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Kerstmis
Eens is een Kind geboren,
eenvoudig in een stal.
Dat Kind kwam vrede brengen,
voor mensen overal.
De engelen zongen vrolijk,
een wonder is geschied.
Gods Kind kwam voor een wereld,
vol zorgen en verdriet.
Dat kleine Koningskindje
vroeg om een kerstgeschenk:
dat ik niet voor mezelf leef
maar ook aan anderen denk.
Waar mensen samen wonen
en goed zijn voor elkaar,
daar is het áltijd kerstfeest,
op elke dag van ’t jaar.
anoniem

Aanbidding
Op donderdag om 16.00 uur

Kindernevendienst:
op zondag 6 januari om 10.00 uur

Koffieochtend:
op donderdag 24 januari om 10.00
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GELOOFSBELIJDENIS OP HET KERSTFEEST.
Paus Benedictus XVI heeft 2013 uitgeroepen tot het jaar van het
geloof.
Daarom willen we vandaag onze Kerstwens uitspreken in de
geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God,
die zoveel van de mensen houdt
dat Hij met ons wilde meegaan
door het leven van elke dag
in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem.
Ik geloof in het Kind van Bethlehem
dat ook genoemd wordt Emmanuël,
God met ons,
Kind van de vrede,
Verlosser van de wereld.
Ik geloof in dit Kind
voor wie geen plaats was in de herberg,
maar dat met zijn ouders
samen een gezin vormde.
Bij Hem is plaats voor allen.
Ik geloof in zijn leven voor alle mensen,
waardoor Hij verlossing bracht
uit de donkerte van het kwaad.
Ik geloof
dat wij de Kerstboodschap verder kunnen dragen
door de kracht van de Geest,
welke Hij ons heeft geschonken.
Ik geloof in het Kerstfeest,
elk jaar opnieuw
en daarom in een wereld van vrede.
Amen.
U allen wens ik van harte een
ZALIG KERSTFEEST EN EEN ZALIG NIEUWJAAR.
Hans Vugs
diaken-pastor
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In de afgelopen periode zijn gedoopt:
Op woensdagavond 12
december 2012 (12-1212) kwamen we in onze
Piokapel samen voor de
doop van BRITT VAN
GESTEL.
Papa
en
mama, Jurgen en Corina
van Gestel – Palinckx,
waren tezamen met de
grote zus van Britt,
Sanne, met de oma’s en
opa, met peetoom en
peettante Miriam en
Pierre van Uden, en heel veel familieleden en grote en kleine
vrienden gekomen. Papa maakte als eerste de trouwkaars aan die zij
hebben ontstoken toen zij aan elkaar trouw hebben beloofd. Ook
Sanne met haar peettante maakte haar doopkaars weer eens aan,
natuurlijk aan de trouwkaars van papa en mama, want die hadden bij
hun huwelijke de opdracht gekregen om hun licht door te geven.
Nadat Britt van haar ouders, peetoom en peettante en van de oma’s
en opa een kruisje had ontvangen kreeg ze van haar grote zus een
echte kus. Vol aandacht werd er naar het verhaal van Jezus
geluisterd. Ook het doopwater, de olie en doopkaars van Britt hebben
we bekeken en daar over gesproken. Alle ogen en oogjes waren op
Britt gericht toen zij het doopwater over haar hoofd kreeg. Maar ze
huilde niet, ondanks dat het doopwater toch heel koud was. De
peetoom heeft haar doopkaars ontstoken en Britt gaf aan alle
kinderen een beetje van haar licht en warmte. Toen zijn we in een
grote optocht naar Moeder Maria gegaan en hebben haar zorg en
aandacht gevraagd voor Britt, maar ook voor ons allen. Dat zij ons
als een echte moeder steeds nabij mag zijn. Na het lang zal zij leven,
werd de doopklok geluid en dat ging niet zachtjes.
Britt woont met haar grote zus Sanne en haar papa en mama in de Jan
van Bakelstraat 4
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Op zondag 16 december 2012 kwamen we bijeen om SJEFFEY
VENEMAN in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Sjeffey was
uiteraard gekomen met zijn papa en mama, Dennis Veneman en
Rowena de Laat, met zijn grote broer Donny, met zijn peetouders
Paul ter Steege en Wendy Veneman, met de opa’s en oma’s
familieleden en met heel veel grote en klein vrienden en vriendinnen.
Het was een drukte van jewelste, maar wel gezellig. Als eerste ging
Donny tezamen met zijn beide peetoom zijn doopkaars aansteken.
Sjeffie was op 8 december 2011 geboren en kon al rondlopen, maar
had wel last dat iemand anders dan zijn papa en mama aan hem
kwam. Toen hij dan ook het kruisteken van Jezus kreeg moest hij er
niets van weten, mar ja dan heb je een papa en die neemt hem fijntjes
in een kleine houtgreep. En zo kwam alles goed. Bij het verhaal van
Jezus was iedereen vol aandacht, hoe zou dat aflopen, maar elk
verhaal van Jezus loopt goed af, maar Hij vertelt wel hoe jij met
vrienden en vriendinnen en met alle mensen mag omgaan. Bij de
handoplegging was er een waar dak boven het hoofd van Sjeffey,
zoveel handen en handjes waren er bijeen gebracht. Mama hield haar
zoon zelf ten doop en zo mocht de peettante Wendy zijn hoofd
afdrogen. Peetoom Paul stak de doopkaars van Sjeffey aan en deelde
dat rijkelijk uit aan alle kinderen. Daarna gingen we in een lange
stoet naar Maria om haar hulp en steun voor onze nieuwe
wereldburger, maar ook voor ons allen te vragen. Na het lang zal hij
leven, hebben de kinderen die dat durfden de doopklok geluid, maar
we hadden nu gevraagd: wie kan de klok het zachts laten luiden, en
dat ging maar moeilijk.
Papa en mama, Donny en Sjeffey wonen in de Maalbergenstraat 23.
Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen: LANG ZULLEN
ZE LEVEN.

