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Vreugde bij God en bij mensen
Vreugde bij God,
om mensen die hun handen
niet laten verslappen,
die hun handen laten wapperen.
Mensen die de vluchteling
opmerken en steunen.
Mensen die de vreemdeling
gastvrij onthalen.
Mensen die opstaan tegen de machten
die ons bedwingen.
Zij werken aan gerechtigheid en vrede.
Zij zijn de bode van een nieuwe tijd.
Zij zijn de kiem
van een nieuwe aarde.
Naar Sefanja 3, 14-18

‘Als met Sint Nicolaas regen en wind u plagen,
zal er met Kerstmis sneeuw voorbij jagen.’
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ADVENT,

In onze kerk zijn gedoopt:

TIJD OM TE ZORGEN.
Het is een oud verhaal dat er ook een vierde koning
op weg was gegaan, maar dat hij het bewuste tegenkomen
op die 6de januari miste, omdat er telkens onderweg
een beroep op hem gedaan werd.
Hij arriveerde in Jeruzalem, juist toen Jezus gekruisigd werd.
Te laat dus, maar toch nog net op tijd
om bij het cruciale moment
het hart van de verlossing te horen kloppen.
Hij had zijn tijd verloren, dacht hij
totdat hij hoorde dat ook Jezus
heel veel tijd verloren had voor mensen….
Zo vaak zeiden zijn vrienden
dat hij tijd moest maken voor zijn carrière,
en zijn koninkrijk te stichten, de staatsgreep te wagen,
de gunst van het volk te benutten om zijn macht te vestigen,
Maar hijzelf ging eindeloos door met tijd te maken
Voor zieken en kinderen, voor de mensen gewoonweg.
Tijd is geld,
tijd voor carrière maken, tijd voor topprestaties,
tijd voor ontspanning.
Men mag ook gewoon maar tijd verliezen
Aan het zorgen voor mensen
Ik wens u allen toe
dat de komende tijd een tijd van zorgen,
maar bovenal een tijd van liefhebben zijn,
zo vinden we de vrede in ieder mens
groot en klein.
Hans Vugs, diaken-pastor
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Op zondag 8 november 2009 werd de
Piokapel gevuld met veel vrolijke
mensen, bijeengekomen voor de doop
van NISA WIJNANS. De papa en
mama, Robert Wijnans en Viola
Wijnans – Hooghuis waren met hun
Caronne, met opa’s en oma’s, met
familieleden en veel vrienden en
vriendinnen gekomen om hun nieuwe
wereldburger
in
onze
geloofsgemeenschap op te nemen.
Papa en mama hebben plechtig beloofd
dat zij voor Nisa een voorbeeld willen zijn om haar de weg van Jezus
te wijzen, door hun eigen levenswijze, maar ook door haar verhalen
uit de Bijbel te vertellen. Ronald van Geel en Marion Hooghuis, de
peetoom en peettante van Nisa, hebben aan Nisa verteld dat zij altijd
welkom is bij hen, en dat zij nimmer een afspraak hoeft te maken. De
deur staat altijd open. Nadat Nisa het kruisteken van Jezus heeft
ontvangen, en allen hun geloof hebben beleden is Nisa Viona Maria
gedoopt, iedereen is daarvan getuige geweest. Maar we zijn Nisa
voorgegaan naar Moeder Maria en hebben haar dank je wel gezegd,
maar ook haar hulp in geroepen voor het gezin Wijnans. Na het lang
zal ze leven en het luiden van de klok, werd het feest thuis
voortgezet. Nisa woont met haar zus en papa en mama in de
Mullengenstraat 24, te Tilburg.
Zondag 22 november 2009 kamen we samen om RENSKE VAN
DER MARK in onze parochiegemeenschap op te nemen. Django
van der Mark en Wendy Bouwens, de vader en moeder van Renske,
waren vergezeld van hun twee andere dochters Kelly en Djamilla,
van opa’s en oma’s, familieleden en vriendinnetje van Renske.
Samen hebben zij op zich genomen om voor Renske te zorgen, haar
te begeleiden op haar levensweg en met haar te spelen. De peetoom
en peettante, Rene Bouwens en Vera Priems, waren overduidelijk dat
zij hun verantwoordelijkheid voor Renske volledig willen dragen.
Renske liet duidelijk weten dat het doopwater wel aan de koude kant
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was, want zij liet wel een geluidje horen. Maar dat was weer zo
voorbij toen mama liefdevol haar hoofdje had afgedroogd. Nadat we
een groet hadden gebracht bij Maria, en we het lang zal ze leven
hadden gezongen, mocht Anoek en Djamilla de klok luiden, nou die
heeft lawaai gemaakt!!. Renske woont met haar ouders en zusjes in
de Kapucijnenstraat 21 te Tilburg
Op diezelfde zondagmiddag was de Piokapel tot de nok toe gevuld.
Heerlijk knus zat iedereen bijeen en hebben we ROMY
VERHAREN welkom geheten in onze parochiegemeenschap. Boy
en Ilona Verharen – Hoogkamer, de papa en mama van Romy, waren
met veel opa’s en oma’s, familieleden en een vriendje dat niet alleen
thuis kon blijven, naar hier gekomen en hebben haar gezegd dat zij
bij iedereen binnen mocht komen en dat alle deuren altijd voor Romy
openstaan. Melvin Hoogkamer en Valery van den Bergh, de
peetouders van Romy, hebben dit nog eens duidelijk voor allen
verwoord. In een lange stoet zijn we naar de Mariakapel in de kerk
gegaan en we hebben daar ons lichtje gebracht en gevraagd dat
Maria, ook de moeder van Romy wil zijn en haar wil beschermen.
Dat zij lang mag leven hebben we met zijn allen gezongen en
natuurlijk de klok geluid.

