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In de diepte van de mensen
In de diepte van de mensen
leeft een onvervreemdbaar beeld
van hoe wij ooit
kunnen worden
als de mensheid is geheeld.
Als Gods Geest
door ons kan stromen
vangt een nieuwe toekomst aan.
Ooit is God tot ons gekomen
Als een Kind in ons bestaan.
Yvonne van Emmerik
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KERSTWENS 2009, NIEUWJAARSWENS 2010
De herders stonden in die nacht vooraan
en de eenvoudige, de minsten daar, verstonden
het grote wonder, raakten opgewonden
van woorden die niet eens werden verstaan.
En het werd waar: de minderen zijn meer.
Zij hadden geen geschenken meegenomen.
De koningen zijn pas later gekomen,
maar herders knielden toen als eersten neer.
Van tranen of van licht, de ogen blind
gaven zij zo zichzelf als offerande.
Met grote, ruwe, moegewerkte handen
streelden zij zacht het nieuwgeboren kind.
Dat u als parochiaan ook in 2010
weer de vreugde mag ervaren
van het herder zijn voor elkaar.
Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar
Hans Vugs
Diaken-pastor

In de afgelopen
gedoopt:

periode

zijn

Op zaterdagmiddag 28 november 2009 kwamen
wij met een heel klein familiegroepje bijeen in
de Piokapel voor de doop van SHARISSA
SPARIDAENS. Sharissa was vergezeld van
haar vader en moeder, Robert Sparidaens en
Carmen Lips, met haar broertjes Mikey en Mari,
met een oom en met vrienden van Mikey en
Mari. Haar broertjes waren oud genoeg om de
taak van Peetoom op zich te nemen en dat deden ze met veel plezier,
want hun zusje was voor hen alles. We hebben zo tussen de regels
door nog veel van onze godsdienst mogen vertellen, en soms hadden
we echt een aha-erlebnis. Sharissa kreeg het kruisje op haar
voorhoofd omdat het kruisteken het teken is van ons geloof, want
door het Kruis zijn wij voor altijd verlost en heeft de dood niet meer
het laatste woord, maar wel het leven. Toen we Maria’s hulp hadden
ingeroepen en we met enkele bromstemmen het lang zal ze leven
hadden gezongen, werd er met veel kracht en kabaal de kerkklok
geluid, het geluid was vele decibellen groter dan bij een doelpunt
gezet door Willem II. Sharissa woont met haar ouders en haar broers
in de President Steijnstraat 47.
Op zondag 29 november 2009, werd de Piokapel geheel gevuld voor
de doop van BENTHE DIELEN. Benthe werd vergezeld uiteraard
door haar ouders, Wesley Dielen en Evelien Wouters, maar ook door
grootouders, familieleden, vrienden en bekenden, maar ook door
peetoom Bart Wouters en peettante Priscilla Dielen. De peetouders
wisten volmondig mede te delen dat Benthe, als zij groter gegroeid
is, altijd bij hen binnen mag komen en nimmer een afspraak van te
voren hoefde te maken. Met zijn allen hebben we geluisterd naar het
verhaal van Jezus hoe Hij met mensen omgaat en ook aan ons vraagt
om zo met elkaar om te gaan, niet te vechten, maar elkaar eerlijk en
oprecht tegemoet te treden. Samen hebben we gezegd wat er allemaal
bij een doop nodig is, en waar we dat in het dagelijkse leven voor
gebruiken. De olie rook wel wat vies. Ook nu hebben we uit volle
borst gezongen dat Benthe lang mag leven en hebben we de feestklok
geluid. Benthe woont met haar ouders in de Lucas Meijerstraat 20.
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Kerstprogramma

Dinsdag 22 december:
19.00 uur: Boeteviering
Donderdag
onderdag 24 december:
19.30 uur: Kerstviering met jongerenkoor
22.00 uur: Kerstviering met gemengd koor
Vrijdag 25 december:
10.00 uur: Kerstviering met herenkoor
15.00 uur: Kindje wiegen
Zaterdag 26 december:
december:
10.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 27 december
10.00 uur: Eucharistieviering
Donderdag 31 december:
19.00 uur: Oudejaarsviering
Vrijdag 1 januari
10.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 2 januari
17.30 uur: Eucharistieviering
Zondag 3 januari
10.00 uur: Driekoningenviering
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Intenties in de Gerardus Majellakerk
december
di. 22 dec.
do. 24 dec.

