De Brug

Jaargang 11, april 2015

Sams Kledingactie
Zaterdag 25 april
10:00 tot 12:00
uur

Donderdag 23 april
Koffie ochtend
10:00 tot 12:00
uur

Kindernevendienst
Zondag
5 april
om 10:00 uur

Aanbidding in de
Pio-kapel
donderdag
9, 16, 23 en 30
april
van 16:00 tot 17:00 uur,

PAASWENS
Plotseling is de hele kosmos in beweging.
Diepe duisternis overdekt alles en allen.
Maar precies dan, als de nacht je overvalt,
Breekt het nieuwe leven open:
hemel en aarde raken elkaar.
Zie: opnieuw een groot licht
- zoals toen, aan het begin.
Engelen begeleiden Hem omhoog,
met muziek en lofzang
- zoals toen, bij zijn geboorte.
De handen van Jezus
raken de handen van de Eeuwige.
Hij, die door mensenhanden is vermoord,
wordt nu op handen gedragen.
Is dit licht zo verblindend
of durven zij niet te kijken
naar dit onbegrijpelijke schouwspel
van engelen en muziek
van beweging tussen hemel en aarde ?
De ene wachter valt ter aarde, op zijn knieën,
de ander dieper nog in het stof.
Zou het dan toch waar zijn ?
Is Hij die Mensenzoon, Messias, Koning ?
Is Hij de Levende in ons midden ?
Zalig Pasen,
Hans Vugs,
diaken – pastor
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UIT ONZE PAROCHIE AGENDA
Op zaterdag 28 februari 2015 werd onze Piokapel overstroomd door een
hele blije en vrolijke familie, die meegekomen waren om twee kinderen uit
hun familie van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met
Johan Vogelsang en Samantha van den Hoek, papa en mama van
CHENOVEVA VOGELSANG en ROCHANA VOGELSANG waren
meegekomen Patrick Vogelsang en Annie Henraath, de peetoom en
peettante van Chenoveva en Patrick Vogelsang en Michelle van den Hoek
peetoom en peettante van Rochana. Opa’s en oma’s en veel ooms en tantes
en heel veel vriendjes en vriendinnetjes waren er allemaal getuige van dat
Chenoveva en Rochana gedoopt werden en daarmee opgenomen in de
geloofsgemeenschap. Rochana is geboren op 12
april 2011 en Chenoveva op 14 september 2014.
Beide kinderen hebben het kruisteken van Jezus
ontvangen en hun papa en mama, hun peetoom
en peettante, opa’s en oma’s hebben allemaal
een kruisje op hun voorhoofd gegeven. Vol
spanning luisterden ze naar het verhaal van
Jezus en hebben daarna gesproken over datgene
wat er allemaal nodig is bij een doop. Vol lof
waren de kinderen over de mooie doopkaars die
en Rochana en Chenoveva kregen. Niemand
was te lui om samen een groot dak boven onze twee dopelingen te maken.
Rochana en Chenoveva voelden maar al te goed dat zij zeer welkom waren
binnen de hele familie en kennissenkring. Bij de doop kregen zij de
volgende namen : Rochana, Rosalia, Wilhelmina, Adriana, Catherina,
Johanna en Chenoveva Johanna, Henrica, Huberdina, Petronella, waarmee
papa en mama aangeven dat hun twee schatten geen eenlingen zijn maar
door het veel mensen met elkaar verbonden. Na het kruisje met Chrisma
olie, mochten de peettantes de doopkaars van hun petekind aansteken en
die waren op hun beurt weer heel blij en gaven wat van hun nieuwe vuur
door aan alle kinderen. Nadat we het Onze Vader hadden gebeden, zijn we
naar de grote kerk gegaan om Moeder Maria haar hulp en steun voor onze
dopelingen en voor ons allen te vragen. Natuurlijk hebben we lang zullen
ze leven gezongen en vol enthousiasme hebben ze de doopklok geluid.
Rochana en Chenoveva wonen met hun ouders in de Vincent van de
Heuvelstraat 46.
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Op zondag 22 maart 2015 werd onze Piokapel weer gevuld met heel veel
gezellige mensen die kwamen om DEXTER VAN DEN HEUVEL met