We hebben uit handen moeten geven:
Op vrijdag 23 oktober 2009
hebben we heel onverwacht
afscheid moeten nemen van
HENK VAN HUIJGEVOORT.
Hij is maar 62 jaar jong mogen
worden. In 2001 heeft hij in
dezelfde periode zijn Monty
moeten afgeven en nu is hij
opgenomen in Gods vaderhuis.
Henk
had
ondanks
zijn
herseninfarct wat hij in 2002 had
gekregen, een vrolijk kerel
gebleven. Hij had wel zijn
beperkingen, maar ging daar heel
goed mee om. Elke zondag was
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Henk present in onze kerk, altijd veel te vroeg en met mij maakte hij
er een sport van wie het eerste zou zijn. En was hij eerder dan ik, dan
kreeg ik gegarandeerd de opmerking: “ge kon er vanmorgen niet uit,
hé manneke!” Hij had het best naar zijn zin in de Nieuwstraat; hij
werd door de buren met liefde opgevangen en hij wist zich door hen
beschermd. Henk heeft zich steeds in zijn leven dienstbaar opgesteld
naar iedereen toe. Mag hij nu van zijn en onze Schepper horen, kom
binnen in mijn Rijk van vrede. Henk woonde in de Nieuwstraat 75 te
Tilburg.
OP zondag 25 oktober 2009 hebben we afscheid moeten nemen van
FRANS DE REGTER, die sinds 21 november 1961 echtgenoot is
van Theresia van Hautum. Frans heeft de leeftijd van 66 jaar mogen
halen. Frans was een huiselijke man, die heel veel hield van zijn
gezin. Als hij kon was hij met zijn kinderen en later zijn
kleinkinderen op weg, genietend van de natuur en daar wilde hij zijn
kinderen ook warm voor krijgen. Hij was een harde werker, wilde
heel veel, maar het heeft hem niet altijd meegezeten. Hij hield van
feestjes en partijen, en hij wilde alles vieren, zelfs dat hij weer een
dag ouder geworden was. Te midden van mensen voelde hij zich
thuis op de camping, maar dat mocht ook aan de Piushaven zijn en
dan werden er sterke verhalen verteld. Hij klaagde nimmer en was
zeker geen zeur, een vrolijk opgewekt man, die zijn hart op de goede
plaats had en zich nimmer boven de ander voelde. Mag hij nu voor
altijd beloond worden door onze God met een plek in de hemel.
Frans woonde met zijn vrouw Theresia in de Hopliedenkade 131.
Op maandag 26 oktober 2009 is rustig ingeslapen TOOS VAN
IERLAND - VAN DE VEN in de leeftijd van 80 jaar. Zij is
overleden in de Verpleegafdeling van Koningsvoorde. Toos is sinds
20 juli 2006 weduwe van Frans van Ierland. Een moeder en oma die
zeer eenvoudig is geweest in heel haar leven, die zorgzaam was voor
allen die ze lief had. Zo heeft zij geleefd en zo is zij heen gegaan.
Vooral de laatste jaren liet haar lichamelijke gezondheid het te
wensen over. Steeds meer begon ze te sukkelen, kreeg steeds meer
pijnen, maar het zou moeder van Ierland niet zijn geweest: klagen
kwam bij haar niet voor. Daar belast je de kinderen en kleinkinderen
niet mee, die hebben al genoeg. Moeder hoe is het dan was steeds
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haar antwoord: goed, en als je dan heel goed keek wist je wel beter.
Moeder en oma je hebt heel je leven je best gedaan, rust nu maar uit
en zorg met onze pa nu maar voor ons. Laat ons niet in de steek.
Dank voor alles en mag God je opnemen in zijn eeuwige vreugde.
Vrijdag 30 oktober 2009 is in de leeftijd van 64 jaar overleden FONS
SOFFERS, echtgenoot van Lia Soffers – de Bree. Fons heeft heel
zijn leven zich ingezet voor zijn gezin, zijn bedrijf, maar ook heel
speciaal voor de mensen die het in onze maatschappij niet
gemakkelijk hebben. Hij wist op de meest belangrijke momenten van
het leven present te zijn met een kleine attentie, maar die bij heel
onbekende mensen heel veel vreugde en dankbaarheid bracht. Fons
stond ook voor iedereen klaar en zei dan: dat doe ik wel even voor
jou. Zo was hij de ander aan het helpen en een ongeluk zit vak in een
klein hoekje, ook op dat moment van het leven van Fons. Iedereen
vertrouwde en geloofde dat hij er wel boven op kwam, maar ondanks
dat hij keihard heeft gestreden, mocht het niet lukken. Vader en opa
Fons was een liefdevolle man, die zijn hart op de goede plaats had,
iemand die niet veel voor zichzelf nodig had, maar daardoor heel veel
kon missen, op de eerste plaats voor zijn gezin. Hij kende de
kneepjes die een mens er bovenop hielpen, een knipoog, een
schouderklop, een goed woord, recht uit het hart en welgemeend. De
kinderen en kleinkinderen mogen trots zijn op zo’n vader en opa. De
parochie Lidwina Gerardus Majella is hem heel veel dank
verschuldigd. Jammer dat hij zo vroeg van ons werd weggenomen.
Fons woonde met zijn vrouw Lia in de Bijsterveldenlaan 215 te
Tilburg.
Op dinsdag 3 november 2009 is te midden van allen die haar lief
waren rustig ingeslapen JOKE ABEN – BUSTER, sinds 27
augustus 2009 weduwe van Piet Aben. De laatste tijd ging het niet
meer zo goed met Joke, ze miste Piet, maar ze wilde nog dolgraag
doorgaan. Ze heeft gevochten, maar de belangrijkste organen van de