Kerstprogramma in de kerk

19.30 uur:
22.00 uur:
10.00 uur:
15.00 uur:
10.00 uur:
19.00 uur:
10.00 uur:
10.00 uur:
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maandag 24 december:
Kerstviering met Jongerenkoor
Kerstviering met Gemengd koor
dinsdag 25 december:
Kerstviering met Herenkoor
Kindje wiegen
woensdag 26 december:
Eucharistieviering met samenzang
maandag 31 december:
Oudejaarsviering met samenzang
dinsdag 1 januari:
Eucharistieviering met herenkoor
zondag 6 januari
Eucharistieviering met dameskoor
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Kerstprogramma Koningsvoorde

maandag 24 december:19.00 uur:
Kerstviering m.m.v. het
Koningsvoordekoor
maandag 31december: 19.00 uur:
Oudejaarsviering
Zaterdag 5 januari: 19.00 uur:
Driekoningenviering
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Intenties in de Gerardus Majellakerk
december
za. 22 dec.
zo 23 dec.

17.30 uur
10.00 uur

ma 24 dec.

19.30 uur
22.00 uur

Ineke Vugs-van Etten
Betsie Smits van der Steijlen,
vanwege verj. van haar man
Fien Hultermans-van Hautum
Hein Libegts
Fam. Mutsaers
Kerstavond ( zie kerstmorgen)
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di. 25 dec.

10.00 uur

wo.. 26 dec.

10.00 uur

za. 29 dec
zo 30 dec.

17.30 uur
10.00 uur

Kerstmorgen
Ineke Vugs-van Etten vw.
jaargetijde
Piet Weijers,
Tiny Weijers- van Pelt
Bert en Riet Edel
Rob van den Bosch
Ouders Kahlman-Vromans
Jeanne Jacobs-Vorster\
Mevr. v.d. Berg-Brouwers vw.
jaargetijde
Riekie van Lieshout-Snoeren
Harrie de Rooij vw. Trouwdag
Ad Venmans
Ouders Simons-Oosterveer
Jeanne Verhagen-van Tilborg
Tweede kerstdag
Intenties als met Kerstmis

di. 8 jan.

10.30 uur

Pio-morgen
Iedje Rosenberg vw. jaargetijde

za. 12 jan.
zo. 13 jan.

