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Wist u:

De Brug

Dat onze diaken Hans Vugs op 21 mei a.s.
75 jaar wordt.

Dat het bisdom ’s Hertogenbosch in 2014 een
Lourdesbedevaart wil organiseren van
26 april -3 mei 2014.
Aanmeldingen zijn reeds mogelijk.
Vragenderwijs
Ik vroeg:
‘Wie is de goudsmid van de zon,
wie gaf de sterren de ruimte
wie plantte de maan
in het veld van de nacht?
Ik vroeg:
‘Wie gaf visie aan mijn ogen,
kleur aan het gras,
toonhoogte aan de vogels?
Wie heeft het denken bedacht?
Wie het luisterend oor?
Wie heeft het zinspelen
in de mond gelegd?
Zeg het mij met zijn woorden,
Want voor hem
klopt een hart in mijn keel.

Kledingactie voor ‘Mensen in Nood’ op
zaterdag 25 mei!
Tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de kerk.

Jaap Zijlstra
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In de afgelopen tijd zijn gedoopt:

Pinksteren,

Een gebed

Stort uw Geest uit over jong en oud;
over man en vrouw;
over hoog en laag; over oost en west.
Stort uw vuur uit in het hart
en de mond van de mensen;
in de ogen en handen van de mensen.
Zend uw adem neer over hen
die geloven en die twijfelen;
over wie liefhebben en wie eenzaam zijn.
Stort uw vuur uit
over de woorden en het zwijgen
over de talen en de liederen van de mensen.
Zend uw adem neer
over allen die aan de toekomst bouwen;
over hen die het goede bewaren;
over hen die het leven behoeden;
over allen die schoonheid scheppen.
Stort uw Geest uit
die ons alles in herinnering zal brengen
wat Christus ons geleerd heeft; die ons doet bidden
‘ABBA ‘, Vader.
Ik wens u allen heerlijke, vrede-,en vreugdevolle en zonnige dagen
rondom onze Koningsdag, rondom de Hemelvaartsdag
en met de Pinksterdagen.

Op zondag 7 april 2013 werd onze
Pio-kapel overbevolkt door de
familie van Wanrooij. Papa Pieter
van Wanrooij en mama Samantha
van den Hout waren met hun nieuwe
wereldburgeres
Dylara
van
Wanrooij naar onze kerk gekomen,
met de vraag om haar in onze
geloofsgemeenschap op te nemen.
Dylara had met haar drie grotere
broers: Justin, Demian en Brian en
de opa’s en oma’s, haar twee
peettantes: Tamara van den Hout en
Zoé van Lieshout, veel ooms en
tantes en natuurlijk vriendjes en
vriendinnetjes, meegenomen. Nadat
papa en mama en de peettantes
beloofd hadden steeds goed voor Dylara te zorgen, kreeg zij het
kruisteken van Jezus Christus. Ook papa en mama, de peettantes en
opa’s en oma’s hebben haar dat teken van Jezus gegeven. Van veel
vriendjes en vriendinnetjes kreeg zij een lief kusje. Nadat we
aandachtig naar het verhaal van Jezus hadden geluisterd en
gesproken hadden over wat we allemaal bij de doop van Dylara
nodig hebben, hebben de papa en mama, de peettantes en alle kindjes
een dak boven Dylara gemaakt en tegen haar gezegd dat we altijd
met haar begaan zullen zijn. Alle grote en kleine oogjes waren
gericht op Dylara toen zij het doopwater over haar hoofdje kreeg.
Maar zij huilde niet, maar de kinderen vonden wel dat het doopwater
wel koud was. Nadat de peettante de doopkaars had ontstoken,
kregen alle kinderen een kaarsje met het licht van de doopkaars van
Dylara. In een grote stoet zijn we naar Moeder Maria gegaan en
hebben haar hulp gevraagd. Natuurlijk werd de doopklok geluid en
die was tot in de Hesperenstraat te horen.
Dylara woont met haar grote broers en haar ouders in de
Sibeliusstraat 463, te Tilburg.

