Jaargang 9, nr. 4, april 2012

De Brug

Wijzigingen in april:
Elke dag van maandag t/m vrijdag om 17.00 uur bidden we de
Vespers. Echter niet op donderdag 5 april (Witte Donderdag) ,
vrijdag 6 april (Goede Vrijdag) en maandag 9 april (Tweede
Paasdag)
Ook de eerste vrijdagviering op 6 april vervalt i.v.m Goede
Vrijdag.
De wekelijkse aanbidding op donderdag van 16.30 tot 17.00 uur
vervalt ook op donderdag 5 april (Witte Donderdag)

De eerste dag
Het was vroeg in de morgen,
de eerste dag
van een nieuwe tijd
en het gebeurde
dat Hij die was gestorven
koud als een steen daar lag,
achter een steen geborgen opstond,
in het licht liep,
de dood meester en terugriep
de in verdriet verdwaalden,
die herder bleek,
die waarlijk tot in de dood afdaalde
voor zijn schapen.
Het was vroeg in de morgen,
de eerste dag
van een nieuwe tijd.
Inge Lievaart
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In de afgelopen periode zijn gedoopt:

Paaswens 2012.
Laat het aan iedereen merken,
waar dan ook, op straat en in de winkels:
HIJ LEEFT.
Laat iedereen het horen,
waar dan ook, in de stad en in het dorp:
HIJ LEEFT.
Laat iedereen het voelen,
in alle huizen,
aan alle kinderen en groten:
HIJ LEEFT.
Laten wij het zeggen,
laten wij het doen.
Draag de vrede van Christus met je mee,
Maar ook tezamen met de vreugde
van dit moment
en laat hem leven,
kost wat kost.