17.30 uur
10.00 uur

Betsie Smits-v.d. Steijlen vw.
1ste jaargetijde
Piet van Loon
Ineke Vugs-van Etten
Joos Sparidaens vw. verjaardag

za 19 jan.
zo 20 jan.

17.30 uur
10.00 uur

Fien Hultermans-van Hautum
Jeanne Jacobs-Vorster
Ineke Vugs- van Etten

za. 26 jan.
zo. 27 jan.

17.30 uur
10.00 uur

Marcel Muurman
Ineke Vugs-van Eten

Zo. 27 jan.

14.00 uur

Schelpenviering

Ineke Vugs- van Etten
Marcel Muurmans
Hein Libregts

Intenties in
Koningsvoorde
ma. 24 december

19.00 uur

Kerstavond

za. 29 dec.
ma.. 31 dec.
za. 5 jan.
za. 12 jan.
za. 19 jan.
za. 26 jan.

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Hein Libregts
Oudjaar
Hein Libregts

ma. 31 dec.

19.00.uur

Oudjaar
Ouders Kahlman-Vromans

di. 1 jan.

10.00 uur

vr. 4 jan.

10.30 uur

Nieuwjaar
Intenties als op Oudjaar
Eerste Vrijdag

za..5 jan.
zo 6 jan.

17.30 uur
10.00 uur

Fien Hultermans- van Hautum
Hein Libregts
Drik Berkhof vw. 1ste jaargetijde
Piet van Loon
Iedje Rosenberg vw. Jaargetijde
Ineke Vugs- van Etten
Kees Schuermans vw.jaargetijde
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Kerstconcert

Driekoningen

In de Gerardus Majellakerk
Op zaterdag 22 december om 20.00 uur geeft ons Herenkoor een
concert in de kerk. Zij doen dit samen met het Mannenkoor 1001.
De toegang is gratis.

Drie Koningen, Driekoningen, geef mij ene nieuwe hoed………..

Vlucht naar Egypte
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.
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Dit jaar (20123 wordt in de liturgie het feest van Driekoningen
gevierd op zondag 6 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 materiële 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.

90 jaar Gerardus Majellakerk
Op 2 december hebben we het gevierd. Om 10.00 uur zijn we
begonnen met een feestelijke pontificale viering. De kerk was ruim
bezet. Ons heren- en dameskoor hebben hun uiterste best gedaan om
van deze viering een feest te maken. De bisschop dacht dat het een
koor was van de hele Goede Herder en stond verbaasd toen hij
hoorde dat het toch enkel zangers en zangeressen van de Trouwlaan
waren.
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Aan het begin van de viering heette diaken Hans Vugs iedereen
welkom, te beginnen bij de parochianen en daarna de genodigden.
De bisschop sprak bemoedigende woorden tijdens de verkondiging
en gelukkig ging het deze keer eens niet over de centen, maar over
het belang van een hechte geloofsgemeenschap.
Na afloop van de viering kreeg Jan Sloot als voorzitter van het
feestcomité het woord en heeft de bisschop het gedenkboek van 90
jaar kerk in de Trouwlaan aangeboden. Een blijvende herinnering,
zeker voor de toekomst. De geschiedenis van onze kerk hebben we er
in beschreven, voorzien van prachtige foto’s.
Daarna konden we genieten van koffie met gebak en een hapje en een
drankje. Voldaan hebben we de dag afgesloten, met dank aan de vele
vrijwilligers die gezorgd hebben voor een feestelijke aankleding van
de kerk, voor de gastvrijheid vóór en na de viering en die bereid
waren bewoners van Koningsvoorde te halen en weer thuis te
brengen.
Zo kunnen we beginnen aan de komende tien jaren en vieren dan ons
eeuwfeest!
Riet van Overbeek

