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De Brug 

 
 

Gewoon maar zijn 
 

Gewoon maar zijn wie je bent, 
met je pijn, je verdriet, 

je lach en je lied alleen maar; 
alleen omdat een ander jou 

recht in de ogen ziet. 
 

Gewoon maar doen wat je kunt, 
met je hoofd en je hand, 

je hart, je verstand alleen maar; 
alleen omdat een ander jou 
met heel zijn hart verstond. 

 
Gewoon maar gaan waar je wilt, 

met je ogen ontbloot, 
wijd open en groot alleen maar; 

alleen omdat een ander jou 
je hart en mond ontsloot. 

 
Gewoon maar zingen voluit, 

want het leven is goed 
voor wie het ontmoet alleen maar; 

alleen omdat wij mensen zijn 
van ’t zelfde vlees en bloed. 

 
Henk Jongerius  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het volgende nummer van ‘De Brug’ zal het 
juli/augustusnummer zijn. Dit vanwege de 
vakantieperiode 
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DE ZEVEN GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank U wel Geest,  
want ik heb uw wijsheid nodig,  
al was het maar om dankbaar te zijn voor de vrije wil ,  
die ik gekregen heb van U 
Dank U wel Geest,  
want ik heb uw inzicht nodig,  
al was het maar om in te zien, dat ieder het recht heeft  
op zijn eigen fouten. 
Dank U wel Geest,  
want ik heb uw raad nodig,  
al was het maar om anderen te kunnen helpen. 
Dank U wel Geest,  
want ik heb uw kennis nodig,  
al was het maar om te weten, wat goed is en wat kwaad. 
Dank U wel Geest,  
want ik heb uw eerbied nodig,  
al was het maar om mijn medemensen  
te kunnen respecteren. 
Dank U wel Geest,  
want ik heb uw geloof nodig,  
al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven. 
Dank U wel voor uw gaven, voor uw inspiratie; 
Dank U dat u gekomen bent, en blijft komen,  
al was het maar om mens te blijven. 
Zalige, vrede- en vreugdevolle Pinksterdagen. 
 
Hans Vugs, diaken-pastor 
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IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT 
 
Zaterdagmiddag 14 mei 2011 
kwam SEM STEEG met zijn 
ouders Pedro van Steeg en Linda 
van Steeg – Bressers, met zijn 
peetouders Willie van Steeg en 
Sandra Bressers en heel veel 
familieleden, vrienden en 
kennissen naar onze Piokapel. Zijn 
ouders wilden Sem laten opnemen 
in onze parochiegemeenschap, 
waar plaats is voor velen. De 

ouders hebben Sem heel plechtig beloofd dat zij hem de weg van 
Christus zullen voorleven, niet alleen door woorden, maar vooral 
door daden. Sem ontving ook het kruis van Jezus, als een teken dat 
Christus hem gaat begeleiden op zijn weg naar de volwassenheid. 
Ook zijn ouders, peetoom,  peettante,  opa’s en oma’s hebben hem 
een kruisje gegeven. Op het moment dat het doopwater over zijn 
hoofdje mocht stromen, was hij een hele voorbeeldige dopeling, hij 
vond het zelfs fijn, zo wat koud water over zijn hoofdje. Daarna zijn 
we in een lange stoet naar moeder Maria gegaan en hebben haar dank 
je wel gezegd voor Sem, maar haar ook gevraagd als een echte 
moeder voor Sem te zorgen. Na het lang zal hij leven, hebben we met 
veel lawaai de doopklok geluid.  
Sem woont met zijn ouders in de Paul Krügerstraat 5. 
 