Zalig Pasen!
Hans Vugs, diaken – pastor.
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Zondag 4 maart 2012 kwam BJORN
VAN DIJK met zijn broer Dylan en
zijn ouders al vroeg in onze kerk, want
ze wilden niet te laat zijn. Ronnie en
Wendy van Dijk – Leenhouwers
kwamen Bjorn, die op 30 november
2011 geboren is, laten opnemen in
onze
geloofsgemeenschap.
Met
peettante en oma’s en opa’s en heel
veel vrienden en vriendinnen waren zij
gekomen om dit grote moment mee te maken. Bjorn kreeg bij zijn
doop de namen Bjorn Franciscus Gozewinus en daarmee was hij met
vele familieleden verbonden. Natuurlijk kreeg hij het kruisteken van
Jezus en zijn papa en mama en peettante en natuurlijk alle opa’s en
oma’s wilde met heel veel graagte hem dit teken ook geven, steeds
met een heel eigen woord en daad. Zijn broer Dylan en de aanwezige
vriendjes en vriendinnetjes wilden Bjorn wel een kusje geven. Zij
hadden ook tegen Bjorn gezegd, dat als hij straks groot is, dat hij dan
met hen mee mag spelen. Ook de allergrootste kinderen beloofden
aan Ronnie en Wendy, dat wanneer zij weg moesten en geen oppas
konden vinden, dat zij dan wel op Bjorn en Dylan wilden passen.
Toen hij het koude water over zijn hoofdje kreeg, hoefde hij niet eens
te huilen, maar de kinderen vonden wel dat het doopwater wel heel
koud was. Toen iedereen een kaarsje had ontvangen, en dat mocht
aansteken aan de doopkaars van Bjorn, gingen we allemaal in een
lange stoet naar Moeder Maria. Daar hebben we gevraagd dat Maria
ook naar Bjorn wil kijken en hem als haar kind wil begeleiden.
Natuurlijk hebben we het lang zal hij leven gezongen en werd de
doopklok geluid. Tot ver in de Trouwlaan werd het gelui gehoord.
Ronnie, Wendy, Dylan en Bjorn wonen in de Deinumstraat 16.
Op diezelfde zondag werd de hele Piokapel bevolkt door de grote
familie van RAY HENDRIKS. De doop van Ray was al eens
uitgesteld daar hij op dat moment in het St. Elisabethziekenhuis lag.
Nu was er bijna weer een kink in de kabel, want gaandeweg de dagen
voor zijn doop kreeg ik het bericht dat hij hoge koorts had en de
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waterpokken, maar de situatie zondag was dermate goed dat hij toch
gedoopt kon worden. Zijn papa en mama Roy Hendriks en Diana
Maijen waren met de peettante Joyce Hendriks en heel veel grote en
kleine mensen van de familie van Ray naar onze kerk gekomen.
Iedereen wilde getuigen zijn van de doop van Ray. We zijn de
viering begonnen om voor alle overleden opa’s en oma’s en alle
overledenen van de familie enkele kaarsjes aan te steken. Ray werd
in onze kerk gedoopt omdat ook opa en oma vanuit onze kerk ten
graven zijn gedragen. De naam Ray komt uit een samensmelting van
Roy en Diana, de – o – van Roy werd vervangen door de –a – van
Diana. Naast de naam Ray kreeg hij ook de namen Adrianus Josepha,
en zo werd ook Ray met veel mensen uit de familie verbonden. Het
was de eerste keer dat Ray een kruisje op zijn voorhoofd kreeg, maar
mama wist te vertellen dat zij dat nu in de toekomst dagelijks ging
doen. Heel veel oogjes waren op Ray gericht toen hij gedoopt werd,
en hij liet duidelijk merken dat hij het doopwater heel koud vond.
Iedereen kreeg van Ray het licht van zijn doopkaars, en zo gewapend
met het licht zijn we naar Maria gegaan. Ook daar hebben we
gebeden dat Ray een mooie, gezonde en zonnige toekomst tegemoet
mag gaan en de bescherming van Moeder Maria mag krijgen. Uit
volle borst hebben we toen het lang zal hij leven gezongen en de
doopklok geluid, maar dat ging in het begin maar heel zachtjes, maar
hoe vaker deze geluid werd, hoe harder dat hij ging klinken.
Ray woont met zijn ouders in de Hoefakkerstraat 81.
Op zondag 11 maart 2012 kwamen blije mensen samen in onze
Piokapel. Overgrootmoeder bracht DJALINA VERBEEK, gekleed
in een prachtige doopjurk, de Piokapel binnen, maar mocht haar
achterkleinkind al gauw afgeven aan de peetoom Nicky Willems.
Naast hem zat Priscilla Houtepen, de peettante van Djalina. Samen
met papa en mama Willem en Isabelle Verbeek – Wagener waren er
veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen.; natuurlijk ook de
grote broer van Djalina, Dylano, was er bij en hij liet heel goed
merken dat hij er was, want hij heeft de hele Piokapel gezien. Nadat
Djalina het kruisteken had ontvangen kreeg zij van alle aanwezige
kinderen een kusje en dat liet zij goed toe. Als teken dat we samen
met Djalina door het leven willen trekken, hebben we een menselijk
dak van handen boven haar hoofd gemaakt en zo hebben we tegen
haar gezegd, wij zullen in je leven zo veel als het kan een hulp en
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steun zijn. In een grote stoet, elk kind met een vlammetje van de
doopkaars van Djalina zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben
haar dank je wel gezegd voor alles wat we gekregen hebben, maar we
hebben ook gebeden dat Djalina en Dylano door Moeder Maria
begeleid mag worden op hun weg naar zelfstandigheid. En toen werd
de doopklok geluid!! Djalina woont met haar grote broer Dylano en
hun ouders in de Generaal Hertzogstraat 21.
Op diezelfde middag kwamen papa en mama Arno en Chantal
Hendriks – van Veen tezamen met LANA HENDRIKS, met opa’s
en oma’s, maar ook met de peetoom en peettante, Cees en Desiree
van Laerhoven – van Veen, naar onze kerk. Ook zij wilden dat hun
nieuwe wereldburger evenals hun oudste dochter Evi zou worden
opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Lana kreeg bij de doop de
namen: Lana, Adriana, Cornelia, namen die in de familie voorkomen
en zo werd Lana met de hele familie verbonden. Papa en mama, maar
ook peetoom en peettante, hebben plechtig beloofd ieder op zijn
eigen manier Lana te helpen op die weg naar zelfstandigheid.
Peetoom en peettante zullen niet alleen voor de cadeautjes zorgen,
maar zullen zeker zorgen dat zij een luisterend oor zijn voor Lana, op
die momenten dat Lana dat nodig heeft. Toen het koude doopwater
over het hoofdje van Lana stroomde gaf zij geen kik, maar zij werd
ook liefdevol door haar peetoom, oom Cees, vastgehouden. Zo blij
als zij haar brandende doopkaars kreeg, vastgehouden door de
peettante, tante Desiree, gaf zij haar lichtje door aan alle kinderen.
Samen zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben haar gebeden te
zorgen voor en Lana en Evi. En toen kon iedereen lang zal ze leven
zingen, met als klap op de vuurpijl: de doopklok.
Lana woont met haar grote zus Evi en haar ouders in de
Outshoornstraat 94.

