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Kerkbijdrage:

Sandalen
Langs rijzende tarwevelden
ging Jezus blootsvoets door ’t zand,
terwijl Hij de discipelen vertelde
van de Vader en ’t andere land.
Door avondzon beschenen
lag de landweg als een tapijt,
korrels kropen tussen de tenen
maar thuis stond koel water bereid.
Excellenties en doorluchtige heren
ziet me met muiltjes van brokaat.
Zalig de voeten van wie niet verleren
de ruwe weg die Jezus gaat.
Gery Helderenberg

In de maand januari was de actie
Kerkbalans in alle kerken in
Nederland om meer financiële
armslag.
Via de kerkbijdrage steunt u ook onze
parochie.
Denkt u daarom aan het voldoen van uw kerkbijdrage.
Een eenmalige gift is ook van harte welkom.
Giro 1068820 of bank: 171200217
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Lidwina
Gerardus Majella)
Hartelijk dank.
Website:
De moeite waard om eens een kijkje te nemen.
Ga naar: www.hlgm.nl
Hierop kunt u ook ‘De Brug’ vinden
en foto’s van ons 90-jarig feest
Dit boek is nog steeds te koop voor
€ 10,-.
Elke zaterdag en zondag na de
viering en door de week op het
secretariaat van de kerk.
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CARNAVAL – ASWOENSDAG – VEERTIGDAGENTIJD
Van 9 tot en met 13 februari vieren we Carnaval. Nog 4 dagen de
beentjes van de vloer om daarna meteen over te stappen naar de ernst
van de dag, Aswoensdag. Met Aswoensdag beginnen we onze
Veertigdagentijd, een tijd als voorbereiding op ons Paasfeest, het
feest dat niet de dood, maar het leven het laatste woord heeft in ons
leven.
Met die voorbereidingstijd bekijken we ons zelf eens beter. En dan
zal ons opvallen dat wij regelmatig iets fout doen en het is heel
moeilijk om dat te vergeven en om vergiffenis te vragen. Want hoe
jong of hoe oud we ook zijn, met ons zelf hebben we duizend en een
smoesje om onszelf goed te praten.
Onlangs las ik de volgende prachtige gedachte:
Vergeven is niet kwaad met kwaad vergelden.
Vergeven is de eerste stap zelf te zetten.
Vergeven is niet iemand om een fout afschrijven.
Vergeven is weer nieuwe kansen geven.
Vergeven is niet blijven wrokken om een kwetsend woord.
Vergeven is opnieuw vertrouwen schenken.
Vergeven moet je geen zevenmaal.
Maar zeventig maal zeven.
Dat is:
altijd en aan iedereen.
Ik wens u allen prettige Carnavalsdagen,
Een heel mooi begin van de veertigdagentijd op ASWOENSDAG
Een tijd van meer aandacht voor de ander.

Intenties in de Gerardus Majellakerk
vr. 1 febr.
za. 2 febr.
zo. 3 febr.

10.30 uur
17.30 uur
10.00 uur
Dameskoor

za. 9 febr.
zo. 10 febr.

17.30 uur
10.00 uur
Herenkoor

di. 12 febr.
wo.13 febr
za. 16 febr.
zo. 17 febr.

10.30 uur
19.00 uur
17.30 uur
10.00 uur

Hans Vugs, diaken-pastor

Dameskoor
za.23 febr.
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17.30 uur

Eerste vrijdag
Fien Hultermans-vanHautum
Lia Vermeer-van Loon vw.
Jaargetijde
Ineke Vugs-van Etten
Ineke Vugs-van Etten
Will Koolen vw. Jaargetijde
Marcel Muurmans vw. 1ste
jaargetijde
Kees Hennen vw. verjaardag
Pio-morgen
Aswoensdagviering
Fien Hultermans- van Hautum
Ineke Vugs-van Etten
Hein Libregts
Jeanne Jacobs-Vorster
Toon Oomens vw. Jgt.
Cees Reichwein
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zo.24 febr.

10.00 uur
Herenkoor

Ineke Vugs-van Etten
Ouders Vugs-Bullens vw.
jaargetijde

Intenties in Koningsvoorde
za. 2 febr.

19.00 uur

za. 9 febr.

19.00 uur

wo. 13 febr.
za. 16 febr.

19.00 uur
19.00 uur

Aswoensdagviering
Hein Libregts

za. 23 febr.

19.00 uur

Nolda van Overbeek-Beerens vw.
verjaardag

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning, een tijd van wat
soberder leven en wat opzij leggen voor mensen die het veel minder
hebben dan wij. Daarom ook een landelijke Vastenactie, bestemd
voor een derde wereld land. Al enkele jaren brengt onze parochie
geld bijeen voor Burkina Faso.. Door onze bijdragen konden ze
putten slaan voor schoon drinkwater en scholen bouwen, zodat de
jeugd een vak kan leren. Ook dit jaar willen we daar mee verder
gaan. De aandacht gaat dit jaar speciaal uit naar het bevorderen van
vakonderwijs, door onder meer goede leraren op te leiden.
Van harte aanbevolen. De hele Goede Herder doet mee aan dit
project.

Kerstcollecte voor Vincentius
Veertigdagentijd en Vastenactie
Op woensdag 13 februari
maken we weer een begin aan
de voorbereiding op Pasen.
Die dag, aswoesdag, gedenken
we dat we maar kleine mensen
zijn, gemaakt uit ‘stof, om
uiteindelijk weer te vergaan
tot stof’.
Waterput in Zagtouli
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Met Kerstmis is er in Koningsvoorde en in de kerk gecollecteerd
voor de Vincentiusvereniging, met nog enkele giften er bij werd de
totale opbrengst € 770,40 Veel mensen kunnen in de komende tijd
weer geholpen worden om in hun eerste levensbehoeften te
voorzien.Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.