19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

boeteviering
Kerstavond ( zie kerstmorgen)

vr. 25 dec.

10.00 uur

Kerstmorgen
Joke v/d Berg-Brouwers vw. jgt.
Bert Edel, Ad Venmans
Anneke Hartogs- de Beer
Ineke Vugs-van Etten vw. Jgt.
Ouders van Eijck- v.d.Schoot
Frans Engel, Sjef de Jong
Piet Aben en Joke Aben-Buster
Jo Swinkels
Hennie Priems- Tegelaers en zoon
Jurgen
Cor Schalks en Annie SchalksBeerendonk
Ouders Simons- Oosterveer
Harrie de Rooij vw. trouwdag
Jean-Paul en Raymond Heerkens
Henk van Huijgevoort
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za. 26 dec.

10.00 uur

zo. 27 dec.

10.00 uur

Ouders de Rooij- van de Ven en
kleinkinderen Nick en Mike
Vader en moeder Aben
Tweede kerstdag( zie 27 dec. )
Dinie Beekmans- Willemen
Ineke Vugs- van Etten
Frans van Berkel, Fam. Mutsaers
Toos van Ierland- van de Ven
Annie Brouwers- van Houtum
Riet van de Wouw- Janse
Adriana Vermeer – van Iersel

za 23 jan.
zo 24 jan.

17.30 uur
10.00 uur

za. 30 jan.
zo. 31 jan.

17.30 uur
10.00 uur

Intenties in
Koningsvoorde
do. 24 december

19.00 uur

do 31 dec.

19.00 uur

Oudjaar
Ineke Vugs- van Etten

vr. 1 jan.

10.00 uur

Nieuwjaar / eerste vrijdag

za. 2 jan.
zo. 3 jan.

za. 9 jan.
zo 10 jan.

17.30 uur
10.00 uur

17.30 uur
10.00 uur

Jo Swinkels, Frans Engel
Theresie de Bont- Strato
Sjef van Iersel
Annie Brouwers- van Houtum

Piet Aben en Joke Aben-Buster
Toos de Cock
Theresie de Bont- Strato
Ad van Tilborg
Riet van de Wouw- Janse
Henk van Huijgevoort
Frans van Berkel, Cees Reichwein
Iedje Rosenberg vw. jgt.
Ouders van Iersel- Cornel
Wim van Iersel vw. 1ste jgt
Jack van de Klundert
Adriana Vermeer- van Iersel
Joos Sparidaens vw, verjaardag
Kees Schuermans vw, jgt.

Dinie Beekmans- Willemen
Gizella Smulders- Janósi
Anneke Hartogs- de Beer
Ineke Vugs- van Etten vw. verj.
Riet van de Wouw- Janse
Adriana Vermeer- van Iersel
Toos de Cock, Ad van Tilborg
Theresie de Bont- Strato
Toos van Ierland- van de Ven

Kerstavond
Hennie Priems- Tegelaers
en zoon Jurgen, Frans Engel

za. 26
december

19.00 uur

Tweede Kerstdag
Dinie Beekmans- Willemen
Toos van Ierland- van de Ven
Adriana Vermeer- van Iersel

do. 31 dec.

19.00 uur

Oudjaar

za. 2 jan.

19.00 uur

za. 9 jan.
za. 16 jan.

19.00 uur
19.00 uur

za. 23 jan.

19.00 uur

za. 30 jan.

19.00 uur

di. 12 jan.

10.30 uur

Pio-morgen

za. 16 jan.
zo. 17 jan.

17.30 uur
10.00 uur

Sjef de Jong,
Piet Aben en Joke Aben-Buster

Toos de Cock
Theresie de Bont- Strato
Adriana Vermeer-van Iersel
Theresie de Bont- Strato
Sjef van Iersel
Frans Engel
Dinie Beekmans- Willemen
Adriana Vermeer- van Iersel
Toos de Cock
Theresie de Bont- Strato
Toos van Ierland- van de Ven

7

8

Kerstprogramma Koningsvoorde

Donderdag 24 december:19.00 uur
Kerstviering m.m.v. het
Koningsvoordekoor
Zaterdag 26 december: 19.00 uur
Tweede kerstdag:Eucharistieviering
Donderdag 31december: 19.00 uur:
Oudejaarsviering
Geen boeteviering in Koningsvoorde!
9