Op zondag 15 mei 2011 werd onze Piokapel gevuld met hele blijde 
mensen die kwamen om  HAILEY VAN WANROOIJ in onze 
geloofsgemeenschap welkom te heten. Hailey was met haar vader 
Andy van Wanrooij en haar moeder Nadieka Verhagen naar onze 
kerk gekomen. Maar ook haar peetoom Ad Verhagen en peettante 
Renate Storch en haar zusje Angel waren meegekomen en niet te 
vergeten opa en oma’s. Bij de aanvang van de doopviering hebben 
we enkele kaarsjes aangestoken voor heel bijzondere mensen die in 
ons leven van belang zijn. We wilden hen eren met een kaarsje. 
Iedereen luisterde met veel belangstelling naar het verhaal van Jezus 
en tijdens de uitleg van de doopsymbolen, gaf iedereen antwoorden. 
Iedereen was erbij betrokken. Aan de doopkaars van Hailey werden 
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heel veel lichtjes ontstoken voor alle aanwezige kinderen. In een 
lange lichtstoet zijn we naar moeder Maria gegaan en hebben haar 
hulp en steun gevraagd. Natuurlijk hebben we lang zal zij leven 
gezongen, maar hebben we ook aan iedereen laten horen dat er in de 
parochie van Lidwina Gerardus Majella  feest was, omdat er weer  
een nieuwe dopeling werd ingeschreven.  
Hailey woont met haar zus en ouders in de Arke Noestraat 52. 
 
Zondag 22 mei 2011 kwamen Selina met haar ouders Dennis 
Akkermans en Jessica van den Bosch naar onze kerk om hun nieuwe 
wereldburger TESSY AKKERMANS in onze geloofsgemeenschap 
welkom te heten. Maar met Tessy kwamen ook vriendjes en 
vriendinnetjes mee en die heel goed hun best gedaan om iedereen te 
helpen. Dennis en Jessica hebben Tessy beloofd om goed voor haar 
te zorgen, om haar iedere dag naast Sesamstraat en de Teletubbies 
ook het verhaaltje van Jezus te vertellen. Nadat zij van papa, mama, 
peetoom, peettante en opa en oma´s een kruisje had gekregen, kreeg 
zij van alle kinderen een kusje. De kindjes zaten te smullen van het 
verhaal van Jezus en konden ook nog het doopwater vinden dat in de 
doopvont zat en dat we daar geen kraan voor nodig hadden. Heel 
trots met een kaarsje in de hand zijn we naar Maria gegaan, een 
moeder die er voor iedereen te pas en te onpas is en waarbij je zo 
maar mag aankloppen om even binnen te komen. We hebben Maria 
dank je wel gezegd en hebben ons kaarsje bij haar neergezet. Natuur-  
lijk hebben we gezongen en de klok geluid. 
Tessy woont met haar zus Selina en papa en mama in de 
Sibeliusstraat 609. 
 
Op diezelfde zondag kwamen we bijeen om PLEUN 
HESSELBERTH van harte welkom te heten. Pleun was met haar 
ouders en haar broer en opa´s en oma´s, vriendjes en vriendinnetjes 
naar onze kerk gekomen. Haar broer Bram wist al heel goed dat we 
in de kerk waren en dat daar niet de pastoor, maar Jezus woonde. 
Tijdens het verhaal van Jezus zaten de kinderen op de tree van het 
altaar en deden zij mee om het verhaal uit te beelden. Iedereen was 
aan het einde heel moe, maar we wisten in iedere geval wel dat we 
samen door te breken en te delen elkaar steeds weer helpen. Wat 
waren de kinderen, een ook de ouders, heel trots toen zij die lange 
stoet van lichtjes naar Maria zagen lopen. Iedereen was heel druk 
doende om zijn of haar lichtje aan te houden. Iedereen kon zijn 
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lichtje brandend bij Maria zetten en dank je wel zeggen tegen moeder 
Maria. Pleun had van haar opa en oma een hele mooie doopkaars 
gekregen, een met de afbeelding van de ark van Noach er op. 
Natuurlijk moest er wel dat verhaal verteld worden. Alle mensen van 
de Korveldwarsstraat hebben de klok horen luiden, zo stevig werd de  
klepel bewogen.  
Pleun woont met haar broer Bram en haar ouders in de Swalm 42. 
 
LANG ZULLEN ZIJ LEVEN. 
  
JONGE MENSEN HEBBEN ELKAAR HUN JA-WOORD 
GEGEVEN. 