mens waren zo aangetast, dat het geen haalbare kaart was. Nadat zij
het sacrament van de laatste levensfase had ontvangen is zij in de
vroege avond nadat ze van ieder afscheid had genomen rustig heen
gegaan. Een moeder en oma die lief en zorgzaam was, die jong van
geest, ijdel en modern, verwend en toch ook wel eigenwijs was. Ze
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was vitaal en een bezige bij, die in ons dameskoor haar vaste plek
had en daarmee ook het sociale contact met heel de wijk kon houden.
Ondanks dat zij verhuisd was naar de Reeshof, om dichter bij de
kinderen te zijn, was heel haar interesse wel in de Trouwlaan. In
september is zij nog meegegaan met de bekende Trouwlaan
ziekendag, een tocht door het Brabantse land en daar heeft ze nog
met volle teugen van genoten. Mag zij nu voor eeuwig met haar Piet
zijn verenigd en vanuit die plaats voor ons allen een voorspreker zijn.
Moeder en oma rust zacht. Joke woonde de laatste jaren in de
Keldonkstraat 13.
Woensdag 4 november is in huize het Laar in de leeftijd van 90 jaar
rustig ingeslapen ANNIE BROUWERS – VAN HOUTUM, sinds 9
november 2001 weduwe van Marinus Brouwers. Een liefdevolle,
zorgzame moeder en oma is overleden. Dat zij veel liefde had en
zorgzaam was bleek al op die zondagavond 11 oktober, toen iedereen
opgeroepen werd voor het sacrament van de laatste levensfase. En
alle jongelui, die door heel Nederland verspreid zat, met hun
verplichtingen, waren aanwezig om ook oma op dit moment te
sterken en nabij te zijn. Het was een moeder met heel veel pit, en die
graag alles regelde. Moeder heeft een hele zware periode in haar
leven gekend toen zij veel te vroeg haar dochter Johanna moest
afgeven. Haar oogappeltje waar zij zoveel oor gedaan had, ja zelfs
met haar en vader Marinus naar Lourdes om beterschap te vragen.
Het heeft niet mogen baten. Maar door haar doorzettingsvermogen
door de hulp van vader en de beide dochters is zij er weer bovenop
gekomen. Ook na vaders dood werd het leven moeilijker en werd zij
steeds zieker. Toch heeft zij heel bewust haar 90ste verjaardag mogen
vieren. Wij hopen en bidden dat zij nu met vader en met Johanna
verenigd is bij de goede God en dat zij van uit de hemel ons allen
mogen begeleiden.
Op dinsdag 10 november 2009 is in huize St. Elisabeth in Goirle
rustig en kalm, in het bijzijn van allen die haar lief waren, LUCIA
VAN DE PUT - JANSEN, ingeslapen. Als 2 jarig meisje overleed
haar moeder en moest zij naar het weeshuis op de Oude Dijk. Voor
de oorlog is zij getrouwd en in 1945 was zij weduwe. Inmiddels was
Albert geboren. Gelukkig vond zij een nieuwe grote liefde en
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trouwde in 1948 met Wim van de Put. Moeder was een echte moeder,
zij was de spil van haar gezin, dat inmiddels uitgegroeid was met 3
zonen. Zij heeft nog meerdere klappen moeten incasseren in haar
leven, want in 1999 moest zij haar 49 jaar oude zoon afgeven, iets
wat maar heel moeilijk te dragen is voor een moeder. Maar zij klom
toch weer uit dat diepe dal en ging weer verder haar levensweg. Haar
deur van haar huis stond altijd open voor iedereen, je hoefde daar
nooit te bellen, je wist dat je van harte welkom was. Maar je wist ook
dat er een luisterend oor was, dat je oprecht werd genomen en
serieus, moeder en oma had haar hart op de go4de plek zitten en liet
dat ook vaak spreken. Mag zij nu tezamen zijn met haar geliefden en
met zoon Wim, en mogen zij daar voor eeuwig gelukkig zijn en voor
ons ten beste spreken bij God.
Zaterdag 14 november 2009 is in het verpleegtehuis de Vleugel aan
de Oerlesestraat 205 rustig en kalm van ons heen gegaan SJAAN
VERMEER – VAN IERSEL, weduwe van Bert Vermeer. Komend
uit een groot gezin heeft zij geleerd hoe het leven kan verlopen en
wat er van je verwacht wordt. Werken en klaar staan voor de ander,
dat heeft zij gedaan. Na de dood van Bert verliep het leven niet zo
eenvoudig meer. Ze was steeds op pad, had het altijd heel druk,
moest nog van alles. Ook zij werd een slachtoffer van geheugenverlies en daardoor opgenomen in de Vleugel. Een huis waar ze
graag verbleef, maar toch nog steeds riep dat ze naar huis wilde. Tot
overmaat van ramp heeft ze nog mee moeten maken dat ze op haar
oude dag nog moest verhuizen naar St. Jozefzorg, omdat de Vleugel
verbouwd moest worden. Op 9 november komt zij weer in de
Vleugel terug en moet weer wennen aan de nieuwe omgeving, en
steeds meer is zij de draad kwijt. Schoonzus Bets heeft heel veel voor
haar gedaan en kwam haar elke dag opzoeken en eten geven om zo
de verpleging een handje te helpen, maar ook om Sjaan zo goed
mogelijk te verzorgen en aandacht te geven. Moeder en oma dank je
wel voor alles wat je voor ons gedaan en betekend hebt en mag jij nu
voor altijd wonen in Gods Vaderhuis. Rust zacht.

