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De Brug 

 
 
 

Heer, 
Verlos mij van mijn bezit 
waardoor ik bezeten word 

en toch zo ziek ben. 
Verlos mij 

van mijn eigenwaan, 
waardoor ik misvormd word 

en toch zo klein ben. 
Verlos mij van mijn hebzucht, 

waardoor ik misleid word 
en toch zo lelijk ben. 

Heer, 
verlos mij van dat onderhuids 

onuitgesproken 
verlangen naar dingen, 

die me toch niet kunnen bevredigen 
en die mijn dwaze honger 
nog meer doet branden. 

 
Phil Bosmans 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Let op! 
 
 

 
 
 

In de nacht van 29 op 30 oktober mogen we de klok weer een uurtje 
terug zetten. We kunnen dan een uurtje langer slapen. 
Vergeet het niet, want anders komt u een uur te vroeg bij de kerk! 
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Oktobermaand  
 

oktobermaand – rozenkransmaand. 
 
Op 11 februari 1858 had 
Bernadette Soubirous haar 
eerste verschijning.  
Als je haar vroeg:  en wat is 
je toen overkomen, zegt ze 
dat die verschijning haar 
rozenkrans van de arm nam 
en een kruisteken maakte. Ik 
bad mijn rozenkrans in 
tegenwoordigheid van die 
mooie dame.  
De verschijning liet de kralen 
door haar vingers glijden, 
maar haar lippen bewoog zij 
niet, alleen het Eer aan de 
Vader en het Onze Vader bad 
ze mee. 
 

 
 

Wat is een rozenkrans? 
Simpelweg gezegd een kralensnoer dat ons helpt om ons gebed een 
structuur te geven, vooral als we geen woorden vinden voor ons 
gebed en we steeds met onze gedachten ergens anders zijn. 
Juist door steeds eenzelfde gebedsformule uit te spreken komen we in 
een sfeer waarin onze gedachten zich biddend richten op onze zorgen 
en onze pijn. Zo brengen we alles wat we meedragen, ook onze 
vreugde, onder de aandacht van de Heer en de Moeder Gods. 
Veel devotie bij het bidden van de rozenkrans. 
 
Hans Vugs, 
Diaken-pastor 
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In de afgelopen periode zijn gedoopt 
 

Op zondag 7 augustus zijn we met 
velen bijeen gekomen voor de doop 
van URLY-ANGELY BEAUMONT. 
Urly-Angely werd vergezeld door haar 
papa Ruben Argenis Ponte-Lira en haar 
moeder Vanessa Lidiana Beaumont. En 
natuurlijk waren er alle opa’s en oma’s, 
ooms en tantes en neefjes en nichtjes 
bij. Urly-Angely is op 4 mei 2011 in 
Tilburg geboren en kreeg bij de doop de 
namen: Urly-Angely Magali Char’nay. 
Urly moest volgens de vader een 
engeltje zijn, en dat was ze op dit 

moment al, maar kreeg ook de namen van de oma’s, en zo was zij 
met heel veel mensen verbonden. Urly-Angely kreeg van heel veel 
mensen een kruisje, soms vergezeld met een kusje, maar van de 
neefjes en nichtjes kreeg zij een zoen als welkom in onze 
gemeenschap. Urly-Angely kreeg van haar ouders twee peetooms en 
twee peettantes: Jeanne Beaumont en Jan Schoonderbeek en Ileen 
Wijman en Cherisse Roep.  
Ja, er was geen kraan in de Piokapel, maar gelukkig hadden we toch 
het doopwater gevonden om onze nieuwe wereldburger te kunnen 
dopen. En de doopkaars die Urly-Angely gaat krijgen werd door 
allen aanwezigen goedgekeurd. Uit het verhaal van Jezus hebben we 
de boodschap gehaald dat we niemand moeten buiten sluiten en dat 
iedereen mee mag doen. Want buiten de groep geplaatst worden, dat 
vond niemand aardig. Met veel lichtjes zijn we door de grote kerk 
naar Moeder Maria gegaan om haar hulp en steun voor Urly-Angely 
en haar ouders, maar ook voor ons allen te vragen. Urly-Angely sliep 
heel lekker in de armen van de peettante, toen ze door de doopklok 
wakker geschrokken werd.  
Urly-Angely woont met haar ouders in de Bodegravenstraat 76 te 
Tilburg. 
 
