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Informatieavond Rome-reis 
Woensdag 25 februari 2015 om 20:00 uur  

in de ontmoetingsruimte van onze kerk 

  

Paaskaarsen 2015 
 

Lees verder in ons blad voor 

meer informatie hierover. 

 

Donderdag  26 februari  

Koffie ochtend 

10:00 tot 12:00 

uur 

 

Kindernevendienst  

zondag 1 februari  

2015.  
 

 

Aanbidding in de  

Pio-kapel   

Februari 26 

van 16:00 tot 

17:00 uur.   
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CARNAVAL – ASWOENSDAG – VEERTIGDAGENTIJD 

 

Van 14 tot en met 17 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 het ons opvallen dat wij regelmatig iets fout doen en is het 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 één 

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. 

 

Hans Vugs, diaken-pastor 
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KERKBIJDRAGE 

 

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     NL94 INGB  0001 0688 20, 

Bank   NL64 RABO  0171 2002 17 

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Lidwina Gerardus Majella) 

Hartelijk dank. 

 
ONZE EERSTE COMMUNICANTJES 

 

Op de zondag 19 april zullen weer een aantal kinderen in onze 

kerk hun eerste communie gaan doen. Dit vraagt de komende tijd een 

goede voorbereiding. Wekelijks komen de kinderen samen in de kerk 

om vertrouwd te geraken met een aantal verhalen uit de bijbel en wat 

te leren over de eucharistie.  

Wij hopen dat ze op zondag met hun ouders naar de kerk komen  

ter voorbereiding op de grote dag. 

 

SCHELPENVIERING 

 

Op zondag 1 februari is deze viering om 14.00 uur in de kerk. Alle 

ouders die in 2014 hun kindje hebben laten dopen zijn hiervoor 

uitgenodigd. De doopschelp, die in dat jaar in de kerk heeft 

gehangen en waarmee het kindje gedoopt is, kunt u dan mee naar 

huis nemen. 
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UIT ONZE PAROCHIE AGENDA. 

 

Op zondag 18 januari 2015 kwamen ontzettend blijde mensen naar 

onze Gerardus Majella kerk om hun allerliefste zoon, kleinzoon en 

neef TONY PANKOW te laten dopen. Met Tony waren uiteraard 

zijn papa en mama, Niels Pankow en Riekie Netten gekomen, als 

ook de peettantes: tante Joyce Pankow en tante Ria Netten, opa’s en 

oma’s en ooms en tantes. In de kleine Piokapel was het een hele 

gezellige sfeer, waarbij iedereen zich heel betrokken en thuis voelde. 

Nadat papa en mama en de beide peettantes beloofd hadden om 

Tony met alle liefde die mensen in zich hebben zullen omgeven, 

kreeg Tony het kruisteken van Jezus. Ook 

papa en mama en de beide peettantes en 

opa’s en oma’s hebben Tony met liefde en 

plezier hem dat teken op zijn voorhoofd 

gegeven. Na het verhaal van Jezus hebben 

we samen met papa en mama en de 

peettantes een dak boven Tony gemaakt en God gebeden om hem en 

ons allen te begeleiden op de weg door het leven. Natuurlijk hebben 

we onze geloofsbelijdenis uitgesproken, ons geloof in Vader, Zoon 

en heilige Geest. Daarna hebben we Tony gedoopt met het gewijde 

water. Zijn papa hield zijn zoon ten doop en mama heeft daarna het 

hoofdje van Tony afgedroogd. Nadat Tony een kruisje met Chrisma 

olie had ontvangen mocht tante Ria de doopkaars van Tony 

aansteken. Samen hebben we het Onze Vader gebeden en zijn toen 

naar Moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen, maar ook 

dat zij als onze hemelse Moeder Tony en ons allen zal beschermen 

op onze weg door het leven. Natuurlijk 

zongen alle blijde mensen samen het Lang 

zal hij leven en werd de doopklok geluid. 

Tony woont samen met zijn papa en 

mama aan het Kamerlingh Onnes plein 28 

te Tilburg. 

