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Indien hij terugkeerde?
In deze donkere maanden denken we
aan onze geliefde overledenen terug.
Door de grote veranderingen in onze tijd,
denk ik wel eens wat zouden
die geliefde overledenen zeggen als zij nu terug komen?

Als de ziele luistert
Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
’t lijstigste gefluister
ook een taal en teken heeft;
blâren van de bomen
kouten met elkaar gezwind,
baren in de stromen
klappen luide en welgezind,
wind en wee en wolken
wegelen van Gods heiligen voet,
talen en vertolken
’t diep gedoken Woord zo zoet.
Als de ziele luistert!
Guido Gezelle

Zo dacht ik ook aan Jezus Christus:
Indien Hij terugkeerde, wat zou Hij dan tegen ons zeggen?
Wat zou Hij in deze wereld aanvangen?
Bij wie zou Hij uitgenodigd worden?
Tegen welke Farizeeërs zou Hij tekeer gaan?
Wie zou Maria Magdalena willen zijn,
die zijn lieve woorden ontving?
Uit welke sociale laag zou Hij geboren worden?
Wat zou zijn Jeruzalem uitmaken?
Wie zouden zijn marginalen zijn?
Voor wie zou Hij levend water betekenen?
Welke vissers zou Hij uitnodigen om Hem te volgen?
Wat zou Hij tot zijn priesters en diakens zeggen?
Wat zou Hij aan zijn bisschoppen onderwijzen?
Welke raad zou Hij geven aan kardinalen en Paus?
Welke zou zijn houding zijn tegenover religieuzen?
Welke kinderen zou Hij omarmen?
Hoe zou Hij zijn Vader kenbaar maken?
Welke tempel zou Hij zuiveren?
Wat zou zijn boodschap zijn?
Wat zou zijn vreugde uitmaken?
Wat zou Hem met blijdschap vervullen na tweeduizend jaar?
Zou drie jaar genoeg zijn?
Mogen wij zo met elkaar omgaan
dat Hij op ieder van ons zijn Hand mag leggen en zeggen:
Kom goede en getrouwe vriend,
Ik was arm en jij hebt Mij geholpen,
Ik had dorst en jij hebt mij een koud glas water gegeven.
Hans Vugs, diaken-pastor

1

2

In de afgelopen periode zijn gedoopt:
Op zondag 20 september 2009
kwamen we van alle kanten om
VIGO MONSIEURS in onze
geloofsgemeenschap op te nemen.
Het was een gezellige familie, die
allemaal blij was met de komst van
Vigo en niet in het minst de papa
van Vigo, Werner en de mama
Claudy. Maar er waren ook hele
trotse opa’s en oma’s bij. De
aanwezige kinderen, soms even
boos, hebben wel gezegd dat ze straks als hij wat groter is met hem
gaan spelen.
Toen het doopwater over het hoofd van Vigo stroomde, was iedereen
heel benieuwd wat er ging gebeuren. Maar het was een echte grote
jongen en hij huilde helemaal niet. Spannend werd het toen al de
kinderen vuur kregen van de doopkaars en zij in een optocht naar
moeder Maria mochten lopen. Nadat we Maria om hulp en bijstand
hadden gevraagd voor Vigo en zijn ouders en familie, hebben we uit
volle borst het lang zal hij leven gezongen. Over de doopklok zullen
we maar niet spreken, want die maakte toch een kabaal. Vigo woont
met zijn ouders in de Kaap Koloniestraat 21.

