De Brug

Jaargang 11, september 2015

Romereis van 24 tot 29
oktober 2015
Er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar.

Donderdag
17 september
Koffie ochtend
10:00 tot 12:00
uur

Kindernevendienst
Zondag
6 september
om 10:00 uur

Aanbidding in de
Pio-kapel
donderdag
3, 10,17, en 24
september
van 16:00 tot 17:00 uur

Ik weet iets goeds van jou
Zou niet de wereld beter zijn,
als iedereen die ik ontmoet zeggen zou:
ik weet iets goeds van jou!
En dan spontaan mij dat goed deed?
Zou het niet fantastisch heerlijk zijn
als elke handdruk zou zeggen:
- van harte en oprecht gemeend –
zeg kind, ik weet iets goeds van jou!
Zou niet het leven blijer zijn
als men het goede steeds prijzen zou;
want werkelijk, bij al het kwaad
is zoveel goeds in mij en jou.
Zou het niet een fijne houding zijn
als iedereen zo denken zou:
jij weet een beetje goed van mij;
en ik, ik weet iets goeds van jou!
Nu de vakantie weer achter de rug is, wanneer we allemaal er
weer flink tegen aan gaan, is zo’n houding als hierboven
beschreven een
begin van een mooiere en blijere wereld waarin het voor
iedereen,
rijk en arm, man en vrouw, prettig is om te leven.
Mogen wij allen ons daarvoor inzetten.
Veel goeds toegewenst,
Hans Vugs
diaken - pastor
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UIT ONZE PAROCHIEAGENDA
Wij hebben in onze parochiekerk mogen dopen.
Op zondag 28 juni 2015 kwamen we in de Piokapel samen om
NOVA-LYNN VAN DOORN in onze geloofsgemeenschap op te
nemen. Natuurlijk waren met Nova-Lynn haar papa, Mark
Doorakkers en haar mama Lizzy van Doorn mee gekomen,
peetoom Roel van Doorn en nog wel 3 peettantes te weten: Kelly
Vermeer –van Doorn, Jordy Brinkman en Chayenne van de Ven.
En daarnaast ook veel ooms en tantes en vriendjes en
vriendinnetjes. De naam Nova-Lynn had de moeder gekozen
omdat ze dat een mooie naam vond. Nova-Lynn kreeg natuurlijk
het kruisteken van Jezus Christus op haar voorhoofd, op haar
mond en in haar hart, met de bede dat Jezus Christus voor
altijd een belangrijke plaats in het leven van Nova-Lynn en haar
ouders mag krijgen. Papa en mama hebben ook een kruisje op het
voorhoofd gegeven, als ook de peetouders en niet te vergeten de
opa’s en oma’s. Van enkele kindjes kreeg zij
een kusje. We luisterden naar het verhaal
van Jezus en hebben samen gesproken
over wat we allemaal bij de doop nodig
hebben. Daarna hebben we rondom NovaLynn gebeden dat God haar, haar papa en
mama, haar peetouders en alle kinderen
mag beschermen op hun levensweg. Daarna hebben we Nova-Lynn
gedoopt met het doopwater. Ze was zo lief dat ze een enkel
gilletje gaf toen dat koude water over haar hoofd stroomde. Een
kruisje met het door onze bisschop gewijde olie hebben we op
haar voorhoofd gegeven met de bede dat God haar altijd mag
beschermen voor alle kwaad en onheil. Toen kreeg Nova-Lynn
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haar doopkaars en zij was zo gul dat ze aan alle aanwezige
kinderen een beetje van dat nieuwe vuur gaf. Zo liet zij nu al die
belangrijke stelregel gelden: samen spelen, samen delen. Samen
hebben we het Onze Vader gebeden en zijn toen in een lange
stoet naar het beeld van Maria gegaan om daar ons kaarsje neer
te zetten. En natuurlijk te bidden dat Moeder Maria Nova-Lyn
en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Met
heel veel liefde en lol werd de doopklok geluid.
Nova-Lynn woont met haar ouders in de Trouwlaan 193.
Enkele weken later op zondag 19 juli 2015, met Tilburgse kermis,
kwamen heel veel mensen samen om DAVINO VAN GESTEL van
harte welkom te heten in onze gemeenschap. Met Davino waren
zijn papa en mama, Leroy van Gestel en Sharona Emmen
gekomen, zijn grote zus Laylinn, zijn peetoom Toon Janssens en
peettante Ashley van Gestel, opa’s en oma’s , ooms en tantes en
hele veel vriendinnetjes en vriendjes. Davino zal bij zijn Heilig
Doopsel de namen Davino, Johannes, Cornelis, Anselmus krijgen,
namen die zijn ouders mooi vonden, maar om aan te geven dat
Davino geen eenling op deze aardbodem is, maar dat hij met heel
veel mensen verbonden is. Davino kreeg het kruisteken van
Jezus Christus opgelegd en zijn ouders en peetouders hebben
hem ook dat teken op zijn voorhoofd gegeven. Natuurlijk doen
alle opa’s en oma’s dat ook graag en spreken de hoop uit dat
Davino veilig onder de zorg van God mag blijven leven. Na het
verhaal van Jezus gehoord te hebben, zijn we op zoek gegaan om
alles bijeen te halen voor wat we bij de doop van Davino nodig
hebben. Gelukkig werd het doopwater gevonden en hebben we
samen gesproken over wat water voor mens en dier betekenen.
Want zonder water kunnen we niet leven. Alle aanwezige
