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De Brug

Woensdag 17 maart:
Twee nieuwe acaciabomen zijn er geplant op het
plein voor de kerk.
De kinderen van de Basisschool Triangel mochten
een handje helpen.

Pasen
Het zijn de eerste bloemen
die van leven spreken.
Het zijn de bomen,
die het zingen in de wind.
Zijn liefde zal het duister
doen verbleken.
De dood voorbij,
een nieuwe weg begint.

Denk eraan!
Op Paaszondag is de viering in de kerk
om 9.45 uur!
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Pasen 2010.

In de afgelopen periode zijn
gedoopt:

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.

Zondag 28 februari 2010 werd de Piokapel
gevuld door de familie van TIM BERTENS,
papa en mama Frans en Ingrid Bertens – Pullens, zijn broers Bart en
Thijs, zijn peettantes tante Carolijn en tante Ilona, opa’s en oma’s en
heel veel familieleden. Het was een hele gezellige viering. We
hebben Tim op mogen nemen in onze parochiegemeenschap omdat
de ouders van Tim hem willen begeleiden op zijn weg naar
zelfstandigheid en omdat zij het van belang vinden dat hij dat doet
door de weg van Jezus te gaan. Tim heeft het kruisteken ontvangen
en met velen hebben we hem de handen opgelegd, zeggende: Tim
samen gaan we door het leven en we willen je helpen zoveel als het
in ons vermogen ligt. Ook zijn we in een lange tocht naar moeder
Maria gegaan en hebben haar gevraagd ons bij te staan op onze
levensweg. Natuurlijk hebben we Lang zal hij leven gezongen en de
klok geluid. Tim woont met zijn ouders en zijn broers in de
Ankeveenstraat 52.
Zondag 7 maart 2010 hebben we SHANIA VAN AMERSFOORT
met open armen opgenomen in onze parochiegemeenschap. Haar
papa en mama hebben haar de namen Shania Adriana Antonia
Johanna gegeven omdat de eerste naam een mooie naam was en de
andere geven de verbondenheid weer met haar familie, want Shania
is geen eenling op deze wereld, maar mag leven in onze hele
gemeenschap. Haar peetoom en peettante Johnny van Vessem en
Linda de Rooij hebben plechtig beloofd dat Shania te aller tijd bij hen
binnen mag en niet eerst een afspraak met haar gsm’etje moet maken.
We zijn met Shania naar Maria geweest om haar hulp en bijstand te
vragen, we hebben er kaarsjes bij geplaatst en als laatste hebben we
aan alle mensen die het horen wilden de klok geluid. Shania woont
met haar ouders in de Bilderdijkstraat 9.
Diezelfde zondag 7 maart 2010 kwamen we bijeen rond de doop van
NIKKI PIETERSEN. Nikki is geboren op 6 augustus 2009.
Vandaag werd hij door zijn papa en mama Marcel Pietersen en
Valesca van Oirschot naar de kerk gebracht om hem in onze
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geloofsgemeenschap op te nemen. Zijn ouders hadden Ingvar van
Oirschot en Mirella Dirkx gevraagd om voor Nikki peetoom en
peettante te zijn en dat wilden zij dolgraag doen. Zij zullen er te pas
en te onpas zijn als Nikki hen nodig heeft. Het doopwater was heel
koud vonden de kinderen die dat wilden voelen. Een lange rij van
lichtjes, gedragen door de kinderen ging naar onze hemelse moeder
Maria om haar hulp en steun af te smeken. Met het lang zal zij leven
en het luiden van de klok ging de hele familie huiswaarts om daar het