 

Lang zal hij leven in de gloria. 
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WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN. 

 

Op donderdag 18 december is te midden van hem die hij liefhad 

rustig en kalm in de leeftijd van 78 jaar overleden JAN REIJNEN. 

De laatste jaren van het leven van Jan heel hij in grote afzondering 

doorgebracht.  De vele vrienden en vriendinnen die hij kende, want 

hij stond voor iedereen klaar om te helpen, wisten niet meer van zijn 

bestaan. Hij wilde rust in zijn leven krijgen. Jan was een bekende 

man uit de wijk Korvel, heeft daar geleefd en gewoond. Nu woonde 

hij in Koningsvoorde en de laatste tijd in de afdeling De Hofstede, de 

verpleegafdeling van Koningsvoorde. Hij heeft daar een goede 

verzorging gehad en hij was een gemakkelijke bewoner. Hij was zich 

maar al te bewust dat zijn einde naderde, en hij aanvaardde zijn lot. 

Het leven van Jan kent twee uitersten, heel druk bezig zijn te midden 

van heel veel mensen, altijd mensen om zich heen willen hebben, en 

dan de laatste tijd de rust van de oude dag te willen zoeken en 

vinden. Zijn kinderen hebben zijn overlijden op de volgende wijze 

aangekondigd: als hij ’s avonds verlangt naar de nacht, als hij moe is 

van het vragen om kracht, als zijn lichaam op is en zijn geest niet 

meer wil, dan zie ik de wens in zijn ogen en even word ik stil. Jan 

was van huis uit een gelovig persoon, niet dat hij elke zondag 

vooraan in de kerk zat, dat niet, maar hij gaf zijn geloof handen en 

voeten in zijn dagelijkse leven. Hij was een voorbeeld voor zijn 

beide zoons hoe je goed door het leven moet gaan. De ander, de 

naaste stond bij Jan hoog in het vaandel, als hij hen kon helpen, dan 

stond er niets in de weg, want hij twee gouden handen, die hij graag 

aan de ander leende. Want hij had ze ook maar ontvangen. In onze 

Piokapel hebben wij hem op 24 december 2014 op een hele 

bijzondere manier afscheid genomen, heel intens en heel intiem. 

Daarna zijn wij hem op het kerkhof aan de Bredaseweg gaan 

begraven. Jan, vader en opa dank je wel voor alles wat je voor ons 

hebt betekend en gedaan, rust nu maar uit. 

 

 

 



  6     

Op diezelfde donderdag 18 december 2014 is na het ontvangen van 

de ziekenzalving rustig te midden van allen die hem dierbaar zijn, in 

de leeftijd van 80 jaar, overleden CONNY VAN AARLE, al meer 

dan 50 jaar echtgenoot van Conny van Aarle – Maas. Conny is een 

heel bekend man in Tilburg, woonde aan de Korvelseweg en was de 

opvolger van zijn vader Frans van Aarle. Conny is weer opgevolgd 

door zijn enige zoon Frans. Steeds werken zij nog aan de 

Korvelseweg, al zijn er in de loop der tijden 

in Goirle en in Hilvarenbeek ook 

fotowinkels van de familie van Aarle 

verschenen. Elke rechtgeaarde Tilburger 

kent Conny van Aarle. Naast zijn 

fotobedrijf, was hij ook heel druk met de 

winkeliersvereniging Korvel en daarna is hij 

vele jaren voorzitter  geweest van de 

harmonie L’ Echo des Montagnes. Een heel 

druk baasje, dat ontzettend veel tijd 

besteedde aan zijn bedrijf. Achter in de 

“nieuwbouw” had hij zijn werkplek, tussen 

de stapels foto’s, die bewerkt waren of nog niet opgeborgen zijn. 