leeftijd van 81 jaar mogen bereiken. Vader en opa was een harde
werker, die zich steeds heeft ingezet voor zijn gezin, zijn vrouw en
kinderen en later voor zijn kleinkinderen. Hij heeft ze alle op zijn
manier verwend: alles was voor moeder en de kinderen en
kleinkinderen. Zelf had hij maar heel weinig nodig. Maar wel moest
hij ’s avonds om 20.00 uur stipt zijn borreltje cognac hebben, niet
eerder, maar zeker niet te laat. Alles stond reeds klaar zodat hij bij de
eerste slag van 20.00 uur kon inschenken en kon drinken. Hij had ook
best zo zijn eigenaardigheden. Toen hij met de Vut ging heeft hij zijn
werkschoenen zover als mogelijk was weggeschopt. Vanaf dat
moment heeft hij alleen nog maar pantoffels aan zijn voeten gehad.
Of hij nu thuis was, naar de winkel moest of naar welk feest dan ook,
Harrie kwam en ging op zijn pantoffels. Hij was dienstbaar aan
iedereen en voor heel de buurt deed hij de boodschappen en was
onvermoeibaar. Hij legde graag een kaartje, hoogjassen, of rikken of
als het niet anders kon, jokeren. Hij moest wel winnen, al was het
maar 1 cent, verloor hij, dan kon hij voor 100% weer mopperen!.
Mag hij nu verenigd zijn met zijn zoon Theo en met alle anderen die
hem zijn voorgegaan en mag hij vanuit Gods eeuwige woning voor
ons een voorspreker zijn. Harrie woonde met zijn vrouw in de
Cornelis Drebbelstraat 17.