Hans Vugs,
Diaken-pastor
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Op diezelfde zondagmiddag 7 april, kwam de familie Mekes met hun
Frenky naar onze kerk. Ook de papa Frank Mekes en de mama
Priscilla Hopmans vroegen om door het heilig Doopsel Frenky
Mekes op te nemen in onze gemeenschap. Frenky had zijn grote zus
Nina meegebracht en zijn opa’s en oma’s en natuurlijk zijn peettantes
Corina van Aarle en Kimberly Vos. Frenky, geboren op 6 april 2010,
zat heel parmantig op een stoel en was er in het geheel mee eens wat
er allemaal ging gebeuren. Ook beaamde hij dat hij het kruisteken
van Jezus van Nazareth wilde ontvangen, en ging daarna netjes naar
zijn mama, zijn papa, zijn peettantes en zijn opa’s en oma’s om een
kruisje te vragen. Niemand sloeg hij over. Hij luisterde naar het
verhaal van Jezus en ging mee op zoek naar het doopwater. Frenky
ging heel netjes op de stoel bij de doopvont staan en keek mij schuins
aan, maar hij liet het water toch heerlijk de vrije loop. Het kruisje met
Chrisma-olie vond hij heel interessant, hij bleef kaarsrecht zitten,
want dat moest in zijn huid trekken. Toen hij zijn doopkaars kreeg,
gaf hij ook aan Nina een beetje van dat nieuwe vuur en samen zijn ze
met het licht naar Moeder Maria gegaan. Natuurlijk wilde hij
dolgraag de doopklok luiden, maar er waren ook nog grote mensen
die de klok wilden luiden. Iedereen probeerde nog harder te luiden
dan zijn voorganger, maar het kon niet zo hard gaan, dat Willem II er
door ging winnen.
Frenky woont met zijn grote zus en zijn ouders in de Hesperenstraat
29.
Zondag 14 april 2013 kwamen heel veel mensen naar onze kerk. De
zon scheen, dus bleven ze zo lang mogelijk buiten staan om te
genieten van de zon., maar ja het klokje van gehoorzaamheid tikte en
iedereen moest naar binnen om bij de doop van Levi Pagie te zijn.
Levi was met zijn papa Stefan Pagie en zijn mama Nicole Broers,
met zijn peettante Chantal Pagie, met opa’s en oma’s en met heel
veel familieleden en kennissen naar de kerk gekomen. Er waren ook
veel vriendjes en vriendinnetjes aanwezig en die deden heel goed
mee. Een grote jongen bood zich zelfs aan om op Levi te passen als
zijn papa en mama weg moesten en ook alle andere grote mensen niet
konden. De anderen wilden allemaal met Levi spelen. Nadat we naar
het verhaal van Jezus hadden geluisterd, werd Levi gedoopt. Iedereen
wilde er bij zijn en het was een drukte van jewelste. Maar onze grote
Levi heeft helemaal niet gehuild, integendeel hij keek heel vrolijk
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rond. Ook Levi kreeg een prachtige doopkaars en hij was zo blij met
zijn nieuwe licht, dat hij dat meteen middels zijn peettante Chantal
aan alle kinderen groot en klein gaf. En heel trots gingen we daarna
in een lange rij naar de grote kerk om bij Moeder Maria ons kaarsje
te brengen en samen te bidden voor Levi, maar ook voor onszelf, om
hulp en steun. Nadat we het lang zal hij leven hadden gezongen werd
natuurlijk de doopklok geluid. Er waren gelukkig genoeg liefhebbers
en de klok werd goed geluid.
