De Brug

Kindernevendienst
Zondag 2 april
Zondag 9 april
Om 10:00 uur

Aanbidding in de
Pio-kapel
donderdag 6, 20,
27 van 16:00 t/m
17:00 uur

Jaargang 14, april 2017

Koffie ochtend
Donderdag 20 april
10:30 tot
12:00 uur.

Zaterdag 15 april
Paaswake 20:30 uur
Aanvang buiten

Pasen 2017.
De zon klimt elke dag weer hoger aan de hemel,
hij krijgt meer kracht,
de bladeren aan de bomen ontluiken uit hun
winterverblijf,
de krokussen en narcissen tonen hun volle pracht
weer, het is lente, het is licht.
Mijn Paaswens voor u allen is:
Dat er licht mag zijn, licht in onze ogen:
dat wij elkaar zullen zien zo goed als nieuw.
Licht in onze harten: dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor velen. Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten.
Licht in onze huizen: dat er vriendschap en
gastvrijheid zullen heersen.
Licht in de omgang: dat we te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar. Licht op onze wegen: dat
wij niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn. Licht in alle
uithoeken: dat we nergens het kleine vergeten,
verdonkeremanen.
Licht op deze plaats
om elkaar bij te lichten, elkander toe te schijnen
met geloof in Hem die eens geroepen
heeft:
‘Ik ben het licht der wereld.’
Zalig Pasen.
Hans Vugs,
diaken-pastor.
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UIT ONZE PAROCHIE AGENDA.
Op zondag 12 maart 2017 kwamen DAMIAN en
DENISE KIEBOOM met heel veel mensen naar onze
kerk. Damian en Denise willen dit jaar hun Eerste
Heilige Communie doen en waren nog niet gedoopt.
Daarom kwam vandaag heel de familie bijeen. Denise
en Damian waren op 30 december 2006 geboren. Zij
kwamen dan ook heel vrolijk onze kerk binnen, toch
wel enigszins benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren.
Met Damian en Denise waren hun vader Lars Kieboom
en hun moeder Joyce Vogelaar, hun opa en oma, hun
peetoom en peettante Niels en Daniella Kieboom Jansen meegekomen, ooms en tantes en enige
Duitssprekende neven en nichten. Oom Niels en tante
Daniella wonen in Duitsland en hadden heel gezellig
hun kinderen meegenomen. Voor hen allemaal was het
een bijzonder gebeuren. Damian krijgt bij zijn doop
de namen: Damian Johannes
Cornelis Franciscus en Denise:
Denise Jacoba Maria Francisca.
Damian en Denise waren gekozen
omdat papa en mama die namen
mooi vonden en de andere namen kwamen van papa, opa
en peetoom, en bij Denise: van papa, mama en
peettante. Denise en Damian kregen ieder een kruisje
op hun voorhoofd, op hun lippen en in hun hart en
daarna kregen zij van papa, mama, peetoom,
peettante, van opa en oma een klein kruisje op hun
voorhoofd. Nadat ze met zijn allen naar het verhaal
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van Jezus hebben geluisterd, zijn we op zoek gegaan
naar alles wat we nodig hebben om een kind te dopen.
Gelukkig werd alles nogal snel gevonden en werd er
verteld waarom we water, olie en een kaars nodig
hebben. Damian en Denise deden heel goed mee. Met
velen hebben we een groot dak boven onze dopelingen
gemaakt en de kindjes deden heel lief mee. Papa en de
peetouders hebben beloofd dat zij hun uiterste best
zullen doen om Denise en Damian zo goed mogelijk te
begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid. Ook
hebben zij samen de geloofsbelijdenis uitgesproken.
De dopelingen konden zelfstandig
aan de doopvont staan en hun hoofd
boven de doopvont houden. Oma
stond er bij om hun hoofden af te
drogen. Damian had heel netjes