Kerstmis
Franciscus
stond er vaak
bij stil hoe God
uit liefde voor
de mensen zelf
één van hen
werd, broos en
arm, in doeken
gewikkeld en
liggend in een
kribbe.
Eens
zei hij tegen
zijn vriend Johannes uit Greccio: 'Ik zou met jullie graag de geboorte
van dat kind net zo willen vieren als toen in Betlehem. Dan kan
iedereen zien hoe het kindje in de kribbe lag en de os en de ezel erbij
stonden.' Johannes richtte daarop alles precies zo in als Franciscus
het
wilde
hebben.
Uit de kluizenarijen in de buurt kwamen de broeders. En de mensen
uit Greccio waren blij dat ze het mee mochten vieren. Ze namen
fakkels en kaarsen mee om het weer net zo licht te laten zijn als toen
de ster boven Betlehem stond. Zingend trokken ze naar de kribbe toe
en zagen de os en de ezel. Het was een levende kerststal! Mens en
dier waren in vreugde verbonden. Tijdens de mis zong Franciscus het
evangelie en hij preekte over het kind van Betlehem. Terwijl hij
sprak, zag een man uit Greccio in zijn verbeelding een kind in de
kribbe liggen. Eerst bewoog het niet, maar het ontwaakte toen
Franciscus erop af liep. Deze man had in zijn hart verstaan, wat
Franciscus met deze viering wilde. Hij wenste het woord van God in
ieder mens opnieuw ten leven te wekken.
Verteld door Thomas van Celano
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Kerstwens uit Harapan Jaya.
Namens bestuur en patiënten wenst Zr. Jeanette allen Vrede en alle
goeds en dankt ieder die hebben bijgedragen aan de opbouw en
voortgang van drie revalidatiecentra in Harapan Jaya Siantar in
Sumatra:

Kindje wiegen
‘Kling, klokjes, klingelingeling….’
Op eerste kerstdag ( 25 december is om 15.00 uur
de kerk open om met uw kinderen de kerststal te
bekijken. We beginnen met een mooi verhaal en een
lied. Daarna is er ruim de gelegenheid om naar de stal
te gaan en misschien een kaarsje te branden. We hopen dat veel
ouders, opa’s en oma’s met hun kinderen en kleinkinderen hier bij
willen zijn.
Iedereen is van harte welkom.

Nieuwjaar
Wat een zegen
als jou dit jaar de zegen ten deel mag vallen
van een hand op de schouder,
van een hart onder de riem.
Wat een zegen
als je iemand mag ontmoeten
die warmte uitstraalt.
Wat een zegen,
als iemand jou ziet,
als je iemand wat aandacht schenkt.
Wat een zegen,
dat gebaar van meeleven of vergeving,
dat knipoogje of die stille groet
van jou, voor jou
een gezegend Nieuwjaar!

Zalig uiteinde en een goed begin!
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Internationale Bidweek: 17 t/m 24 januari

Dag van het Jodendom: 17 januari

Dit jaar is het thema: ‘Jij bent mijn getuige.’
We worden gedurende de Week van Gebed uitgenodigd om het 24ste
hoofdstuk van het Lucas-evangelie te lezen. Allen die de opgestane
Christus ontmoet, worden op missie gestuurd: de angstige vrouwen
bij het graf, de twee ontmoedigde leerlingen op weg naar Emmaüs en
de door twijfel en angst overmande elf leerlingen.
In Tilburg zijn in die week in meerdere kerken eucumenische
gebedsvieringen. In de Koerier wordt daar begin januari melding van
gemaakt.

Op initiatief van de bisschoppen is deze dag vanaf
2008 ook in Nederland ingesteld. We willen
stilstaan bij de betekenis van het Jodendom voor
ons christenen.
Het christendom is ontstaan in het jodendom van
de eerste eeuw van onze jaartelling. Jezus, zijn
moeder Maria, de apostelen en de eerste volgelingen waren Joden.
Zij leefden volgens de joodse religieuze voorschriften die hun bron
vinden in de Joodse Bijbel ( ons Oude Testament ). De leer van Jezus
kunnen we niet los zien van de Tora.
Het jodendom houdt ons een spiegel voor. De ontmoeting met het
levende jodendom laat ons nadenken over ons eigen
geloof.