Conny was ook een levensgenieter, hij ging regelmatig graag uit 

eten, bij elke feest moest er gegeten worden. Hij kende in de wijde 

omtrek alle goede en gerenommeerde eetgelegenheden. En had ze 

bezocht om te kijken of zijn smaak nog de juiste was. Als 

rechtgeaard katholiek heeft hij zijn geloof in de kerk, maar ook 

daarbuiten uitgedragen. Niet dat hij op alle hoeken en pleinen het 

geloof ging preken, neen dat niet maar door zijn manier van doen gaf 

hij uiting aan zijn geloof. Wees eerlijk en oprecht, en gedraag je als 

een katholiek dat was zijn uitgangspunt. Op zaterdag 27 december 

hebben we met heel veel mensen samen afscheid genomen in onze 

kerk. Conny dank je wel voor alles wat jij voor je gezin, jouw 

kleinkinderen en ons allen hebt gedaan en betekent. Rust nu maar 

uit, maar blijf vanuit Gods eeuwige woning ons allen begeleiden op 

onze weg door het leven.  

Conny woonde met zijn vrouw in de Gen. Winkelmanstraat 559 te 

Tilburg. 
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Op tweede kerstdag 2014 is heel onverwachts te midden van hen die 

hem lief zijn in de leeftijd van 78 jaar overleden: FRANS VAN 

ETTEN, sinds 6 april 1961 echtgenoot van Riekie van Etten – van 

Engelen. Frans was een mens, die zijn hart op de goede plek had 

zitten. Hij stond voor iedereen klaar, wilde helpen waar hij maar kon, 

maar meerdere keren heeft hij door zijn goedheid de kous op zijn 

kop gekregen en moest hij weer stoppen met zijn werk. Maar neen 

zeggen, dat was een hele grote opgave voor hem en elke keer weer 

zei hij ja en begon weer een nieuwe job.  Hij genoot van zijn gezin, 

van zijn kinderen, maar later ook van zijn kleinkinderen en zelfs van 

zijn achterkleinkinderen. Hij was maar wat trots op zijn grote gezin. 

Hun gouden bruiloft werd dan ook op hele grootse wijze gevierd, 

iedereen was er bij. Frans hield ook van zijn broers en zussen. Toen 

hij met Riekie getrouwd was, viel hij met zijn kontje in de boter, 

want Riekie kwam uit een heel groot gezin en daar was het elke 

zondagmorgen feest. Na de mis naar de familie van Engelen, koffie 

drinken, kaarten en iets drinken.  Dat  kaarten ging met volle 

overgaven door iedereen. Jammer dat het al weer vlug twee uur 

werd. Gezelligheid kent geen tijd. Frans, geboren in een 

spoorfamilie, had een grote liefde voor er op uit trekken. In eerste 

instantie met de tent op een aanhangwagentje, weer later een 

vouwwagen en uit eindelijk een caravan. Vele landen heeft hij samen 

met zijn Riekie en kinderen bezocht. En toen de kinderen niet meer 

met papa en mama meegingen, namen ze samen de kuierlatten. Maar 

weg waren ze. De laatste jaren hadden ze de caravan er uit gedaan en 

gingen zij heel luxe logeren in hotels. In Pfaffenhofen, Oostenrijk, 

hadden zij in het hotel altijd hun eigen kamer en hij hoefde maar te 

zeggen met Frans uit Holland, en aan de andere kant wist men wie 

deze mijnheer was. Frans veel te vroeg heb je ons verlaten, wij 

danken je voor alles wat jij voor ieder van ons hebt gedaan en 

betekent en rust nu maar echt uit. Probeer je ons allen nog wat te 

sturen in ons leven? 

Frans woonde met zijn Riekie in de Poststeeg 40 te Oisterwijk. 
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Op de tweede dag van het nieuwe jaar 2015 is  in de leeftijd van 93 

jaar te midden van haar kinderen rustig en zacht overleden: 

LIENEKE GERRITS – VAN DOMMELEN sinds 2006 weduwe 

van Wim Gerrits. Ons moeder heeft een lang en gelukkig leven 

gehad. Zij was een lieve echtgenoot voor haar Wim waarmee zij 

meer dan 50 jaar lief en leed heeft gedeeld, zij was heel trots op haar 

beide dochters , maar liep ook graag met haar schoonzonen mee en 

was heel attent naar de kleinkinderen. Wim heeft ons moeder op 

handen gedragen en zij volgde onze pa door dik en dun. Het was dan 

ook voor haar een hele klap toen zij hem uit handen moest geven. 