 
Vrijdag 6 mei 2011 kwamen veel blije 
en vrolijke mensen met een hele grote 
luxe auto naar onze kerk. De auto was 
bijna net zo lang als onze kerk breed is. 
En in die auto zaten behalve het 
bruidspaar JAN VERHOEVEN EN 
LILIAN VAN DER HEIDE, ook de 
kinderen en familieleden van het 
gelukkige paar. Toen de familie vorig 
jaar samen op vakantie was heeft Jan 

heel plechtig aan zijn kinderen gevraagd of hij met mama mocht 
trouwen. Het antwoord van hen was heel duidelijk en eenstemmig: 
het wordt wel eens tijd. Te midden van een hele grote familie hebben 
Jan en Lilian naar elkaar, maar zeker voor God gezegd en beloofd dat 
zij samen door het leven willen gaan, dat ze elkaar trouw  willen 
blijven in goede dagen maar ook in kwade dagen en het leven samen 
zullen delen. Dat hebben zij bevestigd door elkaar een hele bijzonder 
mooie ring aan de vinger te schuiven met de woorden: ontvang deze 
ring als een teken van mijn liefde en trouw. Nadat de getuigen: 
Marie-Louse Klee, Cornelis Klee, Toos Verhoeven en Hen van 
Helderen hun handtekening in het trouwboekje hadden geplaatst 
werd er voor de kerk het glas geheven op het nieuwe bruidspaar. 
Onze parochiegemeenschap wenst Lilian en Jan een zonnige en 
gezonde toekomst en mogen zij steeds het positieve in elkaar blijven 
zien. Jan en Lilian wonen in de Simon  
Stevinstraat 38 . 
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WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN. 
 
Op 5 mei 2011 hebben we toch nog 
onverwacht afscheid moeten nemen van 
DIRK KOSSEN, weduwnaar van Doortje 
van Gils en eerder weduwnaar van Tonnie 
Janssens. Dirk lag in het ziekenhuis en 
zijn gezondheid ging steeds verder 
achteruit en er waren afspraken gemaakt 
dat hij het sacrament van de Zieken zou 
ontvangen op zaterdagmiddag 7 mei. 
Maar Dirk vond dat toch te lang en is heel 
plotseling in zijn slaap voor altijd bij zijn 
Schepper gaan leven. Hij had al vaker 
gezegd dat hij naar zijn vrouwen wilde, nu 

mag hij met hen verenigd zijn. Het leven van Dirk is niet altijd over 
rozen gegaan, hij heeft een mooie leeftijd mogen bereiken van 93 
jaar, maar toen hij met 3 kleine opgroeiende kinderen achterbleef was 
dat voor hem een hele zware tijd. Gelukkig ontmoet hij zijn Doortje 
en die neemt de zorg al heel vlug voor de kinderen op zich, zodat 
Dirk toch kan gaan werken. Binnen een jaar besluit Dirk toch de 
hand van Doortje te vragen en samen hebben zij nog een hele mooie 
tijd gekend. Maar toen ook Doortje kwam te overlijden, werd het wel 
stil bij hem, alles was niet meer nodig. Gelukkig met hulp en steun 
van de kinderen heeft hij toch enigszins de draad weer opgenomen, 
maar toen hij afhankelijk werd van anderen, waren dat vele stappen 
te ver. Dat kon niet meer. Dirk woonde in Steve Bikohof 37. 
 
Op 4 mei 2011 is in de leeftijd van 70 jaar te midden van haar 3 
dochters rustig ingeslapen RIA SMITS  . Het, naar menselijke 
maatstaven, veel te korte leven van Ria heeft veel vreugdevolle 
momenten gekend, maar ook perioden van droefheid. Ria had vanuit 
haar opvoeding geleerd dat het brood dat je deelt met elkaar veel 
beter smaakt, zij heeft geleerd dat je mag genieten van al die vele 
kleine dingen die er op ons levenspad voorbij komen. Zij was blij 
met gezelligheid, met samen een spel spelen, met dansen en zingen. 
Maar bovendien was zij heel positief in het leven, liefdevol, vrolijk 
en sportief. Maar het was ook een sterke vrouw, want de tegenslagen 
die zij moest incasseren, heeft ze steeds overwonnen. Tot in het 
Hospice ‘de Spooren’ heeft zij haar positieve kijk behouden, was ze 
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ontzettend blij met elke klein bezoekje, maar ook de grote. Samen 
nog naar de Chinees en een hele zaterdag samen naar Scheveningen, 
nog eens even langs de boulevard, en dat afsluiten met samen eten en 
drinken. Wat heeft ze daar van genoten, maar ook als jullie samen 
aan haar bed stonden en zo maar vertelden over de koetjes en de 
kalfjes. Ria dank je wel voor alles wat je gedaan en betekend hebt.  
Rust nu maar uit. 
Ria woonde Generaal Smutslaan 680.  
 