grote broer Denzel en zijn papa en mama Maarten van den Heuvel en
Chantal van den Heuvel – Bergmans, met veel opa’s en oma’s met
peetoom Dirk van den Heuvel en peettante Ilona de Beer – van de Ven,
ooms en tantes en veel vriendinnetjes en vriendjes. Papa en mama hebben
gezegd hun uiterste best te zullen doen voor hun lieve schatten en de
peetouders hebben plechtig Dexter beloofd dat hij altijd bij hen welkom is,
dat de deur voor hem open staat. De aanwezige kinderen hebben gezegd
dat als Dexter straks groter gegroeid is, dat hij dan met hen mee mag
spelen. Er waren zelfs twee meisjes die tegen Maarten en Chantal hebben
gezegd, als ze eens weg moeten en er is niemand om op Dexter te passen,
dat zij hen mogen bellen. Een heel mooi aanbod. Bij de vraag hoe komen
jullie als papa en mama aan de naam Dexter, toen kwam er als antwoord:
oma wilde Dex en daar hebben we maar Dexter van gemaakt. In vroeger
jaren was het maar heel gewoon dat de oma de naam van de boreling gaf.
Misschien keren oude tijden weer terug. Nadat Dexter met fles in zijn
mond een kruisje kreeg, heeft hij dat ook gelaten van veel mensen mogen
ontvangen. Na het verhaal van Jezus was het Job die ons kon vertellen, ja
je moet altijd samen spelen en samen delen, hij had de boodschap van
Jezus heel goed begrepen. Dexter kreeg toen hij gedoopt werd de namen:
Dexter, Adrianus, Martinus, namen van opa en van papa. De kinderen
waren unaniem van mening dat het doopwater, waar Dexter mee gedoopt
is, wel heel koud was. Na het kruisje met Chrisma olie, kreeg ook Dexter
een doopkaars, die door de kinderen als heel mooi werd bestempeld.
Peettante Ilona maakte deze aan de paaskaars aan, en mocht in opdracht
van Dexter aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur doorgeven.
Daarna hebben we samen het Onze Vader gebeden en zijn we in een grote
optocht naar Moeder Maria gegaan om haar hulp en steun te vragen. Omdat
grote broer in afgelopen dagen drie jaar was geworden, hebben we samen
gezongen lang zullen ze leven. En natuurlijk werd de doopklok geluid door
de kleinste en die konden me er wat van. Het
was een hels lawaai. Dexter en Denzel wonen
met hun papa en mama in de Hobbemastraat 2.
Samen hebben we gezongen: Lang zullen ze
leven.
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WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEGEVEN:
Op 7 maart 2015 hebben we heel plotseling CARLO OERLEMANS uit
handen moeten geven. Carlo mocht 50 jaar jong worden. Carlo was
weduwnaar van Annelies Oerlemans – van Cleef, die hij 7 jaar geleden uit
handen heeft moeten geven. De kinderen waren op die avond even naar de
stad en komen rond middernacht weer thuis en vinden hun vader dood in
de kamer liggen. Niemand had dit verwacht en daarom werden er en
worden er nog steeds vragen gesteld van: waarom, zo onbegrijpelijk, zo
machteloos. Tussen onze tranen willen de kinderen wel bekennen dat zij
een ontzettend lieve vader hebben gehad, die graag met zijn kinderen mee
wilde trekken door het leven. Een vader die erg gevoelig was, maar nooit
met zijn gevoelens voor de dag kwam. Hij wilde daar zijn kinderen niet
mee belasten. Carlo was thuis als zijn kinderen thuis kwamen. En dan
wordt er van beide kanten vaak gevraagd en: Hoe is het? Dan gaf hij altijd
als antwoord: alles gaat goed. Maar de kinderen konden aan zijn ogen, aan
zijn doen en laten zien dat dit niet zo was, als hij liet voorkomen. Onze pap
stond voor zijn Annelies, voor zijn kinderen en
voor iedereen klaar die een beroep op hem
deed. Velen heeft hij geholpen, op de eerste