voorgesteld m de dames voor te
laten gaan, dus eerst werd Denise
gedoopt en daarna Damian. Hierna kregen ze alle twee
een kruisje met Heilig Chrisma olie en natuurlijk ieder
zijn eigen doopkaars. Peetoom en Peettante had ieder
een kaars aangemaakt aan de Paaskaars, de doopkaars
van Jezus Christus. Nadat we met de dopelingen het
nieuwe Onze Vader hebben gebeden, zijn we in een
grote stoet naar Moeder Maria gegaan, om har dank
je wel te zeggen, maar ook om haar te vragen dat ze
Denise en Damian en ons alle wil begeleiden op onze
tocht door het leven. Na de zegen hebben we heel luid
de doopklok geluid, eerst door de dopelingen en
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daarna waren er heel veel mensen die ook graag het
goede bericht aan iedereen wilden laten horen. Damian
en Denise wonen bij opa en oma in de Abel
Tasmanstraat 11.
Op 19 maart 2017, zondagmiddag 12.00 uur, stroomde
onze Piokapel helemaal vol met hele blijde mensen, die
elkaar heel veel te vertellen hadden
rondom TOBY VAN CLEEF.
Iedereen wilde Toby welkom heten in
onze geloofsgemeenschap. Met hem
waren natuurlijk zijn papa en mama
Patrick en Milou van Cleef – Leppers,
zijn broer Daley, opa’s en oma’s, ooms en tantes en
heel veel grote en kleine vriendjes en vriendinnetjes.
Tijdens de doop hebben de allerkleinste zich best
vermaakt met hun ontdekkingstocht door onze kapel.
De ouders van Toby hebben hem de namen gegeven:
Toby Petrus Johannes, omdat Toby een mooie naam
was en paste bij de naam Daley, en Petrus en
Johannes naar zijn papa en hel veel opa’s en oma’s. In
ieder geval allemaal mensen die hem willen
beschermen op zijn weg door het leven. Nadat Toby
het teken van Jezus had ontvangen, kreeg hij ook een
kruisje van zijn papa en mama, van zijn peetoom en
peettante, en van alle opa’s en oma’s. Daarna hebben
de ouders en de peetouders plechtig beloofd dat zij
Toby met alle krachten die zij hadden zouden
begeleiden op zijn weg door het leven. Peetoom en
peettante hebben ook luid en duidelijk gezegd, dat
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Toby altijd welkom is bij hem en nimmer tevoren een
afspraak hoeft te maken! Iedereen luisterde
aandachtig naar het verhaal van Jezus en beloofde
ook steeds samen te zullen delen en breken. Gelukkig
had de koster alle spullen goed bij elkaar staan en
alles hadden de kinderen snel gevonden. Samen
hebben we er over gepraat waarom we water, kaars en
olie, schelp en handdoek nodig hebben. Toen hebben
groot en klein een dak gemaakt boven Toby en de
kleine jongen keek heel verbaast naar al die vele grote
en kleine vingers boven hem. Wij hebben God gebeden
dat Hij Toby en ons allen mag beschermen op onze
weg door het leven. Na de geloofsbelijdenis hebben
we Toby gedoopt en hij gaf geen enkel teken van
verbazing. Hij liet alles met een vriendelijke glimlach
over zich heen komen. Nadat hij een kruisje met H.
Chrisma had ontvangen en zijn mooie doopkaars, zijn
we in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan. Wij
hebben haar dank je wel gezegd en gevraagd om Toby
als een echte Moeder te begeleiden op zijn weg door
het leven. Na het lang zal hij leven, hebben we met
heel veel kleine en grote mensen de doopklok geluid.
Het was luid en duidelijk en het duurde lang voordat
de klok weer tot bedaren kwam. Toby woont met zijn
broer Daley en hun pap en mama
in de van Alkemadestraat 32.
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GOEDE WEEK EN PASEN IN DE KERK