 

 
 

Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella 
(kerk) 

 
juni   

do. 2 juni 
Herenkoor 

10.00 uur Hemelvaart 
Piet van Loon 
 

   
vr. 3 juni 10.30 uur Eerste vrijdag 
   
za. 4 juni 
zo. 5 juni 
Jongerenkoor 

17.30 uur 
10.00 uur 

Piet van Loon 
Ineke Vugs- van Etten 
Maria van Trier-van den Hout 
Coleta Priems-Hendriks 
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Louis Emmen en zoon 
Ria Staps v.w. jaargetijde 
Bert en Riet Edel 

za.  11 juni 
zo   12 juni 
Gemengd 
Koor 
 

17.30 uur 
10.00 uur 

Pinksteren 
Ineke Vugs- van Etten 
Betsy Marijnen- de Rooij vw. 1ste jgt. 
Riet de Bresser- Ketelaars 
Jan van Mierlo 
Will Koolen v.w. verjaardag 

ma. 13 juni 
Samenzang 

10.00 uur Tweede Pinksterdag 

di.  14 juni 10.30 uur Pio-morgen/ feestdag van H. 
Lidwina van Schiedam 

   
vr. 17 juni 13.30 uur Huwelijk van Koen Kosten en 

Marjolijn Hack 
   
za.  18 juni 
zo.  19 juni 
Jongerenkoor 

17.30 uur 
10.00 uur 

Feest van de H.Drie-eenheid, 
Vaderdag 
Piet Weijers v.w. Vaderdag 
Tiny Weijers- van Pelt 
Toon Oomens v.w. vaderdag 
Coleta Priems- Hendriks 
Bert en Riet Edel v.w. vaderdag en 
verjaardag 
Rikie van Lieshout-Snoeren 

   
za. 25 juni 
zo. 26 juni 
Herenkoor 

17.30 uur 
10.00 uur 

Viering van Sacramentsdag 
Ineke Vugs- van Etten 
Jan van Mierlo 

 
Intenties in huize Koningsvoorde   
wo. 1 juni 
Lidwinakoor  

19.00 uur Hemelvaart 

za.   4 juni. 19.00 uur  
za.  11 juni 
Lidwinakoor  

19.00 uur Pinksteren 
Riet de Bresser-Ketelaars 
Jan van Mierlo 
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za.  18 juni 19.00 uur Feest van de H. Drie-eenheid. 
Vaderdag 

za.  25 juni 
Lidwinakoor  

19.00 uur Viering van Sacramentsdag 
Jan vanMierlo 

 

Week van de Nederlandse Missionaris 
 
De wordt gehouden in de periode van 2 t/m 13 juni, de periode 
voorafgaand aan het Pinksterfeest. Dit jaar staat deze week in het 
teken van Brazilië en heeft als thema: ‘Achter het masker van 
Brazilië’. Het land van zon, zee, strand en carnaval maakt de laatste 
jaren een snelle ontwikkeling door en behoort tot een van de 
opkomende grote economieën. Maar achter het masker van pracht en 
praal gaat een heel andere werkelijkheid schuil: van mensonterende 
armoede en uitsluiting. 
In Brazilië zijn missionarissen en missionaire werkers betrokken bij 
landloze boeren in het Noordoosten van Brazilië, de kinderen in de 
sloppenwijken en de inheemse bevolking in het regenwoud: vrouwen 
en mannen die onder de zwaarst denkbare omstandigheden proberen 
hun hoofd boven water te houden. De missionarissen en missionaire 
werkers hebben de financiële hulp en de morele ondersteuning van de 
Week van de Nederlandse Missionaris hard nodig. Daarom 
collecteren we in de kerk in het Pinksterweekend voor dit doel. U 
kunt uw bijdrage kwijt in de bekende oranje bussen, die u aan de 
kerkdeur worden voorgehouden. Vanaf Hemelvaart kunt u ook de 
folder meenemen die achter in de kerk ligt voor meer informatie. 
 