Huispaaskaarsen:
Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen. De afmetingen en
prijzen zijn nog niet bekend. Deze komen echter zo spoedig mogelijk
in de ontmoetingsruimte te hangen. ( bestellijst op de balie). Ook op
onze website vindt u informatie.
Het logo op de kaars is een afbeelding van de vier evangelisten.
Bestellen vóór 18 februari.
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Maria Lichtmis: 2 februari
Op 2 februari vieren we het feest
van Maria Lichtmis.
We gedenken de opdracht van
Jezus in de Tempel.
Volgens de joodse wet moest een
vrouw 40 dagen na de geboorte
van
een
jongen
een
reinigingsritueel in de Tempel
ondergaan. In het boek Leviticus
12 lezen we hier over:
“Wanneer de periode van haar reiniging is verstreken, moet Maria
een eenjarige ram als brandoffer aanbieden en een jonge gewone duif
of een tortelduif als reinigingsoffer. Ze moet de offerdieren naar de
priester brengen, bij de ingang van de ontmoetingstent. [7] Hij biedt
de offers aan de HEER aan en voltrekt voor haar de verzoeningsrite.
Dan is ze, na haar bloedverlies, weer rein. 8Als ze zich geen ram kan
veroorloven, moet ze twee tortelduiven meebrengen of twee jonge
gewone duiven, één als brandoffer en één als reinigingsoffer. De
priester voltrekt voor haar de verzoeningsrite en zij is weer rein.”’
In Lucas 2, 22-24 staat beschreven dat Maria en Jozef met het kind
Jezus naar de tempel gingen voor dit reinigingsritueel. Ze offerden
een koppel tortelduiven. Ook Simeon en Anna zijn bij dit gebeuren
aanwezig. Simeon had van God vernomen dat hij niet zou sterven
voordat hij de Messias zou zien. Na de ontmoeting kan hij dan ook
bidden: ‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt
beloofd, want met eigen ogen heb ik de redding gezien’.
In de katholieke kerk is tot de jaren zestig van de vorige eeuw het
gebruik geweest dat een moeder haar kerkgang deed, wanneer zij na
de geboorte van een kind voor het eerst weer naar de kerk ging om
God te danken. Met een brandende kaars in de hand en het kind op de
rechterarm, sprak de priester dan een gebed uit, wat herinnert aan het
reinigingsritueel en de opdracht van Jezus in de Tempel
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Geheugensteuntjes

vr. 1 februari
zo. 3 februari
wo. 6 febr.

10.30 uur
10.00 uur
13.30 uur

do. 7 februari
do 7 februari
di 12 februari
wo 13 februari

16.00 uur
19.30 uur
10.30 uur
19.00 uur

di. 19 februari
do. 21 februari
do. 21 februari
Do. 21 februari
vr. 22 februari
wo. 27 februari

20.00 uur
10.00 uur – 11.30
uur
16.00 uur
20.00 uur
12.00 uur
13.30 uur

do.. 28 februari

16.00 uur

Eerste vrijdag
Kinderwoorddienst
Voorbereiding eerste
communie
aanbidding
Bijbelgroep ( Riet)
Pio-morgen
Aswoensdagviering in
kerk en in
Koningsvoorde
Bijbelgroep 2008
Koffieochtend: Loop
eens even binnen!
aanbidding
Bijbelgroep 2006
Redactie ‘De Brug’
Voorbereiding eerste
communie
Aanbidding

Komt februari met goed weer, dan vriest het
in het voorjaar des te meer!
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Valentijnsdag

Foto’s van ons 90-jarig bestaan:

Op 14 februari is het Valentijnsdag. Dan kan
men een bloemengroet of een kaartje sturen
aan mensen die men dankbaar is of op wie
men bijzonder gesteld of zelfs verliefd is.
Valentijn was een heilige uit de derde eeuw,
die om zijn geloof gedood werd. Historisch
is er weinig over hem bekend. Het zou een
Romeins priester geweest zijn en mogelijk
bisschop van Terni. Wel bestaan er legenden
over deze heilige.Een jong paar kwam bij
bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een
heidense soldaat, de vrouw een Christen. Valentijn vond de liefde
zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel.. Al
gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd
aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest
verschijnen probeerde hij deze te bekeren. Echter zonder resultaat.
Valentijn werd gemarteld en onthoofd Maar voor zijn dood zag hij
nog kans om het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje
toe te stoppen met daarop: Van je Valentijn!

Op 2 december heeft fotograaf van Aarle foto’s gemaakt tijdens de
eucharistieviering en receptie. Wij hebben ze digitaal van hem
ontvangen.
Op onze website ( www.hlgm.nl kunt u een keuze daaruit bekijken.
Wanneer u alle foto’s wilt zien kunnen we ze voor u wel op uw USBstick zetten. Neem hiervoor contact op met Pieter de Koning van het
secretariaat van de kerk.

"Is het bos met St. Valentijn in het wit gehuld,
dan zijn weiden en akkers van vreugde vervuld."
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Gij badt op enen berg alleen
Gij badt op enen berg alleen,
en... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wil mij achterna,
alwaar ik ga

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.

of sta
of ooit mijn ogen sla;

Voor uitvaarten en in noodgevallen
Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

en arm als ik en is er geen,
geen een,

Liturgische diensten
Gerardus Majellakerk:

die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijn, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
O, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet!

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)

Guido Gezelle
Uit: Verzameld dichtwerk,

Kerkblad “De Brug”
Kopij vóór 20 februari middels e-mail adres:
pastoraat@hlgm.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www. hlgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg
Redactie Kerkblad “De Brug”
Maria Kolen ,
Riet van Overbeek
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