Lang zullen ze leven.
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Wij hebben uit handen moeten geven:
Dinsdag 28 februari 2012 hebben we te midden van allen die haar lief
zijn LUCIA LIBREGTS – SEEGERS moeten afgeven. Zij heeft de
mooie leeftijd bereikt van 90 jaren, die je gemakshalve in drie grote
delen kunt splitsen. De eerste dertig jaren waren voor haar geboorte
en verblijf in Baarle Nassau, waar zij op de boerderij werkte, maar
ook heeft ze gewerkt in een bakkerij in Tilburg. Als tiener, geboren
op 9 september 1921, maakte zij heel bewust de tweede
Wereldoorlog mee, maar leerde zij ook haar Toon kennen, waarmee
zij in 1949 in het huwelijksbootje stapte. De tweede dertig jaren
zorgde ze samen met Toon voor de opvoeding van hun twee zonen.
In de laatste tijd van die periode ging de gezondheid van Toon
achteruit en verzorgde zij hem liefdevol.
De laatste dertig jaren werden gekenmerkt door het alleen zijn, maar
zij sloeg zich daar heel bewonderenswaardig doorheen. Triots dat ze
tot het einde zelfstandig kon wonen en in en rond haar huis alles zelf
kon doen. Ze genoot van har drie kleinkinderen en dat ze mee mocht
maken dat ook zij thuis uitvlogen. Het grootste geluk dat ze mee
mocht maken waren de komst van haar twee achterkleinkinderen.
Haar negentigste verjaardag heb ze dan ook samen groots gevierd, ze
heeft daar heel vaak nog over gesproken.
Gelukkig dat haar lijden van korte duur was. Wij, de kinderen, klein
en achterkleinkinderen hebben er vrede mee, dat ze nu niet meer
hoeft te lijden.
Moeder en oma rust zacht en tezamen met onze pa en opa blijven
jullie ons begeleiden.
Lucia Libregts – Seegers woonde in de Buys-Ballotstraat 1.

Moge zij rusten in vrede!
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Goede week en Pasen in de
kerk

zondag

1 april:

Palmzondagviering:
om 10.00 uur
m.m.v het Dameskoor

dinsdag

3 april:

Boeteviering
om 19.00 uur

donderdag

5 april:

Witte Donderdagviering
om 19.00 uur
m.m.v het dameskoor

vrijdag

6 april:

Goede Vrijdagviering/
kruisweg om 15.00 uur
m.m.v. het dameskoor

zaterdag

7 april:

Paaswake om 19.00 uur
m.m.v. het Herenkoor

zondag

8 april:

Paasviering om 10.00 uur
m.m.v het Gemengd koor

maandag

9 april:

Tweede Paasdag 10.00 uur
samenzang
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Goede week en Pasen
in Koningsvoorde

Intenties Parochie Lidwina Gerardus
Majella (kerk)
April
zaterdag

31 maart:

Palmzondagviering
0m 19.00 uur
m.m.v. Lidwinakoor

maandag:

2 april:

Boeteviering om 19.00 uur

donderdag:

5 april:

Witte Donderdagviering
om 19.00 uur m.m.v.
het Koningsvoordekoor

vrijdag:

6 april:

goede Vrijdagviering
om 19.00 uur m.m.v
het Lidwinakoor

zaterdag:

7 april:

Paaswake
om 19.00 uur m.m.v.
het Lidwinakoor
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zo. 1 april

