De Brug

Jaargang 10, december 2014

Gebed voor de Advent:
God, U bent het fundament van ons bestaan.
U hebt ons beloofd dat U alle dagen met ons zult zijn.
Wij geloven vast dat U geen dag een uitzondering
maakt op deze belofte.

BEDEVAART NAAR ROME
IN 2015 MET DE PAROCHIE
DE GOEDE HERDER

Op zondag 14 december
2014 zal er in onze kerk,
door ons herenkoor, een
Kerstconcert worden
gegeven.
Aanvang 14:30 uur

Donderdag 18 december
Koffie ochtend
10:00 tot 12:00
uur

Kindernevendienst
op 7 december

Aanbidding in de
Pio-kapel
donderdag
4 , 11 en 18
december
van 16:00 tot 17:00 uur.

Schenk uw licht aan zovelen in onze cultuur,
die zo zoekende zijn.
Aan hen die lijden aan onverschilligheid en
middelmatigheid.
Geef ons wilskracht dat we ons niet
met middelmatigheid tevreden stellen,
maar dat we U oprecht zoeken!
Heer, U laat zich vinden door ons, uw mensen.
Vervul heel ons leven met de overvloed van uw liefde
opdat we onze eerste roeping kunnen waarmaken:
dragers en uitdragers zijn van uw liefde.
Amen.
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UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Ons Kerstprogramma

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN;
Op dinsdag 28 oktober 2014 is in alle rust overleden: SJAAN VAN
DOESBURG – HERSMIS in de leeftijd van 89 jaar. Sjaan was weduwe
van Gerard van Doesburg en moeder van Johan. Het leven van tante Sjaan
is niet altijd over rozen gegaan. Zij heeft een mooie jeugd gehad in het
gezin Hersmis, waar de normen en waarden van het leven hoog in het
vaandel stonden. Zij mocht een vak leren en kwam op een van de vele
ateliers te werken, waar zij met anderen werkte aan het vervaardigen van
kleding. Voor de tweede wereldoorlog leerde zij Gerard kennen en trouwde
met hem. Al heel snel werden zij verblijd met de geboorte van hun zoon
Johan, die zij al weer op heel jonge leeftijd uit handen moest geven. Een
echte moeder, die leed onder het gemis van
haar lieveling. Zij heeft aan de buitenkant
gedaan alsof zij er over heen was, maar in
haar hart was dit gemis nog steeds niet
verwerkt. Op 25 mei 2004 moest zij haar
echtgenoot, haar Gerrit, zoals zij hem aanriep,
uit handen geven. Toen was alles voorbij, nu
had zij niemand meer om voor te zorgen en
haar lief en leed te delen. Toen zij helemaal
alleen was klampte zij zich vast aan haar
petekind Peter. Met hem ging ze
boodschappen doen en aan hem vertrouwde
zij haar hele hebben en houden toe. Haar
mooiste tijd, zo vertelde zij mij, was de tijd
dat zij samen woonde met haar Gerard in de Wassenaerlaan want dat was
een huis die een tuin bezat. En wel zo een, waarin een duiventil gebouwd
kon worden. En dan konden ze zondagmiddag samen gaan wachten op de
thuiskomst van hun duifjes, en dan moest je stil zijn en samen hand in hand
gelukkig zijn. Medio 2012 ging Sjaan voornamelijk geestelijk achteruit en
werd zij overgeplaatst naar De Hazelaar, waar zij het wel naar haar zin had,
maar toch wel naar haar eigen huisje wilde. Een gelovige een dienstbare
vrouw is van ons heen gegaan, mag zij nu voor altijd verenigd zijn met
haar Gerrit en met hun zoon Johan. Sjaan, rust zacht.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE
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Maandag 22 december
19:00 uur Boeteviering Koningsvoorde
Dinsdag 23 december
19:00 uur Boeteviering in de kerk
Woensdag 24 december :
19:00 uur: Kerstviering Koningsvoorde met koor
19:30 uur: Kerstviering met Jongerenkoor
22:00 uur: Kerstviering met Gemengd koor
Donderdag 25 december :
10:00 uur: Kerstviering met Herenkoor
15:00 uur: Kindje wiegen
Vrijdag 26 december :
10:00 uur: Eucharistieviering met samenzang
Zaterdag 27 december :
17:30 uur Eucharistieviering met samenzang
Zondag 28 december :
10:00 uur Eucharistieviering met herenkoor
Woensdag 31 december :
19:00 uur Oudejaarsviering met samenzang
Donderdag 1 januari :
10:00 uur Eucharistieviering met herenkoor
Zaterdag 3 januari :
17:30 uur Eucharistieviering met samenzang
Zondag 4 januari :
10:00 uur Eucharistieviering met dameskoor
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Intenties in de Gerardus Majellakerk en
Koningsvoorde

