De Brug

Dank u wel voor uw
geldelijke bijdragen van
het afgelopen jaar.
Mogen wij weer op uw
hulp en steun
rekenen?

Jaargang 12, februari 2016

Koffie ochtend
Donderdag
18 februari
10:00 tot
12:00 uur.

Kindernevendienst
Zondag
7 februari
om 10:00 uur.

Aanbidding in de
Pio-kapel donderdag
4,11,18,25 februari
van 16:00 tot 17:00
uur.

Dank U.
Dank U voor alle dingen waar ik van houd,
Die ik kan zien, horen, betasten, proeven en ruiken.
En ook voor alle onzichtbare en ontastbare dingen,
Die geen materiele vorm hebben, of geluid of oppervlak,
óf aroma of geur, maar die toch even echt zijn,
en het leven zo heerlijk maken,
Waar je ze ook vindt – dingen
als:
echte vriendschap
trouw
vriendelijkheid
begrip
tederheid
edelmoedigheid
geduld
moed
creativiteit
fantasie
hoop
geloof.
En boven alles:
dank U voor de liefde, die al deze zaken bevat en insluit.

In deze geest wens ik u Prettige Carnavalsdagen
en meteen daarna Aswoensdag
en een goede Veertigdagentijd.
Hans Vugs,
Diaken-pastor
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UIT ONZE PAROCHIE AGENDA.
Op zondag 17 januari 2016 kwamen heel veel blije
mensen naar onze parochiekerk, om LIAM HULSMAN,
welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Samen met
Liam waren natuurlijk zijn trotse papa en mama, Jimmy
Hulsman en Kimberly Norbart meegekomen, zijn grote
broer Levi, zijn peetooms, Joey Norbart en Dennis
Hulsman, zijn opa’s en oma’s. Ja er was zelfs een overoma bij, familieleden en heel veel vriendjes en
vriendinnetjes. Bij de doop krijgt Liam de namen: Liam
Johannes en Demetrius. Liam kwam van internet en dat
vonden papa en mama een
mooie naam, want die hoort
bij Levi, Johannes en
Demetrius kwamen van zijn
beide peetooms. En daarmee
gaven papa en mama aan dat
Liam geen eenling is in onze
mooie grote wereld, maar
met heel veel mensen
verbonden. Papa en mama hebben beloofd om Liam met
heel veel liefde en aandacht te begeleiden op zijn weg naar
zelfstandigheid. Bij de beide peetooms kan Liam te pas en
te onpas binnen om zijn verhaal te vertellen, of om zo
maar even door zijn peetoom verwend te worden. Toen het
verhaal van Jezus werd verteld was het doodstil, iedereen
luisterde gespannen naar wat Jezus ons te zeggen. En we
gaan in de komende week niemand buiten sluiten,
iedereen mag meespelen. Met heel velen hebben we een
dak boven Liam gemaakt, zo dat hij voor de fotograaf niet
meer te vinden was. Samen hebben we gebeden dat God
hem begeleidt op zijn weg door het leven, dat zijn papa en
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mama, zijn peetooms en alle kinderen gezegend worden.
Alle kinderen hebben beloofd, dat als Liam groter is, dat
hij dan met hen mag meespelen, er waren zelfs vier
kinderen die Jimmy en Kimberly beloofd hebben om op
Liam te passen , als ze weg moeten. Bij de doop gaf Liam
geen enkel teken van schrik, en de kinderen voelde het
doopwater niet te koud. Nadat peetoom Joey zijn nieuwe
doopkaars had aangemaakt, mocht hij namens Liam aan
alle kinderen wat van zijn nieuwe licht doorgeven. Daarna
zijn we in een langs stoet naar Moeder Maria gegaan en
hebben haar dank je wel gezegd voor alles wat zij voor
ons mensen doet, en tevens gevraagd om Liam en ons
allen op onze tocht door het leven te beschermen. Daarna
hebben we natuurlijk de doopklok geluid en dat ging best
hard.
Liam woont met zijn broer en papa en mama in de
President Steijnstraat 13.
LANG ZAL HIJ LEVEN IN DE GLORIA.