Toespraak van Jan Sloot op 2 december na de
viering:

te gedenken. Om elkaar trouw te beloven, om te boeten als het niet
gelukt is. En om elkaar te treffen, even bij te praten. Ook dat hoort
bij deze kerk: een plek van en voor mensen die samen op zoek zijn
naar een weg door het leven, een weg naar God.
90 jaar is niet lang voor een kerk. Maar we wilden het vieren, ook
omdat we vrezen dat we misschien het volgende jubileum niet zullen
halen. Monseigneur, het zou niet eerlijk zijn als ik daar vandaag niets
over zou zeggen. De dreiging van kerksluiting hangt boven vier
kerken van Tilburg-Zuid, alle vier kerken in wat vroeger
arbeiderswijken genoemd werden, waar gewone mensen wonen. Vier
kerken in woonwijken dicht, terwijl twee kerken in het centrum waar
weinig mensen wonen, open blijven? Dat begrijpen wij niet!.
Volgens uw plan zijn wij gefuseerd, en tot één parochie De Goede
Herder geworden. We willen loyaal daaraan meewerken, omdat wij
niet blind zijn voor de tekenen des tijds. Maar we moeten ook niet
alles maar laten gebeuren alsof het een onafwendbaar noodlot is. In
het evangelie van vandaag zegt Jezus: “richt u op en heft uw hoofden
omhoog, sta op, recht en fier, want uw redding is nabij”. Wij willen
als gelovigen rechtop staan, trots op onze kerk, en bereid te doen wat
nodig is.

Maar we vieren het vandaag, op de eerste plaats omdat deze kerk ons
dierbaar is. Een kerk is meer dan een verzameling stenen. Ze is
gebouwd door en voor mensen die jarenlang centen, stuivers,
dubbeltjes
en kwartjes (toen die nog bestonden) hebben
bijeengebracht. Het is een plaats geworden waar mensen samen
kwamen en komen, om te bidden en te zingen, om in stilte hun
verdriet en hun angst uit te spreken. Om geboorte te vieren, en doden

Maakt u zich geen zorgen: dit betekent niet dat wij dreigen met
afscheiding. Daar geloven wij niet in. Wij zijn katholiek, en dat
betekent dat wij verbonden zijn en willen blijven met de wereldkerk.
Concreet betekent dit dat wij niet los van een bisschop kerk willen
zijn.
Maar het betekent ook, en hierbij richt ik mij tot allen die, als
parochiaan of als betrokkenen bij deze kerk, dat wij elkaar vast
moeten houden. Een levende kerk is geen stenen gebouw, maar een
gemeenschap van mensen die het aandurven om elkaar te steunen in
het geloof. Die bereid zijn te komen omdat het niet goed is dat er
gaten vallen. Die weten dat anderen op hen rekenen, zoals zij anderen
nodig hebben. Willen wij in deze tijd blijven geloven, dan hebben we
elkaar nodig. Zo alleen kunnen we kerk zijn en blijven, en zo alleen
kunnen we het volgende jubileum en nog meer halen. Als wij straks
zingen: Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt, dan
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Monseigneur,
Een kerk die 90 jaar bestaat is niets bijzonders. Er zijn kerken die
veel ouder zijn, en misschien veel mooier. 90 jaar is niet lang in 2000
jaar kerkgeschiedenis..

zingen en bidden we het niet alleen voor u, monseigneur, maar ook
voor elkaar. Wij moeten elkaar bevestigen, vast houden in het
geloof!
Monseigneur, we hebben de geschiedenis van deze kerk, van deze
90 jaar, in een klein boekje kort beschreven, en met veel foto’s de
schoonheid van dit gebouw proberen vast te leggen. Het is een
eerbetoon aan al die mensen die hiervoor gewerkt hebben. Dat waren
en zijn er velen. Ik wil met name noemen pastoor Vroomans, de
eerste pastoor. Hij heeft het gebouw nooit mogen zien, hij stierf al
voordat het voltooid was. Zijn naam houden wij in ere, hij was een
heilig mens. Ik mag u dit boekje overhandigen, als eerste, met de
wens dat het voor u een herinnering mag zijn aan deze dag, deze
kerk, deze mensen van de Trouwlaan.
`
Jan Sloot

di. 8 jan.
di. 8 jan.
do. 10 jan.
wo. 16 jan.
do. 17 jan.
di. 22 jan.
wo. 23 jan.
do 24 jan.
do. 24 jan.
do 24 jan
vr. 25 jan.
zo. 27 jan.
wo. 30 jan.
do. 31 jan.