December 2014
Vrijdag 5 december
Zaterdag 6 december
Zondag 7 december
Herenkoor

10:30 uur
17:30 uur
10:00 uur

Dinsdag 9 december
Zaterdag 13 december
Zondag 14 december
Dameskoor

10:30 uur
17:30 uur
10:00 uur
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Eerste vrijdag
Ineke Vugs – van Etten
Mien van Gerwen – van de Kamp
Ad en Annelies van Dijck – Beelen
Rita van Gool – Kos
Harrie Hultermans vw jaargetijde.
Fien Hultermans – van Hautum
Pio-morgen
Bijzondere Intentie vanwege
verjaardag
Rob van den Bosch vw verjaardag
Ineke Vugs – van Etten

Zaterdag 20 december
Zondag 21 december
Dameskoor

17:30 uur
10:00 uur

Kerstavond
24 december
Jongerenkoor
Gemengd koor
Kerstmis 25 december
Herenkoor
2de Kerstdag
26 december
Samenzang

19:30 uur

Zaterdag 27 december
Zondag 28 december
Herenkoor

17:30 uur
10:00 uur

22:00 uur
10:00 uur

10:00 uur
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Piet de Jong
Rita van Gool – Kos
Ans van Gommeren vw jaargetijde.
Hein en Trees Libregts – Seegers
Gust en Jetje Lips- Maas
Piet Robben vw jaargetijde.
Riet Rijnen – van de Langerijt
Ouders Bastings – Bertens
Overleden Broers en Zus Bastings
Henk Mutsaerts vw 9de jaargetijde
Ineke Vugs – van Etten
Mien van Gerwen –van de Kamp
Liza Vorster – Cranen
An Boogers – Schapendonk
Rita van Gool – Kos
Fien Hultermans – van Hautum
Lena de Veer – Schraven
Mevr. Van den Berg – Brouwers vw
jaargetijde
Bert en Riet Edel
Tiny Weijers – van Pelt
Piet Weijers
Rob van den Bosch
Henk van de Ven
Ineke Vugs- van Etten
Ad en Annelies van Dijck – Beelen
Mariëtte Adam – Dirken
Ida van de Waerden – Backx
Pierre Otten
Henk van Loon
Frans Bastings
Rita van Gool- Kos
Ineke Vugs – van Etten
Rita van Gool – Kos vw verjaardag

Legende
over Joachim en Anna: naar het apokriefe 'Evangelie over de geboorte van
Maria'

Geheugensteuntjes

Woensdag
donderdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

3 december
4 december
4 december
5 december
9 december
11 december
11 december
18 december
18 december
18 december

20:15 uur
16:00 uur
19:30 uur
10:30 uur
10:30 uur
16:00 uur
20:00 uur
10:00 uur
10:30 uur
16:00 uur

Doopvoorbereiding
Stille aanbidding
Bijbelgroep Riet
Eerste vrijdag
Pio morgen
Stille aanbidding
Bijbelgroep 2006
Redactie vergadering
Koffieochtend
Stille aanbidding