10.00 uur
Dameskoor

di. 3 april
do. 5 april

19.00 uur
19.00 uur
met Dameskoor
15.00 uur
Dameskoor
19.00 uur
met Herenkoor

vr. 6 april
za. 7 april

Palmzondag
Dirk Kossen
San Cools
Emiel den Biesen v.w.
verjaardag
Ineke Vugs- van Etten
Boeteviering
Witte Donderdagviering
Mathea Eijkens-Mandos
Goede Vrijdagviering
Paaswake
Rikie van Lieshout-Snoeren vw.
1ste jaargetijde
Fien Smeulders- van der Sanden
vw. verjaardag
Jan van Roessel vw. verjaardag
Fien Hultermans- van Hautum
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zo. 8 april
ma. 9 april
di. 10 april
za. 14 april
zo. 15 april

za. 21 april
zo. 22 april

za. 28 april
zo. 29 april

Mathea Eijkens Mandos
Ans van der Weide- van Boxtel
Ineke Vugs- van Etten
Drik Berkhof
10.00 uur
Paasviering
met Gemengd koor Zie bij de Paaswake
10.00 uur
Tweede Paasdag
met samenzang
Zie bij de Paaswake
10.30 uur
Pio-morgen
17.30 uur
San Cools
10.00 uur
Fien Hultermans- van Hautum
Ineke Vugs- van Etten
Dameskoor
Ouders Kahlman-Vromans
17.30 uur
Eerste Communie
Harrie Hermans
10.00 uur
Marie-Louise Beukers
Jongerenkoor
Tiny Weijers- van Pelt vw.
jaargetijde
Ineke Vgs- van Etten
Betsy Smits- van der Steijlen
17.30.uur
10.00 uur
Dameskoor

Dirk Kossen
San Cools
Fien Hultermans- van Hautum
Ineke Vugs- van Etten

Intenties in huize Koningsvoorde
za. 31 mrt.

ma. 2 april
do. 5 april
vr. 6 april
za. 7
april

19.00 uur
Lidwinakoor

Palmzondag
Dirk Kossen
San Cools
19.00 uur
Boeteviering
19.00 uur
Witte Donderdagviering
Koningsvoordekoor Mathea Eijkens-Mandos
19.00 uur
Goede Vrijdagviering
Lidwinakoor
19.00 uur
Paaswake
Fien Smeulders-van der Sanden
Lidwinakoor
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za. 14
april
za 21
april
za. 28
april

vw. verjaardag
Mathea Eijkens-Mandos
Ans van der Weide- van Boxtel
San Cools

19.00 uur
Lidwinakoor
19.00 uur

Harrie Hermans
Marie-Louise Beukers
Dirk Kossen
San Cools

19.00 uur
Lidwinakoor

Oorsprong van Pasen
De oorsprong van onze christelijke
paasviering ligt in de joodse liturgie. De
Joden vierden met Pasen ( Pesach) de
herdenking van de bevrijding uit Egypte,
de tocht door de woestijn naar het
Beloofde Land. Aan deze gebeurtenis
worden de Joden telkens weer herinnerd
wanneer zij Pasen vieren.
De christelijke Paasviering herdenkt
dezelfde geschiedenis van God met zijn
volk, maar dan in de persoon van Jezus,
die het nieuwe paaslam werd. Jezus
vierde tijdens het paasmaal met zijn
apostelen het laatste avondmaal. Hierop gaat de viering van de
eucharistie terug.
In de loop van de tijd zijn er verschillende accenten gelegd:
Vóór 313 lag het accent op de herdenking van het lijden van Jezus.
Na de kerkvrede van 313 werd het Paasmysterie uiteengelegd in drie
dagen: Goede Vrijdag( lijden en sterven van Jezus), Paaszaterdag
(grafrust) en Paaszondag.
Vanaf de Middeleeuwen: omvatte het triduum: Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Het was een voorbereiding op
Paaszondag.
Herziening van de liturgie: In 1955 werd de liturgie van de Goede
Week herzien.
Wanneer vieren we Pasen?
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De datum van de eerste Paasdag valt op de eerste zondag na de volle
maan na het begin van de lente( 21 maart) Pasen kan dus vallen
tussen 22 maart en 25 april.
Zo vieren we dit jaar Pasen op 8 april en in 2013 op 31 maart
Riet van Overbeek