10.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
13.30 uur
16.00 uur
20.00 uur
13.30 uur
10.00 uur
16.00 uur
20.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
13.30 uur
16.00 uur

Pio-morgen
Bijbelgroep 2008 ( Hans)
Bijbelgroep 2006 ( Hans)
Voorbereiding eerste communie
Aanbidding
Bijbelgroep 2008 ( Hans)
Voorbereiding eerste communie
Koffieochtend
Aanbidding
Bijbelgroep 2006 ( Hans)
Redactie De Brug
Schelpenviering
Voorbereiding eerste communie
Aanbidding

.Geheugensteuntjes

Ouderavond eerste communie
ma. 17 dec.
di. 18 dec.
ma. 24 dec
ma 24 dec.

19.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
22.00 uur
19.00 uur

di. 25 dec.
di. 25 dec.
wo. 26 dec.
do. 27 jan.
ma. 31 dec.
ma. 31 dec.
di. 1 jan.
wo. 2 jan
do. 3 jan.
do. 3 jan.
vr. 4 jan.
zo. 6 jan.

10. 00 uur
15.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
17.30 uur
19.00 uur
10.00 uur
20.15 uur
16.00 uur
19.30 uur
10.30 uur
10.00 uur

Boeteviering in Koningsvoorde
Boeteviering in de kerk
Kerstvieringen in de kerk, resp.
jongerenkoor en gemengd koor
Kerstviering in Koningsvoorde
m.m.v. het Koningsvoordekoor
Kerstviering m.m.v. Herenkoor
Kindje Wiegen
Eucharistievierng- Tweede Kerstdag
Aanbidding
Oude jaarsviering in de kerk
Oudejaarsviering in Koningsvoorde
Eucharistievierin - Nieuwjaar
Doopvoorbereiding
Aanbidding
Bijbelgroep ( Riet)
Eerste Vrijdag
Driekoningenviering
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De ouderavond voor de eerste communie
van 2013 is op maandag 7 januari om
20.15 uur in de ontmoetingsruimte van de
Gerardus Majellakerk. De kinderen gaan
op zondag 21 april hun eerste communie
doen.
Op de ouderavond wordt verteld over de
achtergrond van de eerste deelname aan de
eucharistie en krijgt u alles te horen over de gang van zaken
betreffende de voorbereiding en de viering.
Werkgroep Eerste communie

Lourdes
Van 18 t/m 23 mei 2013 is er een zesdaagse vliegreis naar Lourdes
met de parochie ‘De Goede Herder’.
Op woensdag 9 januari is er een informatie bijeenkomst in de kerk
van Broekhoven, ’s avonds om 20.00 uur.
Wilt u vooraf meer informatie, neem dan contact op met diaken
J. Vugs. ( tel. 06-22453361)
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Enkele feesten en heiligen:

28 januari:

1 januari:

Maria, moeder van God

6 januari:

Driekoningen

14 januari:

Zalige Peerke Donders, een Tilburgse
‘heilige’, die gewerkt heeft onder de
melaatsen in Suriname. Voor veel Tilburgers
is hij al een heilige.

Thomas van Aquino, kerkleraar ('doctor angelicus' =
‘engelachtige leraar’); gestorven in 1274.
Hij werd rond 1225 geboren in het Italiaanse plaatsje
Roccasecca bij Aquino. Hij was de jongste zoon van graaf
Landulfo van Aquino. Voor zijn vorming werd hij toevertrouwd aan de benedictijner monniken van het nabijgelegen
klooster Monte Cassino. Maar na enige tijd voelde hij zich
aangetrokken tot de zojuist door de Spanjaard Dominicus
Guzmán gestichte orde der predik-heren, de Dominicanen.