Woensdag 18 november 2009 is toch nog vrij onverwacht van ons
heengegaan HARRIE RAAIJMAKERS, sinds 21 juni 1948
echtgenoot van Annie Raaijmakers – van Hautum. Hij heeft de
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Sjef van Iersel, Piet Aben
Henk Mutsaers vw.jaargetijde
Adriana Vermeer- van Iersel

Intenties in de Gerardus Majellakerk
december
vr. 4 dec.
za. 5 dec.
zo. 6 dec.

10.30 uur
17.30 uur
10.00 uur

di. 8 dec.

10.30 uur

za.12 dec.
zo 13 dec.

17.30 uur
10.00 uur

Eerste vrijdag
Johan Thijssens
Bert Edel, Ad van Tilborg
Mientje de Man-Spaninks
1ste jaargetijde
Betsie Laan- van Laarhoven
1ste jaargetijde
Ouders van Eijck- v.d. Schoot
Theresie de Bont- Strato
Ineke Vugs- van Etten
Theo Zoontjens vw. Jgt.
Riet van de Wouw- Janse
Riet van Etten-Bours en
echtgenoot Ton van Etten vw, jgt.
Pio-morgen
Pater Nico Schoenmakers
Diny Oeijen- de Bont 1ste jgt.
Ineke Vugs- van Etten
Jack van de Klundert vw, verj.
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do. 17 dec.

13.30 uur

Kerstviering Zonnebloem

za.19 dec.
zo.20 dec.

17.30 uur
10.00 uur

di. 22 dec.

19.00 uur

Johan Thijssens
Jan van Schooten vw. Jgt.
Theresie de Bont- Strato
Ineke Vugs- van Etten
Ad van Tilborg
Annie van Bergen – Weijtmans
1ste jaargetijde
Piet Robben vw. jaargetijde
Boeteviering

do.24 dec.
vr. 25 dec.

19.30 uur
22.00 uur
10.00 uur

za.26 dec.
zo.27 dec.

10. 00 uur
10.00 uur

Kerstavond (zie kerstmorgen)
Kerstmorgen
Joke v/d Berg-Brouwers vw. jgt.
Bert Edel
Anneke Hartogs- de Beer
Ineke Vugs-van Etten vw. Jgt.
Ouders van Eijck- v.d.Schoot
Frans Engel, Sjef de Jong
Piet Aben, Jo Swinkels
Hennie Priems- Tegelaers en zoon
Jurgen
Tweede Kerstdag ( zie 27 dec.)
Dinie Beekmans- Willemen
Ineke Vugs- van Etten
Frans van Berkel
Toos van Ierland- van de Ven
Annie Brouwers- van Houtum
Riet van de Wouw- Janse
Adriana Vermeer- van Iersel
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do. 31 dec.

19.00 uur

Oudjaar
Ineke Vugs- van Etten

Intenties in Koningsvoorde

za. 5 dec.
za.12 dec.

19.00 uur
19.00 uur

za. 19 dec.
ma.21 dec.
do. 24 dec.
za. 26 dec.

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

do. 31 dec.

