 
Mariahout aandacht heeft van de 
provincie is te lezen in de  ‘Nota 
reikwijdte en detailniveau’ van 
oktober 2013, zoals die is opgesteld 
door Arcadis. Daarin gaat men uit 
van een groei van het autoverkeer 
waardoor de problematiek ontstaat 
die als volgt wordt omschreven:  De 
autonome verkeersintensiteiten op 
de N279 Veghel – Asten zijn hoog en 
variëren tussen de 20.000 en 30.000 
motorvoertuigen per etmaal, 
afhankelijk van het wegvak van de 
N279. Daarmee “raken” de 
verkeersbelastingen de bestaande 
wegcapaciteit 13. De N279 is 
daarmee volledig benut. 



 

 

 

 

 

 

 Mariahout 

 

 

                                                                   

                                                                

  

 

                                                                              

 

 

   

Beste medeparochianen 
 

Naar aanleiding van het artikel in 
parochieblad ‘de Emmaüsgangers’, 
dec.’13, waarin Pastoor Verbraeken 
en Pater Wester hun zorgen 
uitspreken over de kerk en het 
kerkelijk leven, wil ondergetekende 
ook graag aan u allen haar zorgen 
kenbaar maken. 
Ons dorp, met het groene hart, onze 
mooie parochiekerk, de pastorie, 
kerkhof, grot, processiepark en 
openluchttheater, waaraan zo velen 
hun beste krachten gegeven hebben 
en zich daarmee verbonden weten: 
dat mag toch niet verloren gaan! 
Hierbij wil ik zeker ook niet vergeten: 
onze zeer actieve werkgroepen, die 
er altijd waren en die zoveel hebben 
gedaan voor en in onze kerk. Veel 
van die werkgroepen zijn onder-
tussen verdwenen maar gelukkig zijn 
er ook nog een aantal actief. Deze 
werkgroepen zetten hun schouders 
er nog steeds onder om ons dorp en 
onze parochiegemeenschap levendig 
te houden. Ook dat mag zomaar niet 
verdwijnen.  Graag zou ik aan 
iedereen willen vragen over dit alles 
eens goed na te denken. 
Hoe kunnen we met ons allen weer 
een bijdrage leveren aan onze 
parochiegemeenschap, zodat we er 
weer een levendige gemeenschap 
van kunnen maken, waar het zinvol 
leven is en niemand verloren loopt 
en waar iedereen zich thuis voelt. 
Samen zijn we tot veel in staat, 
dat heb ik op school ook altijd 
ondervonden. Nooit deden wij ver-
geefs een oproep tot ondersteuning. 
Iedereen heeft kwaliteiten en 
talenten. Als we alle krachten  
kunnen bundelen, kunnen we veel 
bereiken. Er moet een plaats zijn en 
blijven, waar we ons geloof kunnen 
beleven en waar we troost en kracht 
kunnen vinden. Waar we samen 
kunnen vieren en samen afscheid 
kunnen nemen. De kerk en de 
gemeenschap geeft mede zin aan 
ons bestaan. Ik hoop van harte dat 
iedereen nadenkt en met goede 
ideeën en initiatieven komt.  
Zr. Marianne en ik zullen ook onze 
bijdrage blijven leveren.  

De laatste jaren voelde, naast de vele parochianen, vooral een grote groep 
betrokken vrijwilligers zich niet meer gehoord in de kerk. Hun mening telde 
niet. Ze werden aan regels gebonden en soms zelfs overbodig geacht. Dit 
heeft enorme invloed gehad op de sfeer in Mariahout, waar de kerk, sociaal 
en historisch gezien, juist zo’n centrale plaats in neemt.  
 

Er is aan Zorg om het Dorp (ZOD) regelmatig gevraagd, om iets met deze 
problematiek te doen, maar die pogingen liepen vast. En dan is ‘een 
lamgelegde O.L.Vrouw v. Lourdeskerk natuuurlijk gemakkelijk weg te 
saneren’. Dit kan echter niet de bedoeling zijn op deze unieke plek, waar 
diverse aspecten van -katholieke- geloofsbeleving, op meerdere locaties 
dicht bij elkaar, mogelijk is. Het is en blijft  een bijzondere plaats van 
bezinning en viering, om te behouden voor heel Laarbeek en omgeving. 
 

