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De Brug
Let op!

Assisi
Daar liep Francesco rond,
daar liggen zijn kinderjaren
met de schaduw van een stralende kern,
daar rukte hij zich van zijn wortels los
en plantte zichzelf in de Umbrische wind,
daar schonk hij de broeders de armoede,
daar strooide hij het zaad van zijn woord
voor de vogels, die gevederde engelen,
daar herriep hij reeds de latere beelden
van roem en heiligheid.
daar ging hij op moeder aarde liggen,
ademde op haar ritme,
luisterde naar haar verhaal
en vertelde dat verder,
zodat de vogels en hazen het verstonden,
de rotsen en het water,
de mensen en de bomen
en het stof onder onze voeten.
Peter Härtling

In de nacht van 27 op 28 oktober mogen we de klok weer een
uurtje terug zetten. We kunnen dan een uurtje langer slapen.
Vergeet het niet, want anders komt u een uur te vroeg bij de
kerk

Koffiemorgen op donderdag
18 oktober om 10.00 uur.
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Oktobermaand – rozenkransmaand.

In de afgelopen periode zijn gedoopt:

Mogen wij bij onze dagelijkse rozenkrans zeker in deze maand
het lied van Maria is alle eenvoud overdenken.
Het lied van Maria.
God wil bij mensen wonen,
Hij vraagt om onderdak,
Wie stelt zich voor Hem open?
Wie geeft aan Hem zijn hart?
Waar is het huis op aarde
dat Hem een welkom roept,
wie is voor God de Vader
de mens naar wie Hij zoekt?
Een vrouw neemt Hem ter harte,
Maria is haar naam,
haar God is haar te machtig,
zij biedt haar diensten aan.
Zij huivert van ontroering,
geluk valt in haar schoot,
God kiest haar tot moeder
van zijn geliefde Zoon.
Maria zingt haar loflied,
God voelt zich thuis bij haar
Wie is Hij dat Hij omziet
Naar haar geringe staat?
Hij is de God der armen,
voor wie Hem roept in nood,
Hij is de mens barmhartig
Die nederig op Hem hoopt
Bidden wij ook tijdens onze rozenkrans dat onze kerk een plek
blijft waar alle mensen welkom zijn en er plaats is voor hen.
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Op zondag 26 augustus 2012
kwam in onze Piokapel een
groep mensen die zeer verheugd
waren om Imana Mastbroek in
onze geloofsgemeenschap op te
nemen. Imana was op 8 mei 2012
te Tilburg geboren en zij kreeg
bij het Heilig Doopsel de namen
Imana
Adriana
Hendrika
Gerdina. Mooie namen, maar ook
namen die haar verbinden met
belangrijke personen in de
familie. Imana is geen eenling op deze wereld, maar een mens
die een beroep kan en mag doen op heel veel mensen Naast
Imana en haar papa en mama, Tim Mastbroek en Jenny Engel,
waren ook meegekomen haar peetoom en peettante, Michali
Engel en Eefje Mastbroek en natuurlijk opa’s en oma’s en heel
veel vriendjes en vriendinnetjes. Na het verhaal van Jezus
hebben we samen met papa en mama, peetoom en peettante en
de kinderen een dak boven het hoofd van Imana gemaakt
,waarmee we hebben laten zien dat Imana steeds op onze hulp
en steun kan rekenen. Nadat zij haar doopkaars had gekregen,
die door de peetoom was ontstoken, heeft zij alle kinderen laten
delen in dat Licht dat zij van Jezus had ontvangen. In een grote
stoet zijn we toen naar moeder Maria gegaan om haar dank je
wel te zeggen, maar ook om haar en ons allen te beschermen op
onze levensweg. Na het lang zal zij leven, werd de doopklok
geluid.
Imana woont met haar ouders in de Mastbroekstraat 28.
Zondag 9 september 2012 kwam Senna Horvers tezamen met
haar grote broer Milan en haar papa en mama, Remco en
Wendy Horvers – Vermeer, met opa’s en oma’s met peettante
Nanda Horvers en nog heel veel grote en kleine mensen naar
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onze kerk. Omdat voor papa een hele grote formule één fan is,
werd zijn dochter genoemd naar de beroemde coureur Senna.
Verder kreeg zij bij haar doop de namen Senna Antonia
Adriana Maria en is zij met heel veel lieve mensen verbonden.
Ook hebben de aanwezige kinderen beloofd, dat als Senna
groter gegroeid is, dat zij dan met hen mag mee spelen.
Toen Senna het teken van Jezus had ontvangen, het kruisteken,
heeft zij dit teken ook van haar papa en mama ontvangen,
alsmede van haar peettante, opa’s en oma’s. De aanwezige
kinderen vonden wel dat het doopwater, warmee Senna werd
gedoopt, heel koud was. Maar de kou werd opzij gedrukt toen
zij haar prachtige doopkaars kreeg, die aangemaakt werd aan de
paaskaars, de doopkaars van Jezus. Alle kinderen kregen toen
een kaarsje dat aangemaakt was aan de doopkaars van Senna.