Koffieochtend
Op donderdag 19 april komen we weer samen
in de ontmoetingsruimte om samen koffie te
drinken. U bent van harte welkom van 10.00
uur tot 11.30 uur. We kunnen samen in gesprek
over alles wat ons bezig houdt.
Riet van Overbeek

de verschijning was. Pas later kreeg ze te horen dat het moeder Maria
was.
Vanaf 1862 is Lourdes als officiële bedevaartsplaats door de kerk
erkend.
Bernadette zelf ging in 1866 naar een klooster van de ‘Soeurs de la
Charité’ in Nevers. In 1925 is ze zalig verklaard en in 1933 heilig
verklaard.
Jaarlijks trekken mensen uit alle delen van de wereld naar Lourdes,
naar Maria, maar bezoeken ook het klooster in Nevers, waar de H.
Bernadette begraven ligt.
Riet van Overbeek

St.Jozef
Vandaag, nu ik dit stukje schrijf, is het 19 maart: de feestdag van de
H. Jozef. Zaterdag kreeg in Koningsvoorde van een mevrouw een
heel oud liedje over deze heilige. Wie kent de melodie?
Ik wil het daarom toch nog afdrukken in deze ‘Brug’.

Feesten in april
Op 16 april vieren we de feestdag van
de H. Bernadette Soubirous. Wie was
zij? Iedereen die wel eens mee gaat op
bedevaart naar Lourdes, kent haar.
Bernadette, een meisje van 14 jaar, was
met haar zus en vriendin aan het hout
sprokkelen. We zijn dan in het jaar
1858.
Vanwege
haar
zwakke
gezondheid bleef ze wat achter en wilde
ze in haar eentje de rivier de Gave
oversteken. Aan de overkant bevond
zich de grot van Massabielle. Vandaar
hoorde ze een geluid dat leek op het
geruis van de wind, maar ze zag niets
bewegen. Daarna zag ze een verschijning van een vrouw, in het wit
gekleed en met een rozenkrans in de hand..Op die plaats ontstond een
bron. Nog vele malen kreeg Bernadette diezelfde verschijning en
kreeg ze de vraag bij de grot een kerk te laten bouwen, processies te
houden en de rozenkrans te bidden. Bernadette had nog geen idee wie
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Bij ons thuis als het maart is
staat er op de schouw
‘t beeldje van St. Jozef
naast ons Lieve Vrouw.
Jozef, hoog verheven,
nederig van gemoed
leer ons werken, lijden
voor mijn Jezus zoet.
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Moeder steekt de kaarsjes
voor het beeldje aan
’s avonds voor wij bidden,
voor wij slapen gaan.
Jozef, hoog verheven
‘nederig van gemoed,
leer ons werken , lijden
voor mijn Jezus zoet.
Kind’ren, zeg dan: Vader,
‘k hoop dat alle tijd
Jozef uw beschermer
en uw voorbeeld zij.
Jozef, hoog verheven
‘nederig van gemoed,
leer ons werken , lijden
voor mijn Jezus zoet.

Vastenactie
In de kerk en in
Koningsvoorde
staat
een offerblok of bus
waarin u uw gift kunt
doneren
voor
de
vakschool in Ougadougou in Burkina
Faso. ( Afrika)
Met Pasen zal er ook
nog een deurcollecte
zijn voor ditzelfde doel.
U weet dat de Wilde
Ganzen het bedrag verdubbelen. Een mooi initiatief.
De jonge mensen in Burkina Faso zullen u dankbaar zijn. Zij kunnen
nu een vak leren om later beter op eigen benen te kunnen staan.
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Geheugensteuntjes
zo. 1 april

10.00 uur

ma.
di.
wo.
wo
do

2 april
2 april
4 april
4 april
5 april

19.00 uur
19.00 uur
13.30 uur
20.15 uur
13.30 uur

do. 5 april
vr. 6 april

19.00 uur
15.00 uur

vr.

6 april

19.00 uur

za. 7 april

19.00 uur

zo.
ma.
di.
wo.
do.
do
wo.
do.
do.
vr..
za.