Gelukkig zijn er het afgelopen jaar veranderingen gekomen in de personele 
bezetting binnen de parochie. Dat gaf en geeft hoop. Er werd en wordt veel 
gesproken over deze opleving in onze gemeenschap, maar daarbij komt ook 
nog steeds ‘oud zeer’ naar boven. Zeker als in het parochieblad van 
december te lezen is: ‘Geen belangstelling, geen kerk’.  

 

In plaats van ons verder te laten demotiveren, moet de O.L.Vr.v. Lourdeskerk 
als middelpunt van dit historische bedevaartsoord in Laarbeek,  haar functie 
behouden. En dat lukt in Mariahout! Dat weet Zorg om het Dorp. 
Want ons dorp is meer dan een dorp met een kerk, het is een gemeenschap 
die gedurende 80 jaar met elkaar een kerk met pastorie, een processiepark, 
een grot en een openluchttheater gebouwd heeft. Het ‘Groene hart’ van 
Mariahout is historisch gezien een plaats waar, voor betrokkenheid en 
beleving, een belangrijke rol is weggelegd. Dat geldt en gold ook voor het 
klooster en de school. Deze unieke plek van saamhorigheid, tijdens goede en 
slechte momenten, is van groot belang voor de Mariahoutse gemeenschap 
en omgeving. De kerk was en is daar onlosmakelijk aan verbonden en veel  
dorpsgenoten tot steun geweest.  
 

Gedurende vele jaren zijn tal van vrijwilligers actief geweest voor de kerk. De 
kerk was er voor Mariahout en Mariahout was er voor de kerk. Denk hierbij 
aan: bestuurders, vrijwilligers die de financiën en het archief beheren, 
liturgiegroepen voor gebeds- en gezinsvieringen, kosters, collectanten, 
lectoren, acolieten en misdienaars, grot- tuin- en kerkhofploeg, beheer van 
het Parochiecentrum,  redactie, rapers en rondbrengers van het Parochie-
blad,  diverse koren, 1ste communie-, vormsel- en avondwakegroep, poets- 
en klusgroep, kerststalgroep en bloemenverzorgsters. Maar ook een Missie 
Ontwikkeling en Vredesgroep die 28 jaar een knipselkrant uitbracht en vele 
projecten ondersteunde. Allemaal mensen die zich zeer betrokken voelden 
en zich enthousiast hebben ingezet, gesteund door de toenmalige pastores.  
Vele betrokkenen willen met een positief gevoel de toekomst in gaan.  
Om te kunnen leren van alles wat mis ging, in de aanpak en de 
communicatie, wil  ZOD, eenmalig, een inventarisatie van alle zorgelijke 
geluiden, die zij de laatste jaren vernomen heeft, opnemen in deze 
Nieuwsbrief.   
 

Het is niet aan Zorg om het Dorp om een mening te geven over ‘t kerkbezoek 
en het functioneren in de kerk. Maar ZOD wil wel proberen een situatie te 
scheppen van gesprek en hernieuwd vertrouwen, voor allen die zich thuis 
(willen) voelen in de parochie. Bovendien wil het bepleiten dat de kerk niet 
gesloten gaat worden, de Lourdesgrot zijn aantrekkingskracht behoudt en 
het park open blijft. Onze O.L.Vr. v. Lourdeskerk is mede bepalend voor de 
indentiteit van Mariahout en unieke uitstraling voor Laarbeek en omgeving.  