In een lange stoet zijn we naar Moeder Maria gegaan en daar
hebben we gebeden en gezongen. Natuurlijk werd als slot de
doopklok geluid.
Senna woont met haar broer Milan en papa en mama in de
President Steijnstraat 68.
Daarna kwam op diezelfde zondag Brian van Mierlo met haar
mama, Jennifer van Mierlo, en haar beide peettantes Nicolle
van Mierlo en Natsja van Mierlo naar onze Piokapel. Natuurlijk
waren er ook de opa’s en oma’s bij en de vriendjes en
vriendinnetjes. De beide peettantes moesten er nog wel even
over denken voordat ze volmondig ja zeiden tegen hun
petekind, om haar altijd bij hen welkom te heten.. Maar die
belofte hebben ze toch uitgesproken. Ook de kindjes willen in
de toekomst met Brian spelen. Gelukkig konden we een heel
groot dak maken boven het hoofd van Brian en hem zo onze
bescherming duidelijk over brengen. Toen Brian gedoopt werd
kreeg hij de namen Brian, Johannes Francisco Maria, namen
van haar peettantes en oma. De aanwezige kinderen vonden de
doopkaars die Brian ontving heel mooi en Brian was zo lief om
hen allen ook van dat kleine vuurtje te geven, dat vuur wat hij
van Jezus had ontvangen. Natuurlijk liepen we allemaal netjes
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achter elkaar naar Maria, die bij ons een prachtig beeld heeft in
de grote kerk. Daar hebben we het lichtje op de standaard gezet
en hebben we gebeden en daarna zoals het hoort ook gezongen.
En het was heel druk rond de doopklok. Brian woont met zijn
moeder in de Pastoor Duchampstraat 20.
Half september op zondag 16 september 2012 kwam Elysa
Gijsbers tezamen met haar papa en mama, Eric Gijsbers en
Marggy Velez Bonilla, met haar peetouders Marciano
Djojomarto en Sandra Djojomarto, met opa’s en oma’s en heel
veel grote en kleine mensen naar onze kerk. Elysa krijgt bij
haar heilig Doopsel de namen Melody Elysa. Papa was weg
van de naam Melody en mama van Elysa en daarom heeft zij
die beide namen gekregen en worden ook beide gebruikt, de
één roept Melody en de ander Elysa. De beide peetouders
hebben heel plechtig beloofd dat Melody Elysa te allen tijde bij
hen welkom is en dat zij geen afspraak vooraf hoeft te maken.
Er waren ook kinderen bij, die zich bereid verklaarden dat als
papa en mama weg moesten en de peetouders en opa’s en
oma’s niet konden oppassen, dat zij hen dan mochten bellen en
dan waren zij van de partij. Elysa kreeg van de ouders en
peetouders en opa’s en oma’s een kruisje en vele kinderen
kwamen haar een kusje brengen. Elysa amper 5 maanden oud
wist al dat zij in de wereld was gekomen om met elkaar te
delen, daarom heeft zij aan alle kinderen een beetje van haar
Licht van Jezus gegeven. En zo zijn wij naar Moeder Maria
gegaan en hebben gebeden dat zij Melody en ons allen mag
beschermen op onze niet gemakkelijke weg door het leven.
Samen hebben we uit volle borst gezongen en niet al te stil de
doopklok geluid.
Melody Elysa woont ,met haar papa en mama in de Sacharias
Jansenstraat 37.
Op diezelfde 16de september kwamen de trotse papa en mama
Jannes en Linda van Pruijssen – van Diesen met Kevin van
Pruijssen en zijn grote broer Jasper naar onze kerk. Ook had
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hij zijn peetoom en peettante Adriaan en Lobke Pruijssen – van
de Put meegebracht, en opa’s en oma’s en neefjes en nichtje.
Ook Kevin heeft een kruisje gekregen op zijn voorhoofd, op
zijn lippen en in zijn hart en heeft van zijn ouders, peetouders
en opa’s en oma’s ook een kruisje gegeven. Van zijn grote
broer, neven en nichtje kreeg hij een lekkere kus. Wouter en
Martijn, twee neven van Kevin hadden samen een gedicht dat
zij keurig netjes hadden voorgedragen. Papa en mama hebben
Kevin gezegd, dat zij er steeds voor hem zullen zijn en de
peetouders wisten te zeggen dat Kevin een hele speciale plaats
bij hen had en dat hij altijd van harte welkom was. Maar Kaya
en Savi, een nichtje en neefje, lieten ook van zich horen en
hadden ook een gedichtje. Ze deden dat heel goed. Toen de
kleine kinderen een kaarsje kregen moesten zij allen bij papa of
mama of opa of oma op de knie gaan zitten. Dus Wouter, 12
jaar niet te lui, hij kroop met zijn lichtje bij oma op de schoot
en beiden vonden het maar wat gezellig en fijn. Bij Maria
hebben we gebeden voor Kevin en ons allen, maar ook
gezongen. De doopklok werd geluid, maar dat was tot bij de
Stadsschouwburg te horen.
Kevin woont met zijn grote broer en hun ouders in de
Keizersveerlaan 50 te Tilburg.