feest voort te zetten. Nikki en zijn ouders wonen in de
Sevenhoekstraat 1.
Op diezelfde zondagmiddag werd de Piokapel gevuld met een hele
grote familie van THOMAS BASTERS. Zijn trotse papa en mama,
Martin en Elvira Basters – van der Linden waren vergezeld door twee
peettantes tante Manon en tante Claudia, door opa’s en oma’s en heel
veel gezellige familieleden. Thomas heeft het kruisteken ontvangen
en de papa en mama, peettantes en opa’s en oma’s hebben hem ook
graag dat teken gegeven, daarmee aangevend: wij trekken met je mee
en we laten je niet in de steek, ook als het mogelijk eens moeilijk
gaat. Nadat Thomas het doopwater over zijn hoofd had gekregen
werd hij liefdevol afgedroogd door zijn mama. Daarna zijn we in een
grote stoet naar Maria gegaan, daar hebben we gebeden om steun en
hulp en natuurlijk werd uit volle borst gezongen dat hij lang mag
leven. De mensen in de Wassenaerlaan hebben daarna gehoord dat er
een kind in onze gemeenschap was opgenomen, want de klok klonk
heel ver door. Thomas woont met zijn ouders in de Oerlesestraat 15.
Woensdagmiddag tijdens de voorbereiding op de Eerste Communie
is GUINEVERE HANNES gedoopt. Alle communicanten hebben
nu eens bewust een doop meegemaakt en gezien wat er allemaal gaat
gebeuren. Guinevere kreeg het kruisteken van Jezus en haar papap en
mama Jos en Tamara Hannes – Fransen en peetoom en peettante
wilden haar dat ook graag geven. Iedere communicant vond de
doopkaars die Guinevere kreeg heel mooi en konden met elkaar de
tekens die er op stonden benoemen. Het was muisstil toen Guinevere
gedoopt werd, iedereen keek met open mond wat er ging gebeuren.
Een heel lang lint van kaarsjes ging naar Maria om haar hulp en steun
te vragen en om haar dank je wel te zeggen voor alles wat we steeds
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weer krijgen. Natuurlijk werd de klok door alle jongelui driftig
geluid. Guinevere woont met haar ouders en zus in de Maaslandstraat
20 te Tilburg.
Zaterdag 13 maart 2010 was de Piokapel tot de nok toe gevuld met
een hele grote familie. Want MEES VAN DER ZANDE en
DIRKJE HULTERMANS, neef en nicht van elkaar, werden in een
viering gedoopt. De papa en mama van Mees, Wil en Ilse van der
Zande – Bastings en de papa en mama van Dirkje, Arno en Inge
Hultermans – Bastings, waren vergezeld door Pien, de zus van
Dirkje, de opa’s en oma’s en alle ooms en tantes en vrienden en
vriendinnen en heel veel kinderen. Samen hebben ze op de grond
gezeten, helemaal vooraan en zo konden ze alles goed zien. Toen het
verhaal van Jezus werd verteld zaten ze allemaal aandachtig te
luisteren, en genoten dat Jezus zoveel van hen houdt. Ze stonden
allemaal rond de doopvont want ze wilden niets missen, maar de
dopelingen waren zo groot dat ze geen van beiden ook maar een
gilletje moesten laten. In een grote optocht met heel veel lichtjes zijn
we naar Maria gegaan, we hebben uit volle borst gezongen dat ze
lang mogen leven en natuurlijk waren er velen die de klok wel eens
wilden luiden. Dirkje woont met haar ouders aan de Phoenixplaats 3
en Mees woont in de Espengaard 14 te Goirle.
LANG ZULLEN ZE LEVEN.