MARIA.ONBEVLEKT ONTVANGEN; het jaar 17 vóór Chr.
Feest 8 december.
Omdat Maria was uitverkoren de moeder van Jezus te worden, werd ze
zonder erfzonde geboren, sterker nog: reeds vanaf het moment dat ze werd
ontvangen in de schoot van haar moeder, is ze gevrijwaard gebleven van de
zonde. Ze is dus onbevlekt ontvangen in de moederschoot. Zo gelooft de
christenheid.
Vroegchristelijke legendes vertellen er al over. In onderstaand fragment uit
het zogeheten 'Evangelie van Maria's geboorte', ongeveer stammend uit het
jaar 480, geldt de hereniging van Maria's legendarische ouders, Joachim en
Anna, voor de Gouden Poort te Jeruzalem als het moment van Maria's
onbevlekt ontvangenis.
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De zalige Maria, roemrijk en altijd maagd, was voorbestemd om uit de
koninklijke stamboom van het geslacht van David voort te komen. Zij werd
geboren te Nazareth en opgevoed in de tempel van de Heer te Jeruzalem.
Haar vader stond bekend als Joachim en haar moeder heette Anna. Zíjn
familie was afkomstig uit Nazareth in Galilea, maar Anna kwam
oorspronkelijk uit Bethlehem.
Zij leidden een eenvoudig en rechtvaardig leven voor de ogen van de Heer.
In de ogen van de mensen waren ze vroom en van onbesproken gedrag. Al
hun bezit deelden zij in drieën: het eerste deel besteedden zij aan de tempel
en de bedienaren ervan; het
tweede deel ging naar
weduwen, wezen,
vreemdelingen en armen; en het
resterende derde deel tenslotte
werd bestemd voor het
huishouden en voor henzelf.
Zo leidden zij gedurende
twintig jaar in alle eenvoud een
bescheiden en onopvallend
leven. Hun huwelijk bleef
kinderloos. Maar ze deden de
gelofte: als God hun ooit een
kind zou schenken, jongen of
meisje, dan zouden ze dat
bestemmen voor de dienst aan de Heer. Om dit volgens Joods gebruik te
bekrachtigen met offers en gebeden togen ze elk jaar op de grote
feestdagen naar de tempel in Jeruzalem.
Zo naderde eens het feest van de tempelwijding. En Joachim trok dus op
naar Jeruzalem in gezelschap van enkele familieleden. Het was in de tijd,
dat Issachar de functie van hogepriester vervulde. Toen deze onder de
burgers ook Joachim met diens offergave zag, keek hij minachtend op hem
neer en wilde niets van zijn gaven hebben. Hij vroeg smalend hoe iemand
die onvruchtbaar was, het in zijn hoofd haalde om midden tussen de
vruchtbaren te gaan staan. En hij maakte hem duidelijk, dat God geen
welgevallen zou hebben aan zijn offer: anders zou Hij hem wel niet gestraft
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hebben met kinderloosheid. Dat stond immers ook in de bijbel: vervloekt
was ieder die in Israël geen mannelijke of vrouwelijke nakomelingen op de
wereld hadden gezet. Dus hij moest zich eerst maar van die vloek bevrijden
door voor nakomelingen te zorgen; dan kon hij terugkomen met zijn
offergaven voor het aangezicht van de Heer.
Joachim voelde zich diep beschaamd. Verdwaasd liep hij rond en kwam bij
de herders terecht die met hun kuddes in de weiden verbleven. Want naar
huis wilde hij niet. Stel je voor dat hij op dezelfde manier nog eens voor
schut zou worden gezet door de familieleden die erbij waren geweest!
Zo ging er enige tijd voorbij. Toen hij op een dag helemaal alleen was,
stond er plotseling een engel des Heren voor hem, gehuld in een
onpeilbaar licht. Hij raakte volkomen in de war, maar de engel stelde hem
gerust:
"Vrees niet, Joachim; je hoeft
niet in de war te raken door
mijn verschijning. Want ik
ben de engel van de Heer. Hij
heeft mij tot u gezonden om u
te zeggen, dat uw gebeden
zijn verhoord, en dat uw
aalmoezen voor God niet
onopgemerkt zijn gebleven.
Hij heeft uw schaamte wel
degelijk gezien; en het verwijt
van uw onvruchtbaarheid: Hij
heeft het wel degelijk
gehoord. En het is volkomen
misplaatst! Want God wreekt
wel de zonde, maar nooit de
natuur. Dus áls Hij al ooit de
schoot van iemand gesloten
houdt, dan is dat alleen maar
om haar daarna op des te
wonderbaarlijker manier te openen. Dan zal men beseffen, dat wat er
geboren wordt, niet voortkomt uit menselijke wellust, maar uit goddelijke
genade.
Op deze manier nu zal uw vrouw, Anna, een dochter ter wereld brengen, en
u zult haar de naam 'Maria' geven. In overeenstemming met uw belofte zal
zij van het begin af aan aan de Heer zijn toegewijd; en van de