1-Brief van zr. Wilfrida 

 

 

 

 

 

 

 

2-Zonder onze kerk geen kloppend ‘Groene hart’… 
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2a - Opmerkingen over de afgelopen 7 jaren, 
door inwoners van Mariahout gemaakt: 

 
Beste dorpsgenoten,  
Graag wil ik nogmaals jullie aandacht 
vragen voor het onderstaande stukje 
uit  'De Emmaüsgangers' betreffende 
de toekomst van onze parochie: 
 
De toekomst van onze parochie. 
Deze titel trekt  meestal direct de 
aandacht van de parochianen. Bij 
sommige slaat de schrik om het hart. 
Het zal toch niet waar zijn dat onze 
kerk moet gaan sluiten?  
De aandacht die u nu geeft aan dit 
artikel wil ik even vasthouden, want 
het gaat niet om het sluiten van de 
kerkgebouw, maar wel om de 
voortgang van de vieringen in  het 
kerkgebouw.  
Een kerkgebouw wordt gesloten om 
een aantal redenen: het onderhoud 
aan het kerkgebouw moet up to date 
zijn. Er moet voldoende belangstelling 
zijn voor de kerkelijke vieringen (voor 
15-20 mensen kunnen we geen kerk 
meer open houden. 
Er moet voor de komende 10 jaren 
voldoende financiële ondersteuning 
zijn. Voor onze Parochie Mariahout 
mogen we gelukkig constateren dat er 
nu nog voldoende financiële 
ondersteuning is en dat het 
kerkgebouw in goede staat verkeert. 
  

Het probleem spitst zich toe op de 
belangstelling van de parochianen 
voor de kerkelijke vieringen.  
De zaterdagavondviering in Mariahout 
wordt voor minstens de helft gevuld 
met bezoekers van elders. Waar blijft 
de Mariahoutse gemeenschap? 
Naderen we het kritische getal van 20 
tot 25 mensen? Kunnen we de kerk 
dan nog openhouden? Het zijn vragen 
die door de parochianen zelf 
beantwoord moeten worden. 
Geen belangstelling, geen kerk. 
  

Een pittig stukje, maar wel de harde 
waarheid. Er is nu nog geen sprake 
van sluiten van de 'onze' kerk, maar 
hier zullen wij allemaal aan mee 
moeten werken dat dit niet gebeurt. 
Er was best veel commotie in ons 
dorp toen er voor het eerst 
gespeculeerd werd dat 'onze' kerk 
zou gaan sluiten. Dit wilde niemand, 
maar waar blijven wij op 
zaterdagavond? Ook ik moet hierbij 
hand in eigen boezem steken en echt 
wat vaker gaan.  
 

Hopelijk gaan jullie mee!!!!! 
 

 

 

-De diensten en H. Missen zijn sterk versoberd. 
-Discussie over altaar bezetting, over het wel/niet plaatsen van bloemen.   
-Geen koren of muziekgroepen meer achter of opzij van het altaar, terwijl 
juist het kijken naar zangers/muzikanten de saamhorigheid en beleving 
bevordert. Geen cd’s bij begrafenissen.  
-Geen avondwake, als er geen kerkelijke uitvaartdienst was. 
-Inbreng van lectoren en liturgie werd steeds minder op prijs gesteld. 
Gekozen teksten soms niet geaccepteerd. 
-Parochieblad gecensureerd. Ingekomen stukken werden niet geplaatst.  
-Geen complimenten aan werkgroep leden.  
-Geen actieve bemoeienis om vrijwilligers voor de kerkgemeenschap te 
behouden. Kerststalgroep werd volkomen genegeerd.  
-De pastoor was er (zoals hij zei) niet voor de kerkgemeenschap in 
Mariahout, maar alleen voor de geloofsgemeenschap. Velen voelden zich 
gepasseerd. 
-Tijdstip van de zaterdagavondmis stond en bleef op een onmogelijke 
tijdstip. ‘In de zomer werkt heel Mariahout nog in de tuin of spelen de 
kinderen nog buiten en dan luiden de klokken al’. Dit was mede een reden 
dat de kerk leeg bleef lopen! 
-Geen koren en (CD)muziek met Kerstmis in 2012. ‘Stiller en kouder kon deze 
kerstnacht niet zijn’. Een nekslag voor allen die nog een poging waagden om 
enige betrokkenheid te voelen en hun kinderen de warmte van de kerk te 
laten ervaren. Met meer overleg was dit te voorkomen geweest.  
-Geen enkel invoelend vermogen. De pastoor als herder bestond niet meer.  
-Doop- en communievieringen kwamen steeds verder van de gemeenschap 
af te staan, doordat ze niet altijd in Mariahout plaats vonden.  
-Geen afroep van overleden parochianen, als deze niet met een dienst in de 
kerk begraven werden.  
-Dreiging van sluiting van de kerk, terwijl de pastoor geen enkele moeite 
deed om het unieke van dit historisch bedevaartsoord uit te stralen. 
-In plaats van de gemeenschap te stimuleren tot actief betrokken zijn bij 
kerkelijke activiteiten, werd deze gedemotiveerd. 
Maar ook:  
-Petje af voor alle vrijwilligers die deze jaren ondanks alles, toch hun 
 bijdrage hebben geleverd aan activiteiten binnen de parochie. 
-Petje af voor alle parochianen die trouw de kerk zijn blijven bezoeken en 
financieel  ondersteunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positieve opmerkingen die het laatste half jaar zijn gemaakt 
-Nieuwe pastores geven hoop. 
-Persoonlijk, begrijpelijk en natuurlijk taalgebruik. Geen opvoeringen 
meer van ‘toneelstukjes’.  