24 januari: Franciscus van Sales

Franciscus van Sales, geboren in Annecy, Frankrijk; bisschop,
stichter & kerkleraar; gestorven in 1622.
Hij werd op 21 augustus 1567 geboren op slot Sales bij
Thorens in de Zuid-Franse landstreek Savoye. Hij deed zijn
studie theologie, eerst in Parijs, vervolgens aan de universiteit
van Padua. Hij was een warm voorstander van de hervormingen
die door het Concilie van Trente werden ingevoerd. Hij had een
mild en bescheiden karakter. Sint Vincentius a Paolo schijnt
eens gezegd te hebben: "God moet wel heel goed zijn, als je ziet
hoe goed zijn dienaar Franciscus al is." Daarnaast bezat
Franciscus een grote eruditie. Dat maakte het hem mogelijk
vele bekeringen te bewerkstelligen onder de Calvinisten van
zijn geboortestreek Savoye.
In 1602 werd hij bisschop van Genève, maar omdat hij niet tot
de stad werd toegelaten, resideerde hij in Annecy. Tezamen met
Sint Jeanne Françoise Frémiot de Chantal stichtte hij de Orde
van de Zusters Visitandinnen.
Net als Jezus in het evangelie, keek hij met veel liefde om zich
heen, en probeerde overal de diepere betekenis van te peilen.
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31 januari:

Thomas van Aquino

Don Bosco

Johannes (ook Don) Bosco, geboren in Turijn, Italië;
overleden in 1888..
Hij werd op 16 augustus 1815 vlakbij Turijn geboren in het
Noord-Italiaanse stadje Castelnuovo d'Asti (nu: Castelnuovo
Don Bosco). Voor zijn tijd had hij bijzondere opvattingen over
zending en apostolaat. Hij maakte gebruik van alle menselijke
middelen om het hart van anderen open te maken voor het
evangelie. Hij kon goochelen, was acrobaat en atleet: voor een
priester destijds bepaald ongewone eigenschappen. Maar hij
was ervan overtuigd, dat de kerk van zijn dagen zich teveel
richtte tot het verstand van de mensen en te weinig tot het hart.
Vanaf zijn priesterwijding in 1841 werkte hij in de achterbuurten van Turijn. Hij ontpopte zich als een geniaal pedagoog,
wist door zijn onvermoeibare hartelijkheid en optimisme
jongens aan zich te binden, maakte ze vertrouwd met de waarde
van het evangelie en stichtte een plaatselijk bibliotheek, die uit
zou groeien tot de Italiaanse jeugdbibliotheek. Hij schreef in
die tijd een boek, getiteld 'De verstandige jongen' Hij stichtte
de Congregatie der Salesianen (1859) en voor vrouwen de
Dochters van Maria (1872). Na een liefdevol leven vol
18

inspanning, stierf hij op 72-jarige leeftijd. Hij kreeg de eretitel
mee van 'koning van de straatjongens en apostel van de
verwaarloosde jeugd'. Naar hem zijn de Don-Boscohuizen voor
jongeren genoemd. In 1934 werd hij heilig verklaard.

Dag van het Jodendom
Op 17 januari 2013 wordt voor de vijfde
keer ‘De dag van het Jodendom’
gehouden. Deze is in het leven geroepen
om mensen de gelegenheid te geven
kennis te maken met de joodse wortels
van het christendom.
Dit jaar is het thema: ‘Zorg voor de
wereld’.
Volgens het Scheppingsverhaal uit de
Bijbel hebben mensen de opdracht zorg te
dragen voor elkaar tegelijkertijd ook voor de wereld om hen heen,
voor de hele schepping. Hoe gaan Joden en Christenen om met deze
opdracht? Wat kunnen we als Christenen van de Joodse traditie
leren?