10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
13.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
13.30 uur
10.00 uur
20.00 ur
12.00 uur
10.00uur

8 april
9 april
10 april
11 april
12 april
12 april
18 april
19 april
19 april
20 april
22 april

Palmzondag
Kindernevendienst en palmwijding
Boeteviering in Koningsvoorde
Boeteviering in de kerk
Communievoorbereiding
Doopvoorbereiding
Witte Donderdagviering van de
Zonnebloem in het Zuderkwartier
Witte Donderdagviering
Goede Vrijdagviering in de kerk met
Kruisweg
Goede Vrijdagviering in
Koningsvoorde
Paaswake in de kerk en in
Koningsvoorde
Pasen in de kerk
Tweede Paasdag
Pio-morgen
Communievoorbereiding
Bijbelgroep (Riet)
Bijbelgroep ( 2006)
Communievoorbereiding
Koffieochtend
Bijbelgroep (2008)
Redactie ‘De Brug
Eerste Communieviering

Kledingactie
Dit jaar is de kledingactie voor Mensen in Nood op
zaterdag 12 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur!
In ‘De Brug’ van mei leest u er meer over.
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Symbool op de Paaskaars van 2012:
De ark van Noach
In het boek Genesis lezen we het verhaal van
Noach, die van God de opdacht kreeg een ark te
bouwen om zich met zijn familie te beschermen
voor de ko mende watervloed.
Gen. 6,5 ev.’God zag dat alle mensen op de aarde
slecht waren. Hij kreeg er spijt van dat Hij de
mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst.
Ik zal de mensen die Ik gemaakt heb van de aarde
wegvagen, dacht Hij, en met de mensen ook het
vee, de kruipende dieren en de vogels, want Ik heb
er spijt van dat Ik ze heb gemaakt. Alleen Noach
vond bij Jahweh genade’.
Noach was zeshonderd jaar toen de watervloed
kwam en de aarde overspoelde. Hij had intussen de
ark gebouwd en zijn familie in veiligheid gebracht,
tezamen met veel dieren, van elke soort twee, een
mannetje en een vrouwtje.
Na een lange tijd liet God echter een stevige wind waaien, waardoor
het water ging zakken. Noach liet een duif uit en toen deze met een
groen takje terug kwam, wist hij dat er weer wat groeide en er hoop
was op nieuw leven.
En Jahweh sloot een verbond met Jahweh en beloofde nooit meer
alles en iedereen te vernietigen. Als teken hiervan hing Hij zijn boog
aan de wolken.
Hieraan herinnert ons de regenboog, die we ook op de Paaskaars
hebben afgebeeld., want ook deze kaars is een symbool van leven:
teken van de Verrezen Heer die niet dood is maar leeft.
Riet van Overbeek
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Granietsteenkaarsjes:
Gerardus Majellakerk 90 jaar!
Deze kaarsjes zijn te koop voor € 5,- in
de kerk en op het secretariaat, ook op
zaterdagavond
in
Konngsvoorde.
We hopen er wat geldmiddelen van over
te houden om het 90-jarig bestaan in
december van de Gerardus Majellakerk
te kunnen vieren. Er staat een afbeelding
op van onze eigen kerk. Als de kaars van
binnenuit opgebrand is, past er een
theelichtje in en hebt u opnieuw een
kaarsje.
Het kaarsje mag maar vier uur branden,
dan uit doen. Bij langer branden wordt
het te heet en smelt helemaal weg. Het staat op de onderzijde van het
kaarsje!

De laatste bladzij van de bijbel

Plak dit boek niet met zegels af.
Zet de bijbel niet in de kast tot slot op slot.
Sla hem niet dicht, hij is nog niet uit.
Laat hem voor altijd opengeslagen;
het laatste woord is nog niet gezegd.
Er zit nog meer in dan je dacht.
Laten we gauw beginnen.
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Verzegel de toegang nog niet.
Sla de deur van de kerk niet achter je dicht.
Hij hoort niet gesloten, want sluit niemand uit..
Laat de poort voor altijd wijd open
ook als buiten het stormen dreigt.
Er staat nog veel te doen en te beleven.
We maken alvast snel een begin.
Naar Openbaring 22,10
Karel Eykman

Palmzondag

Belangrijke gegevens
Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361
Secretariaat van 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;

Hosanna!
Gezegend Hij die komt in de naam van
de Heer!
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