zondag 9 april: Palmzondagviering:
om 10.00 uur
m.m.v het Dameskoor
dinsdag 11 april: Boeteviering
om 19.00 uur
donderdag 13 april: Witte Donderdagviering
om 19.00 uur
m.m.v het dameskoor
vrijdag 14 april: Goede Vrijdagviering
om 15.00 uur
m.m.v. het dameskoor
zaterdag 15 april: Paaswake om 20.30 uur
m.m.v. het Herenkoor
zondag 16 april: Paasviering om 10.00 uur
m.m.v het Gemengd koor
maandag 17 april: Tweede
Paasdag 10.00 uur
samenzang

7

GOEDE WEEK EN PASEN
IN KONINGSVOORDE
zaterdag 8 april: Palmzondagviering
0m 19.00 uur
maandag: 10 april: Boeteviering om 19.00 uur
donderdag: 13 april: Witte Donderdagviering
om 19.00 uur
samenzang
vrijdag: 14 april: Goede Vrijdagviering
om 19.00 uur
samenzang
zaterdag:15 april: Paaswake
om 19.00 uur
m.m.v.de Zanggroep
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Intenties in de Gerardus Majella
kerk & Koningsvoorde
M= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
SZ=Samenzang
JK= Jeugdkoor
Tijd
1 & 2 april
KND
DK

17.30
19:00
10:00

Locatie
KV

Intentie februari

GM Ineke Vugs – van Etten
Kees en Riet Wijnans – v. d Broek
GM Jan Graafmans
Emiel den Biezen v.w. verjaardag

8 & 9 april
KND
HK

17:30
19:00
10:00

GM Palm zondag
Ineke Vugs – v. Etten
KV
GM Fien Hultermans – v. Hautum v.w.
verjaardag

15&16 april
GMK

17:30
19:00
10:00

GM Ineke Vugs – v. Etten
Kees en Riet Wijnans – v.den. Broek
KV
GM Henk v. Gorp v.w. verjaardag
Maria Nouws
Ton en Rita v. Gool – Kos
Anja Diepenhorst-van Kerckhoven
v.w. verjaardag
GM Tiny Weijers – v. Pelt v.w. jaargetijde
Ineke Vugs – v. Etten
KV
GM Annie Hobbelen – Doomen

22&23 april
DK

17:30
19:00
10:00
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Fien Hultermans - v. Hautum
Henk en Marianne Verburg – v.
Assouw
Frans Bastings
José v. Puijenbroek
Wil Smulders
Wim v.d. Schoot
Ineke Vugs – v. Etten
José v. Puijenbroek

Eerste
Communie

29 & 30
april

Geheugensteuntjes

Datum

Tijd.

Locatie

Activiteit

2 april

10: 00

GM

Kindernevendienst

5 april

15:00
20:00

GM
GM

Communie voorbereiding
Doopvoorbereiding

6 april

16:00

GM

Stille aanbidding
Bijbel Jan Sloot

7 april

10:30

GM

1ste Vrijdag van de Maand

9 april

10:00

GM

Kindernevendienst

11 april

10:30

GM

Pio morgen

12 april

15:00

GM

Communievoorbereiding

19:00

GM
GM

Stille aanbidding is verzet
Witte Donderdag

20.00

GM

Stille aanbidding na de Mis.

13 april

10

14 april

15:00

GM

Goede Vrijdag

15 april

20:30

GM

Paaswake begint buiten

16 april

10:00

GM

Pasen

19 april

15:00

GM

Communievoorbereiding

20 april

10:00
16:00
20:00

GM
GM
GM

Koffieochtend
Stille aanbidding
Bijbel Hans

23 april

10;00

GM

1ste Communie

25 april

10.00

GM

Redactievergadering

27 april

16:00

GM

Stille aanbidding

Maria Magdalena
Wie was zij?
Op verschillende plaatsen in
de evangeliën
wordt deze vrouw met name
genoemd. In
drie evangelies staat dat ze
bij de kruisiging van Jezus
aanwezig was. Ze was ook
getuige van de Opstanding.
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Dit vermelden alle vier de evangelies. Ook bestaat er
een Evangelie naar Maria, dit is echter een apocrief
evangelie en komt niet
voor in ons Nieuwe Testament. Ook wordt
ze genoemd in het evangelie naar Tomas en het
evangelie naar Filippus en nog enkele andere apocriefe
geschriften.
In het evangelie van Lucas lezen we dat van haar
zeven boze geesten zijn uitgedreven.
In drie evangelies wordt verteld dat er
in het huis van Simon in Betanië, waar
Jezus te gast was, een vrouw binnen
kwam die de voeten van Jezus zalfde
met kostbare olie en Jezus er op
attent werd gemaakt dat ze een
zondares was. Haar naam wordt daar
niet genoemd. Toch heeft de traditie
deze vrouw voor Maria Magdalena
aangezien.