kinderen vonden de doopkaars die Davino bij zijn doop gaat
krijgen heel mooi. Maar de reuk van het Heilig Chrisma vonden
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ze niet zo lekker. Dat stonk, maar dat die olie door mama in de
keuken ook wel wordt gebruikt, werd voor lief aangenomen. We
hebben samen een dak boven Davino gemaakt en God gebeden
dat Hij Davino, zijn papa en mama, zijn peetoom en peettante en
alle kinderen mag beschermen op hun levensweg. Iedereen stond
heel gespannen te kijken bij de doopvont wat er allemaal ging
gebeuren, maar Davino gaf geen krimp. Toen de kinderen hun
vingers in de doopschelp mochten steken en zo voelen hoe koud
het doopwater was, bibberden zij. Peetoom heeft de doopkaars
aangemaakt aan de paaskaars, die branden en meteen hebben
alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur van Davino
ontvangen. Aan het eind hebben velen de doopklok geluid. Davino
en Jaylinn wonen met hun papa en mama aan het Pater van den
Elsenplein 43.
Op zondag 26 juli 2015 werd de Piokapel gevuld met allemaal
blijde mensen die LIV VAN ROOZENDAAL van harte welkom
heette in onze gemeenschap. Aan het begin hebben we enkele
kaarsjes opgestoken voor mensen die niet bij deze doop konden
zijn, te herdenken en te vragen dat zij Liv met raad en daad
zullen bijstaan. Natuurlijk waren met Liv haar papa en mama,
Jeroen van Roozendaal en Rowena Peijs meegekomen, haar
peetoom en peettante Dennis van Roozendaal en Machella Peijs,
haar opa’s en oma’s. ooms en tantes en heel veel vriendjes en
vriendinnetjes. Haar ouders hadden samen de naam van Liv
gevonden en goedgekeurd en die mooie naam zal zij haar hele
leven blijven houden. Ook Liv kreeg het kruisteken van Jezus
Christus en papa en mama, haar peetouders en haar opa’s en
oma’s hebben dat kruisteken haar graag op haar voorhoofd
gegeven. Van de kinderen kreeg zij een lief kusje. Na het
verhaal van Jezus, zijn de kinderen op zoek gegaan naar het
doopwater, Gelukkig hebben zij dat gevonden, daar we anders
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Liv niet konden dopen. De Chrisma olie was niet heerlijk van
geur, vonden de kinderen, maar de olie moest wel gebruikt
worden om Liv bescherming te geven, net zoals een worstelaar
zich helemaal insmeert met olie. Op die wijze kun je geen grip op
hem krijgen, zo mag ook Liv met deze olie beschermd worden.
Bij de doop kreeg Liv de namen: Liv Wilhelmina Anna Maria,
namen van hele belangrijke mensen in haar leven die haar mogen
beschermen en begeleiden. Nadat Liv een kruisje met olie had
ontvangen heeft haar peetoom haar nieuwe doopkaars
aangestoken aan de Paaskaars. Alle
kinderen kregen van Liv een beetje van
dat nieuwe vuur dat zij zojuist
ontvangen had. In een lange opstoet zijn
we naar Moeder Maria gegaan om haar
te bedanken en te bidden dat zij Liv,
maar ook ons allen, wil begeleiden op onze weg door het leven.
Heel luid werd nadat we het lang zal ze leven twee keer hadden
gezongen, een vanwege haar doop en een keer vanwege haar
verjaardag, die vandaag gevierd werd, de doopklok geluid.
Liv woont met haar papa en mama in de Hesperenstraat 49.
Op zondag 9 augustus 2015 was het een komen en gaan van
allemaal kinderen die in onze geloofsgemeenschap wilden worden
opgenomen.
Allereerst kwam MACIN ZEEGERS met zijn papa en mama, Gijs
Zeegers en Janneke Kuijsten, met zijn grote broer Milan, met
zijn peettante Colinda Janssens, met zijn opa’s en oma’s, ooms en
tantes en met veel vriendjes en vriendinnetjes. Milan had een
pakje bij zich, waarin zijn doopkaars zat. Met zijn peetoom
heeft hij die weer eens aan de grote Paaskaars aangestoken en
brandend en wel op het altaar gezet. Ook Macin ging heel
gelaten de kruisjes van Jezus Christus ontvangen, ook toen papa
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en mama en peettante en de opa’s en oma’s die gaven. Je kon
zien dat hij het heel fijn vond om van zijn vriendinnetjes en
vriendjes een lief klein kusje te mogen krijgen. Na het verhaal
van Jezus hebben we samen gesproken over het doopwater, de
heilige olie en over het Licht van de doopkaars. Met heel veel
mensen, groot en klein, hebben we een dak gemaakt boven Macin
en gebeden dat God hem, zijn papa en mama, zijn peettante en
alle kinderen mag beschermen op hun weg door het leven en dat
iedereen Macin helpen in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid.
Alle ogen waren gericht op de dopeling en iedereen stond er heel
dicht bij, maar Macin vond het best lekker dat koude water over
zijn hoofdje. De kinderen die hun vingertje in de doopschelp
mochten steken om t voelen hoe koud dat water was,