Wij hebben uit handen moeten geven:
Zondag 14 februari 2010 is in alle rust in de leeftijd
van 78 jaar overleden WILL KOOLEN echtgenoot
van Dini Koolen – de Rooij. Will heeft in zijn leven
het gezinsleven de hoogste prioriteit gegeven, hij was
iemand die thuis kon genieten van alle kleine dingen
die hij op zijn levenspad tegen kwam. Hij was ook heel dankbaar
voor alles wat je voor hem deed. Als je op bezoek kwam, dan genoot
hij daar helemaal van en hoopte steeds weer dat je terug kwam.
Ondanks dat zijn lichamelijke gezondheid teruguit ging heeft hij
uitgezien en genoten van zijn gouden bruiloft. Op die dag heeft hij
God dank gezegd voor alles wat zij gekregen hebben aan goedheid en
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aandacht. Van het begin tot het einde heeft hij alles helemaal
meegemaakt en daarna heeft hij er nog veel over gesproken en steeds
weer genoot hij. De slopende ziekte heeft hij heel moedig gedragen,
hij heeft gevochten tot het einde toe, deed alles om maar zo lang
mogelijk bij zijn Dini en de kinderen en kleinkinderen te zijn. Will
woonde met zijn Dini in de Linatestraat 103.

geweest en toch heeft zij nimmer geklaagd. Als de omgeving er maar
niets van merkt, dat was haar devies. Wat heeft ze genoten toen jullie
haar meegenomen hebben naar Ierland, naar het graf van haar broer
dat ze nog nooit had bezocht. Toen jullie haar meegenomen hebben
naar Turkije op vakantie, het waren de mooiste dagen van haar leven.
Het grootste geluk hebben jullie haar gegeven met die reis naar
Lourdes, een plek die zij zo graag wilde ontmoeten, bij moeder Maria
zijn die zo’n grote plaats in haar leven had. We hebben haar
uitgeleide gedaan temidden van een ware bloemenzee, allemaal van
harte aan haar gegeven als dank voor alles wat zij voor ieder van ons
heeft gedaan telkens weer. Marij rust nu maar uit.

Op donderdag 18 februari 2010 hebben we afscheid moeten nemen
van RUUD DANKERS. Ruud is 73 jaar oud mogen worden en was
getrouwd met Corrie Dankers – Kouwenberg. Eind vorig jaar
ontvingen we het bericht dat er een kwaadaardige tumor in zijn
hersenen was geconstateerd en dat deze niet operabel was. Ruud
verbleef tot begin dit jaar in het St. Elisabethziekenhuis en is toen
overgegaan naar de Hazelaar. Daar is hij te midden van hen die
hij lief had rustig ingeslapen.
Een harde werker, iemand die steeds voor zijn gezin, maar ook voor
zijn leerlingen en niet te vergeten onze parochie klaar stond. Zijn
Corrie was alles voor hem, hij stond haar met raad en daad bij, maar
ook zijn kinderen en later zijn kleinkinderen. Hij had voor allen zijn
zorg en zijn liefde. Ook voor zijn familie stond hij klaar, ’s zondags
wist hij vaak te vertellen dat ze naar iemand van de kinderen gingen
of naar familieleden, die hun hulp hard nodig hadden. Ruud was een
gelovig iemand. Hij is meer dan 50 jaar acoliet in onze kerk geweest,
hij was lector, was een vaste gast op de Piomorgen en op de eerste
vrijdag. Andere dagen kon je hem zien in de kapel van Maria ter
Nood. Ook in de Heikese kerk was hij een deskundig gids. Mag hij
nu aan Gods Bruiloftsmaal deelnemen, en mag hij tussen de gangen
door ook nog een oog op ons allen laten vallen en voor ons bij zijn en
onze Schepper ten beste spreken. Ruud dank voor alles wat je voor
ieder van ons gedaan hebt, rust nu maar uit.

Op 3 maart 2010 is in de leeftijd van 85 jaar overleden TONNIE
REIJNEN – VAN DEN BROEK weduwe van Harrie Reijnen. Zij
woonde in Koningsvoorde en is daar ook overleden te midden van
haar kinderen en kleinkinderen. Tonnie was een goede moeder, die
heel gastvrij was. Ze was dolgelukkig als je even binnenkwam, en
een kop koffie mee wilde drinken, want die stond altijd klaar. Zij was
een huisvrouw ten voeten uit, iemand die er was. Je kwam nooit
alleen thuis want ons moeder en oma zat altijd te wachten. Wel ging
ze met haar tijd mee, de oudste kinderen gingen op zaterdag met
moeder mee naar de markt, dat was hun uitje. Met de jongste ging zij
jaren later een dagje met de trein mee: moeder, bepakt en gezakt, en
de kinderen, heel luxe, die hoefden niets te dragen of te sjouwen, dat
deed ons moeder wel. Ons moeder heeft ons geleerd om tevreden te
zijn, met het minste was zij dolgelukkig. Zij genoot als de
kleinkinderen zo maar onaangekondigd bij haar binnen liepen,
onverwacht bezoek vond zij geweldig. Moge deze bijzondere vrouw
opgenomen zijn in Gods Vaderhuis en mag zij vanuit haar zetel ons
steeds nabij zijn. Moeder en oma rust zacht.