Driekoningen

Geheugensteuntjes

di. 22 dec.
do.24 dec
Dit jaar wordt in de liturgie het feest van Driekoningen gevierd op
zondag 3 januari.
De wijzen geven goud, wierook en mirre, kostbare geschenken – die
eigenlijk verwijzen naar de eredienst in de tempel – aan een arm en
bedreigd mensenkind. Dit is een teken dat de ware godsdienst ook
altijd mensendienst is. Belangrijker dan materiele geschenken is wat
je geeft van jezelf. Mensen zitten niet te wachten op mooie cadeaus,
maar wel op aandacht en medeleven. Begrip tonen en een goed
woord geven. Opbeuren, aandacht schenken en tijd; dat is veel
moeilijker dan iets afkopen met een bos bloemen.
Het goud van het hart,
De wierook van de toewijding.
De mirre van het offer.
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do. 24 dec.

19.00 uur
19.30 uur
22.00 uur
19.00 uur

vr. 25 dec.
za. 26 dec.
za. 26 dec.
do. 31 dec.

10. 00 uur
10.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

vr. 1 jan.
wo. 6 jan.
do. 7 jan.
ma. 11 jan.
di. 12 jan.
do. 14 jan.
wo. 20 jan.
do. 21 jan.
vr. 22 jan.

10.00 uur
20.15 uur
19.30 uur
20.00 uur
10.30 uur
20.00 uur
13.30 uur
20.00 uur
13.00 uur

Boeteviering in de kerk
Kerstvieringen in de kerk, resp.
jongerkoor en gemengd koor
Kerstviering in Koningsvoorde
m.m.v. het Koningsvoordekoor
Kerstviering m.m.v. Herenkoor
Tweede Kerstdag
Tweede kerstdag op Koningsvoorde
Oude jaarsviering in de kerk en in
Koningsvoorde
Viering in de kerk
Doopvoorbereiding
Bijbelgroep ( Riet )
Bestuursvergadering
Pio-morgen
Bijbelgroep 2006 ( Hans)
Kinderbijbelgroep
Bijbelgroep 2008
Redactie ‘De Brug’
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De Brug
U ontvangt trouw elke maand ‘De Brug’ aan huis. Dit gaat natuurlijk
ook in het nieuwe jaar weer door. Er is echter een mogelijkheid om
‘De Brug’ via e-mail te ontvangen. U ziet dan het logo en enkele
afbeeldingen in kleur. Wanneer u een mailtje naar de parochie stuurt
met uw e-mailadres dan zorgen wij daarvoor. We hoeven dan bij u
geen blad meer in de brievenbus te stoppen of over de post te sturen.
e-mailadres van de parochie: parochie.lgm@xs4all.nl
de redactie van ‘De Brug’

Het samengaan van parochies.
U hebt natuurlijk enige tijd geleden in de krant gelezen dat de
bisschop van Den Bosch ook de parochies in het dekenaat Tilburg de
komende jaren gaat terugbrengen tot vier grote parochies.
En wij mogen het spits afbijten. Wie zijn die ‘wij’?
Hiertoe behoren: Sacramentsparochie en parochie Binnenstad, de
Heuvel en Korvel, Broekhoven en Lidwina Gerardus Majella (
Trouwlaan) en ook de St. Jansparochie van Goirle. Een groot gebied!
Dit alles onder leiding van deken/pastoor Jeroen Miltenburg.
Dit wil echter niet zeggen dat we allemaal naar het Heike naar de
kerk moeten gaan. Dat wordt wel de hoofdkerk. Maar alle andere
kerken blijven gewoon open en zolang er voldoende parochianen
komen, zijn ook alle weekenddiensten in de eigen kerk.
Een dringende vraag dus aan U: blijf komen, elke week opnieuw,
dan gaat alles gewoon door: de koren kunnen blijven zingen, de
kinderen worden gedoopt, eerste communie en vormsel kan hier
gebeuren, huwelijken kunnen ingezegend worden. De overledenen en
hun familie kunnen hier terecht voor de uitvaart. Wanneer er nieuws
te melden is houden wij U via dit blad op de hoogte.
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Kerkbalans 2010
Het thema van de kerkbalans is in 2010: De kerk is van blijvende
waarde!
Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende actie in de maand januari.
Dit jaar wordt deze al voor de 38ste keer gehouden. Alle grote kerken,
zowel katholieke als protestantse, doen er aan mee. U weet dat ook
een parochie niet kan blijven bestaan zonder financiële middelen. Het
gaat ook niet louter om het gebouw, het gaat om de kerk en alles
waar de kerk voor staat.
♦♦ De kerk is de plaats waar je samenkomt voor een viering in het
het weekend of door de week.
♦♦ Het is de plaats waar iedereen welkom is.
♦♦ Een plek van ontmoeting en inspiratie.
♦♦ We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals
doop en huwelijk, eerste communie en vormsel, en voor momenten van rouw en verdriet.
De werkelijke inkomsten en uitgaven van de laatste twee jaar heeft
de penningmeester op papier gezet:
Uitgaven
2008
Personeelskosten
31.263,06
Kosten gewoon onderhoud
3.705,36
Energie
9.382,76
Zakelijke lasten verzekering
2.382,76
Kosten erediensten
7.240,51
Kosten pastoraal
2.186,55
Verplichte en vrijwillige bijdragen 12.262,60
Beheerskosten
8.401,99
-----------76.826,69
=======
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2009
28.657,80
10.710,09
12,992,76
3.620,02
14.764,34
1.894,52
9.498,00
10.507,13
----------92.644,66
========