-Nieuwe pastores geven hoop. Ze willen zich betrokken voelen bij onze kerk. 
-Begrijpelijk, natuurlijk taalgebruik. Geen ‘toneelstukjes’ meer.  
-Begrafenismissen zijn weer persoonlijk en ondersteunend. Ze geven blijk van 
invoelend vermogen van de voorganger.  
-Er mag weer een CD gedraaid worden tijdens een uitvaart. 
-Er mogen weer muzikanten ‘op’ het altaar. 
-Aantal gezinsbijdragen stijgt. ‘Oude’ parochianen komen weer terug. 
-Parochieblad is weer prettig en interessant om te lezen. 
-Doordeweekse  H. Mis bij de zusters. ‘Mariahoutse’ pater van Rooden 
(Bernadettestraat) is ook  beschikbaar voor de kerk.   
-Koren zijn weer welkom. 
-Kinderdienst werd druk bezocht. Met kerstmis kwam jeugd weer in de kerk, 
 in eigen kern.  Een gevoel van verbondenheid, voor ‘t hele gezin,  kwam terug. 
-Kerk als sociale ontmoetingsplek. Na afloop samen iets drinken, zoals bij 80-
jarige parochie Mariahout. Weer gevoel voor historische traditie in Mariahout. 

2b - Positieve opmerkingen uit de gemeenschap, 
het laatste half jaar gemaakt: 



                                                                   

 

 