mogen ontvangen. Hein was in onze parochie een hele bekend
persoon. Vele jaren is hij collectant geweest van onze parochie,
vele jaren heeft hij het secretariaat bemenst en zo gezorgd dat
mensen te woord werden gestaan en datgene kregen wat zij
wilden.. Vele voetstappen liggen in alle hoeken van onze kerk.
Jammer dat hij de laatste jaren wat minder in staat was om zijn
diensten aan onze parochie te volbrengen. Door allerlei kwalen
was hij niet meer in staat om het huis aan de Hesperenstraat te
verlaten en werd hij gebonden aan zijn sta-op-stoel. Al die
jaren heeft zijn Trees, met wie hij bijna 64 jaar getrouwd was,
hem terzijde gestaan. Zij heeft hem tot op het laatst verzorgd,
maar ook de kinderen en kleinkinderen hebben danig hun
handen laten wapperen. De parochie van Lidwina Gerardus
Majella is Hein en Trees veel dank verschuldigd voor alles wat
zij steeds weer om niet voor onze gemeenschap hebben gedaan.
Hein rust nu maar uit in Gods eeuwige woning, maar blijf
Trees, de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en onze
parochie vanuit die verheven plek begeleiden.
Rust in vrede!

Wereldmissiemaand
Dit
jaar
staat
de
Wereldmissiemaand in het teken
van Senegal. Dit West-Afrikaase
land is ongeveer vijf maal zo groot
als Nederland en heeft circa 13
miljoen inwoners. Het land is voor
93 % Islamitisch De christenen,
7%, zijn overwegend katholiek.
Kerk en staat zijn in Senegal
gescheiden. Moslims en christenen
leven vreedzaam naast en met
elkaar.
De katholieken (800.000 in aantal)