Zondag 14 augustus 2011 kwamen we met heel veel familieleden 
bijeen om KYRA DE JONG door de doopplechtigheid in onze 
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parochiegemeenschap op te nemen. Kyra was met haar broer Joey en 
haar papa en mama Marco en Mirella de Jong – van Riel naar onze 
kerk gekomen. Alle blijde mensen hebben Kyra met heel veel liefde 
en warmte ontvangen en iedereen heeft plechtig beloofd om haar op 
haar levensweg naar zelfstandigheid met raad en daad bij te staan. 
Papa en mama waren dolgelukkig met hun dochter en zijn er heel 
zuinig, maar wel trots op. Haar peetoom en peettante Jean Paul 
Verhagen en Saskia Verhagen – van Riel hebben openlijk 
uitgesproken dat zij er op elk moment voor Kyra zullen zijn. Ze 
zullen ook wel met cadeautjes komen, maar vooral de begeleiding 
vinden zij en wij belangrijk. Nadat Kyra bij haar doop de doopnamen 
Kyra Maria Petronella Anna had ontvangen en zij het doopwater 
rijkelijk over haar hoofdje had gekregen, kreeg zij een kruisje met 
Chrisma, olie van Christus en is zij Kind van God geworden. Na de 
hulp en steun van Moeder Maria gevraagd te hebben, is de doopklok 
met heel veel liefde, maar wel met veel lawaai geluid.  
Kyra en Joey wonen met hun ouders in de Akkerstraat 33a. 
 
Zondag 21 augustus werd onze Piokapel geheel gevuld met de 
familie van SYLVIE VAN UDEN en JOP VAN UDEN. Twee 
kinderen, die in een viering het sacrament van het doopsel wilden 
ontvangen. Jop kreeg het kruisje van Jezus, maar ging dat ook vragen 
bij zijn papa en mama en bij zijn opa’s en oma’s. Ook Sylvie kreeg 
dat kruisje en haar papa en mama,opa’s en oma’s hebben haar ook 
met heel veel liefde dat teken gegeven. Tijdens het verhaal van Jezus 
was er een en al aandacht van alle aanwezigen. En uiteindelijk gaan 
we allemaal proberen om die weg van Jezus te gaan, de weg die is 
van geven en delen en niemand buiten sluiten. Bij de handoplegging 
was er een echt dak boven de hoofden van de dopelingen. Iedereen 
wilde er aan mee werken, en daarmee aangevend, wij zijn er steeds 
weer voor jullie alle twee. Jop als grootste werd het eerst gedoopt, hij 
ontving bij de doop de namen Jop Theodorus Martinus en is zo met 
heel veel mensen verbonden en hoeft hij op deze wereld geen eenling 
te zijn. Sylvie kreeg bij haar doopsel de namen Sylvie Adriana 
Catharina, ook daarmee aangevend dat ze geen eenling is, maar tot 
onze grote familie behoort. In een hele lange stoet, met heel veel 
kaarsjes, zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je 
wel gezegd, voor het nieuwe leven dat we hebben ontvangen, maar 
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haar ook gevraagd en gebeden dat zij voor de kinderen, maar ook 
voor papa en mama en alle mensen een moeder wil zijn die ons wil 
begeleiden hier op onze levensweg. Na het lang zullen ze leven, werd 
met heel veel plezier de doopklok geluid en het waren niet alleen de 
kleine kinderen die de klok hebben geluid, ook veel grote mensen 
wilde nog graag eens aan dat touw rukken. Jop en Sylvie wonen in de 
Bellinistraat 145. 
 