-Parochieblad wordt niet meer huis aan huis bezorgd. Terwijl ‘t juist weer zo lees-
baar is en bezorgers beschikbaar zijn. Potentiele parochianen worden niet bereikt. 
-Parochianen die gezinsbijdrage betalen ontvangen geen parochieblad;  
zij worden verplicht dit in de kerk te komen halen.  
-In het parochieblad (dec.’13) wordt mogelijk gesuggereerd dat er maar 20 tot 25 
bezoekers zijn. Zie artikel Gerrianne Aarts. Dit kan tot misverstanden leiden. 
-Nog geen persoonlijke benadering van ‘oude’ en nieuwe vrijwilligers en 
bestaande koren en muziekgroepen.   
-Zaterdagavondmis blijft gepland staan op een lastige tijd. Het houdt diverse 
groepen nog steeds uit de kerk. Waarom niet terug naar 19.00 uur of 18.30 uur? 
-Mariahoutse gemeenschap heeft behoefte aan het tonen van medeleven bij 
overlijden. Er heerst al van oudsher de mentaliteit van ‘samen sterk’. Velen 
kunnen vanwege hun werk/gezin alleen ’s  avonds deze betrokkenheid tonen.  
Helaas wordt het houden van een avondwake alleen onder strenge regels 
toegestaan en is, na één poging, de avondwake (zonder kerkelijke begrafenis) 
weer in de kiem gesmoord. Jammer, want de kerk zat helemaal vol. 
-Op 24 jan. 2014 werd er een avondwake gehouden in de H. Martinuskerk in 
St.Oedenrode, terwijl er de volgende dag geen kerkelijke uitvaart plaats vond. 
Waarom kan het daar wel en blijft men in Laarbeek zo star? 
-Enthousiaste betrokkenheid van onze voorgangers lijkt afgeremd te worden 
vanuit Beek en Donk.  Zo  komt Mariahout nooit tot een  hernieuwde zingeving.  
-‘Stuurgroep fusie Laarbeek-parochies’ wordt, per kerk door Mariahout en 
Lieshout onderbezet. Dit kan nooit leiden tot een eerlijke keuze en beslissing. 
-Een lamgelegde O.L.Vr.v. Lourderskerk is natuuurlijk gemakkelijk weg te saneren. 
-Waarom heeft Pastoor Verbraeken nog steeds geen openbare vergadering 
belegd, over de toekomst van kerk, over de hernieuwde betrokkenheid met de 
parochianen en een betere communicatie met de vrijwilligers in Mariahout? 
 

 
 
Het is niet aan het bestuur van Zorg om het Dorp om hierover een mening te 
ventileren. Het wil wel aan u, de lezer van dit EENMALIGE artikel, vragen uw stem 
te laten horen. Twee personen doen dit al in deze Nieuwsbrief.  
Dat getuigt van lef en grote betrokkenheid.  
Iedereen kan dat doen, maar dan niet alleen op straat of op feestjes. Maar direct 
bij Pastoor Verbraeken,  jverbraeken@planet.nl / info@parochiebeekendonk.nl . 
En stuur een CC naar Pater Wester (Lieshout) ariewester1939@gmail.com  / 
info@de-emmausgangers.nl  of naar ‘t parochiebestuur (in Mariahout: Hans Aarts 
en Ton vd Wijdeven). Of via Zorg om het Dorp secretariaat@zorgomhetdorp.nl ; 
dan sturen wij het (op verzoek, anoniem) door naar bestuur en/of pastoor.  
Hopelijk organiseren Pastoor Verbraeken en/of ‘de Stuurgroep fusie Laarbeek – 
parochies’ een open vergadering over toekomst van de kerk in Mariahout.  
Zorg dat u er dan bij aanwezig bent. Of laat u horen op jaarvergadering van Zorg 
om het Dorp, op maandag 7 april in het Buurthuis. Het bestuur van ZOD zal tijd 
vrijmaken om tot afspraken te komen voor een toekomstgerichte aanpak.   

 

Zorg om het Dorp hoopt met dit artikel een aanzet te hebben gegeven tot het 
creëren van positieve oplossingen binnen de kerkgemeenschap. Bovendien stelt 
het bestuur voor dat alle betrokkenen gedurende 7 jaar de kans krijgen om op te 
bouwen wat de afgelopen 7 jaar is afgebroken.  
 

En wat de kerk betreft: de O.L. Vrouw v. Lourdeskerk is er niet alleen voor 
Mariahout. Het trekt met zijn unieke uitstraling, mensen vanuit heel Laarbeek en 
omstreken aan. Moge de kerk in het, ons inspirerende, samenbrengende en troost 
gevende ‘Groene Hart’ blijven kloppen, tot in lengte van jaren! 

Als afgevaardigde van 
Mariahout in het kerkbestuur 
zit ik in ‘de Stuurgroep fusie 
Laarbeek-parochies’. 
 

In de tweede week van februari 
moet ik hier een pleidooi 
houden voor het behoud en 
openstelling van onze 
Mariahoutse kerk. In dit betoog 
zal ik ook de geluiden van u, 
samengevat door Zorg om het 
Dorp, meenemen. 
Na een informeel gesprek met 
de bisschop, weet ik dat het 
heel belangrijk is om aan te 
tonen waarom onze O.L.Vrouw 
van Lourdeskerk in Mariahout, 
ook open moet blijven.  
Ongeacht het voorgestelde 
aantal kerken dat in Laarbeek 
moet sluiten. 
Hier wil ik me voor gaan 
inzetten. De definitieve 
beslissing wordt op een later 
tijdstip genomen. 
 