Levi woont met zijn papa en mama in de Drielstraat 9 te Tilburg.
Sommige families hebben er heel veel voor over om in onze kerk
gedoopt te mogen worden. Papa René Jonker en mama Anouk Haas
wonen beiden in Woerden. Anouk komt van Tilburg en veel
familieleden wonen in Tilburg. Daarom hebben zij samen gezegd, als
onze Revenna gedoopt wordt dan doen we dat in Tilburg, het is
eenvoudiger dat wij met drie mensen naar Tilburg gaan, dan dat
dertig mensen naar Woerden komen. En zo was het gekomen.
Revenna en haar papa en mama werden vergezeld door peetoom
Francois en peettante
Yvette, door opa’s en oma’s, door
overgrootouders en door haar vriendinnetje Helena. Papa en mama
zijn heel gelukkig met hun dochter en dat moet een hele unieke
dochter worden, daarom kozen zij voor de naam Revenna. Ravenna
komt vaak voor en daarom kozen de ouders voor Revenna. Revenna
kreeg bij haar doop de doopnamen: Revenna Francisca, Yvette,
Maria. Aan het begin van de viering hebben we eerst een speciaal
kaarsje aangestoken voor de overgrootoma die eind januari 2013 is
overleden. Nadat Revenna gedoopt was kreeg zij de doopkaars. Oom
Francois mocht hem aansteken en Revenna gaf met heel veel
genoegen een klein beetje van haar licht door aan Helena. Daarna
zijn we met alle mensen naar Moeder Maria gewandeld, hebben haar
dank je wel gezegd, maar haar ook gebeden dat zij voor Revenna en
ons allemaal een Moeder mag zijn die ons beschermd op onze
levensweg. Nadat we het lang zal zij leven hadden gezongen, heeft
Helena haar best gedaan om de doopklok te luiden.
Revenna woont met haar papa en mama in de Rembrandtlaan 43 te
Woerden.
Zaterdagmiddag 20 april kwamen we bijeen in onze Piokapel voor de
doop van FEMI VAN THILLO . Met haar waren meegekomen:
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papa Duane van Thillo en mama Cindy Jerphanion, haar peetoom
Randy Jerphanion en peettante Denise Goossens, opa en oma’s en
zelfs overgrootmoeder. Femi, geboren op 19 oktober 2007, kwam aan
de hand van haar mama de kapel binnen en nadat zij het teken van
Jezus had ontvangen, ging zij naar haar papa en mama, haar
peetouders en naar de opa’s en oma’s om ook van hen allen het
kruisteken te ontvangen. Ook hadden we aan het begin van de
doopviering een kaarsje aangestoken voor opa Piet, die overleden
was. Natuurlijk luisterde zij met twee oren naar het verhaal van Jezus
die aan alle mensen vertelde dat het belangrijk is om samen te breken
en te delen, door samen te spelen en niemand buiten te sluiten. Femi
ging op een stoel staan en zo kon zij boven de doopvont hangen om
gedoopt te worden. Zij kreeg ook een kruisje met Chrisma-olie, die
door onze bisschop was gewijd. Daarna maakte zij met haar peetoom
Randy haar doopkaars aan. En natuurlijk kreeg haar vriendinnetje
ook een beetje van haar licht van Jezus. Daarna gingen we in een
lange stoet naar moeder Maria, daar hebben we gebeden, de
doopschelp op het rek gezet en lang zal zij leven gezongen. Deze
dopeling mocht zelf de doopklok luiden!
Femi woont met haar papa en mama in de Edisonlaan 254.