Binnen de kerkelijke traditie is ze eeuwenlang als
zondares en boetelinge de geschiedenis ingegaan.
Op een aantal kunstwerken is ze ook zo te zien. Enkele
andere kunstenaars beelden haar af met een zalfpot
in de hand. Dat zij, zoals de evangelist beschrijft, de
eerste getuige van de verrijzenis van
Jezus was, is maar weinig vermeld.
Haar feestdag is 22 juli. De liturgische kalender gaf
aan dat zij boetelinge was. Pas na het Tweede
Vaticaanse Concilie, toen het Romeinse Missaal is
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vernieuwd, is daar verandering in gekomen. De liturgie
geeft het evangelie aan van de ontmoeting
van Maria Magdalena met de verrezen Heer ( Joh.
20). Zij heeft de Heer gezien en vertelt aan de
apostelen wat Hij haar verteld heeft.. Niet langer
wordt ze gezien als zondares en
boetelinge, maar meer als
apostel en eerste getuige van de
Opstanding van Jezus.
Uit de apocriefe geschriften
mogen we
opmaken dat er een strijd
geweest is tussen
Petrus en Maria Magdalena over
wie nou de
voornaamste apostel was. Bij
Petrus wil het er
niet in dat een vrouw apostel kan zijn. Levi
neemt het voor haar op en verwijt Petrus zijn
driftige reactie en zegt dat Jezus haar meer
heeft liefgehad dan de andere apostelen.
Al met al is Maria Magdalena zeker een grootse vrouw
geweest.
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En de engel zei: Hij gaat jullie voor naar Galilea,
daar zullen jullie Hem zien! ( Matheüs 28,7)
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LOURDESBEDEVAART 2017.
Onze bisschop Mgr. Dr. G, de Korte wil met het hele
bisdom van zaterdag 14 oktober 2017 tot en met
zaterdag 21 oktober 2017 een bedevaart maken naar
Lourdes. Hij schrijft ons persoonlijk: Mag ik u 17
(pastores) en de parochianen uitnodigen om met mij
van 14 tot 21 oktober 2017 op bedevaart te gaan naar
Lourdes. Op onze bedevaart kunnen wij onze
onderlinge band versterken en ons geloof verdiepen.
Wij kunnen inspiratie opdoen voor onze inzet in onze
eigen geloofsgemeenschappen. In vertrouwen op
Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen.
Daar kun je geen neen tegen zeggen, dus ook de
parochie de Goede Herder gaat zich inzetten om met
velen naar Lourdes te gaan. Er zijn weer
mogelijkheden, zoals met bus en TGV, de snelle trein
naar Lourdes. In dit laatste geval
hebt u maar 1 reisdag heen en ook
weer terug. We worden vanuit
Tilburg per touringcar naar het
noordelijkste plaatsje van Frankrijk
gebracht , Tourquin, daar stappen we
in de trein en ’s avonds zijn we rond
de klok van 19.00 uur in Lourdes. Met
de bus hebt u drie reisdagen en twee terug. Maar we
bezoeken dan wel het plaatsje Nevers, waar
Bernadette ligt opgebaard en de stad Lisieux, de
bedevaartplaats van de heilige Theresia van Lisieux.
We zullen in Lourdes gezamenlijk als Bisdom bijeen
komen, maar er zijn ook vele mogelijkheden om ook
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samen als parochie De Goede Herder te zijn en te
vieren. Ook mensen die medische begeleiding moeten
hebben, kunnen mee, zowel per Lance-bus als per TGV.
In bus en TGV is Nederlandssprekende medische
verzorgers aanwezig. Uiteraard in Lourdes ook.
De kosten per bus en TGV zijn € 899,00, volpension.
Het geldbedrag mag voor niemand een belemmering
zijn, daar kunnen we met heel velen een mouw
aanpassen, maar gratis kun je niet mee, daar is ons
budget te ontoereikend voor. Wilt u meer informatie
u mag mij bellen ( 06-22453361) of spreek uw pastor
van de parochie aan.
Hans Vugs,
diaken-pastor.
LOURDESBEDEVAART 2017
De Vereniging Nationale Bedevaarten organiseert ook
een bedevaart naar Lourdes maar dan heel speciaal
voor weduwen en weduwnaars.
Deze is van
2 tot en met 7 oktober 2017.
Waarom zul je vragen?
Het is moeilijk voor weduwen
of weduwnaars met mensen te
spreken over wat zij zelf niet hebben meegemaakt.