verschrokken er wel van. Toen hij het kruisje met olie kreeg
vond hij het wel voort goed, het mocht wel afgelopen zijn. Maar
Macin was toch nog zo vriendelijk dat hij aan alle kinderen wat
van het pas ontstoken licht gaf. Nadat we het Onze Vader
samen hadden gebeden, gingen we in een grote stoet naar
Moeder Maria. Papa Gijs heeft de doopschelp in het dooprek
gezegd en samen hebben we Maria
gebeden dat zij Macin en ons allen zal
beschermen en leiden op onze weg
door het leven. Natuurlijk klonk uit
volle borst het lang zal hij leven en de
doopklok werd met vel enthousiasme
geluid en wel zo dat de paters aan de
Korvelseweg gestoord werden in hun
middagdutje.
Macin woont met zijn grote broer Milan en hun ouders in de
Banningstraat 29.
Daarna stroomde de Pater Piokapel vol met hele blijde mensen
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die gekomen waren om ESMÉ VAN STEEG welkom te heten in
onze geloofsgemeenschap. Met Esmé waren haar papa en mama,
Pedro en Linda van Steeg – Bressers, haar grote broer Sem,
haar peetoom Robertino van Steeg en haar peettante Sandra
Bressers, opa’s en oma’s, familieleden en vriendjes en
vriendinnetjes meegekomen. Ook Sem had zijn doopkaars
meegebracht en samen met zijn peetoom heeft hij die
aangemaakt aan de grote Paaskaars, het symbool van de
Verrezen Heer, en deze kaars brandend op een kandelaar op het
altaar gezet. Esmé zal bij haar doop de namen Esmé, Sandra,
Hendrika krijgen, Esmé omdat haar ouders dat een mooie en
leuke naam vonden en Sandra en Hendrika omdat dit mensen zijn
die hopelijk heel veel betekenis zullen hebben voor Esmé bij
haar ontwikkeling naar volwassenheid, maar ook bij haar verdere
leven. Het verhaal van Jezus was een verhaal waar de kinderen
gretig naar luisterden, maar het was vooral spannend waar zich
het doopwater bevond, maar ze hebben het gevonden. Papa en
mama, Sem peetoom en peettante en alle kinderen hebben toen
een dak boven Esmé gemaakt en gebeden en beloofd dat Esmé
beschermend en geholpen wordt door God en door alle
aanwezigen. Ook Esmé liet gelaten haar doop over zich heen
komen, als ook het ontvangen van het Heilig Chrisma. Maar vol
blijdschap gaf ze dat mooie vuur dat ontstoken was door haar
peetoom aan de Paaskaars aan alle kinderen. Na het Onze Vader
gebeden te hebben, zijn we naar Moeder Maria gegaan en
hebben haar dank je wel gezegd voor dit nieuwe levenswonder,
maar ook gevraagd dat zij Esmé en alle mensen wil beschermen
en begeleiden op hun weg door het leven. Ook nu hebben we
weer twee keer het lang zal ze leven gezongen , want Esmé was
twee dagen tevoren één jaar geworden. Toen de doopklok geluid
werd, was dat een horen en zien dat verging.
Esmé en Sem wonen met hun papa en mama in de Paul
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Krugerstraat 5.
Als laatste die dag kwamen we met heel veel vriendjes en
vriendinnetjes, met opa’s en oma’s, met ooms en tantes samen
rond ROBIN VAN DEN BROEK, ja hij had ook zijn grote zus
Juultje en zijn papa en mama meegebracht. Robin’s papa en
mama, Antoon van den Broek en Marloes van Oosterwijk, hadden
voor hun lieve zoon twee peettantes gevraagd te weten: Wendy
Doorakkers en Nancy Valkonet – van Oosterwijk. Zij hebben
Robin beloofd dat hij te allen tijde bij hen welkom is en dat hij
met zijn gsm’etje geen afspraak van tevoren hoeft te maken.
Ook Juultje had haar doopkaars meegebracht en met haar
peetoom heeft zij die kaars weer eens aangemaakt en natuurlijk
op de gereedstaande kandelaar geplaatst. Na het verhaal van
Jezus hebben de kinderen beloofd om in de komende periode
samen te zullen spelen en delen. Gelukkig hebben we het
doopwater gevonden en hebben besproken dat water voor mens
en dier van groot belang is, want als je geen water hebt dan ga
je dood. Papa en mama, maat ook de peettantes hebben plechtig
beloofd, dat zij Robin zullen begeleiden op zijn weg door het
leven en dat zij Robin Christelijk zullen opvoeden. Het was heel
druk rondom de doopvont want iedereen wilde heel goed kunnen
zien hoe Robin gedoopt werd. Bij zijn doop kreeg Robin de
doopnamen: Robin, Adrianus, Johannes, Josephus. Na het Onze
Vader gebeden te hebben zijn we in een hele lange stoet naar
Moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen. Ja maar,
we zijn maar mensen en moeten meteen ook weer heel veel
vragen voor Robin, Juultje en voor ons allen. Na het lang zal hij
leven, hebben we met heel veel kracht de doopklok laten
weerklinken, zo hard dat de pastoor in het Heike belde wat er
gebeurd was in de Trouwlaan.
Robin en Juultje wonen met hun ouders in de Guido Gezellelaan
122 te Goirle.
9