Het is daarom van groot belang 
dat ook u, uw stem laat horen 
en een bijdrage levert, door uw 
motivering naar mij op te 
sturen. Dat geldt ook voor 
suggesties over het wel en wee 
binnen onze parochiegemeen-
schap. Ik zal zorgen dat deze bij 
de Stuurgroep en/of pastoor 
Verbraeken en/ of pater 
Wester komen. 
 

Reacties zijn welkom op:  
  

ton@vdwtotaalbouw.nl 
Telefoon 0499-465100

 

2c – Opmerkingen, uit de gemeenschap,   
over het laatste half jaar, die te denken geven: 

 

2d - Opmerkingen over de toekomst: 

 

 

4  Ton v.d. Wijdeven 
Kerkbestuur 

 

mailto:jverbraeken@planet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes kerk in Mariahout. Een kerk met Toekomst? 
Ruim tachtig jaar geleden is door de Mariahoutse gemeenschap begonnen 
om van een kaal heidelandschap een dorp te maken. Onder leiding van 
pastoor van Eijndhoven en met medewerking van veel vrijwilligers, werd als 
eerste gestart met de bouw van een eigen kerk. Een dorp is immers pas een 
dorp met een eigen kerk. Hieromheen werd het dorp verder uitgebouwd. Als 
eerste met een school en later ook met een klooster. Bij de kerk kwam de 
Lourdesgrot met een prachtig processiepark rondom de kerk, voor de 
verering van Maria. Ook werd het openluchttheater gebouwd. Rondom deze 
kerkelijke voorzieningen bloeide de geloofsgemeenschap en groeide 
Mariahout uit naar een echt dorp met betrokken inwoners.   
 

Mariahout heeft nog steeds een betrokken gemeenschap waar iedereen 
voor elkaar klaar staat en waar de pioniersgeest van weleer nog steeds in het 
bloed zit. Door de inzet van de vele vrijwilligers worden vaak onmogelijke 
zaken aangepakt en tot een goed einde geleid. Er worden plannen gemaakt 
en de schouders worden eronder gezet. Zo werd de in verval geraakte 
Lourdesgrot geheel door vrijwilligers herbouwd. Ook het openluchttheater 
werd onlangs met veel vrijwilligers gerenoveerd. Het park, het kerkgebouw, 
de begraafplaats, de grot en het theater, ze worden allemaal door 
vrijwilligers bijgehouden en daar waar nodig opgeknapt. 
 

 

met het geloof en de pastoor was betrokken met zijn parochianen. Veel 
parochianen hebben de laatste jaren hun binding met de kerk verloren. Zij 
werden niet meer gekend. De pastoor toonde geen betrokkenheid meer met 
zijn parochianen. De kerkbeleving veranderde in een technische voordracht. 
Het samen kerk zijn werd door regels steeds meer gebonden en vrijwilligers 
werden aan de kant gezet en haakten hierdoor af. De kerk welke altijd het 
gelovige middelpunt van de Mariahoutse gemeenschap was geweest werd 
steeds meer “gesloten”. Afscheid nemen van overleden parochianen kon 
niet altijd meer in het kerkgebouw. Mensen snapten het niet meer. 
 

Ondanks de terugloop probeerde een kleine groep van vrijwilligers de laatste 
jaren de mensen toch bij de kerk betrokken te houden en te motiveren. 
Waar kon, werd zo goed mogelijk meegewerkt, om de diensten te verzorgen. 
Er werden goed bezochte gezinsvieringen georganiseerd en Mariavieringen 
bij de grot en in het park. Telkens opnieuw werden de parochianen 
toegesproken: “Tijden veranderen, het blijft niet altijd zo”. 
 