dat het moeilijk gaat worden in ons leven. Na het lang zal ze leven
werd ook nu weer de klok van de vroegere Lidwinakerk geluid.
Dyvinia woont met haar papa en mama in de Nieuwstraat 66.
Alsof het nog niet genoeg was werd om 13.30 uur de Piokapel gevuld
met de familie die gekomen was voor de doop van SELINA
AKKERMANS. Je kon heel goed merken dat Selina niet voor de
eerste keer in onze kerk kwam. Al vaker was zij met mama en
peettante geweest om zo maar even een kaars op te steken, om te
bidden voor de opa’s en oma, want zij lag heel rustig rond te kijken
en wist zelfs kenbaar te maken: mama, peettante, ik heb honger en
hier in de kerk mag ik gerust eten. Selina kreeg van haar ouders en
opa en oma’s een lief klein kruisje. Een teken dat wij zo ontzettend
blij zijn, dat jij in onze familie bent gekomen. Dennis en Jessica, de
papa en mama van Selina, zullen alles in het werk stellen om Selina
zo goed mogelijk op te voeden, en zij hebben beide een goed
voorbeeld van hun ouders gehad. Bij oom Wesley en tante Bianca,
haar peetouders, mag zij altijd komen om zo maar een kopje thee te
drinken, maar ook als ze vragen heeft die zij niet aan papa en mama
wil stellen. Selina heeft met haar ouders in de Korveldwarsstraat 18
gewoond, maar woont nu ergens in het mooie dorp Udenhout.

Op diezelfde zondag werd de Piokapel weer gevuld met een vrolijke
en blije familie. Zij waren gekomen om DYVINIA VAN BELKOM
welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Dyvinia kreeg van
haar papa en mama, maar ook van haar beide peettantes een kruisje.
Ook opa en oma waren blij haar met een kruisje welkom te mogen
heten. De papa en mama van Dyvinia, Richard van Belkom en
Ramona Evers, beloofden dat zij heel goed voor hun lieve schat
zullen zorgen. En de beide peettantes wisten te vertellen dat Dyvinia
altijd welkom was bij hen en nooit een afspraak hoefde te maken als
zij wilde komen om te buurten of om raad te vragen. Dyvinia kreeg
bij het heilig Doopsel de namen Dyvinia Geertruda Maria Johanna,
en zo is zij met heel veel mensen uit de familie of kennissenkring
verbonden. Ook Dyvinia werd naar Moeder Maria gebracht om haar
hulp en warmte te mogen ontvangen, heel speciaal op die momenten

ROEL MARTENS sloot als dopeling van onze parochie de rij. Op
27 september 2009 kwam hij met zijn ouders, peetooms en peettantes
en heel veel familie, waaronder de opa’s en oma’s, naar onze kerk.
Samen hebben zij met alle aanwezige kinderen hem welkom geheten
en beloofd dat zij met hem door de wereld zullen trekken en dat zij er
zullen zijn als Roel hen nodig heeft. De Papa van Roel ( de papa heet
ook Roel) en mama Marian, willen hem heel nabij zijn, willen hem
een warm thuis geven en heel goed voor hem zorgen. Roel werd
omringd door twee peetooms te weten: oom Martijn en oom Ferdy en
twee peettantes: tante Anouk en tante Suzan, die alle vier heel
plechtig hebben beloofd voor Roel te zorgen en niet omdat papa en
mama het niet goed doen, maar zij willen Roel ook heerlijk
verwennen en hem laten voelen: wij houden veel van jou en trekken
met je mee door de wereld, die best hard en onaangenaam kan zijn.
Bij ons ben je welkom. Met veel licht zijn we naar Moeder Maria
gegaan om haar een groet te brengen en te vragen om heel goed naar
ons te kijken en te begeleiden, zoals een moeder dat altijd doet. Wat

3

4

heeft de klok een geluid moeten voortbrengen, het leek wel het
carillon van de Heikese kerk. Roel woont met zijn ouders en broer
Jorn in de Ruyterstraat 82.

We hebben uit handen moeten geven:
Zondagmorgen 20 september 2009 kwam het droevige bericht bij mij
binnen dat in de vroege morgen van zondag RIET VAN DE
WOUW – JANSE rustig en zacht was overleden. Op woensdag 9
september heeft zij het sacrament van de zieken ontvangen, waarbij
alle kinderen en kleinkinderen aanwezig waren. Ze heeft dit
sacrament heel bewust meegemaakt. Daarna ging haar gezondheid
steeds verder bergafwaarts, totdat de week er op de kinderen bij de
arts werden ontboden en zij te horen kregen dat er medisch aan de
gezondheidstoestand van moeder niets meer te doen was. Vanaf dat
moment werd het minder en op die zondagmorgen is het kaarsje
uitgebrand. Op zaterdag 26 september hebben we haar met heel veel
mensen, met het gilde, waarvan zij lid was, uitgeleide gedaan en
tegen haar gezegd: Adieu: tot bij God. Een heel gelovige vrouw, een
sterke moeder en oma hebben we uit handen moeten geven en we
zijn dankbaar dat zij onze moeder en oma is geweest. Mag zij nu
verenigd zijn met haar Frans en mogen zij samen vanuit Gods
eeuwige woning de kinderen en kleinkinderen en allen die zij lief had
begeleiden op de weg door het leven. Riet woonde in de Jan van der
Leestraat 11.

Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella
November
Za. 31 okt.
zo. 1 nov.

17.30 uur
10.00 uur

Wij hebben gebeden: DAT ZIJ MAG RUSTEN IN VREDE.
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Allerheiligen
Johan Tijssens, Bert Edel,
Bep Dinslage- van Gog
Ouders van Iersel-Cornel
Anneke Hartogs- de Beer
Ineke Vugs- van Etten
Piet Aben, fam. Mutsaers
Henny Priems-Tegelaers
Jürgen

en

zoon

ma. 2 nov.

19.00 uur

Allerzielen
We gedenken de overledenen van het
afgelopen jaar en gevraagde intenties.

vr. 6 nov.

10.30 uur

Eerste Vrijdag

za. 7 nov..
zo 8 nov.

17.30 uur
10.00 uur

Pater Nico Schoenmakers
Toos de Cock
Theresie de Bont- Strato vw. verj.
Ineke Vugs- van Etten
Hans van Kollenburg vw. verjaardag
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di. 10 nov.
za. 14 nov.
zo 15 nov.

10.30 uur
17.30 uur
10.00 uur

Piomorgen
Johan Thijssens ,Ad van Tilborg
Mientje de Man- Spaninks
Diny Oeijen- de Bont. vw. verj.
Ouders van Iersel-Cornel
Anneke Hartogs- de Beer en
verjaardag van vader
Ineke Vugs- van Etten
Jack van de Klundert, Piet Aben
Sjef van Iersel, Sjef de Jong

za 21 nov.
zo. 22 nov.

17.30 uur
10.00 uur

Christus Koning
Bep Dinslage –van Gog 1ste jgt.
Anneke Hartogs- de Beer 1ste jgt.
Theresie de Bont- Strato
Ineke Vugs- van Etten, Frans Engel
Ria Dusee-Staps vw. Verjaardag
Fam. Mutsaers vw. Jaargetijde

za. 28 nov.
zo. 29 nov.

17.30 uur
10.00 uur

Ouders van Iersel- Cornel
Dinie Beekmans- Willemen
Gizella Smulders- Janosi
Toos de Cock, Piet Aben
Ineke Vugs- van Etten,
Frans van Berkel
Corrie van Kollenburg vw. jaargetijde

Intenties in huize Koningsvoorde

november
za. 31 okt.

19.00 uur

za.

7 nov.

19.00 uur

za. 14 nov
za. 21 nov.

19.00 uur
19.00 uur

za

19.00 uur

28 nov.

Allerheiligen en Allerzielen.
We gedenken alle overledenen van het
afgelopen jaar en de gevraagde
intenties.
Toos de Cock
Theresie de Bont- Strato vw. verj.
Sjef van Iersel
Christus Koning
Theresie de Bont- Strato
Frans Engel
Diny Beekmans- Willemen
Toos de Cock

Administratorschap
Geheugensteuntjes
Elke parochie die geen priester als eindverantwoordelijke heeft, maar
een diaken ( zoals bij ons ) of een pastoraal werker, krijgt van het
bisdom een administrator toegewezen. Sinds vorig jaar was dit bij
ons father Joseph Bijumon Thomas, pastoor van Korvel. Vanaf 22
september is deze als administrator vervangen door deken Jeroen
Miltenburg. De parochie Lidwina Gerardus Majella blijft echter een
zelfstandige parochie onder leiding van diaken J. Vugs.
Het parochiebestuur
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za. 31 okt.

19.00 uur

zo
ma.
ma
wo.
do.