Op 25 februari 2010 is te midden van allen die haar dierbaar waren
rustig ingeslapen MARIJ STUIVER – KRIJNEN. Zij mocht maar
61 jaar oud worden. Marij was getrouwd met Hendrik Stuiver, beter
bekend als Bruur Stuiver. Marij was een gastvrije vrouw, haar
huisdeur stond voor iedereen open. Zij was graag omringd door
mensen, als het maar gezellig was. Het leven van moeder en oma
Marij is niet altijd over rozen gegaan. Ze is lang en ernstig ziek

Op 4 maart 2010 is in het St. Elisabethziekenhuis in de leeftijd van
56 jaar HENNIE MOONEN overleden. Hennie was een jongen die
heel behulpzaam was, hij stond voor zijn ouders, maar ook voor alle
anderen die een beroep op hem deden, klaar. Van thuis uit had hij
geleerd om zorgzaam en meelevend te zijn, het zat hem in de genen.
Hennie was geen druktemaker, doch je vond hem vaak rustig en stil
op de achtergrond. Hij hield wel van reizen, de wereld verkennen dat
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deed hij het liefst. Hij was net terug van de wintersport, had het daar
heel gezellig en sportief gehad en was inmiddels al weer bezig om
plannen te maken om met zijn vriendengroep een cruise te maken.
Die vriendengroep was een hechte groep van vrienden die elkaar
steunden niet opdringerig, maar er waren als er iets te doen was, op
blijde momenten, maar ook als het minder leuk was. Ze lieten elkaar
nimmer in de steek. Onze wereldreiziger is nu bezig aan zijn grootste
reis. Hennie rust in vrede.
Op de vroege morgen van de 9de maart 2010 is heel rustig te midden
van allen die haar lief waren RIET TEGELAERS – REIJNS
ingeslapen. Sinds 23 november 1995 was zij weduwe van Wil
Tegelaers. Riet heeft in haar leven hele mooie momenten gekend,
doch heeft ook de tegenslagen ervaren. Zo heeft zij al vroeg haar
kleinzoon Jurgen moeten afgeven, in 1995 haar man, maar op 8
maart 2008 heeft zij haar dochter Hennie uit handen moeten geven.
Die slag heeft zij maar moeilijk kunnen dragen. Zij had zo’n goede
band met haar dochter, alsof het twee vriendinnen waren, die samen
naar de stad gingen, samen over heel veel zaken konden praten, die
elkaar verstonden. Hennie had dan ook in haar appartement een
ereplaats, naast moeder Maria, altijd een lichtje erbij en altijd, elke
week weer nieuw, een witte roos. Haar stoel had zij tegenover die
twee beeltenissen staan en daar was zij heel vaak mee in gesprek.
Alles wat zij meemaakte, het werd uitgebreid verteld, soms werd er
ook wel eens geklaagd van: waarom moet dit toch zo? Een gelovige
vrouw, die wekelijks in de zaterdagavond viering present was, deel
nam aan het koffiedrinken en dan met enkelen een neutje ging
drinken. Riet heeft genoten van haar bedevaart naar Lourdes, ze heeft
daar gebeden, uren lang, ze was daar zielsgelukkig. Mag zij nu bij de
vader in zijn hemelse woning zijn opgenomen en daar voor ons ten
beste spreken. Riet rust zacht en dank voor alles.
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Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella
(kerk)
April
do. 1 april

19.00 uur

Witte Donderdagviering

vr. 2 april

15.00 uur

Goede vrijdag ( Kruisweg )

za. 3 april

19.00 uur

zo. 4 april

9.45 uur !!

ma.5 april

10.00 uur

Paaswake
Ouders van Iersel Cornel
Mevr. Van Iersel vw. 1ste jgt.
Piet Aben en Joke Aben-Buster
Henk van Huijgevoort, Jo Swinkels
Ineke Vugs- van Etten
Riet van der Aa- van der Heijden
Antoon Molenschot vw.verjaardag
Ruud Dankers
Herman Steverink vw. jaargetijde
Viering van eerste Paasdag
Intenties: zie Paaswake
Tweede Paasdag
Intenties: zie Paaswake
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za. 10 april
zo. 11 april