We hebben uit handen moeten geven:
Op de vroege maandagmorgen
3 september 2012 hebben we
van Hein Libregts afscheid
moeten nemen. Amper zes
weken geleden is hij samen met
zijn Trees verhuisd naar
Koningsvoorde, waar zij een
hele prachtig appartement
mochten bewonen. Net wat ingeburgerd en gewend, werd hij
op donderdag 30 augustus vrij plotseling ernstig ziek. Op
vrijdagavond heeft hij het sacrament van de laatste levensfase
7
90 jaar Gerardus Majellakerk

8

90 jaar Gerardus Majellakerk

zijn verspreid over zeven bisdommen. Het aartsbisdom is in
Dakar gevestigd. De katholieke kerk zet zich vooral in voor
verbeteren van onderwijs en de gezondheidszorg. Ook houdt de
kerk zich bezig met problemen als emigratie en de situatie van
vrouwen.
Veel jonge mannen willen emigreren naar Europa. Als ze de
overtocht overleven wacht
hun een onzekere toekomst. In
parochies waarschuwt men
hen voor de gevaren en
probeert hen te bewegen in
Senegal te blijven.
Vrouwenbesnijdenis
is
officieel verboden in Senegal,
maar komt nog veelvuldig
voor.
Verpleegstersteams
gaan de dorpen langs om de
mensen bewust te maken van de psychische gevolgen van
besnijdenis bij vrouwen.
Steun gevraagd voor de collecte op zondag 21 oktober voor
de geloofsgemeenschap van Senegal.

Sultan Melek al-Kamil leefde van 1180 tot 1238. Hij was dus
een leeftijdgenoot van Franciscus. Op jonge leeftijd had hij de
verovering van Jeruzalem door zijn oom Saladin meegemaakt
als een glorieuze overwinning. Dit maakte het mogelijk dat de
moslims de Tempelberg in Jeruzalem konden bezoeken, de
heilige plaats waar Mohamed zijn nachtreis naar de hemel had
gemaakt. De plaats waar nu de Al-Aqsamoskee is gebouwd.
Aan deze sultan bracht Franciscus tijdens de vijfde kruistocht
een bezoek. Twee eerdere pogingen waren mislukt.
Franciscus ging niet naar hem toe om te prediken en hem te
bekeren, maar om hem vrede te wensen. De sultan maakte een
diepe indruk op Franciscus. Melek al-Kamil bleek geen wreed
beest te zijn, maar een vreedzaam man. Deze ontmoeting heeft
een grote invloed uitgeoefend op het verdere leven van
Franciscus en zijn spiritualiteit. Het kan ook ons inspireren om
niet de confrontatie te zoeken met de moslims, maar de dialoog.
Een boodschap ook voor vandaag.
Riet van Overbeek

Franciscus, jij wonderlijke man,
bidt voor ons, als het kan!

Feest van Franciscus: 4 oktober
In
een
wereld
van
de
Kruistochten, waarin vijandschap, onverdraagzaamheid en
geweld tegenover de moslims de
boventoon
voerden,
zette
Franciscus zich in voor de
verwerkelijking van de in het
gedrang
gekomen
joodschristelijke waarden als vijandsliefde, zorg voor de ontheemde
vreemdeling, solidariteit met alle
mensen, ook de moslims, en vredelievendheid.
9
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Feesten in oktober

Mariaviering in Koningsvoorde

1 oktober:
2 oktober:
4 oktober:
7 oktober:
15 oktober:
16 oktober:
18 oktober:

Kleine H Theresia
H.H. Egelbewaarders
H. Franciscus van Assisi
H.Maria van de Rozenkrans
H.Theresia van Avila
H.Gerardus Majella
H.Lucas, evangelist

Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella
(kerk)

Op dinsdag 9 oktober om 19.00 uur
is er in Koningsvoorde
een Mariaviering.
U allen bent daarbij van harte welkom!
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oktober
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vr. 5 okt

10.30 uur

Eerste vrijdag
Herman de Boer vw. jaargetijde

za. 6 okt.
zo 7 okt.
Herenkoor

17.30 uur
10.00 uur

Fien Hultermans- van Hautum
Ineke Vugs-van Etten
Betsy Smits-van der Steijlen
Drik Berkhof
Familie de Rooij
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Raymond Heerkens vw.
verjaardag
Piet van de Louw vw. verjaardag
di. 9 okt.