         Riet van Overbeek 
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Geheugensteuntjes    
 
 
 
 

do.   2 juni 10.00 uur Viering van Hemelvaart 
do.   2 juni 
t/m 13 juni        

 Week van de Nederlandse 
Missionaris 

vr.    3 juni 10.30 uur Eerste vrijdag 
zo.   5 juni 10.00 uur Kindernevendienst 
wo.  8 juni 20.15 uur doopvoorbereiding 
do    9 juni 16.00 uur Aanbidding 
do.   9 juni 20.00 uur Bijbelgroep 2006 
zo.  12 juni 10.00 uur Pinksteren 
di.   14 juni 10.30 uur Pio-morgen 
do.  16 juni 16.00 uur Aanbidding 
do.  16 juni 20.00 uur Bijbelgroep 2008 ( Hans) 
do.  16 juni 19.30 uur Bijbelgroep Riet 
zo.  19 juni 10.00 uur Vaderdag 
do.  23 juni 10.00 uur – 

11.30 uur 
Koffieochtend ! 

do.  23 juni 16.00 uur Aanbidding 
do.  23 juni 20.00 uur Bijbelgroep 2006 
vr.   24 juni 12.00 uur Redactie ‘De Brug’ juli/aug. 
do.  30 juni 16.00 uur Aanbidding 
 

Dinsdag 14 juni: H. Lidwina van Schiedam 
 
Deze dag is ook voor onze parochie een bijzondere dag. We vieren 
de sterfdag van deze Nederlandse heilige: Lidwina van Schiedam. 
Sinds de afbraak van de ‘Witte Kerk’ aan de Generaal Kockstraat is 
de naam van die kerk en van de parochie, bij de naam van de 
parochie Trouwlaan gevoegd. Sinds die tijd heet onze parochie: 
parochie Lidwina Gerardus Majella. In het begin was het even 
wennen, zoals dat bij elke fusie, en elke naamsverandering is. 
Binnenkort vindt er weer een naamswijziging plaats. We gaan dan de 
parochie van De Goede Herder heten. Hieronder vallen dan een zestal 
kerken in Tilburg/Goirle. De kerken blijven hun eigen naam 
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behouden. Voor ons is dit Gerardus Majella. De naam Lidwina is dan 
niet meer van toepassing. Toch zullen we ons deze heilige vrouw 
blijven herinneren. Achter in de kerk hangt een houtsnijwerk van 
haar met taferelen uit haar leven. 
 
          Riet van Overbeek 

Hemelvaart en Pinksteren 
 
Twee belangrijke feesten uit 
ons kerkelijk jaar. De Bijbel 
vertelt ons dat Jezus na zijn 
verrijzenis nog verschillende 
malen aan zijn leerlingen is 
verschenen. 
De apostelen zaten na zijn 
dood in een zaal bijeen, met 
gesloten deuren. Veel hebben 
ze samen gepraat over alles 
wat ze met Jezus hadden 
meegemaakt. Ze wisten Jezus 
heel dicht bij hen. Ze wisten 
ook dat ze zijn werk voort 
moesten zetten – geen 
eenvoudige opgave – maar 
Jezus had dat meermalen 
gezegd, heel duidelijk in de 

zaal van het Laatste Avondmaal: Doet dit om Mij te gedenken. Dit 
betekent niet alleen Brood breken en delen, maar ook leven en 
voorleven zoals Hij dat gedurende zijn openbare leven had gedaan. 
Jezus gevangenneming en dood had hun echter bang gemaakt. Ook 
hen kon dat overkomen. Maar voordat Jezus voorgoed naar zijn 
Vader was gegaan ( Hemelvaart), beloofde Hij hen een Helper te 
sturen, de H. Geest. Dat gebeuren vieren we op Pinksteren. 
Begeesterd kwamen ze naar buiten en verkondigden aan een grote 
groep mensen de Boodschap van Jezus en doopten velen in de naam 
van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Zo lezen we in de 
Handelingen van de Apostelen. 
  

Riet van Overbeek 
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Pinksteren. 
 

Ongrijpbaar als de wind,  
zacht en krachtig,  

vloeiend als het water  
uit een overvolle bron  

is de Geest. 
Fluisterend  

maakt Hij ons hart wakker  
voor zijn aanwezigheid  

en Hij kan bijna niet wachten  
tot wij roepen: kom. 
Een verhaal is Hij  

zonder einde,  
Hij wil Jezus  

doen opstaan in ons leven. 
 