17.30 uur
10.00 uur

Sjef de Jong, Frans van Berkel
Ad van Tilborg, Ruud Dankers
Annie Brouwers- van Houtum
Adriana Vermeer- van Iersel
Inke Vugs- van Etten
Will Koolen namens collectanten
Fam. Mutsaers vw. verjaardag

di. 13 april

10.30 uur

Pio-morgen

za. 17 april
zo. 18 april

17.30 uur
10.00 uur

Sjef de Jong
Piet Aben en Joke Aben-Buster
Theresie de Bont- Strato vw. 1ste jgt.
Sjef van Iersel, Ruud Dankers

B
za. 24 april
zo. 25 april

17.30 uur
10.00 uur

Eerste Communieviering
Frans van Berkel, Ruud Dankers
Jack van de Klundert,Ad van Tilborg
Toos van Ierland- van de Ven
Annie Brouwers- van Houtum
Riet van de Wouw- Janse
Adriana Vermeer- van Iersel
Ineke Vugs- van Etten
Lucia van de Put- Jansen
Toon van den Heuvel

Intenties in huize Koningsvoorde
do. 1 april
vr. 2 april
za. 3 april
za. 10 april

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

za. 17 april

19.00 uur

za. 24 april

19.00 uur

Witte Donderdag
Goede Vrijdagviering
Paaswake
Adriana Vermeer- van Iersel
Wim Gerrits vw. jaargetijde
Theresie de Bont-Strato vw. 1ste jgt.
Sjef van Iersel
Toos van Ierland- van de Ven
Adriana Vermeer- van Iersel
Lucia van de Put- Jansen
Toon van den Heuvel
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De nieuwe parochie
‘Groeien in geloof, geloven in
groei’.
Op maandagavond 15 maart was
deken Jeroen Miltenburg in onze kerk
te gast om uitleg te geven over de te
vormen nieuwe grote parochie.
Via de krant kent u de plannen van de bisschop om het aantal
dekenaten en ook het aantal parochies per dekenaat drastisch te
verminderen. In 2020 ( dus over 10 jaar ) moet het gerealiseerd zijn.
• Goirle
• Udenhout
• Berkel-Enschot
• Biezenmortel
• Tilburg
zijn samen één dekenaat, met pastoor Jeroen Miltenburg als deken. In
de toekomst zal dit gebied nog maar vier parochies hebben. Onder
één van die grote parochies horen wij en wij mogen de spits afbijten
om dit te realiseren. Wat nu nog 7 parochies zijn, waarvan
sommigen al fusies achter de rug hebben, wordt teruggebracht tot
één. Welke zijn dat:
• Goirle,
• Heike,
• Heuvel,
• Sacrament,
• Lidwina Gerardus Majella,
• Korvel
• Broekhoven.
Momenteel zijn in dat gebied 6 parochiekerken en verschillende
plaatsen ( Zorgcentra) waar elk weekend een eucharistieviering of
woord-en communiedienst is. Dit kan in de toekomst ook zo blijven,
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zolang er genoeg parochianen naar de vieringen komen. Uitvaarten,
dopen en huwelijken kunnen gewoon in de eigen kerk gevierd
worden. Ook de eigen pastor verzorgt het pastoraat van zijn eigen
gebied, zoals gesprekken met mensen, huisbezoek en zorg voor
zieken en stervenden. De koren blijven zingen in eigen kerk;
lectoren, kosters, acolieten blijven in hun eigen omgeving. De
doorsnee parochiaan zal voorlopig niets merken van ingrijpende
veranderingen.
Maar wat gebeurt er dan en waarom?
Wat is er mis met de eigen parochie?
• Steeds minder mensen komen naar de kerk.
• Ook weinig jongeren en kinderen zijn er in het weekend
aanwezig.
• Steeds minder vrijwilligers vanwege vergrijzing die actief
kunnen zijn.
• Verschillende parochies die geen eigen priester meer
hebben.
• Steeds minder financiën voor onderhoud gebouw en goed