WE HEBBEN GEZONGEN: LANG ZULLEN ZE LEVEN.

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN
Op maandag 29 juni 2015 is heel onverwacht in de leeftijd van
54 jaar overleden CORRY VAN DER HEIJDEN – VAN VUGT,
echtgenote van Walter van der Heijden. Een hele bijzondere
vrouw, moeder en oma-koek, die altijd tijd en aandacht had voor
jou. Je was er altijd bij welkom en kwam jij niet, geen punt, dan
kwam zij wel. Maar altijd moest zij mensen rondom zich heen
hebben. In onze parochie is Corry een heel bekend figuur, omdat
je haar altijd zag, altijd had zij een goed woord voor je, of het
minste van alles was, dat zij je toewuifde. Alleen zijn was iets
wat Corry niet graag had, Toen het lopen moeilijker werd, kreeg
zij de beschikking over een scootmobiel en kon zij toch haar
sociale contacten onderhouden. Helpen zat in haar gebakken, dat
was haar lust en haar leven. Zij stond dan ook altijd klaar voor
iedereen die een beroep op haar deed. Corry was een grote fan
van de Belgische levensliedzanger Bobby Prins. Enkele weken
voor haar dood kreeg zij een heel lief kaartje van hem, dat
ingelijst op haar tafel staat. Zoals elke moeder heeft zij een
hele grote plaats voor haar kleinkinderen, die waren altijd
welkom, die hoefde niet van tevoren te vragen en oma-koek mag
ik komen? Dat was niet nodig de deur stond voor en achter voor
hen open. En in het hele huis mochten ze spelen. Oma-koek
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zorgde ook dat er op tijd de koekjes, snoepjes en niet te
vergeten de limonade langs kwamen. En als oma niet thuis was,
omdat ze in het ziekenhuis verbleef, geen nood opa is er dan ook
nog en dan is het even goed als bij oma.
Oma rust nu maar uit, dank je wel voor alles wat je voor ons
gedaan en betekend hebt, we zullen ons best doen om het
voorbeeld dat je ons het voorgeleefd in ons leven voort te
zetten. Corry en Walter wonen in de Oeverstraat 83.
Op woensdag 15 juli 2015 is rustig in haar eigen omgeving in de
leeftijd van 85 jaar ANNIE RAAIJMAKERS – VAN HAUTUM
ingeslapen. Annie was sinds 18 november 2009 weduwe van
Harrie Raaijmakers. Moeder was een kind van haar tijd, geboren
tussen de twee Wereldoorlogen was zij opgegroeid met de
waarde en normen die er in de familie van Hautum golden en in
praktijk gebracht werden. Dat heeft zij ook door haar
voorbeeld overgebracht op haar 4 kinderen, op haar 10
kleinkinderen en niet te vergeten haar 8 + 1 achterkleinkinderen.
Na hun huwelijk zijn ze ingetrokken in de Cornelis Drebbelstraat
en hebben daar een hele gezellige tijd meegemaakt, toen zij
naar een grotere woning in Tilburg Noord gingen, was dat toch
een tegenvaller en zijn gelukkig weer terug kunnen keren naar
de Cornelis Drebbelstraat. Daar heeft ze tot voor enkele
maanden voor haar dood mogen blijven wonen, verzorgd door
haar Harrie, maar toen deze overleden was, door haar buurman
Frans Hultermans. Annie heeft een leven gekend van zorgen en
van plicht en niets was te veel, zij deed het allemaal heel
gewoon. Zij heeft zich heel haar leven flink gedragen, bij alle
voorspoed en tegenspoed was zij niet uit het lood te slaan. Annie
was een familie mens die graag met haar zussen omging, vooral
haar buurvrouw waar ze zo gezellig mee kon buurten en naar de
markt gaan, de stad ingaan en dan even eens een terrasje pikken.
11

’s Avonds was het een vaste prik, na het eten kwam de
buurvrouw, werden de gordijnen gesloten en werd er bij de
koffie nog een kaartje gelegd. Gezelligheid ten voeten uit. Toen
jij steeds meer hulp moest hebben, ben je naar de Guldenakker
in Goirle verhuisd, je keek er wel tegen op, maar alles was heel
mee gevallen en heb je daar nog een mooie, verzorgde en
gezellige tijd gekend. Met velen hebben we je uitgeleiden
gedaan, moeder, oma en overgrootoma dank je wel voor alles wat
je voor ons gedaan en betekend heb. Wij willen jouw voorbeeld
in ons leven handen en voeten geven. Rust zacht bij onze pa en
opa en blijf ons allen hier op aarde begeleiden.
Op donderdag 23 juli 2015 is in de leeftijd van 89 jaar is
moeder, oma en oma-oma ANS VAN GERVEN – VAN LIEROP
rustig ingeslapen. Sinds 4 juli 1994 was zij weduwe van Ben van
Gerven. Het leven van ons moeder en oma kende vreugdevolle
momenten, maar ook verdrietige momenten. Moeder is van jongs
af aan nogal onzeker geweest, maar haar 3 zussen stonden haar
met raad en daad bij. Moeder heeft de Tweede Wereldoorlog
heel bewust meegemaakt en die tijd heeft een hele grote
invloed op haar doen en laten gedrukt. Moeder, oma en oma-oma
was bovenal een gezelligheidsmens, graag met zijn allen bij
elkaar zijn, verjaardagen en bijzondere feestdagen werden
groots gevierd. Wat ook belangrijk was in het leven van moeder
waren de uitstapjes met zijn allen op stad en dan maar genieten
van het bijeen zijn. Droevige momenten voor haar waren het
vroege overlijden van een van haar zussen, maar ook heel zeker
het overlijden van haar dochter Gonnie in 2012. Dit verdriet viel
haar extra zwaar, omdat ze dit zonder haar man, onze pa en opa
moest dragen. Ons moeder was een bescheiden vrouw, die
nimmer op de voorgrond trad, die altijd tot dienen en helpen
bereid was. Toen het geheugen haar in de steek liet, moest zij
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noodgedwongen verhuizen naar de Reijshoeve waar ze tegen op
zag, maar ze wist ons toch te vertellen dat zij daar goed aan
gedaan had.
Lieve moeder, schoonmoeder, oma en oma-oma, bedankt voor alle
liefde en zorg aan de kinderen en kleinkinderen gegeven. Wij
allen hopen dat je op een plek bent, waar het goed is om te zijn.
Herenigd met al die dierbare mensen die jou zijn voorgegaan.
Moeder, oma en oma-oma rust zacht en letten jullie samen ook
op ons allen op onze weg door het leven?
Op maandag 27 juli 2015 is te midden van hen die hem dierbaar
zijn, rustig en kalm, TON MOESKOPS, echtgenoot van Fientje
Hamers, in de leeftijd van 84 jaar ingeslapen. In het Limburgse
land, om precies te zijn in de omgeving van Valkenburg hebben
Ton en Fientje voor het eerst elkaar ontmoet. En het was voor
Ton liefde op het eerste gezicht, Fientje moest daar nog eens
enkele nachten over slapen. Maar toen zij die fase positief
hadden afgesloten, zijn ze samen door het leven gegaan. Ton
heeft heel zijn leven als administrateur ingezet voor zijn gezin,
die mochten niets te kort komen. Op een bepaald moment zijn ze
binnen Tilburg verhuisd omdat hij van mening was dat zijn 5
kinderen ieder een eigen slaapkamer moesten hebben. Hij was
voor zichzelf heel sober, maar wel ijverig en dankbaar naar
iedereen die iets voor hem mocht doen of betekenen. Toen Ton
en Fientje in Koningsvoorde kwamen wonen, bracht het moment
aan dat hij zoveel zorg moest hebben en dat Fientje die niet in
haar eentje kon bieden. Toen is Ton opgenomen in de
verpleegafdeling, was hij niet altijd even gelukkig was. Hij wilde
er meer uit en dat was wegens het beperkte aantal mensen niet
altijd mogelijk. Elke zaterdagavond kreeg hij op zijn eigen kamer
in het bijzijn van Fientje de heilige Communie. We begonnen
altijd met een praatje, dan gingen we bidden en kreeg hij ons
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Heer. Bij het verlaten waren zijn laatste woorden altijd:
bedankt! Ton was een eenvoudig, maar wel accuraat mens, die
met de kleinste dingen heel gelukkig was, een goed woord, een
schouderklop. Die gaf hij ook altijd weer aan ieder die hij
tegenkwam. Ton was ook heel gelukkig dat hij opa mocht worden
en zijn kleinkinderen hadden dan ook alle aandacht. Hij genoot
hoe zij zich ontwikkelden en opgroeide. Maar hij had een heel
groot hart voor alles wat met het Franse land te maken had, de
natuur, de klassieke muziek, fotografie, tekenen, pétanque en
hij volgde graag allerlei cursussen. Ton was vanuit zijn ouderlijk
gezin zeer gelovig opgevoed en dat heeft hij volgehouden tot op
het eind. De eenzame en arme mens had bij hem een hele grote
plaats, die moest altijd aan gedacht en gegeven worden.
Ton, rust nu maar uit, dank je wel voor alles wat je voor jouw
gezin gedaan hebt en blijf vanuit Gods eeuwige woning op ons
allen letten en begeleid ons door dit aardse leven. Mogen zij
allen rusten in vrede.