10. 00 uur
11.00 uur
19.00 uur
20.15 uur
19.30 uur

1 nov.
2 nov.
2 nov
4 nov.
5 nov.

Allerheiligen en Allerzielen in
Koningsvoorde
Allerheiligen
PWG
Allerzielenviering in de kerk
Doopvoorbereiding
Bijbelgroep ( Riet )
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vr. 6 nov.
ma. 9 nov.
di. 10 nov.
wo. 11 nov.
do 12 nov.
vr. 20 nov.
zo. 22 nov.
do. 26 nov.
zo. 29 nov.

10.30 uur
20.00 uur
10.30 uur
13.30 uur
20.00 uur
13.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Eerste vrijdag
Parochiebestuur
Piomorgen
Kinderbijbelgroep 2008
Bijbelgroep 2006 ( Hans )
Brugvergadering
Feest van Christus Koning
Bijbelgroep 2008 ( Hans )
Eerste zondag van de Advent

Allerheiligen- Allerzielen.
Op 1 en 2 november herdenken we onze heiligen
en alle lieve mensen waarvan we afscheid hebben
moeten nemen. Dit jaar valt Allerheiligen op
zondag en zijn de vieringen zoals elk weekend
om half 6 en 10.00 uur. Allerzielen op
maandagavond om 19.00 uur in de kerk en in
Koningsvoorde op zaterdag 31 oktober om 19.00
uur

Bijbelse vrouwen
Judith, een sterke vrouw, moedig, die
evenals Esther ( in vorig nummer van
‘De Brug’) opkwam voor haar volk, het
Joodse volk. Het verhaal van Judith
speelt in een tijd dat Nebukadnessar
koning was over de Assyriërs. Hij voerde
het zuidelijk koninkrijk Juda in
ballingschap
en
deporteerde
het
noordelijk koninkrijk Israël en hij
woonde in de beruchte stad Nineve. Deze
aartsvijand eist het recht op om als enige
god vereerd te worden, lezen we in het
Boek Judith.
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Judith, haar naam betekent de Judese, de Jodin, erkende enkel de God
van Israël. Anders dan bij de Assyriërs berust de heerschappij van
haar God niet op militair overwicht, maar Hij komt op voor
vernederden, onaanzienlijken, zwakken en wanhopigen.
Judith was de dochter van Merari uit het huis Israël. Haar man
Manasse werd getroffen door een zonnesteek en is daaraan gestorven.
Sindsdien leefde Judith als weduwe. Ze ging gekleed in een
rouwkleed en vastte iedere dag.
Een zekere Holofernes was opperbevelhebber van de Assyrische
legermacht. Hij wilde een oorlog beginnen tegen het volk van Israël
en proberen hen van de aardbodem weg te vagen. Holofernes rukte
op naar Betulia en bezette de waterbronnen, zodat de Israëlieten
zouden bezwijken bij gebrek aan water. Ozias wilde na vijf dagen de
stad Betulia overgeven aan de Assyriërs. De Israëlieten riepen God
om hulp. De hele situatie kwam Judith ter ore. Zij ging iets doen wat
tot in lengte van dagen in de herinnering van het Joodse volk zal
blijven. Na een gebed, deed Judith haar rouwkleed uit en maakte zich
mooi, zodat ze verleidelijk zou zijn voor iedere man. Ze nam een
reiszak mee met allerlei etenswaren en ging met haar slavin op weg
naar de stadspoort van Betulia. Daarna ging ze op weg naar de
legertent van Holofernes. Haar schoonheid maakte grote indruk op
hem.
Na enkele dagen werd ze uitgenodigd bij Holofernes voor een
feestmaal. Ze at echter alleen het door haar zelf meegebracht voedsel.
’s Avonds vertrok Holofernes stomdronken naar zijn tent. Judith was
bij hem. Om de eer van Jeruzalem te herstellen heeft ze toen met het
zwaard van Holofernes hem het hoofd afgeslagen. Ze bracht het
buiten de tent waar haar slavin op haar wachtte met haar reiszak.
Daarin ging het hoofd van Holofernes en vertrokken ze samen naar
de stadspoort. Met gejuich werden ze ontvangen en ze toonde het
hoofd van Holofernes. Het hele volk dankte God, die door deze
vrouw het Joodse volk bevrijd had van de ondergang. Het volk trok
naar Jeruzalem om offers op te dragen.
Judith ging weer op eigen grond wonen en bereikte een hoge leeftijd:
honderd vijf jaar oud. Na haar overlijden werd ze begraven in de grot
bij haar man Manasse.
Riet van Overbeek
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Eerste Communie in 2010
Voortdurend komen er mensen
vragen wanneer volgend jaar de
eerste communie gevierd wordt. We
kunnen u nu mededelen. dat deze
feestelijke viering is op zondag 25
april 2010. De kinderen die de
basisschool De Triangel bezoeken (
in het Zuiderkwartier) en in groep 4 zitten, krijgen daarvoor begin
januari een brief thuis voor ouderavond en opgave.
Kinderen van elders kunnen zich melden op het secretariaat van de
parochie. Zorg tijdig voor een doopbewijs als de kinderen in een
andere parochie gedoopt zijn.