in een grote optocht naar moeder Maria gegaan en hebben haar dank
je wel gezegd voor zoveel goedheid. Maar haar ook gevraagd om
nabijheid en steun voor Lyzaino en ons allen. De aanwezige kinderen
hebben met heel veel plezier de doopklok geluid.
Lyzaino woont met zijn ouders in de Trompstraat 18-07.

Lang zullen ze leven, hoera!
Wij hebben uit handen moeten geven:

Op zondag 21 april 2013 kwamen we, na de Eerste Communie-mis,
in de Piokapel bijeen, tezamen met LYZAINO LODOWICA, zijn
papa Zaint Ignacio en zijn mama Merelyn Lodowica, met zijn
peetoom Christopher Lodowica en peettante Gwen Hofland, met
opa’s en oma’s en onze eerste communicant Joënsly, zijn vriendje en
de ooms en tantes. Lyzaino is al bijna twee-en-een half jaar oud en
liep al heel parmantig door de kapel aan de hand van zijn lieve opa.
De naam Lyzaino is een combinatie van de namen van papa en
mama, en zo wilden de ouders aangeven dat hij helemaal van hun is,
maar door de naam Wensley is hij ook verbonden met zijn familie.
Toen hij het kruisteken van Jezus had ontvangen op zijn voorhoofd,
op zijn lippen en in zijn hart ging hij naar alle mensen om ook een
kruisje te vragen. Joénsley had tijdens de voorbereiding van zijn
Eerste Communie zo goed opgelet, dat hij op alle vragen een
antwoord kon geven, ja zelfs, hij kon zo maar het verhaal van Jezus
vertellen. Als een teken dat wij allen met hem door het leven willen
trekken, hebben we onze hand boven zijn hoofd gehouden en hebben
we God gevraagd om ons allen hierbij te helpen. Na de doop zijn we

Op zondagavond 7 april 2013 is
plotseling Henk van de Ven
echtgenoot van Josephine van de
Ven – van de Wassenberg in het
Erasmusziekenhuis te Rotterdam
overleden. Henk was 52 jaar oud.
Henk
is
geboren
in
de
Nieuwstraat,
heeft
zijn
basisschooltijd door gebracht in de
school van de Trouwlaan en is daarna met zijn familie verhuisd naar
Goirle. Maar hij kon Tilburg niet vergeten. Al snel gaat hij weer
contact leggen met vrienden en vriendinnen uit zijn schoolperiode en
blijft dit volhouden. Zijn puberteit brengt hij door met vrienden en
vriendinnen, gaat op dansles bij Boutkan en ontmoet zijn Josephine.
Na hun huwelijk gaan zij toch naar Tilburg, want hij heeft zijn hart
verpand aan Tilburg. Vanaf zijn 12de levensjaar heeft hij zich met de
scouting van de Pastoor Vroomansgroep verbonden en die band kan
niet meer kapot. Daar in die vriendengroep gaat hij heel veel
karweitjes opknappen en geeft hij zijn beste krachten aan de
verkennerij. Ondertussen heeft hij de PABO doorlopen en gaat als
onderwijzer les geven aan de St. Willibrordusschool te Alphen. En de
leerlingen binden zich zo aan zijn hart dat hij daar steeds blijft. Hij
zal een van de weinige mannen zijn die zich met hart en ziel heeft
gegeven aan het kleuteronderwijs. Na een aantal jaren gaat hij naar
de groepen 3 en 4 van de onderbouw. Inmiddels ontpopt hij zich als
de meester die hart en ziel heeft voor die leerling die extra hulp, steun
en aandacht broodnodig heeft. Henk als echte jongen van de
Trouwlaan is ook acoliet in de Gerardus Majellakerk geweest. Vele
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jaren heeft hij zijn beste krachten gegeven aan onze
parochiegemeenschap. Maar naast al deze activiteiten is hij vooral de
echtgenoot en vader. Een vader van de zonen Sjimmie, en Yorick en
dochter Asha, waar hij ontzettend goed voor is, ja zelfs eigenlijk wel
veel te goed, maar daar is hij vader voor. Samen waren ze onderweg,
samen gingen ze op vakantie. Samen gingen ze door het leven. Een
echtgenoot en vader uit duizenden, waar zij apentrots op mogen zijn.
Met velen hebben we Henk uitgeleide mogen doen. Ons rest alleen
nog te stamelen: Henk, dank je wel voor alles wat jij gedaan hebt,
voor wie dan ook, ga nu maar rusten van alle inspanningen die je
hebt gegeven voor je naasten.
Henk woonde met zijn Josephine en de kinderen in de Violethof 14b.

Moge Henk rusten in vrede.