plaats door vanuit zijn eigen radio-zendkamer
voor heel veel mensen een plaatje te draaien,
dat zij hadden aangevraagd. Dan deed hij daar
meestal de groeten bij, of de felicitaties, naar
gelang het hem wel meegedeeld. Onze pap was
een levensgenieter, hij hield van lekker eten en
drinken. Hij ging met zijn gezin naar Center
Parcs op vakantie en dan kreeg iedereen de
aandacht die hij of zij zo nodig hadden. Hij
was door het dolle heen, toen hij opa mocht
worden. Jammer genoeg heeft hij te weinig met
Djayden gespeeld, want hij wilde nog zo vaak
met hem op stap gaan en dan alle aandacht aan hem besteden. Pap en opa,
je hebt veel voor ons gedaan in je leven, rust nu maar uit en mag hij samen
met ons mam en oma voor altijd gelukkig zijn in de hemel. Dank je wel.
Carlo woonde in de S. Jansenstraat 50.
Op maandag 17 maart 2015 is in huize Mater Misericordiae rustig en
vredig te midden van allen die haar dierbaar zijn COR VAN WANROOIJ
- KROON overleden. Cor mocht de mooie leeftijd van negentig jaar
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behalen. Het kaarsje was op, zij mocht op een heel mooi, maar zeer
bewogen leven terugkijken. Het leven van moeder wordt gekenmerkt door
heel veel en hard werken. Altijd stond zij klaar voor de medemens,
natuurlijk op de eerste plaats voor haar gezin en haar familie, maar als
iemand een beroep op haar deed dan kon je altijd op haar rekenen. Van
thuis uit had zij geleerd dat er in het leven waarden en normen zijn, die elk
mens moet toepassen. Nou dat was niet tegen dovemansoren oren gezegd,
want haar devies was dienstbaar zijn aan iedereen, zonder speciaal te doen
wie het was. Haar ouders en schoonouders heeft zij tot aan hun einde toe
geholpen, naast haar drukke gezin en naast haar werkhuizen kon zij dit er
nog wel bij doen en altijd met heel veel plezier. De zwaarste klap kreeg zij
toen heel onverwachts tijdens zijn werk op de vrachtauto haar zoon Piet
een fataal ongeluk over kwam. Dit verlies heeft zij maar moeilijk een plaats
in haar leven kunnen geven, maar met haar man en de kinderen werd dit op
bepaalde momenten wel mogelijk. Alsof dit nog niet voldoende was, moest
zij vader na een bedrijfsongeval thuis verzorgen, iemand die gehandicapt
en hulpbehoevend werd. Maar ook deze klus heeft zij kunnen volbrengen,
zonder te mopperen, steeds weer voor haar schat een inspirerend en te
dragen woord te spreken. Uiteindelijk heeft ook zij hem uit handen moeten
geven en in de handen van God mogen leggen. Moeder, oma en klein
omaatje was ook een gelovige vrouw, die een grote eerbied had voor
moeder Maria, ja zo menselijk nabij, zij die ook een moeilijk leven heeft
gehad. Dat was de inspiratiebron voor klein omaatje, wat Zij kon, moest zij
ook wel kunnen. Dat gaf haar moed en doorzettingsvermogen. Ook in het
wijkgebouw was zij een graag geziene persoon, die daar veel en goed werk
verrichtte. Ja zelf tijdens de grote vakantie, als de mensen van het
wijkgebouw in staat werden gesteld om een of twee weken gezellig op
vakantie te gaan, ging zij mee om te koken. En hoewel zij maar klein van
stuk was ging niemand met haar een loopje nemen. Haar devies was: zorg
dat je altijd eerlijk bent, aan bedrog had zij een broertje dood. In huize van
Wanrooij was het altijd: wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een
ander niet. Moeder, oma en klein omaatje dank je wel voor alles wat jij
voor ons hebt gedaan, rust nu maar met ons vader en opa, maar ook met
onze broer Piet uit, maar blijf ons allen, groot en klein, op onze levensweg
begeleiden.