Lang heeft zij daar over getreurd en verteld. Maar door de hulp en 

steun van haar kinderen heeft zij de draad van het leven weer 

opgepakt en is zij op de haar heel eigen manier verder gegaan. 

Geïnteresseerd in allen en alles, stelde zij grote prijs om mensen om 

haar heen te hebben. Alleen zijn was niet haar sterkste kant. Dat liet 

ze de kinderen dan ook altijd weten. Ons moeder was een bezige bij, 

graag deed zij allerlei soort handwerken en was bij het 

Koningsvoorde-koor. De maandagochtend was dan ook altijd bezet, 

want dan ging zij naar de handwerkclub in de Julianazaal. Moeder 

had ook heel veel levenservaring en dat toonde zij door haar 

lijfspreuken: een mens is geen breiwerk; je kunt het niet uithalen en 

opnieuw breien. Zij nam dan ook iedereen zoals hij is en dat leefde 

zij iedereen voor. Steeds zei ze wel ik wil naar onze Wim terug, dat 

was toch zo’n goede man! Moeder was een heel gelovige vrouw en 

een grote vereerster voor moeder Maria van Altijddurende Bijstand. 

Tot vorig jaar was zij elke zaterdagavond in de viering in 

Koningsvoorde. Toen het lopen en zitten moeilijker werd, bleef zij 

op haar kamer en kreeg zij de heilige Communie thuis gebracht. Dan 

moest ik altijd gaan zitten en werd er eerst gesproken over wat ik 

gepreekt had en werd er gevraagd hoe het met iedereen ging. Dan 

pas gingen we bidden en deelde het Brood. Was ik weg, dan bleef zij 

nog geruime tijd in gebed. Moeder en oma, dank voor alles wat u 

voor ons hebt gedaan, wees gelukkig bij onze pa in de hemel en laat 

je maar lekker verwennen. Wilt u met onze pa samen ons blijven 

sturen in de goede richting, dank je wel. Rust zacht. 

DAT ZIJ ALLEN RUSTEN IN VREDE 
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Intenties in de Gerardus Majellakerk en 

Koningsvoorde 

 
 
 

        Februari 2015 
Zaterdag 31 Januari 

Zondag 1 Februari 

Kindernevendienst 

17:30 uur 

10.00 uur 

Marriette Adam-Dirksen 

Fien Hultermans-van Hautem 

Hein en Trees Libregts-Seegers 

Ineke Vugs – van Etten 

Lieneke Gerrits- van Dommelen  

vw verjaardag. 

Zondag 1 februari 14.00 uur Doop Schelpenviering 

Zaterdag 7 Februari 

Zondag 8 Februari 

17:30 uur  

10.00 uur 

Gust en Jetje Lips-Maas 

Jan van Lieshout vw  jaargetijde 

Ineke Vugs – van Etten 

Kees Hennen  vw  verjaardag 

Frans van Etten 

Zaterdag 16 Februari 

Zondag 15 Februari 

 

 

 

 17:30 uur 

10.00 uur 

Piet de Jong 

Ineke Vugs – van Etten 

Frans Bastings vw  trouwdag 

Fien Hultermans-van Hautem 

Hein en Trees Libregts-Seegers 

Riet Rijnen-van de Langerijt 

Will Koolen vw jaargetijde 



  10     

Zaterdag 21 Februari 

Zondag 22 Februari 

17:30 uur 

10.00 uur 

Marriette Adam-Dirken vw 1e 

jaargetijde. 