Intenties in de Gerardus Majellakerk

Eerste Communie

Mei 2013
vr. 3 mei
Op 21 april hebben in onze kerk
veertien kinderen hun eerste
communie gedaan. Een zonnige dag
en een stemmige viering. Een feest
voor ouders en kinderen en ook voor
onze parochie.
We
wensen
ze
allen
een
welgemeend proficiat en hopen dat
we iedereen nog vaak in ons midden
mogen begroeten.
Hartelijk dank ook aan de
begeleidsters die de afgelopen
maanden elke week veel tijd hebben
besteed aan de voorbereiding. Een
hele klus omdat elk jaar weer te
doen vol enthousiasme.
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10.30 uur

Eerste Vrijdag
Jan van Lieshout

za. 4 mei
zo. 5 mei
Herenkoor

17.30 uur
10.00 uur

Ineke Vugs- van Etten
Elisabeth Kahlman-Vromans
vw. verjaardag
De Heer van Empel vw. jgt.
Frans Marks
Monique Marks vw. 1ste jgt.
Jan en Riet Vromans-Priems
Drik Berkhof vw. verjaardag
Rosa van Beurden- Diepstraten
vw.jaargetijde

do. 9 mei
Herenkoor

10.00 uur

Hemelvaart

za. 11 mei
zo 12 mei
Jongerenkoor

17.30 uur
10.00 uur

Moederdag
Fien Hultermans- van Hautum
Hein Libregts vw. trouwdag
Jeanne Jacobs-Vorster
Ineke Vugs- van Etten
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Tiny Weijers- van Pelt
Jan van Lieshout
Joke Jansen- van Tilborg
di 14 mei

10.30 uur

Pio-morgen

za. 18 mei
zo. 19 mei
ma. 20 mei
Gemengd koor

17.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

Pinksteren
Ineke Vugs- van Etten
Rob van den Bosch
Pierre Vugs vw. verjaardag

za. 25 mei
zo. 26 mei
Dameskoor

17.30 uur
10.00 uur

Dameskoor bestaat 50 jaar
Fien Hultermans- van Hautum
Iedje Rosenberg vw. verjaardag
Ineke Vugs- van Etten
Ouders Vugs- Bullens vw.
jaargetijde
Jan van Lieshout
Jan en Sjaantje van Eijck- v.d.
Schoot vw. jaargetijde
Ouders van Eijck-Schellekens
Jan en Riet Pigmans- Janssen
Frater Kees Backx
Levende en overleden leden
dameskoor ‘Sursum Corda’
Jeanne Jacobs- Vorsters
Ad Aarts en Kees Hennen, verj.

Intenties in huize Koningsvoorde
za. 4 mei

19.00 uur

wo. 8 mei
za. 11 mei
Moederdag
ma. 13 mei

19.00 uur
19.00 uur

Hemelvaartsviering
Hein Libregts vw. trouwdag

19.00 uur

Mariaviering

za. 18 mei
koor Friends

19.00 uur
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za. 25 mei
koor:
Christelijk
gemengd koor