Wekelijkse aanbidding. 
 
Wij mensen van 2011 
hebben weinig met de 
stilte. Als mensen op de 
fiets zitten, als ze een 
wandeling gaan maken, op 
het werk dan hebben ze 
heel vaak van die oortjes 
in zodat ze de hele tijd 
maar muziek kunnen 
beluisteren en dan vaak 

nog wel erg hard. Stilte is voor de meeste mensen anno 2011 een 
taboe, totdat met het nieuwe medium stilte heeft gevonden.  
Bij heel veel kloosters kloppen dagelijks mensen aan die zich enkele 
dagen of een week willen terug trekken in de stilte. Het is dan een 
verademing. Nu hoeven wij niet naar een of ander klooster te gaan, 
elke week op de donderdagmiddag tussen 16.00 uur en 17. 00 uur 
houden wij een aanbiddinguur in de Piokapel. Er zal veel stilte zijn, 
maar als we met elkaar zijn kunnen we ook de rozenkrans bidden, of 
een lied zingen. U bent van harte welkom. 
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Opbrengst van de Vastenactie voor Burkina Faso 
 
Tijdens de Veertigdagentijd hebben we 
wat geld opzij gezet voor de waterputten 
in Burkina Faso ( Afrika). 
In huize Koningsvoorde is € 230,- 
bijeengebracht.  
In de kerk: € 984,55 
Tezamen is dit een mooi bedrag nl. €  
1214,55 
De stichting ‘Zod Neere’ kan dit bedrag 
omzetten in schoon drinkwater voor de 
mensen in Burkina Faso. 

 

 
De laatste bladzijde van de bijbel 
 
Plak dit boek niet met zegels af 
Zet de bijbel niet in de kast tot slot op slot. 
Sla hem niet dicht, hij is nog niet uit. 
Laat hem voor altijd opengeslagen. 
Het laatste woord is nog niet gezegd. 
Er zit nog meer in dan je dacht. 
Laten we gauw beginnen. 
 
Verzegel de toegang nog niet. 
Sla de deur van de kerk niet achter je dicht; 
hij hoort niet gesloten, want sluit niemand uit. 
Laat de poorten voor altijd wijd open 
ook als buiten het stormen dreigt. 
Er staat nog veel te doen en te beleven. 
Wij maken alvast snel een begin                        Karel Eykman 
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De Cirkus 
 

Unne heelle grootte cirkus kwaam nor Tilburg. 
’t Waar de grooste op deezze erd. 

Ze gingen mee tweeën tog ok is kèèkke, 
Ouwe Willum en zunne zoon Bert. 

’s Aoves toen ze op d’r plots waarre gezéétte 
Zaagge ze veul wilde dierre loppe en nog meer. 

Mar zunne Bart viel ’t wel we teegge. 
Hij verwogt wel iets aanders en we meer. 
Motte naa tog is heurre zi ouwe Willum: 
Gij makt ’t naauw wel un bietje te bont, 

Ge ziet tog mooie meidde, klowns en peerde, 
En trappeezze wèèrik heel hoog boove de grond. 

Ge bent er verdoorrie nie mee te vrééje; 
’t Is mee jouw hier nie te genaakke, 

En alles mar vur twee harde knaakke. 
Jè, paa, dè kan allemol bist zèèn, zi Bertje, 

Mar daor wil ik ok hillemol nie over praotte, 
Alles heb ik ok heel goed meugge zien, 

Behalve één ding, dè waarre de grootte aoppe. 
Zit saor na nie zo te kwatzen, Bert 
En wordt onderhaand is unne vent. 
Houw a.u.b. op mee oe gemauw, 

Van jouw wor ‘k subbiet nog peers en blauw. 
En stao daor naa zo nie te gaoppe, 

Straks zegge de meesse nog: 
Wij zaagge tog nog twee grootte aoppe. 

 
Hein Libregts 
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Belangrijke gegevens 
 
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:     za. 17.30 uur in de Piokapel 

  zo. 10.00 uur in de kerk, daarna 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, daarna koffie. 

Financiën: 
giro 106.88.20, bank 1712.00.217 
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg; 
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