Dat zij rusten in vrede.
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Ons programma voor Pasen
Zaterdag
28 maart
17:30 uur
Palmzondag Kerk
19:00 uur
Palmzondag “Koningsvoorde
Zondag
29 maart
10:00 uur
Palmzondag
Maandag
30 maart
19:00 uur
Boeteviering “Koningsvoorde
Dinsdag
31 maart
19:00 uur
Boeteviering Kerk
Donderdag 2 april
11:30 uur
Witte Donderdag “Viering Zonnebloem”
19:00 uur
Witte Donderdag Kerk met dameskoor
19:00 uur
Witte Donderdag Koningsvoorde met
samenzang
Vrijdag
3 april
15:00 uur
Goede Vrijdag Kerk
19:00 uur
Goede Vrijdag Koningsvoorde met
samenzang
Zaterdag
4 april
18:00 uur
Paaswake Koningsvoorde met dameskoor
20:30 uur
Paaswake Kerk met herenkoor
Zondag
5 april
10:00 uur
1e Paasdag met gemengd koor
Maandag
6 april
10:00 uur
2e Paasdag met samenzang
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Intenties in de Gerardus Majellakerk
en Koningsvoorde

Donderdag 2 april
samenzang

17:30 uur
19:00 uur

Vrijdag 3 april

Zaterdag 4 april
Zondag 5 april
Maandag 6 april

17:30 uur
19:00 uur
18:00 uur
10.00 uur
10:00 uur

Zaterdag 11 april
Zondag 12 april

17:30 uur
10.00 uur

April 2015
Witte Donderdag Kerk
Witte Donderdag
Koningsvoorde
Goede Vrijdag Kerk
Goede Vrijdag Koningsvoorde
Pasen
Nellie de Man 1e jaargetijde
Riet Rijnen- van de Langerijt
Ineke Vugs – van Etten
Lieneke Gerrits – van Dommelen
Eugène Stassen
Frans Bastings
Ouders Beelen – Koteck
Annelies en Ad van Dijk-Beelen
Opa en Oma Smolders-van
Lieshout
Overleden Familie van Gool
Piet de Jong
Fien Hultermans – van Hautum
v.w. Verjaardag
Hein en Trees Libregts – Seegers
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Zaterdag 18 April
Zondag 19 April
Eerste communie

17:30 uur
10.00 uur

Zaterdag 25 April
Zondag 26 April

17:30 uur
10.00 uur

Gust en Jetje Lips – Maas
Ineke Vugs – van Etten
Frans van Etten
Tiny Weyers – van Pelt
Piet Weyers
Ineke Vugs – van Etten
An Boogers – Schapendonk
Frans Bastings
Maria Nouwes vw verjaardag
Fien Hultermans – van Hautum
Hein en Trees Libregts – Seegers
Ineke Vugs – van Etten

Geheugensteuntjes

Woensdag
Witte
Donderdag
Goede Vrijdag

1 April
2 April

Paas Zaterdag

4 April

Zondag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

5 April
6 April
8 April
9 April
9 April
14 April
15 April
16 April
19 April
23 april
23 April
23 April
23 April
30 April

3 April

13:30 uur
17:30 uur
19:00 uur
15:00 uur
19:00 uur
18:00 uur
20:30 uur
10:00 uur
10:00 uur
13:30 uur
16:00 uur
20:00 uur
10:30 uur
13:30 uur
16:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
10:30 uur
16:00 uur
20:00 uur
16:00 uur

Communie voorbereiding
Kerk
Koningsvoorde
Kerk
Koningsvoorde
Koningsvoorde
Kerk
Pasen / Kindernevendienst
2e Paasdag
Communie voorbereiding
Stille Aanbidding
Bijbelgroep Hans 2006
Pio Morgen
Communie voorbereiding
Stille Aanbidding
Eerste Communie
Redactievergadering de Brug
Koffie Ochtend
Stille Aanbidding
Bijbelgroep Hans 2006
Stille Aanbidding
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Goede Week.
Met Palmzondag beginnen we aan de Goede Week, de week in onze
geloofsgemeenschap die van het grootste belang is. We gaan ons
voorbereiden op de Witte donderdag, de dag dat Jezus met zijn leerlingen
de bevrijding uit Egypte weer herdenkt. Maar die ook uitloopt op de
maaltijd waarin Hij ons allen vraagt om die maaltijd te blijven houden en
dan aan Hem te denken.
Dan volgt de Goede Vrijdag, de dag dat Jezus door Pontius Pilatus wordt
veroordeeld, zonder enige noodzaak, tot de kruisdood. En de Paaszaterdag,
de dag dat Jezus rust in zijn graf om daaruit de volgende dag te verrijzen.
Ons Pasen, het feest dat u en mij telkens weer zegt: Mensen wij blijven
door de dood voor altijd leven. Daarover wil ik enkele meditatie geven, die
u wellicht op enig moment in deze dagen tot nadenken brengen.
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Pastorale zorg:
diaken J. Vugs tel. 06 – 22 45 33 61
Secretariaat : Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg
Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 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: za. 17.30 uur in de Pio-kapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Pio-kapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna
koffie.
Financiën:
Giro (I BAN) NL94 INGB 0001 0688 20,
Bank (I BAN) NL64 RABO 0171 2002 17
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)
Contactblad “De Brug”
Kopij vóór 22 april middels e-mail adres:
info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.
Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website : www.hlgm.nl
Redactie Parochieblad “De Brug”
M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt , P. de Koning
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