Intenties in de Gerardus Majellakerk
en Koningsvoorde
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september 2015
Vrijdag 4 september

10:30 uur

1e Vrijdag van de Maand

Zaterdag 5 september
Zondag 6 september
Kindernevendienst
Herenkoor

17:30 uur
10:00 uur

Dinsdag 8 september

10:30 uur

Zaterdag 12 september
Zondag 13 september
Dameskoor

17:30 uur
10:00 uur

Zaterdag 19 september
Zondag 20 september
Dameskoor

17:30 uur
10:00 uur

Zaterdag 26 september
Zondag 27 september
Herenkoor

17:30 uur
10;00 uur

Ineke Vugs – van Etten
Eugène Stassen
Frans en Rosa van Beurden –
Diepstraten
Frie Korremans jgt
Maria Geboorte /Pio ochtend
Jan Reijnen
Fien Hultermans- van Hautum
Jetje Lips –Maas 1e jgt
Riet Rijnen – van de Langerijt
1e jgt
Ineke Vugs – van Etten
Coen van Rosmalen 1e jgt
Frans en Rosa van Beurden Diepstraten
Ton Moeskops
Rita van Gool- Kos 1e jgt
Ineke Vugs – van Etten
Frans van Etten
An Boogers – Schapendonk
Jan Reijnen
Frans en Rosa van Beurden Diepstraten
Fien Hultermans – van Hautum
Ouders van Etten – de Koning
verj
Ineke Vugs – van Etten
Frans en Rosa van Beurden –
Diepstraten
Catharien Pompe – v –
Roozendael
verj
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Geheugensteuntjes
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zondag

3 sept
3 sept
4 sept
6 sept
8 sept
10 sept
10 sept
17 sept
17 sept
22 sept
23 sept
24 sept
27 sept

16:00 uur
20:00 uur
10:30 uur
10:00 uur
10:30 uur
16:00 uur
20:00 uur
10:30 uur
15:00 uur
14:00 uur
20:00 uur
16:00 uur
13:00 uur

Stille aanbidding
Bijbelgroep Jan Sloot
1e vrijdag van de maand
Kindernevendienst
Pio morgen
Stille aanbidding
Bijbelgroep Hans
Koffie ochtend
Stille aanbidding
Redactievergadering Brug
Bijeenkomst Rome reis
Stille aanbidding
Ziekendag