Afgelopen jaar veranderde het inderdaad. De wisseling van de pastoor en de 
komst van een nieuwe voorganger laten een frisse wind waaien door de 
Mariahoutse parochie. De voorgangers zijn weer betrokken en de mensen 
krijgen weer het gevoel dat ze gekend worden. Vrijwilligers worden weer 
gewaardeerd.  

Hartelijk dank voor de katern die u 
me hebt gegeven na afloop van de 
H. Mis in Mariahout b.g.v. het 
patroonsfeest van onze parochie. 
De zorgen die er in het katern 
verwoord worden zijn ook mijn 
zorgen en heel graag wil ik met u 
daarover van gedachten wisselen. 
Ik neem dan ook zeer graag uw (al 
eerder gemelde) uitnodiging aan 
om aanwezig te zijn bij uw 
vergadering op 7 april a.s.  
 

Er staan echter ook meningen in 
van mensen die ik zeker niet deel  
en ik zou ook graag aan deze 
mensen willen uitleggen waarom 
we als kerkgemeenschap 
bepaalde beslissingen nemen. Dat 
kan ook veel onbegrip wegnemen. 
 

Voorts zeg ik toe dat er een avond 
wordt georganiseerd voor alle 
parochianen van Mariahout om te 
spreken over de kerksluiting en de 
a.s. fusie van onze parochie met 
de grote nieuwe parochie 
Laarbeek. Deze avonden worden 
ook in alle andere geloofs-
gemeenschappen georganiseerd 
(Beek en Donk, Lieshout en Aarle-
Rixtel) omdat in alle kernen van 
Laarbeek vaak dezelfde vragen en 
twijfels leven aangaande de fusie 
en eventuele kerksluitingen.  
 

U zult begrijpen dat de tijd van 
iedere parochie een eigen pastoor 
echt achter ons ligt. Dat vraagt om 
een nieuwe kijk en een nieuwe 
structuur. De pastoor kan niet 
meer op alle plaatsen tegelijk 
aanwezig zijn en de afstand tussen 
pastoor en parochianen wordt 
daardoor, jammer genoeg, groter.  
 

Ik zou het ook graag anders gezien 
hebben.  Aan verdere verander-
ingen, ook in Mariahout, is niet te 
ontkomen. Maar ik hoop echt dat 
het gelovige leven in Mariahout in 
stand blijft en daar wil me ook 
persoonlijk voor in blijven zetten 
samen met pater Wester.  
Over elementaire dingen van ons 
geloof kan ik echter niet 
discussiëren, maar wel over een 
aantal praktische zaken. 
 

 

Reactie van pastoor 
J. Verbraeken: 

Is het dan allemaal in 
orde in Mariahout?  
 

Nee.  

De laatste jaren is 
namelijk de kerkelijke 
beleving in verval 
geraakt. Het geloof wordt 
steeds meer op een 
andere manier beleefd. 
Het kerk-bezoek loopt 
achteruit. De mensen 
waren vroeger betrokken 