19.00 uur

Theresie de Bont- Strato
Sjef van Iersel
Adriana Vermeer- van Iersel
Theresie de Bont- Strato
Boeteviering
Kerstavond
Dinie Beekmans- Willemen
Toos van ierland- van de Ven
Adriana Vermeer- van Iersel
Oudjaar

Advent
“De nacht loopt ten einde, de dag komt
naderbij”.
Op 29 november zijn we aan het nieuwe
kerkelijk jaar begonnen met de eerste
zondag van de Advent. In de liturgie horen
we het evangelie van Lucas voorlezen (
liturgisch rooster van het C-jaar ).
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Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl het
in de buitenwereld steeds donkerder wordt, leven gelovigen toe naar
de komst van Jezus Christus, het Licht der wereld. Het naderen van
het Licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met
behulp van de Adventskrans. De Adventskrans is gemaakt van
dennengroen en draagt vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent
één. Vier brandende kaarsen kondigen het naderende Kerstfeest aan.
De Advent is een tijd van voorbereiding en ook een tijd van boete, al
is dit laatste een beetje op de achtergrond geraakt. De kleur paars van
de liturgische kleding geeft dit echter nog aan.
In de Advent komen we regelmatig de profeet Jesaja tegen en
Johannes de Doper. Zij hebben beide de verwachting van de Messias
verkondigd. Maar ook Maria speelt een belangrijke rol als moeder
van de komende Messias. In haar Magnificat zingt zij haar vreugde
uit, omdat de keus van God op haar viel om moeder van de Verlosser
te worden.
Riet van Overbeek

6 december: Feest van Sint Nicolaas
Wie was hij?
Nicolaas was monnik toen hij omstreeks het
jaar 300 tot bisschop van de Klein-Aziatische
stad Myra werd gekozen. Tijdens een
opwelling van christenhaat werd hij rond 310
gearresteerd en gefolterd, maar dat overleefde
hij. Onder het keizerschap van Constantijn de
Grote, nam hij deel aan het concilie van
Nicea van 325. Dat is haast het enige wat we
weten over zijn leven. De rijke fantasie van
mensen heeft echter rond deze heilige tal van
legendarische wonderverhalen voortgebracht.
Die maakten hem tot beschermheilige van
alle mogelijke groepen in de samenleving: kinderen, zeelieden,
kooplieden, ongehuwde vrouwen en zo meer.
In de legenden staat het medelijden van Nicolaas voor kwetsbare
mensen in moeilijkheden centraal. Zo wierp hij goudstukken in het
huis van een arme man die de bruidschat van zijn dochters niet kon
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betalen. Daardoor verhinderde hij dat de dochters in de prostitutie
terechtkwamen. Ook redde bisschop Nicolaas schipbreukelingen en
gaf hij een ontvoerd jongetje terug aan zijn ouders. Het meest
opzienbarend is het verhaal dat de heiligman drie kinderen uit de
doden zou hebben opgewekt. Zij waren door een gierige herbergier
vermoord.
In de zesde eeuw wordt Nicolaas als heilige vereerd in heel het
Byzantijnse Rijk. Omdat de Turken in 1087 Myra dreigen te
veroveren, wordt het gebeente van Nicolaas overgebracht naar het
Zuid-Italiaanse Bari. Als de Spanjaarden later Zuid-Italië veroveren,
verbreiden Spaanse zeelui de Nicolaasverering over heel WestEuropa. Vandaar de mythe dat Sinterklaas uit Spanje komt. Zwarte
Piet is nog een restant van de Moorse aanwezigheid op het Iberische
schiereiland.
Riet van Overbeek

Geheugensteuntjes

wo. 2 december
do. 3 december
vr. 4 december
ma.7 december
di. 8 december
do. 10 december
ma.14 december
wo.16 december
do. 17 december
do. 17 december
do. 17 december
ma.21 december
di. 22 december

20.15 uur
19.30 uur
10.30 uur
11.00 uur
10.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
20.00 uur
13.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

doopvoorbereiding
Bijbelleesgroep ( Riet )
Eerste vrijdag
Pastorale werkgroep
Pio-morgen
Bijbelgroep ( Hans) 2006
Bestuursvergadering
Bijbelgroep kinderen
Kerstviering Zonnebloem
Bijbelgroep Hans 2008
Brugvergadering
Boeteviering Koningsvoorde
Boeteviering in de kerk
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do. 24 december
do. 24 december
do. 24 december