Maria.Zeven Smarten 15 september
Op het moment dat Maria door de engel
Gabriël werd gevraagd of zij de Moeder
van Jezus wilde worden, werd zij
vervuld van een grote vreugde. Zij zong
een beroemde lofzang voor God, het
Magnificat ('Mijn ziel prijst hoog de
Heer...': Lukas 01,26-38.46-56). Net als
haar zoon Jezus is haar het lijden niet
bespaard gebleven. Maar dat had niet
het laatste woord over haar.
Integendeel, zij is door het lijden heen
een vrouw van de liefde geworden. De Kerk noemt haar 'de
eerste van de gelovigen', 'beeld van de kerk zelf'. In haar
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smarten kunnen de gelovigen hun eigen verdriet herkennen; zij
kunnen in hun gebed hun toevlucht nemen tot Maria en haar
vragen voor hen bij de Heer een goed woordje te doen: zij weet
wat het is verdriet te moeten doormaken. Wij zouden haar het
geheim kunnen vragen om door het lijden heen te groeien in
liefde en geloof. Daarom heeft de geloofsgemeenschap vaak
stilgestaan bij de momenten van verdriet in het leven van Maria.
Uiteindelijk zijn ze samengevat in zeven momenten van smart:
1. Een week na Jezus' geboorte moet hij in de tempel aan God
worden opgedragen. Op het moment dat Maria en haar man
Jozef op het tempelplein arriveren, verschijnt daar de oude
Simeon. Hij neemt het kind in zijn armen en dankt God met de
woorden: "Laat uw dienaar nu maar, Heer, naar uw woord in
vrede gaan. Want op dit moment hebben mijn ogen uw heil
aanschouwd, dat U voor alle volken hebt bereid. Een licht dat
voor de heidenen straalt; een glorie voor uw volk Israël." En tot
de verbaasde Maria sprak hij: "Zie, dit kind is bestemd tot val
of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken
wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar mag
worden. En ook uw eigen ziel zal door een zwaard worden
doorboord."
[Lukas 02,22-35]
2. Enige tijd na Jezus' geboorte verschijnen er wijzen uit het
oosten. Zij dienen zich aan bij koning Herodes met de vraag,
waar de pasgeboren koning van de Joden te vinden is, want zeggen zij - "wij hebben zijn ster in het oosten gezien". Herodes
schrikt en heel Jeruzalem met hem. Hij is niet een geboren
koning, hij heeft het koningschap gekocht. Hij besluit het kind
te doden en stuurt de wijzen naar het nabijgelegen plaatsje
Bethlehem, want daar moet het kind volgens de heilige boeken
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geboren zijn. En hij vraagt hen, of ze na afloop terug willen
komen, "want dan kan ook ik het hulde gaan brengen". De wijzen
aanbidden het kind, maar gewaarschuwd door een engel, dat
Herodes het kind wil doden, gaan zij niet meer bij hem langs: zij
keren langs een andere weg naar huis terug. Herodes bemerkt
dat hij bedrogen is en geeft zijn leger bevel alle kinderen onder
de twee jaar in en om Bethlehem te doden. Jozef krijgt een
droom waarin een engel hem aanspoort het kind en zijn moeder
te nemen en te vluchten naar Egypte. Daar moeten ze blijven tot
Herodes gestorven is en het gevaar geweken.
[Matteüs 02,01-21]
3. Als Jezus twaalf jaar is, reist hij bij gelegenheid van het
paasfeest met zijn ouders mee naar Jeruzalem. Hij wordt zo
geboeid door de gesprekken met de leraren en schrift
geleerden, dat Hij alles om zich heen vergeet. Op de terugweg
bemerken zijn ouders dat hij niet ergens anders in de karavaan
met familieleden meereist, en dodelijk ongerust keren ze terug
naar Jeruzalem. Na drie dagen zoeken vinden ze Hem, nog altijd
gezeten tussen de leraren, die verbaasd staan over zijn begrip
en zijn antwoorden. Zijn ouders stonden perplex en zijn moeder
zei: "Maar kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Moet je
kijken met hoeveel smart je vader en ik naar je hebben
gezocht?" Maar hij antwoordde: "Wist u dan niet dat ik in het
huis van mijn vader moest zijn?"
[Lukas 02,41-52]
4. Omdat Jezus veel kritiek had op de schijnheiligheid van de
religieuze leiders van zijn dagen, had Hij zich veel vijanden
gemaakt. Uiteindelijk wisten ze Hem te pakken te krijgen en aan
de Romeinse overheid voor te geleiden. Ze bewerkten de
stadhouder Pilatus, zodat deze besloot Hem te laten kruisigen,
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ondanks het feit dat hij erkende geen schuld in Hem te vinden.
Jezus moest zelf zijn kruis dragen naar de plaats van de
terechtstelling even buiten Jeruzalem. Lukas vertelt, dat Jezus
zelfs in die situatie kans zag wenende vrouwen te troosten
[Lukas 23,27-31]. Hoewel geen van de evangelisten het
uitdrukkelijk vertelt, heeft Hij volgens de overlevering op die
kruisweg ook zijn moeder Maria ontmoet: een smartelijk
gebeuren.
5. De evangelist Johannes vermeldt uitdrukkelijk, dat Jezus'
moeder onder het kruis stond op het moment dat Hij stierf:
"Toen Jezus zijn moeder zag, en naast de leerling die Hij
liefhad, zei Hij tot zijn moeder: "Vrouw, ziedaar uw zoon.
Vervolgens zei Hij tot de leerling: "Zie daar uw moeder." En van
dat ogenblik nam de leerling haar bij zich in huis.
[Johannes 19,26-27]
6. Toen Jezus na zijn dood van het kruis werd afgenomen, legde
men Hem in de schoot van zijn moeder. Ook dit wordt niet
verteld door de evangelisten. Maar het tafereel is vooral in de
middeleeuwen vaak afgebeeld. Zo'n afbeelding van Maria in
droefheid met de dode Jezus op haar schoot noemt men een
Pietà.
7. Tenslotte werd Jezus in een nieuw graf gelegd. Als Maria
onder het kruis stond, was ze daar natuurlijk ook bij aanwezig.