Internationale Bidweek: 18 t/m
25 januari
‘Trouw en toegewijd’ is het motto van de
week voor de eenheid.
We beginnen bij de gemeente in
Jeruzalem. In Handelingen 2 lezen we dat
de eerste christenen eensgezind waren en samen het Brood deelden
en dat de diaconie naar elkaar erg belangrijk was.
In deze gebedsweek hopen we al biddend oog te krijgen voor elkaars
behoeften en voor de nood van mensen in Palestina en Israël.
Ook in Tilburg worden in verschillende kerken in de gebedsweek
speciale oecumenische vieringen georganiseerd. De Tilburgse
Koerier maakt hier begin januari melding van.
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Oud en nieuw
Sinds wanneer vieren we oud en
nieuw?
In het jaar 153 werd in Rome het begin
van het jaar op 1 januari gezet, maar
deze dag werd toen nog niet gevierd;
het had alleen een administratieve
functie. Men vierde toen het
Midwinterfeest tijdens de laatste 12 of
13 dagen van het oude jaar. Pas in de vierde eeuw, nadat het
christendom zijn intrede had gedaan ging men er toe over om op 25
december de geboorte van Jezus te vieren en er kwam een verbod om
het heidense nieuwjaarsfeest te vieren.
Het kerkelijk Nieuwjaar viel samen met de eerste zondag van de
Advent. Nieuwjaarsdag bleef tot de Middeleeuwen een
streekgebonden datum. Pas in de vijftiende of zestiende eeuw ging
men over op één datum: 1 januari. Gebruiken van het heidense
midwinterfeest werden overgenomen. Het feest begon op de avond
ervoor. In het Engels noemt men het ‘New Years Eve’ en in
Duitsland Silvester-avond, naar de heilige die men op die dag viert.
In de verschillende Europese landen wordt het verschillend gevierd.
In Spanje is het een feest binnen de familiekring. In Griekenland
zetten de kinderen op nieuwjaarsdag hun schoen en hopen op
cadeautjes. Maar naast het huiselijke feest met oliebollen en
appelflappen en een glas champagne is er overal groots vuurwerk tot
diep in de nacht.
Ook goede voornemens worden gemaakt, maar voor hoe lang?
Riet van Overbeek
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Lidwinakoor

Koningsvoordekoor

Met leedwezen en tot
onze
grote
spijt
moeten
wij
u
mededelen dat het
Lidwina koor per 0101-2013 ophoud te
bestaan.
Het koor werd 14-02
1977 als dameskoor
opgericht door Jos
Smeets, Joop en Piet
Vriens en nog enkele
dames die werkzaam waren in de Zonnebloem van die tijd. Een koor
van rond de dertig mensen.
Een jaar later kwamen er enkele heren bij en werd het een gemengd
koor.
In februari 1989 nam Norbert Sparidans het dirigentenstokje over van
Joop Vriens terwijl Piet onze organist bleef tot dat hij te ziek werd
om te spelen en deze taak kon overdragen aan Paul Overman.
35 jaren, waarin het koor met veel plezier en passie de kerkdiensten
in zowel de Lidwina kerk als in Koningsvoorde tot nu toe heeft
verzorgd. Helaas zijn er nu nog zeven active leden over. Ons oudste
lid is 92 jaar oud en lid vanaf het begin. Zowaar een geweldige
prestatie. Om nu met deze kleine groep nog vierstemmige stukken te
zingen is niet meer mogelijk. We kunnen dan ook niet meer spreken
van een koor. Aanwas van jongere mensen is onmogelijk gebleken.
Zoals dat bij de meeste kerkkoren op het moment het geval is. De
tand des tijds heeft ons achterhaald.
Bij deze willen wij onze dirigent, organist en de voorgangers van de
parochie bedanken voor al die jaren van prettige samenwerking.
Mensen allemaal geweldig bedankt.

In Koningsvoorde is al meer dan 25 jaren een groepje ouderen die
elke week samen zingen o.l.v. Ria van Reijen en Maria Stinesen. Een
gezellig samenzijn. In de meimaand gaan ze samen naar de Hasseltse
Kapel en een keer per jaar zingen ze ook bij de zusters van de Oude
Dijk. Tijdens onze vieringen hebben ze steeds met Kerstavond
gezongen, op Witte Donderdag en Allerzielen en één van onze
Mariavieringen.
Jammergenoeg hebben ze besloten om per 1 januari er mee te
stoppen. De groep is de laatste tijd wat kleiner geworden, doordat
verschillende mensen overleden zijn. Ook het feit dat ze voor elke
repetitie € 3,50 moesten gaan betalen (beslissing van De Wever). was
voor sommigen reden om af te haken.
De parochie dankt allen voor hun inzet en voor de goede
samenwerking.
Riet van Overbeek

Leden van het Lidwinakoor
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Zalig Kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar!
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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 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 De Goede Herder ( locatie Lidwina Gerardus Majella)

Gedenkboek
Gerardus Majellakerk
te koop voor
€ 10,op secretariaat van de kerk
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Contactblad “De Brug”
Kopij vóór 20 januari middels e-mail adres:
pastoraat@hlgm.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parochielgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg
Redactie:
Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek
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