moederschoot af zal zij vervuld worden met Heilige Geest. Iets onreins zal
zij niet eten of drinken. Zij zal niet onder de mensen leven te midden van de
drukte op straat, maar in de tempel des Heren. Dan zal over haar nooit iets
kwaads kunnen worden gedacht of gezegd. En als zij eenmaal volwassen is,
zal zij op haar beurt op wonderlijke wijze, namelijk als maagd, een kind
voortbrengen, dat de Zoon van de Allerhoogste zal worden genoemd en die
men de naam Jezus zal geven, wat letterlijk genomen betekent 'Redder van
alle volken'. En dit zal u een teken zijn van de dingen die ik heden
aankondig: wanneer u straks naar Jeruzalem teruggaat, dan zal uw vrouw
Anna u daar bij Gouden Poort tegemoet komen. Want zij maakt zich grote
zorgen, omdat u zo lang wegblijft. Maar als zij u ziet, zal zij zielsgelukkig
zijn."
Vervolgens verscheen dezelfde engel aan Anna met de woorden: "Vrees
niet, Anna; en denk niet dat u spoken ziet. Want ik ben de engel die al uw
aalmoezen en gebeden voor Gods troon heeft gebracht en aangeboden. Ik
ben tot u gezonden met de boodschap, dat u een dochter geboren zal
worden, die u Maria moet noemen, en die gezegend zal zijn onder de
vrouwen. Zij zal van haar geboorte af aan vol zijn van Gods genade. De
drie jaren dat zij de borst krijgt, zal ze thuis doorbrengen. Daarna zal zij volgens uw belofte - in eigendom worden overgedragen aan de Heer; ze zal
geen voet buiten de tempel zetten totdat zij tot de jaren des onderscheids is
gekomen. Al die tijd zal ze er vasten en bidden; ze zal dag en nacht God ten
dienste staan; ze zal zich verre houden van al wat onrein is, en ze zal nooit
met een man gemeenschap hebben. Zij zal als eerste en enige in de
mensengeschiedenis zonder vlek of bederf, en - zonder tussenkomst van een
man - als maagd de Zoon, en als dienstmaagd de Heer ter wereld brengen:
diezelfde Heer die door zijn genade, zijn naam en zijn werk terecht de
Redder van de wereld genoemd wordt.
Sta dus op en trek op naar Jeruzalem. Wanneer u zult arriveren bij de
zogeheten Gouden Poort - ze is namelijk met goud beslagen - dan zal dit
het wonderteken zijn: uw man zal u daar ongedeerd tegemoet komen:
terwijl u over hem zo in de zorgen hebt gezeten. Als dit alles zal zijn
geschied, weet dan dat ook al het overige zal uitkomen van wat ik u gezegd
heb."
En zo begaven beiden zich vanaf de plaats waar zij zich op dat moment
bevonden op reis naar Jeruzalem. En precies op de plek die door de engel
was voorzegd, kwamen zij elkaar tegen. Toen pas konden ze echt blij zijn
om het visioen dat ze beiden hadden ontvangen. Nu waren ze er ook zeker
van dat ze een kind zouden krijgen. En ze gingen dankzeggen aan de Heer,
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'die nederigen verheft'. Nadat zij de Heer aanbeden hadden, zijn zij naar
huis terug gekeerd in afwachting van de vervulling van Gods belofte. En
Anna baarde een dochter. En ze noemden haar zoals de engel bevolen had:
Maria.

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 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: 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

Hoewel dit geloof al zeer oud is onder de christenen, werd het in de
Katholieke Kerk pas op 8 december 1854 door paus Pius IX († 1878;
sterfdag 7 februari) als dogma uitgeroepen.
Vanouds staat het feest op 8 december. Reeds in de vijfde eeuw was er te
Jeruzalem een kerk verrezen ter ere van Maria's geboorte. Deze was
ingewijd op 8 september. Die datum werd sindsdien gevierd als Maria
Geboorte.
Omdat Maria's conceptie in de moederschoot negen maanden vóór haar
geboorte ligt, werd de feestdag van Maria Onbevlekt Ontvangen
dientengevolge 8 december.
Wanneer de openbaringen van Anna Katharina Emmerich ook maar
enigszins op waarheid berusten, zouden we mogen aannemen, dat Maria
stierf in het jaar 48 op 64-jarige leeftijd. Op het moment van Jezus'
geboorte moet zij zestien jaar oud geweest zijn. Dat is niet
onwaarschijnlijk. Haar Onbevlekte Ontvangen zou dan in het jaar 17 vóór
Chr. geplaatst moeten worden.
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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 15 december 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, J. Vugs, P. de Koning
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