pastoraat.
Het doel van de schaalvergroting is om de parochie sterker,
krachtiger en vitaler te maken door middel van meer samenwerking
en het gebruik maken van elkaars mogelijkheden en talenten.
Bepaalde zaken, die voor elke parochie gelden, kunnen vanuit een
centraal punt gebeuren, wat efficiënter werkt.
Ik geef enkele voorbeelden. Elke parochie heeft per jaar enkele jonge
mensen die hun huwelijk kerkelijk laten inzegenen. Dit vraagt
voorbereiding en gebeurt meestal individueel. In de toekomst kan dit
meer gemeenschappelijk gebeuren, één van de pastores van de
nieuwe parochie zal daar verantwoordelijk voor zijn en een voorbereidingsgroep gaan vormen. Zo ook is het nodig dat er iets voor de
jeugd wordt opgezet, zodat niet één of twee jongeren per nu
bestaande parochie wel interesse heeft voor verdere godsdienstige
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vorming, maar er een gezellige, grotere groep van gelijkgezinden
ontstaat, die toekomst heeft. Ook jonge gezinnen zullen op die
manier elkaar moeten vinden om gesteund te worden in hun taak de
kinderen godsdienstig op te voeden.
Eerste communicanten zijn er nog voldoende rond eigen kerk en kan
voorlopig ook daar gevierd worden. De voorbereiding zal in de
toekomst op elkaar afgestemd worden en gemeenschappelijk
gebeuren. Wat voorbereiding en viering van het Vormsel ligt dit
anders.( weinig deelnemers per kerk). Er was al enkele jaren op dit
vlak samenwerking met Korvel en Binnenstad. Dit kan in de
toekomst uitgebreid worden tot het hele gebied.
Organisatorisch verandert er veel: Een van de kerken wordt de
hoofdkerk, met de pastoor als teamleider. Alle beroepskrachten:
priesters, diakens en pastorale werkers vormen één team.
Elke pastor zal zich verantwoordelijk weten voor één van de
projecten die opgezet worden voor het hele gebied. De projecten zijn
gebundeld in vier speerpunten:
• Kerk en samenleving
• Roeping en vorming
• Huwelijk en gezin
• Jeugd en jongeren
Er komt één parochiebestuur, één parochiecentrum, één centrale
administratie, een nieuwe website en een nieuwe naam voor de grote
parochie.
Voordat echter alles gerealiseerd is, moet er nog veel gebeuren en
zullen pastores, bestuursleden en parochianen van dat hele grote
gebied elkaar moeten vinden en ervaren dat deze schaalvergroting
voor de toekomst gunstig zal zijn en vitaliteit zal bewerken.
Riet van Overbeek
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Bij het afscheid van Ruud Dankers ( 23-02-2010)

Paaservaringen

Ruud, je was en bent een bijzonder persoon, vooral bij de groep
acolieten. Iemand die graag alles bij elkaar wilde houden. Zijn
vroomheid en godsdienstigheid wist hij goed te verwoorden. We
zullen je zeker gaan missen, vooral in de komende periode, de tijd
rond Pasen, hetgeen veel voorbereiding eist.
Ruud, je was er altijd en wist in de groep wat discipline te houden, op
jouw heel eigen manier; wat steeds weer lukte. Gelukkig had je
goede mensen om je heen, die je konden helpen om alles goed te
laten verlopen. Maar Ruud, je bleef voor de meesten, iemand met
zorg voor ieder en eerbied voor God. Ruud, je zult zeker op de plek
waar je nu bent, bij God, Zijn rechterhand willen zijn.
Ruud, moge het je goed gaan!