19.30 uur
22.00 uur
19.00 uur

vr. 25 december
vr. 25 december
do. 31 december
do. 31 december

10.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Kerstavond - Jongerenkoor
Kerstavond - Herenkoor
Kerstavond in Koningsvoorde met
m.m.v. het Koningsvoordekoor
Kerstviering – Gemengd koor
Kindje wiegen: voor de kleintjes
Oudejaarsviering in de kerk
Oudejaarsviering in Koningsvoorde

Kerstviering van de Zonnebloem
De Zonnebloem van de Trouwlaan nodigt u uit
voor de Kerstviering op:
donderdag 17 december
om 13.30 uur.
De Kerstviering wordt dit jaar gehouden in de:
Parochiekerk van Lidwina Gerardus
Majella, Wassenaerlaan 32
te Tilburg
We beginnen om 13.30 uur met een eucharistieviering, verzorgd door
Pastor Ed van den Berge en diaken Hans Vugs, waarna een gezellig
samenzijn in de ontmoetingsruimte van de kerk, met een hapje en een
drankje en een loterij. We hopen dat u erbij kunt zijn.
Mochten wij iemand vergeten zijn een uitnodiging te sturen, laat het
ons dan even horen.
Mevr. Zoontjens, tel. 5705238
Mevr. Weijers, tel. 5424363
Werkgroep ‘De Zonnebloem’
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Eerste communie en Vormsel 2010

Gebed van het lam.

Op zondag 25 april 2010 kunnen de kinderen
van groep 4 hun eerste communie doen. Wij
willen zo spoedig mogelijk weten wie we
kunnen verwachten. Graag opgeven op het
secretariaat van de parochie ( 013-5423455 of
06-22453361 )
Zorg ook tijdig voor een doopbewijs als ze niet
in onze kerk zijn gedoopt.
Het Vormsel wordt toegediend aan de kinderen van groep 8 of ouder
op zondag 6 juni. Ook a.u.b. zo spoedig mogelijk aanmelden op het
secretariaat van de parochie. De viering is dit jaar in onze kerk.
Voor zowel Eerste Communie als Vormsel is er in het begin van
2010 een ouderavond. U krijgt hierover bericht na aanmelding.
Diaken J. Vugs

Lourdesreis in 2010:

Goede God, ik dank u,
dat ik zoveel wordt genoemd in uw heilig boek,
en dat zachtmoedige mensen met mij worden vergeleken
en dat mijn volgzaamheid zo hogelijk wordt geprezen.
Toch wil ik eerlijk bekennen
dat ik niet altijd zo’n mak beest ben geweest,
dat ik wel eens een nijdige trap heb uitgedeeld
en mij niet graag van de bak liet bijten;
en wat het volgen van de herder betreft,
zonder hond was ik heus
wel eens een keertje verdwaald.
Maar nu voel ik hoe,
met het klimmen der jaren,
mijn zachtmoedigheid en mildheid
in mij groeien en sterker en sterker worden;
en ik bid U: leer mij meer en meer
het leven te aanvaarden uit uw hand
en dat ik zonder mij te belgen
de goede dood in de ogen durf te kijken.

** WOENSDAG 9 JUNI TOT EN
MET
14
JUNI
2010:
VLIEGBEDEVAART
NAAR
LOURDES
** MAANDAG 7 JUNI TOT EN
MET 15 JUNI BUSBEDEVAART
NAAR LOURDES
Als met een van deze reizen mee wilt,
meldt u zich dan graag zo snel mogelijk
aan. Dit kan per telefoon, het
parochiesecretariaat: 013-5423455 of
06-22453361. U kunt U natuurlijk ook
schriftelijk
aanmelden,
adres
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg.
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Belangrijke gegevens:
Van de redactie
In dit nummer van de Brug treft u wel de gegevens van kerstmis.
In de week vóór Kerstmis verschijnt een speciaal KERSTNUMMER.
Het is tegelijk het januarinummer, met ook mededelingen over
Kerkbalans. Daarmee bouwen we een BRUG naar het nieuwe jaar!
En nog even dit:
Ontvangt u regelmatig De Brug? Maar doet u ook mee aan de
kerkbijdrage? NEE??? Geef u dan nu op. Een telefoontje naar het
secretariaat is voldoende ( elke morgen bereikbaar: 5423455 ).
De parochie stuurt u dan een formulier met de mogelijkheid om
automatisch een bedrag over te maken.
U kunt ook zelf een bedrag overmaken op giro: 10.68.820 of op
banknummer 1712.00.217
t.n.v Parochie Lidwina Gerardus Majella te Tilburg.

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 17 december 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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