10.30 uur

Pio-morgen

za. 13 okt.
zo 14 okt.
Dameskoor

17.30 uur
10.00 uur

Fien Hultermans-van Hautum
Ineke Vugs-van Etten
Ouders Kahlman-Vromans
Ouders Vugs-Bullens vw.
verjaardag
Rob van den Bosch
Ad Aarts vw. verjaardag

za. 20 okt.
zo. 21 okt.
Herenkoor

17.30 uur
10.00 uur

Ans van der Weide van Boxtel
Ineke Vugs-van Etten
Henk van Huijgevoort vw. jgt.
Harrie Hultermans vw. verjaardag
Mevr.Beerens-Vrijhoeven vw. jgt.

za. 27 okt.
Zo 28 okt..
Dameskoor

17.30 uur
10.00 uur

Tiny Weijers-van Pelt
Piet Weijers vw.jaargetijde
Ineke Vugs-van Etten
Rob van den Bosch
Fien Hultermans-van Hautum
Piet van Loon

za. 20 okt.
Lidwinakoor
za. 27 okt.

19.00 uur

Ans van der Weide-van
Boxtel

19.00 uur

Feestmiddag in Koningsvoorde
Op dinsdagmiddag 20 november
is er voor de ouderen en allen die
betrokken zijn bij de zaterdagvieringen een feestmiddag in
Koningsvoorde,
omdat
de
Gerardus Majellakerk dit jaar 90
jaar bestaat. Pastoor Vroomans is
toen benoemd als bouwpastoor
van deze nieuwe parochie.
Jammergenoeg heeft hij de kerk niet meer zelf in gebruik
kunnen nemen vanwege zijn overlijden.
De middag openen we met een gebedsviering om 14.30 uur,
daarna koffie met gebak, wat oude foto’s bekijken onder het
genot van een hapje en een drankje.
Een fijne middag!

Op bezoek bij Gerardus Majella in Wittem
Zoals in het vorige nummer van De Brug
vermeld is, gaan we in oktober met
belangstellende parochianen naar Wittem
om een bezoek te brengen aan de plaats
waar Gerardus Majella bijzonder vereerd
wordt. Gerardus Majella behoorde ook tot
de congregatie va de Redemptoristen.
We willen dit doen op zondag 28 oktober.
U kunt zich hiervoor opgeven op het
secretariaat, of op een intekenlijst in de

Intenties in huize Koningsvoorde
za. 6 okt.
Lidwinakoor

19.00 uur

di. 9 okt.
19.00 uur
Koningsvoordekoor
za. 13 okt.
19.00 uur

Familie de Rooij
Mariaviering
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kerk. Doe dit zo vlug mogelijk, in ieder geval vóór 21 oktober.
De kosten die er aan verbonden zijn hangen mede af van het
aantal deelnemers.
Intekenlijst ligt op de balie in de ontmoetingsruimte!

Ga met ons mee!
Opgeven vóór 21 oktober!

In de jaren dertig is de kerk verfraaid met bijbelse schilderingen
van Piet Gerrits. Een aantal ervan zijn nog in onze kerk te zien.
Jammer dat er veel van zijn verdwenen, om de kerk wat lichter
te maken. Veel foto’s ervan zullen in het boek worden
opgenomen.
Ook zullen we proberen om u inzicht te geven in de
geschiedenis van de kerk
Riet van Overbeek

Gedenkboek van onze kerk.

“Alleen door te geloven, groeit het geloof en
wordt het sterker.”
Concert van ons Herenkoor
In verband met het 90-jarig bestaan van
onze kerk zal ons Herenkoor op
zaterdagavond 22 december om
20.00 uur in onze kerk een concert
verzorgen.
U bent alle van harte welkom!