We kennen allemaal de vier evangeliën: van
Matheüs, Marcus, Lucas en Johannes. De climax
van elk evangelie is de Opstanding, de verrijzenis
van Jezus. Alle vier schrijven over de verrijzenis
van Jezus, de levende Heer. Na zijn dood is zijn
aanwezigheid zelfs sterker voelbaar en zijn kracht
dieper dan daarvoor. Wonderlijk en vreemd. Niet
aanwijsbaar, wel ervaarbaar.
Marcus schreef als eerste het verhaal van Jezus op. Hij heeft de
minste woorden nodig om over de verschijning van Jezus na diens
dood te verhalen. Johannes is het laatst tot stand gekomen en heeft de
meeste woorden nodig. Matheüs en Lucas minder dan Johannes,
maar meer dan Marcus. Niet vreemd: hoe jonger het evangelie, hoe
meer er verteld en uitgelegd moest worden over de opstanding. Voor
de lezers van het Johannesevangelie was het einde van het leven van
Jezus en zijn verrijzenis al bijna zestig jaar geleden.
Over de ontmoetingen met Jezus kort na zijn dood schrijven ze alle
vier anders. ‘Hoe kan dat’ zal iemand misschien vragen, ‘het is toch
dezelfde gebeurtenis?’ Wel, de evangeliën geven geen historisch
verslag van de verrijzenis, maar zij vertellen om verschillende
bewoordingen over die grootse ervaring: Jezus Christus lééft onder
ons. Zij gieten die boodschap in diverse beelden: derde dag,
afgewentelde steen, zitten op een steen, opkomende zon, vroege
morgen, in het wit geklede figuren, eerste dag, leeg graf enzovoort.
Elk beeld heeft zijn eigen betekenis en zeggingskracht om het verhaal
kleur te geven. Hun persoon, de tijd waarin en de groep voor wie ze
schrijven, hebben daar invloed op.
Jezus lééft! Dát vertellen ze alle vier. Zijn kruisdood is niet het
laatste. Zijn verhaal gaat door om ook ons te laten delen in die
Paaservaringen.
Riet van Overbeek.

De acolieten.

Harapan Jaya
U allen weet, dat Ruud Dankers,
waarvan we op 23 februari afscheid
hebben genomen, veel zorg besteedde
aan Harapan Jaya in Sumatra.
Regelmatig kon hij geld overmaken
voor de zorg voor de vele
gehandicapten daar. Dit was mede
mogelijk door uw financiële steun. Dit werk gaat door en ook de
parochie wil zich ervoor blijven inzetten. U kunt de bankrekening
van de parochie hiervoor gebruiken ( met vermelding Harapan Jaya ),
maar ook achter in de kerk staat de offerblok voor Harapan Jaya,
waarin uw bijdrage welkom is.
Wanneer wij de nieuwsbrief ontvangen zullen wij hier in de Brug
melding van maken, zodat u op de hoogte blijft van het werk in
Harapan Jaya.

M.O.V
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Een persoonlijke vraag aan God
Waarom is de wereld oneerlijk en
maken mensen ruzie met elkaar?
Een verdrietig kind vraagt aan God:
‘Waarom is de wereld zo oneerlijk,
waarom kan er niet alleen eerlijkheid
en liefde zijn?’ Waarop God
antwoordt met een vraag: ‘Weet je
waarom de wind altijd in conflict is
met het water en de zee?’ Het kind haalt zijn schouders op en schudt
nee. God vertelt:’Dat doen de golven. Dit gaat al eeuwen zo. Deze
golven kunnen stormen creëren en orkanen en maken mensen bang,
boos en verdrietig. Maar ook kunnen mensen in de golven heerlijk
zwemmen en spelen. Dus veel genieten.
In alles zit een tegenstelling. Het glas is half leeg en ook half vol.
Ook levenslessen komen vaak in stormen of zelfs orkanen. En uit
elke storm kunnen mensen hun eigen les leren. Elke storm kan een
mooie golf voor hun wereld creëren en kunnen ze liefdevoller door
het leven gaan.’ God zegt verder tegen het kind: ‘Wees niet verdrietig
als de wereld vaak oneerlijk lijkt’. Het kind ontspant en krijgt een
glimlach om zijn mond. Het had nog maar één gedachte… Ik ga
mooie golven creëren voor mezelf en anderen.
Uit: Nieuwsbrief Health Balance,
ingestuurd
door Laura Schoorlemmer