19.00 uur

Pinksteren

50 jaar
Op 1 mei 1963 is ons dameskoor opgericht voor de Gerardus Majella
kerk. Het waren gewoon huisvrouwen die graag wilden zingen en de
kerk een warm hart toedroegen. Niks geen professionele zangeressen
of geschoolde stemmen, maar vrouwen die met elkaar een mooi koor
wilden vormen. De repetities werden in de sacristie gehouden.
Er werd nog geen bestuur gekozen, want het repeteren van de missen
en liederen had voorrang met het doel om zo snel mogelijk de
gezongen missen te verzorgen door de week. Dan moet men denken
aan huwelijksmissen en uitvaarten. De muzikale leiding was in
handen van Dhr. J. van Wees.
Tijdens de eerste jaarvergadering is voor het koor de naam “Sursum
Corda”(wat betekent: met de harten omhoog) gekozen.
Een regelement werd ook opgesteld, waarin onder andere vermeld
werd dat men zich moest afmelden als men niet aan de repetitie kon
deelnemen. Deed men dit niet dan moest er een boete betaald worden
en wel 25 cent.
Vanaf 23 november 1966 verzorgden we voortaan de gezongen
Heilige missen, huwelijken, uitvaarten en jubilea, behalve op
zaterdag. Als bij een huwelijksmis het Avé Maria werd gezongen
door mevr. Timmermans, kregen we f7,50.
Op 27mei 1973 is vanuit onze kerk via de KRO de mis van Palestrina
door de radio uitgezonden. Dit heeft het gemengd koor gezongen.
Ons dameskoor heeft ook verschillende keren gezongen buiten
Tilburg en wel in Den Bosch, Gilze, Helmond, Breda en in 1975 is
ons koor naar Scherpenheuvel geweest en werden de gezangen
verzorgd door het gemengd koor en de harmonie L’echo des
Montagne
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24 februari 1976 heeft ons dameskoor meegedaan aan het Festival
Parochiële koren. We haalden 338 punten, wat goed was voor een 5e
plaats. In totaal deden 8 koren mee.
Voor de repetities zijn we van de sacristie naar het buurthuis gegaan,
omdat daar meer ruimte was. In 1980 zijn we van het buurthuis
weggegaan naar de jongensschool, omdat er bij het buurthuis telkens
ramen werden ingegooid. Echter daar ook vernielingen aan het pand
toegebracht en zijn we weer verhuisd, dit maal naar de Pannenhoef.
Daar hadden ze echter geen piano en moesten we zingen met
bandrecorder wat geen zingen was. Toen weer naar de sacristie in de
kerk gegaan om daar te repeteren.
In 1985 zijn verschillende leden weggegaan, omdat ze het niet eens
waren met de gang van zaken. Dit was wel een dieptepunt in het
bestaan van ons dameskoor. Er waren toen nog maar 6 leden over.
Het bestuur ging naar Ed van den Berge, die onze pastoor was
geworden, om mee te delen dat het koor zou gaan stoppen. Hij wilde
daar niets van weten en is naar een lid van het koor gegaan om te
vragen of zij voorzitster wilde worden. Met haar kwam er een ander
bestuur en zuster Postma, die dirigente was geworden van het koor,
heeft de ledenlijst nagekeken en verschillende dames gevraagd om
weer terug te komen om het dameskoor te versterken. Daar werd
gretig op gereageerd en groeide het aantal leden van het koor weer.
De sacristie werd weer te klein om te repeteren en in 1988, toen de
ontmoetingsruimte in de kerk werd gerealiseerd, zijn we voortaan
daar gaan repteren.
In 2010 heeft onze, toemalige dirigent laten weten dat dit het laatste
jaar zou zijn voor hem. In verband met zijn leeftijd en gezondheid
ging hij stoppen. Met hem zou ook de muzikale begeleider stoppen,
die ons ondersteunde tijdens de repetities. We dachten dat dit wel het
einde van ons dameskoor zou zijn.
Het bestuur moest op zoek gaan naar een nieuwe dirigent, wat niet
gemakkelijk was. De voorzitster kreeg verschillende keren te horen
dat niemand bereid was om het koor te dirigeren. Voor een
herenkoor of een jongerenkoor zijn nog wel dirigenten te vinden,
maar voor een dameskoor zijn ze “dun gezaaid”.
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Eind december kregen we onverwachts te horen dat er toch nog een
dirigent gevonden was. En wel in de persoon van Ben Bastings. Hij
wilde het dameskoor niet in de steek laten en was bereid ons te
dirigeren. Dit was een hele opluchting, anders had ons dameskoor
moeten stoppen en dat net een paar jaar, voordat het koor 50 jaar
bestond. We zijn Ben dan ook heel dankbaar dat hij deze functie
heeft aanvaard. Ook onze voorzitster zijn wij heel dankbaar dat ze het
niet heeft opgegeven en is door blijven gaan, totdat we iemand
gevonden hadden.