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.
Op maandag 28 december 2015 is te midden van allen die
haar lief zijn in de leeftijd van 89 jaar overleden: ANNIE
PRIEMS – DE LAAT, weduwe van Frans Priems. Het
leven van moeder en oma Annie heeft alle kanten van een
mensenleven meegemaakt. Annie die geboren is tussen de
twee Wereldoorlogen, is een kind van haar tijd. Door haar
ouders opgevoed, heeft zij de waarden en normen geleerd.
In het grote gezin dat aan de Heikant in een boerderij
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woonde, werd van jou verwacht dat je bij de vele taken
jouw steentje bijdroeg. Dat heeft oma ook van harte
gedaan. Haar hele leven heeft bestaan uit werken en klaar
staan voor de ander. In 1961 is zij in het huwelijksbootje
gestapt en heeft met vader een mooi gezin gesticht. Daar
heeft zij altijd hard voor gewerkt. Zij was altijd thuis als
de kinderen thuis kwamen, zij regelde van alles toen vader
in de Klokkenberg te Breda werd opgenomen, om hem te
bezoeken. Toen hij daar gelukkig helemaal van opgeknapt
terug kwam, hebben zij samen een bedrijf gestart. Jammer
genoeg overleed vader Frans al vrij vroeg en dat heeft
Annie niet goed kunnen
verwerken. Veel fut zat er niet
meer in, maar met de hulp van
de kinderen heeft zij na verloop
van tijd de draad weer
opgenomen en op 50 jarige
leeftijd ging zij nog een cursus
volgen voor pedicure. Vele
mensen heeft zij met veel liefde
hun voeten verzorgd. Daarnaast
was zij ook een verwoed fietser.
Fietstochten van 150 tot 200 km
per week waren voor haar heel
normaal. Samen met een groep mensen maakten zij elke
dag een fietstocht. Genoot van de natuur en van het samen
op weg zijn. Ook moeder en oma kreeg hartproblemen en
werd zij twee maal geopereerd. Zij herstelde weer goed en
kon weer gaan fietsen, dat het een lust was. Toen zij
gevallen was, heeft zij het fietsen moeten opgeven en dat
was een hard gelach voor haar. Nu moest ze met de
rollator rond lopen en dat was eigenlijk niet naar haar zin.
Meerdere keren zei ze kon ik maar weer fietsen. Haar
herseninfarct heeft zij jammer genoeg niet kunnen
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overwinnen. In Johannes Zwijssen is zij enkele dagen
verpleegd en daar is ze na Kerstmis rustig overleden.
Moeder en oma, dank je wel voor alles wat jij voor ons
hebt gedaan, rust nu maar uit en kijk met onze pa op ons
allen en stuur ons de goede richting in.
Annie Priems woonde in de Oerlesestraat 165.
Op woensdag 6 januari 2016 is ’s avonds om 19.30 uur in
alle rust, te midden van allen die haar lief zijn, overleden
RIEKIE VAN ETTEN – VAN ENGELEN, sinds 26
december 2014 weduwe van Frans van Etten. Riekie heeft
80 jaar mogen worden. Als middelste in het grote gezin
van Engelen, heeft zij haar sporen verdiend. Thuis moest
iedereen de handen uit de mouwen steken, mee helpen of
gaan werken om zo geld binnen te brengen. Daar heeft
Riekie het werken geleerd. Zij werkte altijd als een witte
tornado. Thuis had ze geleerd van haar ouders, wat je doet,
doe dat ineens goed, want anders moet het toch weer
opnieuw. Toen Riekie en Frans op 6 april 1961 in het
huwelijksbootje stapten hebben zij een gezin gesticht. Ze
werden verblijd door twee dochters en een zoon. Riekie
was de trotste moeder en stond altijd voor haar gezin
klaar. Samen met haar Frans heeft
ze gewerkt om het gezin te laten
worden wat het is. Een warm thuis
van gezelligheid, van openheid en
respect voor elkaar. Riekie kon in
moeilijke tijden toch de eindjes aan
elkaar knopen en kwam niemand
iets te kort. Toen het de familie
goed ging zijn ze er samen op uit
getrokken In eerste instantie met de tent in de buurt, maar
al snel over de grens. Jarenlang zijn ze naar Italië geweest
aan het Gardameer. Daar hadden zij hun vaste stekje en
namen daar ook andere familieleden mee naar toe. Toen ze
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weer wat ruimer in het jasje kwamen te zitten werd de tent
ingeruild voor een caravan, ja en toen trokken ze er samen
heel vaak tussen uit. Ook naast de camping, ontdekten ze
de busreizen en met Frans werden er zo nieuwe oorden
verkend. Mooie momenten in haar leven waren de
geboorten van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Dertien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen, een
heel rijk bezit. Jammer dat ze al meteen haar twee jongste
kleinkinderen moest afgeven, haar twee engeltjes. Toen de
gezondheid van Frans minder werd heeft zij hem met raad
en daad bijgestaan, hem verzorgd, maar ook gestimuleerd
om door te gaan. Plotseling heeft zij hem op tweede
kerstdag 2014 af moeten geven. Dat was een hele harde
slag, want nu moest ze alles alleen doen, had ze geen
overleg meer en moest zelf besluite nemen. Maar het zou
Riekie niet zijn, ook zij kwam daar met de hulp van de
kinderen overheen. Ze ging opnieuw weer door. Tot dat zij
op die woensdag eind augustus 2015, telefonisch te horen
kreeg: mevrouw u hebt alvleesklier kanker met
uitzaaiingen en wij kunnen niets meer voor u doen. Dat
was zo’n harde klap, die heeft zij niet kunnen verwerken.
In november 2015 werd zij opgenomen in het Hospice De
Sporen, waar zij op derde Kerstdag haar tachtigste
verjaardag heeft mogen vieren. Moeder, oma en oudomaatje dank je wel voor alles wat je voor ons gedaan en
betekend hebt. Wil jij nu samen met ons pap en opa op ons
letten en ons de goede richting in laten gaan. Rust nu maar
uit.
Riekie woonde in de Poststeeg 40 te Oisterwijk.
DAT ZIJ ALLEN RUSTEN IN VREDE