Dat is de zevende smart.
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ROMEREIS.
De meesten van onze parochianen
zullen het wel weten op 24oktober
aanstaande vertrekken 28
parochianen per bus en vliegtuig
naar de heilig stad Rome. We
vertrekken vanaf het zwembad
Stappengoor met de bus naar
Schiphol en dan worden we door de
lucht naar Rome gebracht. In Rome hebben we een 4 sterren
hotel. Daar zullen we logeren, het ontbijt en het diner
gebruiken. Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen gebruiken we
onze lunch in de stad. Zaterdagmiddag gaan we al een bezoek
aan de Friezenkerk brengen en gaan we de Sint Pieter bekijken.
Voor de allersportiefsten onder ons, die gaan de toren van de
St. Pieter op en op het dak is een grote winkelgalerij gebouwd.
Daarvandaan krijg je een mooi beeld op de via Consiliatione. ’s
Avonds hebben we ons diner in het hotel. Als slot van de eerste
dag gaan we nog even onder het genot van een drankje nog wat
napraten.
Op zondagmorgen gaan we de
Eucharistie vieren in de Friezenkerk
en zoals we gewend zijn drinken we in
die kerk een kopje koffie. We zorgen
dat we ruimschoots voor twaalf uur
op het Sint Pietersplein zijn om het
Angelus gebed bij te wonen en de
eerste keer de Paus in levende lijve
te aanschouwen. Dat zal een hele
ervaring worden. Na de lunch maken
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we o.a. een stadswandeling, we zien de Engelenburcht, Piazza
Navona, Spaanse trappen en sluiten de dag af met het diner en
napraten.
Maandagmorgen gaan we op
bezoek bij o.a. St. Jan van
Lateranen (de bisschopskerk van
de Paus als bisschop van Rome),
het Colosseum en Forum
Romanum. Lunchen en daarna
naar de basiliek St. Paulus buiten
de muren. Dan hebben we alweer
trek en dineren we in het hotel. Voor de liefhebbers kan men
dan nog wat napraten. Zij die ver boven de enkels zijn afgeknapt
gaan het koffer in om nieuwe energie voor de komende dag te
sparen.
Dinsdagmorgen bezoeken we de Scavi, een ondergrondse stad
die zich beneden de Sint Pieter
bevindt. Na de lunch hebben de
tijd om op eigen gelegenheid of
met een groepje zelf door Rome te
trekken, of iets opnieuw te gaan
bekijken.
De
woensdagmorgen is gereserveerd
om bij Paus Franciscus op audiëntie
te gaan. Daarna gaan we even
koffie drinken in de Friezenkerk.
In de middag gaan we naar een
typische Romeinse wijk:
Trastevere, we gaan naar
hetTibereiland en de joodse ghetto. Uiteraard wordt de dag op
de gebruikelijke wijze afgesloten.
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Donderdagmorgen bezoeken we de Sancta Maria Maggiore,
Piazza Venezia, evt. de San Clemente. De Middag is opengelaten
om onze koffers in te pakken, nog wat laatste souvenirs te kopen
en om 18.00 vertrekken we naar het vliegveld van Rome:
Fiumicino. Om met het vliegtuig naar Schiphol te vliegen,
aansluitend onze busreis naar Tilburg.
Al met al een hele mooie reis die voor ons allen die moeite waard
zal zijn. Er zijn nog 2 plaatsen vrij, dus als u nog steeds twijfelt,
hak de knop snel door, want vol is vol.
Hans Vugs, Diaken-pastor
Programma Zuiderbazaar 13 September 2015
Gerardus Majella kerk Trouwlaan
Koffie/Thee:
Vrijwillige bijdrage in de koffievis
Cola/Sinas:
€0,50
Doorlopend de mogelijkheid om foto’s van de buurt en van de
kerk te bezichtigen in de ontmoetingsruimte van de kerk. Ook
wordt de fotopresentatie van de Lourdes bedevaart van de
Goede Herder parochie in 2014 getoond.
Buiten voor de kerk bij de kraam is er de mogelijkheid om
handgemaakte artikeltjes te kopen alsook kaarsen en andere
devotionalia.
Rondleidingen door de kerk worden ieder heel uur verzorgd bij
het luiden van de klok; vertrek vanuit de ontmoetingsruimte.
Daarnaast kunt u geregeld in de kerk genieten van orgelspel.
Uiteraard is het kerkgebouw ook geopend voor het opsteken van
een
kaarsje of voor
gebed.
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Indringer op 21-07-2015 om 20:00 uur
Een schaars geklede indringer. Die zich in de beginnen zeer
rustig gedroeg tegenover de koster die erg actief de containers
naar buiten wilde zetten . Had in
eerste instantie niet in de gaten
dat de indringer aanwezig was.
Het lag nogal opgekruld in het
koele overheerlijk frisse
halletje.
Nadat de hand naderde werd
het voor de indringer wat
irritant en begon gelijk te
blazen. Met een zet was het dan
ook buiten.
De koster had zijn billen nog niet gekeerd of de brutale
indringer zat alweer binnen. Er werd natuurlijk gelijk actie
ondernomen door de koster , en de politiemacht en ambulance
stond paraat .
Nadat de indringer een paar keer Brutaal heeft uitgehaald naar
de politie . Werd het ingeblikt en onder politie begeleiding in
hechtenis genomen en in isolatie elders geplaatst.
Indringer kon geen kerkbijdrage geven het is te schaars
gekleed.
Adam en Eva heeft hij niet gevonden.
En zondaars zijn er niet in de Lidwina Gerardus Majella Kerk.
Het was geen addertje onder het gras maar wel in de hal van de
kerk.
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Onlangs kwam bij mij
het verzoek binnen
om met enige
regelmaat radiouitzendingen van onze
Eucharistievieringen uit onze kerk te willen toestaan. Ik was in
eerste instantie heel huiverig, want ik wil de eigenheid van de
Gerardus Majella kerk wel beschermen, ik wil niet in een
keurslijf gedrukt worden dat ik om klokslag elf uur klaar moet
zijn, en ik wil ook niet alles wat ik ga zeggen of wil zeggen van te