Allen die nog niet jaarlijks, maandelijks of per kwartaal betalen,
kunnen dit nog altijd gaan doen. Wanneer u dit meldt op het
secretariaat van onze parochie, dan kunt u een machtigingsformulier
krijgen voor automatische overschrijving. De gegevens van onze
bank vindt u bij de algemene gegevens op de laatste bladzijde van
deze ‘Brug’.
Het parochiebestuur

November
heeft maar dertig dagen,
maar dubbel wind en regenvlagen

Kerkelijk jaar

Communiewerkgroep

Feest van Christus Koning
Zondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vieren
we het feest van Christus Koning.
Dit feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI. Het werd een
feest in een sfeer van triomf. Met wapperende vlaggen en
tromgeroffel werd er door katholieke bewegingen in processies
rondgetrokken. Standbeelden van Christus Koning werden opgericht
en in veel huiskamers werd een beeld neergezet.
In onze tijd echter kijken we anders tegen dit feest aan: Jezus, de
Christus, was geen triomfale koning, maar een Dienaar van mensen.

Op 29 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met de eerste
zondag van de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis.
“Hemel laat gerechtigheid neerregenen,
laat haar neerstromen uit de wolken,
en laat de aarde zich openen.”
(Jesaja 45, 8)

Kerkbijdrage
Het jaar 2009 loopt al weer op
een eindje. Allen die dit jaar hun
kerkbijdrage
hebben
overgemaakt daarvoor hartelijk dank.
Mocht u nog niet in de
gelegenheid geweest zijn om uw
bijdrage te betalen, wilt u dit dan
nog even doen.
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Harapan Jaya ( = Hoop die overwint )
Een revalidatiecentrum op Sumatra dat zich richt op alle
gehandicapten van Atjeh tot Padang. ( Een eiland dat momenteel
ernstig getroffen is door aardbevingen ).
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In september en oktober zijn weer twee teams van plastische
chirurgen naar Harapan Jaya vertrokken om geheel belangeloos een
200 patiënten, waaronder veel kinderen, te opereren. De patiënten
verblijven voor verdere verzorging en revalidatie in het centrum en
worden daar ook weer voorbereid voor een plek in de maatschappij.
Jonge mensen krijgen de gelegenheid tot scholing voor een aangepast
beroep.
Mede door uw financiële steun ( enkele maanden geleden weer
€500,- gestort ) kan dit werk daar gebeuren en kan de stichting veel
mensen een beter leven bezorgen. Hartelijk dank.

Mensen in nood.
De kledingactie op zaterdag 3 oktober was weer een succes. We
hebben 300 kg. bijeengebracht. De stichting is u daar erg dankbaar
voor. Ze hopen ook dat in het voorjaar van 2010 u weer van de partij
bent.
Ook dank aan de dames die in de kerk aanwezig waren om alles in
ontvangst te nemen.