7

LOURDESREIS.
In september/oktober 2016 gaan we weer naar Lourdes.
Als u interesse heeft om mee te gaan, laat het weten en
dan maken we verdere afspraken.
We kunnen gaan
met de bus, dat is
een negendaagse
reis,
of met het
vliegtuig en dat is
een zesdaagse
reis.

Vast veel voorbereidingsplezier.
Hans Vugs,
Diaken – pastor
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KERKBALANS 2016
Onlangs zijn we samen het nieuwe jaar weer begonnen.
Een jaar vol met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden.
Op de eerste plaats wil ik u allen hartelijk danken voor uw
steun en hulp die wij als parochie in het jaar 2015 hebben
mogen ontvangen. Het is verheugend om zoveel positieve
hulp te mogen ervaren. Ook wil ik iedereen hartelijk dank
zeggen voor uw
geldelijke steun en
bijdrage, want
jammer genoeg
moet ik nog steeds
zeggen dat ook de
kerkschoorsteen
niet op
aardappelenschillen
brandt. Daarom doe
ik weer een
dringend beroep op
ons allen om ons steentje aan onze kerk bij te dragen. Ook
als u vorig jaar om welke reden dan ook niet in staat bent
geweest uw bijdrage te geven. Laten we samen onze
verantwoordelijkheid weer opnemen en samen onze
schouders onder onze kerkgemeenschap te zetten.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
Hans Vugs,
Diaken – pastor
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HET JAAR VAN BARMHARTIGHEID.
Op 8 december 2015 opende onze paus Franciscus het jaar
van barmhartigheid. Wat moet ik daar mee? Het evangelie
van Lucas verhaalt ons de volgende zin : “Weest
barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is” (Lc 6,36). Dat
is voor onze paus, zeker in deze rumoerige tijd, het
uitgangspunt waarom hij iedereen oproept om in het
komende jaar BARMHARTIG te zijn. Barmhartig houdt
in: dat wij een warm hart hebben voor iedereen. De bijbel
verduidelijkt dit door de zeven werken van barmhartigheid
met naam en toenaam te noemen:
1. De hongerigen te
eten geven
2. De gevangenen
bezoeken
3. De naakten
kleden
4. De dorstigen te
drinken geven
5. de doden
begraven
6. De
vreemdelingen
onderdak bieden
7. De zieken
verzorgen
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In de komende 7 maanden willen we één van deze werken
van barmhartigheid centraal stellen. In december 2015 was
dat de hongerigen te eten geven. In de maand januari 2016
was dat rondom de gevangenen bezoeken. In de maand
februari gaan we dat doen met de naakten kleden.
Dat is niet zo moeilijk voor ons, want elk jaar leveren we
goede en nog goed te gebruiken kleding in op onze
inzamelingsdag.
Dit jaar zal de kleding worden ingezameld op zaterdag 23
april 2016. Dat is wel ver weg, maar het was niet te
organiseren om dit in februari te doen. We hebben nog
genoeg tijd dus om al onze kledingkasten na te kijken en
deze grondig op te ruimen.
Het logo van het jaar van Barmhartigheid ziet u hiernaast
volledig afgedrukt. En duidelijk ziet u dat Jezus Christus,
de gekruisigde, u ziet de vier kruiswonden, een mens op
de schouders draagt. Opvallend is dat het rechteroog van
de Goede Herder en het linkeroog van de gedragen mens
in elkaar overlopen. Hiermee geeft de ontwerper van dit
logo aan: dat Christus ziet met de ogen van de mens, maar
dat op zijn beurt de mens mag zien met de ogen van
Christus.
Mogen wij in de komende maanden, maar ook steeds
daarna onze medemens met warme belangstelling, met
hulp en goedheid omringen.
Dan zijn wij barmhartig zoals de Vader.
Heel veel kracht en doorzettingsvermogen.
Hans Vugs,
Diaken – pastor.
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februari
Vrijdag 5 februari