Wat te laat kwamen we bijeen voor de doop van LIZ VAN DEN 
DRIES. Papa en mama hadden samen een mooi doopboekje gemaakt 
en dat hebben we natuurlijk ook gebruikt. Nadat de trouwkaars van 
papa en mama was aangemaakt, en nadat Rens en Evi, een grote 
broer en een grote zus van Liz, ook hun doopkaars weer hadden 
aangemaakt, kreeg Liz een kruisje, het kruis van Jezus. Ook de papa 
en de mama John en Cindy van den Dries – van Oudheusden, maar 
ook de peetoom en de peettante Patrick Mallens en Bianca Mallens 
en alle opa’s en oma’s hebben Liz een kruisje gegeven. En van bijna 
alle kinderen kreeg zij een kusje. Papa en mama hebben Liz met 
warmte ontvangen en hebben beloofd dat zij haar op de weg naar 
zelfstandigheid zullen begeleiden, zo goed zij kunnen. De peetoom 
en de peettante hebben aan Liz gezegd dat zij er zullen zijn als Liz 
hen nodig heeft, en ze hoeft niet eerst een afspraak te maken, neen 
voor haar staat de deur altijd open. Liz werd gedoopt met de 
trouwbeker van papa en mama, maar die werd ook gebruikt bij de  
doop van Rens en van Evi. Dus alle kinderen van de familie van den 
Dries zijn met dezelfde beker gedoopt. Liz kreeg bij haar doop de 
namen van Liz Janne Maria, en zo werd zij genoemd naar opa en 
papa en naar oma en mama. Na ons bezoek aan Moeder Maria en het 
zingen van het lang zal zij leven, was het een gedrang rondom de 
doopklok. Die werd dan ook naar behoren geluid. 
Liz woont met haar grote broer en zus en haar papa en mama in de 
Ezelvense Akkers 10. 
 
Op zaterdag 27 augustus 2011 kwamen heel veel vrolijke mensen in 
onze Piokapel samen om ANGELINA VAN DE GEVEL in onze 
parochiegemeenschap op te nemen. Samen met Angelina kwamen 
papa en mama John van de Gevel en Sylvana Louer, Tjeu van de 
Gevel en Kim van der Pol, de peetoom en peettante van Angelina en 
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de opa’s en oma’s en heel veel ooms en tantes en vriendjes en 
vriendinnetjes bij elkaar. Iedereen wilde er bij zijn. Aan het begin 
van de viering hebben we een kaarsje aangestoken voor de broer van 
Angelina, die vorig jaar bij de geboorte is overleden. Vanuit de 
hemel keek hij op ons allen.  Angelina kreeg het kruisje van Jezus op 
haar hoofd, op haar mond en in haar hart en heel veel kruisjes van 
papa, mama, peetoom, peettante en opa’s en oma’s. Van de vriendjes 
en vriendinnetjes kreeg zij een kusje, zo blij was iedereen met de 
komst van Angelina. Bij de doop kreeg Angelina de namen Angelina, 
Anna, Jacoba. Dat waren de namen van de oma’s en zo wilden John 
en Sylvana aangeven dat Angelina niet allen op de wereld staat maar 
met heel veel mensen is verbonden. In een lange stoet zijn we met het 
licht van Jezus naar Moeder Maria gegaan en hebben haar hulp en 
steun gevraagd om voor Angelina, haar papa en mama, maar ook 
voor ons allen te zorgen. Natuurlijk werd de doopklok geluid en dat 
was tot bij de paters Capucijnen te horen. 
Angelina woont met haar ouders in de Kaapkoloniestraat 71. 
 