Ben heeft ook gezorgd dat er verschillende dames lid zijn geworden
van ons koor. Dat was ook nodig, want we waren nog maar met 12
leden. Vandaag de dag hebben wij 17 leden, waar we heel blij mee
zijn. We willen nog een tijdje doorgaan en hopen dat er nog meer
dames zich aanmelden bij ons koor.
Het is een mooi en gezellig koor dat op 26 mei haar 50-jarig jubileum
viert, door de Heilige mis te verzorgen om 10.00 uur en daarna nog
wil nababbelen met iedereen die zich verbonden voelt met het koor.
Wij willen daarom van deze gelegenheid gebruik maken om
iedereen uit te nodigen dit feest mee te vieren.
Comité 50-jaar “Sursum Corda”
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Ziekenzalving, ziekenzegen
Op maandag 27 mei 2013 wordt in huize
Koningsvoorde ’s avonds om 19.00 uur een viering
gehouden, waarin de Ziekenzalving wordt gegeven
aan ieder die dit wenst. Je hoeft er niet ziek voor te
zijn en kleine kwaaltjes hebben we allemaal.
Het is een van de zeven sacramenten. U kent ze nog
wel, maar toch wil ik ze even noemen: Doopsel,
Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, de Wijding, Ziekenzalving (H.
Oliesel), de Vergeving (vroeger de biecht genoemd).
Vroeger, vóór het Tweede Vaticaanse Concilie, werd dit sacrament
alleen gegeven aan mensen die zeer ernstig ziek waren en die spoedig
zouden sterven. Gelukkig kijkt men er nu anders tegen aan. Nu wordt
het op veel plaatsen toegediend in een gemeenschappelijke viering.
Een jaarlijks gebeuren, waarbij vooral oudere mensen aanwezig zijn.
Je mag dit sacrament meerdere keren in je leven ontvangen. Het is
een teken dat de goede God je niet in de steek laat en met je mee trekt
in die laatste levensfase. Een teken van dankbaarheid en
bemoediging, een liefdesteken.
Maar naast deze gemeenschappelijke viering kan er ook altijd
gevraagd worden om dit sacrament thuis te ontvangen, te midden van
familie en vrienden.

In de Handelingen van de apostelen lezen we dat Jezus na zijn dood
gedurende veertig dagen voortdurend aan de apostelen bewees dat hij
leefde door in hun midden te verschijnen. Na antwoord op de vragen
van de leerlingen werd hij voor hun ogen omhooggeheven en
opgenomen in een wolk. De leerlingen keerden daarna terug naar
Jeruzalem.
Tien dagen later waren ze weer bijeen, toen er plotseling vanuit de
hemel het geluid van een hevige windvlaag klonk. Een stem vertelde
aan de menigte dat ze moesten luisteren naar de apostelen, die ze
allen in hun eigen taal hoorden spreken. De H. Geest was over hen
nedergedaald.
Deze twee gebeurtenissen vieren we respectievelijk met Hemelvaart
(9 mei) en met Pinksteren ( 19 mei)

Kledingactie voor Mensen in Nood

IJsheiligen
Naam van een aantal katholieke heiligen,van wie de feestdagen
tussen 11 en 15 mei vallen. Volgens de volksweerkunde zijn dit de
laatste dagen van het jaar waarop nachtvorst op kan treden.

Pancraas, Servaas en Bonifaas
geven ijs en vorst helaas!
Hemelvaart en Pinksteren
Twee belangrijke feesten in ons kerkelijk
jaar.
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Op zaterdagmorgen 25 mei kunt u uw kleding, die u niet meer
gebruikt afgeven in de kerk. Die krijgen dan een nieuwe bestemming.
Mensen in Nood ( Sam’s kledingactie geheten) laat ze uitzoeken en
verkoopt ze aan tweedehands- zaken. De opbrengst ervan komt ten
goede aan derde wereldprojecten. Vaak ook gaat uw kleding
rechtstreeks naar mensen, wanneer ergens nood is, ten gevolge van
oorlog of natuurgeweld, zoals momenteel in Syrië.
In 2011 ontstond er een enorme droogte in de Hoorn van Afrika.
Sam’s Kledingactie doneerde toen € 68.000 voor noodhulp.
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Het leven is als zeilen, ook met
met
tegenwind kun je vooruit gaan
€ 220.000 voor het
aanleggen van
waterbassins en
waterputten.
We willen blijven
helpen
om
de
droogte in Kenia de
baas te kunnen. Met
uw hulp kan Mensen
in Nood dit doen.
U kunt tussen 10.00

Nederland kent Moederdag vanaf 1925. Momenteel wordt bijna
overal ter wereld Moederdag gevierd, maar niet overal op dezelfde
datum.