10:30

1e Vrijdag van de maand

Zaterdag6 februari
Zondag7 februari
Kindernevendienst
Dameskoor

17:30
10:00

Frans en Rosa van Beurden –
Diepstraten. verj Moeder
Ineke Vugs – van Etten
Kees Hennen v.w verj
Toon en Lia Vermeer - v. Loon v.w jgt
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Dinsdag 9 februari

10:30

Pio Morgen
Miep Buster

Woensdag 10
februari

19:00

Aswoensdag

Zaterdag 13 februari
Zondag 14 februari
Heren koor

17:30
10:00

Eugène Stassen v.w. 1e jgt
Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten.
Ineke Vugs – van Etten
Fien Hultermans – v. Hautum
Toon en Lia Vermeer – v. Loon
Miep Buster
Jan van Lieshout

Zaterdag 20 februari
Zondag 21 februari
Dameskoor

17:30
10:00

Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten
Ineke Vugs – v. Etten
Mariëtte Adam – Dirken v.w jgt
Ouders Vugs – Bullens v.w. jgt
Frans Bastings v.w. Trouwdag

Zaterdag 27 februari
Zondag 28 februari
Herenkoor

17:30
10:00

Ton Moeskops
Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten
Ineke Vugs – v. Etten
Fien Hultermans – v. Hautum
Cornelia v. Riel – v. der Zanden
Toos Haers – v. den Hout
Cees Reichwein
Marianne Verburg – v. Assouw
Ria Vromans
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Geheugensteuntjes

Woensdag

3 feb

13:30 u

Communie voorbereiding

Woensdag

3 feb

18:00 u.

Doopvoorbereiding

Donderdag

4 feb

16:00 u.

Stille aanbidding

Donderdag

4 feb

20:00 u.

Bijbelgroep Jan Sloot

Vrijdag

5 feb

10:30 u.

1e Vrijdag van de maand

Zondag

7 feb

10:00 u.

Kindernevendienst

Dinsdag

9 feb

10:30 u.

Pio morgen

Woensdag

10 feb

19:00 u.

Aswoensdag

Donderdag

11 feb

16:00 u.

Stille aanbidding

Woensdag

17 feb

13:30 u.

Communievoorbereiding

Donderdag

18 feb

10:30 u.

Koffie ochtend

Donderdag

18 feb

16:00 u.

Stille aanbidding

Donderdag

18 feb

20:00 u.

Bijbel Hans

Dinsdag

23 feb

10:00 u.

Redactievergadering

Woensdag

24 feb

13.30 u.

Communievoorbereiding

Donderdag

25 feb

16:00 u.

Stille aanbidding
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Communiekantjesvoorbereiding
Op woensdag 13 januari 2016 zijn we met onderstaande
kinderen op weg gegaan naar hun Eerste Heilige
Communie:
Marissa de Beer
Juanita Dijkstra
Bart van Esch
Kevin van Grinsven
Dewi Hesselberth
Mirthe Hijsstek
Sjerennethy Jacobus
Sjeaneffry Jacobus
Ian Jeszke
Jennifer Jeuken
Chevairo Makdonald
Fenna van Meersbergen
Sylvano Pelders
Dylano Simons
Ashton Stoffels
Ashley Stoffels
Jeske Vermeulen
Day-Liah Vingerhoets
Wij hopen een hele mooie voorbereiding te hebben op die
hele grote dag van hun Eerste Heilige Communie op
zondag 17 april 2016.
Hans Vugs
Diaken-pastor
Pastorale zorg.
Diaken J. Vugs

tel. 06 – 22 45 33 61
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Secretariaat : Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.:(013) 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
van doop of huwelijk, enz. behalve maandagmorgen
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van
intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van
doop of huwelijk, enz.
Voor noodgevallen
Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61
Liturgische diensten
za.
17.30u
zo.
10.00u
de
2 dinsdag 10.30u
1ste vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk
Pio-kapel
Kerk waarna koffie
Pio-morgen
Pio-kapel

za.

Koningsvoorde
Restaurant waarna koffie

19.00u

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 januari 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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