voren op papier zetten en dan daarover een fiat te krijgen
Gelukkig was dit alles niet van toepassing en ik heb dan ook
volmondig ja geantwoord, wetende dat vele van onze parochianen
dan ook weer eens verbonden kunnen zijn met onze vieringen en
ook allen anderen die zich verbonden weten met radio Maria.
Wanneer de uitzendingen precies zijn, weet ik nog niet maar die
beginnen in de komende maand september 2015 op
zondagmorgen om 10.00 uur.
U kunt het ontvangen op internet, de app en op digitale radio
Ether: Digital Radio+ (DAB+)
Scan met uw digitale radio (geschikt voor DAB+) automatisch
naar zenders en kies vervolgens voor Radio Maria.nl Handmatig
kunt u afstemmen op kanaal 11C (voor de techneuten: 220.352
MHz). AM 675
Via internet
Internetradiotoestel
Luister via een internetverbinding, zónder computer! Zoek in de
zenderlijst of stel het toestel in op het adres
http://webstream.radiomaria.nl.
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HEILIGE PATER PIO
Francesco Forgione is op 25 mei 1887 geboren en gedoopt. Zijn
oudere broer, ook Francesco, was toen reeds gestorven en zijn
ouders hadden zo graag een nieuwe Francesco. De jeugd jaren
van Francesco zijn niet altijd over rozen gegaan. Hij had een
zeer godsdienstige opvoeding ontvangen en hij wilde graag het
klooster in. Maar aan vele deuren heeft hij aangeklopt en
nimmer werd
zijn verzoek
gehonoreerd.
In 1903 werd
hij bij de
pater
Kapucijnen in
de plaats
Benevento
opgenomen.
Hij heeft zijn
opleiding daar
mogen
ontvangen en
na zijn eerste kloosterjaar werd hij gekleed en koos hij de naam
pater Pio. In 1910 mocht hij de priesterwijding ontvangen. De
gezondheidstoestand van peter Pio was niet denderend. Vaak
was hij ziek. Hij heeft enkele maanden in militaire dienst mogen
verblijven, maar werd daar om gezondheidsredenen uit
ontslagen. Pater Pio heeft zijn hele priesterleven klaar gestaan
voor de ander, hij heeft heel veel mensen bezocht in hun ziekte,
heeft uren en dagen biecht gehoord en mensen gesterkt. Maar
ondanks al zijn geploeter werd hij door zijn hogere geplaatsen
vaak niet begrepen. Hij heeft zelfs een periode mee gemaakt,
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dat hij geen mensen mocht ontvangen, dat hij de Eucharistie
niet in het openbaar mocht vieren, maar apart alleen in een
kleine kapel. Maar Pio heeft ondanks alle tegenwerking zich
steeds gegeven voor het Evangelie. Gods Blijde Boodschap heeft
hij overal waar het maar kon verkondigd en voor geleefd. In
1916 werd hij om gezondheidsredenen naar San Giovanni
Rotondo verplaatst. Daar is hij op 23 september 1968 op 81
jarige leeftijd overleden. In de crypte van de kloosterkerk in
San Giovanni Rotondo is hij begraven.
Pater Pio was op mystieke wijze verbonden met het lijden van
Jezus Christus en in het jaar 1918 ontving hij de zichtbare
stigmata, de kruiswonden. Deze stigmata hebben zijn verdere
leven blijven bloeden. Men verhaalt dat hij door zijn zwakke
gezondheid en de stigmata zijn verdere leven veel pijn heeft
moeten verdragen en dat hij zijn lot droeg voor de bekering van
de ongelovigen en de zondaars. Veel mensen heeft met raad en
daad bijgestaan en was een biechtvader voor mensen tot in de
wijde omtrek. Veel bisschoppen hebben hem tegengewerkt, maar
zij konden niet voorkomen dat de pelgrims bleven komen. Zij
stonden ’s morgens al voor vijf uur bij de kerk waar hij de
Eucharistie vierde. Ook in San Giovanni Rotondo heeft zij zich
helemaal ingezet opdat daar maar een modern ziekenhuis zou
worden gebouwd.
Pio kenmerkte zich door zijn grote getrouwheid aan de
voorschriften van de R.K. Kerk en hij moest helemaal niets
hebben van de vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie.
Gebed en naastenliefde waren de pijlers van zijn leven en dat
vroeg hij ook van ieder die hem bezocht.
Tot op de dag van vandaag gebeuren er regelmatig wonderen op
voorspraak van Pater Pio en daarom heeft de heilige paus
Johannes Paulus II hem in 1999 zalig verklaard en op 21 juni
2002 heilig verklaard.
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Pater Pio had in heel zijn leven een grote verering naast het
lijden van Jezus Christus ook voor zijn hemelse Moeder Maria.
Er ging geen dag voorbij of hij had haar bezocht in de rots die
er in de kloostertuin stond. Daar kon je hem op de gekste
momenten van de dag tegenkomen, als hij even geen mensen
rondom zich had dan verbleef hij bij Maria.
Ook in onze kerk, heeft mijn voorganger, pater Ed van den
Berge, een Piokapel gebouwd, waar we elke tweede dinsdag van
de maand de Piomorgen houden. Een Eucharistieviering, met een
processie naar ook
onze hemelse
Moeder Maria, met
een brandende
kaars, gaan we haar
hulp en steun
vragen op
voorspraak van
Pater Pio. We
zetten die
brandende kaars
bij Maria neer,
zodat die kaars ons
gebed verder kan
voortzetten.
Ook u bent van allen hartelijk welkom in onze Piokapel.
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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 Pio-kapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Pio-kapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna
koffie.
Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20,
Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)
Contactblad “De Brug”
Kopij vóór 19 september 2015 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
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