Inkomsten
Kerkbijdrage
Collecte eigen kerk
Stipendia
Huwelijken
Uitvaarten
Overige diensten
Offerkaarsen

2008
11.774,04
11.062,45
8.321,82
1.380,00
18.507,50
1.799,00
2.621,29
---------55.466,10
=======

2009
10.938,21
8.158,46
6.156,16
1.130,00
17.165,00
930,00
2.235,93
----------46.713,76
=======

Uit dit overzicht blijkt dat de uitgaven aanmerkelijk groter zijn dan
de jaarlijkse inkomsten. Elk jaar teren wij in op het vermogen.
Kerkbijdragen, collecte en stipendia zijn de belangrijkste bronnen
van inkomsten om de nodige uitgaven te kunnen dekken. We zouden
graag zien dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn door
jaarlijkse verhoging van uw bijdragen of doordat U gaat deelnemen
aan de kerkbijdrage. Zo kunnen wij onze parochie in stand blijven
houden.
Daarom een oproep om het formulier in te vullen voor een vaste
periodieke bijdrage of een eenmalige gift. De hoogte van het bedrag
kunt u zelf bepalen.
Als u via bank of giro betaalt is het bedrag aftrekbaar van de
belasting. Automatisch betalen via een machtiging is voor de
penningmeester van het parochiebestuur het prettigst.
Allen die reeds kerkbijdrage betalen, willen we hartelijk danken.

Machtiging tot periodieke overboeking
Ondergetekende:
Naam………………………………………………………………
…
Adres………………………………………………………………
…
Postcode en woonplaats:…………………………………………..
Geeft opdracht tot overboeking:
Eenmalig/per maand/per kwartaal/per half jaar/ per jaar
(doorstrepen wat niet van toepassing is )

Van zijn/haar bankrekening…………………………………....
Bankinstelling:………………………………………………....
Bedrag in euro’s:………………………………………………

Naar rekeningnr. 17 12 00 217 van de Rabobank
t.n.v. Parochiebestuur Lidwina Gerardus
Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Het parochiebestuur
Ingaande……………………………………( datum vermelden )

Handtekening:
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Iets om bij stil te staan
Meede parroggieaone van ons Trouwlaan,
naa mot ’t tog mar is gebeurre.
Ik heb er al meer over wille schrèève,
mar nao, ik blèèf er nie mir mee leurre.
Toen Ed van den Berge onze paroggie ging verlaotte,
dogt un ieder toen al vlug:
hoe zal ’t nauw hier verder gaon, wè krèège we trug.
Mar mee onze mooie kerk stonde we sterk.
Aon unne vervanger werd hard gewerkt.
Er kwaam unne goeie kragt in zun plats,
die al wir heel we jaoren vervangt en mee trots.
Diaken Hans Vugs, gullie zult um wel kennen,
hij is vur onze paroggie ’n goeie kragt,
die wir wat nieuws vur ons allen mee bragt.
Elke zaterdag of zondag is er ’n doop in de kerk.
Ja, zelfs van buitte onze paroggie koomme ze gelooppe
om hier de kleine te laotte dooppe.
Mee diaken Vugs, wij zijn er mee vereert;
zijn omgaon met ons dat loopt gesmeert.
En wij doen ons heus niet vergissen,
gij bent voor ons allen ’n stuwende kragt,
Egt waor, wij kunnen jouw hier nie missen.
Hein Libregts

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 januari 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”
Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek
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