Door alleen deze mensen nu uit te nodigen wil de VNB
een mogelijkheid geven aan deze groep mensen om
eens met elkaar te spreken. Het is van de VNB niet de
bedoeling dat er gekoppeld gaat worden. De prijs voor
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deze bedevaart is € 899,00, en de een persoon kamer
kost niets extra. Wilt u ook over deze bedevaart wat
meer weten, of kan uw budget dit niet trekken, neem
dan met mij contact op en we kijken samen wat er
mogelijk is. We gaan met het vliegtuig.
Hans Vugs
Diaken - pastor
EEN PELGRIMSTOCHT DOOR HET HEILIGE
LAND.
Enige maanden geleden heb ik u uitgenodigd om naar
een informatie avond te komen waar we samen zouden
spreken over onze tocht naar het Heilige Land.
Vijfentwintig geïnteresseerden waren daarbij
aanwezig en hebben gesproken om onze reis samen te
stellen.
De
voorbereidingen
zijn in volle gang.
Er zijn nu nog
enkele plaatsen
vrij, als u dus
interesse hebt en
u wilt mee gaan,
geef u dan op bij ondergetekende. Deze reis is de reis
van uw leven, daar moet je geweest zijn om het leven
van Jezus heel goed te begrijpen.
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Wij willen er een reis op maat van maken, dat wil
zeggen we bepalen samen waar we allemaal naar
toegaan, maar zeker naar die plekken die belangrijk
zijn in ons geloof. Tijdens ons verblijf in het Heilige
land hebben we een bus tot onze beschikking om ons
naar alle plekken te brengen waar wij naar toe willen,.
We gaan zeker naar Bethlehem, Jeruzalem, Nazareth,
de Jordaan met de plaats waar Johannes de Doper
gedoopt heeft, het meer van Tiberias en maak de rij
maar langer. We gaan in totaal 10 dagen vanaf 17
oktober 2017 Maar er zijn nog kleine veranderingen in
aan te brengen, gaan we wel of niet naar de dode zee?
En er zijn nog meer mogelijkheden. De definitieve
prijs voor 10 dagen vol pension en bus bedraagt €
1899.00. In de tijd naar onze pelgrimstocht toe willen
we wel enkele malen bijeen komen om samen aan de
hand van de Bijbel onze tocht te bespreken, zodat we
weten wat we allemaal te zien krijgen en wat daarover
in het Evangelie staat.
Meldt u zich snel aan. Dank je wel en tot ziens.
Hans Vugs
diaken-pastor.
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Tilburg 1 maart 2017.
Wij gaan voor de 143e keer vanuit Tilburg naar
Scherpenheuvel in België.
Deze bedevaart vindt plaats op 7 mei 2017. De prijs voor de
bus bedraagt € 13,50.
Contributie voor deze bedevaart is € 1,00 per jaar.
Wilt U mee dan kunt U zich opgeven bij Marie-José
Hulskramer, telefoonnummer 06-20843166.
Wij hopen dat we weer een volle bus naar Scherpenheuvel
kunnen laten rijden.
Opgeven voor 20 april 2017.
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Secretariaat : Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.:(013) 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
behalve maandagmorgen. Op dit secretariaat kunt u
terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een
doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz.
De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze
Website: www.hlgm.nl
Voor noodgevallen
Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61
Liturgische diensten
zaterdag.
17.30u
zondag.
10.00u
de
2 dinsdag 10.30u
1ste vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk
Pio-kapel
Kerk waarna koffie
Pio-morgen
Pio-kapel

zaterdag.

Koningsvoorde
Restaurant waarna koffie

19.00u

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.
Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)
Contactblad “De Brug”
Kopij vóór 19 april middels e-mail adres: info@hlgm.nl
of in de brievenbus van de kerk.
Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website:
www.hlgm.nl
Redactie Parochieblad “De Brug”
M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, B. Mallens.
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