Betoog van Ton vd Wijdeven - namens kerkbestuur  
Parochie OLV v Lourdes op 11-02-2014: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net zoals met de gebouwen is het nu tijd om de pioniersgeest van Mariahout 
weer te laten gelden. Mensen die afgehaakt zijn en zich niet meer betrokken 
voelen bij de kerkbeleving moeten weer aan de hand genomen worden. 
Vrijwilligers moeten de schouders er weer onder willen zetten om samen 
met de voorgangers te werken aan het herstel. Vanuit het dorp komen nu 
steeds meer positieve geluiden. Mensen komen weer meer naar de kerk en 
ook de gezinsbijdrage zijn het afgelopen jaar sinds lange tijd weer 
toegenomen. 
Liturgiegroepen, gebeds- en gezinsvieringen, 1ste communie- vormsel- en 
avondwakegroep, poets- en klusgroep, lectoren, acolieten, kosters, 
collectanten, beheer parochiecentrum, kerstalgroep en bloemenverzorging, 
bestuurders, misdienaars, parochieblad, koren, grot- park- en 
kerkhofonderhoud, archief en financiën, maar ook Missie Ontwikkeling en 
Vredesgroep. Allemaal zijn deze vrijwilligers zeer betrokken en willen met 
een positief gevoel de toekomst in gaan om samen te werken aan het 
herstel. In veel kleine dorpen is het kerkgebouw vaak het middelpunt van het 
dorp. Voor Mariahout geldt dit niet alleen in fysieke zin.  
We hebben een uniek geheel. Met omliggende gebieden hebben we ca. 1800 
parochianen. Tijdens de H.Mis op zaterdag komen er gemiddeld 90-120 
mensen naar de kerk. Onze kerk vormt samen met het kerkhof, de grot, het 
processiepark, het klooster en het openluchttheater het middelpunt van ons 
dorp. Er zijn door het jaar heen diverse bijzondere vieringen. Onze grot trekt 
jaarlijks ca. 40.000 bezoekers en bedevaartgangers en is nog jaarlijks 
groeiende. Zij zorgen tevens voor een aanzienlijke financiële bijdrage.  
De kerk en de pastorie, welke rijksmonumenten zijn, zijn geheel in goede 
staat van onderhoud evenals het Smits-orgel in de kerk. Alle werkzaamheden 
worden door de ca. 150 vrijwilligers gedaan, we hebben geen betaalde 
krachten. Ook de financiën zijn op orde. We schrijven nog steeds zwarte 
cijfers en onze reserves zijn er op gericht om in mindere tijden zelfstandig te 
kunnen overleven. De reserves voor groot onderhoud zijn groot genoeg om 
eventueel toekomstig onderhoud aan gebouwen mee af te dekken.  
Als de kerk onttrokken zou worden aan de eredienst dan wordt het hart uit 
de parochie gesneden, zal de parochie dood bloeden en blijft er alleen een 
leeg omhulsel over. Dit hoeft echter niet te gebeuren. 
Als we de ingeslagen weg van afgelopen jaar verder doorzetten en laten zien 
dat we nog steeds een gezonde parochiegemeenschap zijn die vanuit hoop 
weer groeiend is, dan kan het niet anders dan, dat de Bisschop de kerk open 
zal houden.  
 

We hebben het zelf in handen. 

 

Bijvoorbeeld het tijdstip van de H. 
Mis op zaterdag.  Ook kan ik niet 
beloven dat de kerk tot in lengte 
van jaren open zal blijven, dat ligt 
echt in de handen  van de mensen 
uit Mariahout zelf.  
 
Afijn, graag ben ik dus bereid om 
van gedachten te wisselen en de 
mensen in Mariahout, en vooral 
ook de vrijwilligers die veel goed 
werk doen voor onze kerk, te 
blijven bemoedigen. Samen onze 
zorgen te delen en te verwoorden 
en elkaar te begrijpen is een eerste 
vereiste om tot goede 
communicatie te komen. Ik hoop 
dat we op die weg van goede 
communicatie verder kunnen 
blijven gaan.  
 

 
 

 
 
-Prins Patrick en Prinses Nicole en 
wensen hen geweldige , fijne 
carnavalsdagen toe!  
 

-Jeugdprins Joep en prinses Indy, 
ook voor hen een super leuke tijd. 
 

-Korfbalclub de Flamingo’s met hun 
gouden jubileum in maart a.s. 
 

-de winnaars van het Vrijwilligers-
compliment:  werkgroep trimbaan, 
bestuur Buurtbus Laarbeek en alle 
overigen die een 2de en 3de prijs 
ontvingen. 
 

Allen van harte proficiat!  
 
 
 

Vervolg reactie pastoor Vervolg betoog Ton van de Wijdeven 

Wij feliciteren 

Stichting Buurtbus 

Laarbeek 



 

O.L. Vrouw van Loppende ‘Groene Hart’ moet open blijven! 

 

O. L. Vrouw van Lourdeskerk in ‘t kloppende ‘Groene Hart’ moet open blijven! 