Vrijwilligersavond.
Bijbeltafereel, geschilderd door Piet Gerrits.
In verband met 90 jaar Gerardus Majellakerk gaan we een
gedenkboek samenstellen. Hierin komt natuurlijk een verhaal
over de eerste pastoor van de kerk: Piet Vroomans. Hij heeft
gezorgd dat we zo’n mooie kerk hebben. Zelf heeft hij niet
meer mogen meemaken dat de kerk afgebouwd was.
Pastoor Verschure heeft er hard aan gewerkt om versieringen
aan te brengen.
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Op donderdagavond 8 november willen we al onze
vrijwilligers, die zich weer een jaar lang belangeloos hebben
ingezet voor de parochie, in het zonnetje zetten.
Houdt die avond dus vrij!

Misintenties voor Allerzielen
Op vrijdag 2 november worden alle overledenen herdacht in de
viering van 19.00 uur Zoals andere jaren kunt u uw intenties
16
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doorgeven door de lijst in te vullen die in de oktoberweekends
op de balie ligt en bij de vieringen in Koningsvoorde.

Jaar van het Geloof
Op
donderdag
11
oktober wordt wereldwijd het Jaar van het
Geloof geopend. Paus
Benedictus XVI hoopt
dat
alle
gelovigen,
wereldwijd, de weg van
het
geloof
herontdekken en dat we als
kerk de vreugde en het
enthousiasme van de ontmoeting met Christus uitstralen en de
kostbare gave van het geloof delen met anderen. Dit schrijft hij
in zijn brief Porta Fidei.
Op donderdag 11 oktober is er in de St. Jan in Den Bosch om
19.00 uur een pontificale eucharistieviering met daarna een
boeiende lezing voor leden van pastorale teams en
bestuursleden van parochies.
Uit de brief Porta Fidei:

1 okt.
3 okt
4 okt.
4 okt.
5 okt.
9 okt.

10.00 uur
20.15 uur
16.00 uur
19.30 uur
10.30 uur
10.30 uur

9 okt.
11 okt.
11 okt.
16 okt.

19.00 uur
16.00 uur
20.00 uur

do. 18 okt.
do. 25 okt.
do. 25 okt.

10.00 uur
16.00 uur
20.00 uur

vr. 26 okt.
zo. 28 okt.
di. 30 okt.

12.00 uur
12.30 uur
20.00 uur

Mariaviering in Koningsvoorde
Aanbidding in de Piokapel,
Bijbelgroep ( Hans) van 2006
Feest van de H. Gerardus
Majella
Koffie-ochtend
Aanbidding in de Piokapel,
Bijeenkomst Goede Herder in
Broekhovense kerk
Redactie ‘De Brug’
Vertrek bezoek aan Wittem
Bijbelgroep 2008 ( Hans)

Parochie de Goede Herder
Op donderdag 25 oktober is er om 20.00 uur een bijeenkomst
in de kerk van Broekhoven, waarbij iedereen welkom is. De
bespreking zal gaan over de grote parochie en over de kerken in
dit gebied die in de toekomst open zullen blijven.
We beginnen om 20.00 uur.

.Herfstvakantie
Van 13 t.m. 21 oktober gaan de deuren van de scholen weer
dicht. Het is vakantie.
We wensen iedereen fijne dagen!
Diaken Hans Vugs is in deze periode afwezig.

Geheugensteuntjes

ma
wo.
do.
do.
vr.
di.

di.
do.
do.
di.

Pastorale werkgroep
Doopvoorbereiding
Aanbidding in de Piokapel,
Bijbelgroep ( Riet )
Eerste Vrijdag
Pio-morgen
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Belangrijke gegevens
Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361
Secretariaat Locatie: Lidwina Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg
Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz
.
Voor uitvaarten en in noodgevallen
Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61
Liturgische diensten
Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, daarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, daarna koffie.
Financiën:
giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie De Goede Herder Tilburg;( locatie Lidwina Gerardus
Majella)
Parochieblad “De Brug”
Kopij vóór 20 oktober middels e-mail adres:
Pastoraat @hlgm.nl ( e-mailadres van de parochie) of in brievenbus
van de kerk.
website: www.hlgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg
Redactie Parochieblad “De Brug”
Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek

Franciscus speelt viool!
90 jaar Gerardus Majellakerk
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