Henk van Loon vw  trouwdag 

Ouders Vugs-Bullens vw 

jaargetijde 

Cees Reichwein 

Ineke Vugs – van Etten 

 

 

Geheugensteuntjes 

 
 

Zondag 1  februari 14:00 uur  Schelpenviering 

Woensdag  4  februari 13:30 uur Communie voorbereiding 

Vrijdag  6  februari 10:30 uur Eerste vrijdag 

Dinsdag  10 februari 10:30 uur  Pio - Morgen 

Woensdag  11 februari 13:30 uur Communie voorbereiding 

Woensdag 18 februari 13:30 uur Geen Communie voorbereiding 

Dinsdag 24 februari 10:00 uur Redactie vergadering 

Woensdag  25 februari 13:30 uur  Communie voorbereiding 

Donderdag 26 februari 10:30 uur Koffie Ochtend 

Donderdag 26 februari 16:00 uur Stille aanbidding 

 

 

ONZE NIEUWE PAASKAARS 2015 

Na de veertigdagentijd wordt het over de hele wereld Pasen, het feest 

van de Verrezen Heer, Hij die ons verlost heeft van de zonden, Hij 

die gezorgd heeft dat wij door de dood heen voor altijd blijven leven. 

En om dat te vieren, steken we een hele nieuwe Paaskaars aan, het 

symbool van de verrezen Heer. Die grote Paaskaars in onze kerk 

wordt rijkelijk versiert met elementen uit onze godsdienst. Heel 

opvallend is het teken van de P en X door elkaar het symbool voor 

de Man uit Nazareth Jezus Christus, natuurlijk het jaartal en een 

afbeelding van de Emmaüsgangers.  

Het verhaal dat de evangelist Lucas ons vertelt in hoofdstuk 24, vers 

13 tot en met 35. Twee van Jezus’ leerlingen gaan na zijn dood 
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verslagen terug naar hun eigen woonplaats Emmaüs. Ze zijn 

helemaal verdwaast, hoe kan dit allemaal gebeuren. 

Hij was toch degene waarvan wij overtuigd waren dat 

Hij de Messias moest zijn, die ons zal verlossen. En 

zo liepen zij maar door, elkaar steeds weer 

opmerkzaam te maken dat ze geen van beide kunnen 

begrijpen wat daar op die vrijdag gebeurd is. Tot dat 

er van de andere kant een Man aankomt, die durft te 

vragen: waar hebben jullie het over? En zij 

antwoorden dan meteen en ben Jij dan de enige 

vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar 

gebeurd is. En de vreemdeling houdt zich van de 

domme en antwoord: neen. En zij gaan dan uitleggen 

wat er gebeurd is, waarop de vreemdeling hen met 

Bijbelteksten om de oren slaat om alles wat er 

gebeurt is, reeds in de bijbel vermeld is. Maar zij zijn 

horende doof en willen Hem niet erkennen. Totdat zij 

in Emmaüs aankomen en dan zeggen zij heel 

vriendelijk tegen die vreemde: blijf bij ons, want het 

wordt al avond. En dat doet die vreemdeling. En als zij dan aan tafel 

zitten, dan neemt die vreemdeling het brood, slaat zij ogen op naar 

zijn Vader, breekt het brood en deelt het. En op dat moment gaan 

hun ogen open en zij herkennen Hem aan het breken van het brood. 

Maar dan is Jezus uit hun ogen verdwenen. Zonder te aarzelen 

rennen zij terug naar Jeruzalem, naar de elf anderen om hen hun 

verhaal te vertellen. En als zij daar hijgend aankomen horen zij van 

de elf: de Heer is verrezen, Hij is aan ons verschenen. En de 

Emmaüsgangers vertellen op hun beurt hun hele relaas. Ook wij zijn 

die Emmaüsgangers, ook wij zitten vaak in zak en as, totdat ons een 

goed woord of een helpende hand wordt aangereikt. Mogen wij met 

het branden van onze Paaskaars ook die leerlingen worden die hun 

ogen openen voor alle kleine en grote tekenen die wij van God en de 

medemensen mogen ontvangen. Een kopie van de grote Paaskaars 

kunt u ook kopen, om deze thuis in alle rust en op speciale 

momenten te laten branden. En intekenlijst en voorbeeld zal op de 

bar in de ontmoetingsruimte geplaatst worden. 
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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 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 

 

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  20 februari 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 