Lourdes.
In het jaar 2010 wil ik met de parochianen die met mij mee willen
van woensdag 9 juni tot en met maandag 14 juni per vliegtuig naar
Lourdes gaan. Er bestaan ook de mogelijkheid om bij deze bedevaart
aan te sluiten maar dan met de bus, vertrek op maandag 7 juni en
thuiskomst op dinsdag 15 juni. In beide bedevaarten zitten we in
hetzelfde hotel, dicht bij het heiligdom. Het vliegtuig vertrekt vanaf
het vliegveld Eindhoven, en de bus vanaf de opstapplaats Stappegoor
in Tilburg. Iedereen die wil mag mee; er zijn geen voorwaarden.
Maar gaat u met de bus dan moet u valide zijn, want je moet de bus
in en uit, je hebt op de heenreis twee overnachtingen in een hotel,
mogelijk met trappen. Met het vliegtuig zijn geen beperkingen.
Lourdes is een stadje tegen de Pyreneeën aan en is dus niet
Nederlands vlak. Het is voor mensen die slecht ter been zijn dan ook
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aan te raden om een rolstoel, of een rollator te nemen,. Daar hoef je
zelf niet voor te zorgen, want die zijn er genoeg in Lourdes.
Ik heb op dit moment een reservering gemaakt bij de Nationale
bedevaarten in Den Bosch, waarmee ik elk jaar ga. De verzorging
van de reis en in de hotels is goed, de bedevaart wordt geheel
verzorgd, dat wil zeggen: je krijgt drie keer per dag een maaltijd
voorgeschoteld, het ontbijt als een buffetontbijt; de middag- en de
avond-maaltijd zijn altijd warme maaltijden.
Je krijgt een programma aangeboden, maar dat is geheel vrijblijvend,
niets is verplicht. We lopen één keer mee met de bekende
Lichtprocessie, één keer met de Sacramentsprocessie, we hebben een
Nederlandse mis aan de Grot, we gaan als je dat wilt naar de
Pyreneeën, er is een Nederlandse hotelverpleegkundige aanwezig en
als er Nederlandse zieken in het ziekenhotel liggen is er ook een
Nederlandse arts.
Graag had ik dat u mij zo spoedig mogelijk wilt laten weten of u
interesse hebt om mee te gaan, zodat ik mijn reservering kan
vastleggen of dat ik het op moet zeggen. De kosten bedragen zo
ongeveer € 800,00, maar dat is wel all-inn, inclusief verzekering en
annulering. Maar de financiën mogen geen spelbreker zijn.
Hans Vugs, diaken,- pastor
-------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingsformulier voor Lourdesreis( afgeven aan
diaken Vugs of inleveren op het secretariaat van de parochie.)
Naam:…………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………
Postcode en woonplaats:… …………………………………………
Telefoonnummer:……………………………………………………



Ik ga mee met het vliegtuig van 9 juni t/m 14 juni



Ik ga mee met de bus van 7 juni t/m 15 juni
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Ja, de School
Ben tog mar is wiste stappen
om nog is wè frisse lugt gaon te happe,
want hil dieje tèèd mee dè slèègt weer,
dèbegint ók aorig te vervééle, keer op keer.
Ik vatte menne turbo en ging ut wir is prubeere,
anders zouw ik ’t nog af gaon leerre,
mar ik doe ut wel kalmer aon, dan ben ik blij,
want dè vlug gaon, dè isser niemer bij.
Mar raait naa tog is wie dèk teege kwaam:
Kiske pilla, vruuger nog van de school.
Hoe was ’t meugeluk, ’t was nie gewoon.
Des lang geleeje, Kiske, dè wij elkaar hebbe gezien.
Ik denk bij elkaar wel un jaor of tien.
Wij hebbe daor nog lang staon te praotte,
dè kunde wel begrèèppe, dè konde we nie laotte.
Het liste hadde we het nog over enne fraater,
daar zaatte wij allebij toen in de klas.
Wij noemde hum altij de poemel
egt waor, om dettie ok zo dik was.
Kiske, ik denk dek mar wir is verder gao,
want mun kniejes beginne te kraokke
en men beene beginne ok al te slaoppe.
Kiske, doe de groette aon jullie Stien,
het was joovel om elkaar nog is te zien.
Ik ben mee menne turbo ook nog nor huis gegaan.
’t Hee men tog wir is egt goed gedaan.

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

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

Hein Libregts
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Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek
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