Alle moeders van harte proficiat!
Opbrengst van de Vastenactie 2013
In de kerk en op Koningsvoorde is tijdens de veertigdagentijd
gevraagd om de vastenactie te steunen. We zijn blij dat u ook dit jaar,
ondanks de economische crisis, uw hart hebt laten spreken en wat
opzij hebt kunnen leggen voor de mensen in Burkina Faso, een arm
Afrikaans land, dat onze hulp goed kan gebruiken.
We hebben in de kerk en in Koningsvoorde tesamen € 775,68
bijeengebracht. Namens de mensen in Burkina Faso hartelijk dank

uur en 12.00 uur terecht in de kerk.
In Koningsvoorde wordt het door iemand uit de parochie opgehaald
als u het vrijdagavond 24 mei om 20.00 uur in de hal hebt staan.
Hartelijk dank.

Moederdag
Elk jaar op de tweede zondag van mei, dit jaar
op 12 mei, worden alle moeders in het zonnetje
gezet. Zelfgemaakte cadeautjes en ontbijt op
bed en de vaders zullen op die dag alle
werkzaamheden verrichten.
Moederdag is een feest dat ontleend wordt aan
het gebruik van de moedercultus in het oude
Griekenland. De katholieke kerk kent een lange traditie van de
verering van Maria, de moeder van Jezus. Dit alles heeft te maken
met onze Moederdag.
Echter deze feestdag is voor het eerst geïntroduceerd in Amerika. Het
was een dag die in het teken moest staan van pacifisme en
ontwapening door vrouwen. Later werd die dag gepromoot als een
dag van waardering voor moeders.
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Geheugensteuntjes

wo.
do.
do.
vr.
zo.
ma.
wo
do.

1 mei
2 mei
2 mei
3 mei
5 mei
6 mei
8 mei
9 mei

20.15 uur
16.30 uur
19.30 uur
10.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Doopvoorbereiding
Aanbidding
Bijbelgroep (Riet)
Eerste vrijdag
Kinderwoorddienst
Pastorale werkgroep
Hemelvaart in Koningsvoorde
Hemelvaart in de kerk met herenkoor
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do. 9 mei
ma. 13 mei
di. 14 mei
do. 16 mei
do. 16 mei
za. 18 mei
zo. 19 mei

19.00 uur
10,30 uur
16.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Ma. 20 mei
do. 23 mei
do 23 mei
do. 23 mei
vr. 24 mei
za. 25 mei

10.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
20.00 uur
12.00 uur
10.00 uur

zo. 26 mei
di. 28 mei
do. 30 mei

10.00 uur
20.00 uur
16.00 uur

Geen aanbidding
Mariaviering in Koningsvoorde
Pio-morgen
Aanbidding
Bijbelgroep 2008 (Hans)
Pinksteren in Koningsvoorde
Pinksteren in de kerk met
kinderwoorddienst
Tweede Pinksterdag
Koffieochtend
Aanbidding
Bijbelgroep Hans (2006)
Redactie ‘De Brug’
Kledingactie van Mensen in Nood
tussen 10.00 uur en 12.00 uur
Dameskoor bestaat 50 jaar
Bijbelgroep 2008 ( Hans)
Aanbidding

Week van de Nederlandse missionaris:
9 t/m 19 mei ( Pinksteren)
Thema 2013: Help de missionaire traditie
voort zetten.

In 2013 staat vooral de missionaire hulp aan
vluchtelingen centraal. Er zijn immers zoveel mensen die proberen te
ontsnappen aan geweld, rampen en armoede.

Deurcollecte met Pinksteren,
voor het werk van de Nederlandse missionarissen.
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Belangrijke gegevens
Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361
Secretariaat 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.
e-mailadres: info@hlgm.nl
U kunt ook een formulier invullen via onze website: parochiehlgm.nl
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 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie De Goede Herder( locatie Trouwlaan) Tilburg.
Parochieblad “De Brug”
Kopij vóór 20 mei middels e-mail adres:
pastoraat@hlgm.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parochiehlgm.nl
Adres Gerardus Majella.kerk: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg
Redactie Parochieblad “De Brug”
Maria Kolen
Riet van Overbeek
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