Geheugensteuntjes
do 1 april

19.00 uur

vr. 2 april

15.00 uur

vr. 2 april

19.00 uur

za. 3 april

19.00 uur

Witte Donderdagviering in de kerk en
in Koningsvoorde
Goede vrijdagviering met kruisweg in
de kerk
Goede Vrijdagviering in
Koningsvoorde
Paaswake in de kerk en in KV.
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zo 4 april
ma. 5 april
wo .7 april
do. 8 april
do 8 april
ma. 12 april
di. 13 april
wo. 14 april
do 15 april

9.45 uur
10.00uur
20.15 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.30 uur
13.30 uur
20.00 uur

ma. 19 april
wo. 21 april
wo 21 april

20.15 uur
13.30 uur
14.3016.00 uur
20.00 uur
12.00 uur
10.00 uur12.00 uur
10.00 uur
20.00 uur

do 22 april
vr. 23 april
za. 24 april
zo. 25 april
do. 29 april

Paasviering in de kerk
Tweede Paasdag
Doopvoorbereiding
Bijbelgroep ( Riet)
Bijbelgroep 2006 ( Hans)
Bestuursvergadering
Pio-morgen
Communievoorbereiding
Parochiebesturen in verband met de
nieuwe parochie
Ouderavond i.v.m. eerste communie
Eerste communievoorbereiding
Kinderbijbelgroep
Bijbelgroep 2008 ( Hans)
Redactie ‘De Brug’
Jaarlijkse kledingactie voor Mensen in
Nood.
Eerste Communieviering
Bijbelgroep 2006 ( Hans)

Kledingactie
Op zaterdag 24 april kunt u tussen 10.00 uur en 12.00 uur uw
overtollige kleding afgeven in de kerk aan de Wassenaerlaan. Sam’s
kledingactie van Mensen in Nood komt deze daarna bij ons ophalen.
Wat gebeurt er met uw kleding? Deze wordt uitgezocht en meestal
verkocht. Het geld wordt besteed aan allerlei goede doelen. Zo werd
€ 100.000,- beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van Haïti.
Ook is met steun van Mensen in Nood een medisch traumateam
actief geweest in Haïti in de dagen na de ramp.
Een ander voorbeeld: De nomaden in Kenia kampen steeds meer met
droogteperiodes en wordt vruchtbaar land steeds schaarser.
Ondervoeding, ziekte en sterfte van mensen is het gevolg. Mensen in
Nood draagt bij om hen te helpen door hen te leren andere gewassen
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te telen, die beter bestand zijn tegen droogte. Ook worden in de
regentijd de waterreserves opgeslagen om later te kunnen gebruiken.
U ziet, alles wat u niet meer draagt, komt op deze wijze goed terecht.
Riet van Overbeek
Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht,
een verdrietig hart pijnigt de geest.
Spreuken 15,11

Den biechtstoel
Zak jullie naa is wè vertelle.
Jè, en het is egt waor gebeurd.
Aanders zo ik ’t hier nie schrèeve.
Van ’n aander hak ’t ok nie geleuft.
’t Was unne vroome mees die ging biechtte
En hij drukte toen op de bel.
Toen kwaam er ’n paotterke,
Affijn , de rest dé begreptte wel.
Mar toen ie in de biechtstoel wouw stappe,
viel ie languit in dè donker gat,
teege ’t rumpke daor ie dur moes praotte.
Tjonge, tjonge, dè was me wat.
Og menneke tog, we doede nauw,
stao mar op en gao mar gauw.
Hedde oe èege tog nie zeer gedaon,
Tenminste, als ge nog kunt staon.
Vur één ding wil ik oe wel worschuwen.
Als ge wir is binne komt wippe,
dan motte wel oe voette optille,
want ik wil ok nog langer lèevve.
Ik zou het van jouw hier nog bestèerve.
Egt waor, ik zit na nog te bèevve.
Gao mar gauw hor, alles is oe vergèevve.
Hein Libregts
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Belangrijke gegevens
Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361
Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg
Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 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:

Huize Koningsvoorde:

za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

Financiën:
giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;
Parochieblad “De Brug”
Kopij vóór 20 april middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parochielgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilbur
Redactie Parochieblad “De Brug”
Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek
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