Zondag 18 september 2011 werd de Piokapel gevuld met blije 
vrolijke mensen die kwamen vertellen dat hun lieve KIKI 
MONSIEURS opgenomen wilde worden in onze 
geloofsgemeenschap. Haar papa en mama waren verguld met de 
komst van hun dochter, nadat zij 2 jaar geleden werden verblijd met 
een zoon Vigo. Kiki heeft die naam gekregen omdat haar ouders dat 
zo’n mooie naam vonden, het was een korte en krachtige naam. Kiki 
kreeg het teken van Jezus Christus op haar voorhoofd, op haar lippen 
en in haar hartje. Maar ook wilden de papa en mama en haar 4 
peetouders ook een kruisje geven. Bjorn en Sinisa, Manon en Lisette 
haar peetoom en peettantes waren zeer op hun taak gesteld en hebben 
in het openbaar gezegd dat als Kiki groter gegroeid is, dat zij dan 
altijd bij hen welkom was. Van de aanwezige vriendjes en 
vriendinnetjes kreeg ze als welkom een kusje. Na het verhaal van 
Jezus wist Vigo dat er gedoopt wordt met water en hij kon het ook 
nog aanwijzen waar het stond. Nadat Kiki gedoopt en gezalfd was, 
kregen alle kinderen een kaarsje dat aangestoken was aan haar 
doopkaars. Zo hebben ze samen al het vuur dat warmte, licht en 
gezelligheid brengt samen gedeeld. Nadat we aan moeder Maria haar 
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hulp en steun hebben gevraagd hebben we uit volle borst het lang zal 
ze leven gezongen en natuurlijk de doopklok geluid. 
Kiki woont met haar grote broer Vigo en haar ouders in de 
Kaapkoloniestraat 21. 
 
Op diezelfde regenachtige zondagmiddag kwamen we bijeen om 
DJEANO KRUIDERINK door de doop in onze 
geloofsgemeenschap op te nemen. Djeano kwam met zijn broer 
Yaendo en zijn ouders Wesley Kruiderink en Marie-Louise Klee naar 
onze kerk, maar ook met zijn peetoom en peettante Cornelis en 
Claudia. Yaendo had voor de doopviering al begon, onderzocht waar 
het doopwater stond. Hij kon dan ook meteen zeggen dat doopwater 
zit in de grote bak, daar. Peettante vond wel dat het water koud was, 
maar Djeano heeft toch geen kik gegeven, hij vond het best goed.  
Djezno kreeg bij de doop de namen Djeano Cornelis, Claudia en was 
zodoende met alle lieve mensen verbonden, mensen die plechtig 
beloofd hebben om Djeano met raad en daad bij te staan. Natuurlijk 
heeft Djeano een kruisje met Chrismazalf gekregen en een eigen 
doopkaars. En oom Cornelis heeft dat vuur met alle kinderen 
gedeeld. In een lange rij zijn we naar de grote kerk gegaan om Maria 
een groet te brengen en hulp en steun te vragen. Natuurlijk waren er 
veel liefhebbers om de doopklok te luiden, die ze zeker op de 
Korvelseweg hebben gehoord. 
Djeano woont met zijn grotere broer Yaendo en zijn papa en mama in 
de Pretoriastraat 9. 
 

Wereldmissiemaand 
 

Steun de kerk in Vietnam! 
De katholieke kerk in Vietnam 
heeft perioden gekend van 
onderdrukking en vervolging, 
o.a. na de Vietnamees-
Amerikaanse oorlog in de jaren 
’70 van de vorige eeuw. Nu is 
er officieel vrijheid van 
godsdienst, maar de praktijk is 



 9 

anders. Religieuze activiteiten worden door de communistische 
regering nauwlettend in de gaten gehouden. 
De katholieke kerk in Vietnam groeit daarentegen nog steeds. Het 
kerkbezoek is hoog. Veel vrijwilligers zijn actief. De staat bepaalt 
echter hoeveel priesters er gewijd mogen worden. 
Vietnam is een van de armste landen van Azië. 25 % van de 
bevolking leeft beneden de armoedegrens. Vooral de bewoners in de 
bergen zijn zeer arm. 
Economisch gaat het goed in Vietnam, maar de kloof tussen arm en 
rijk wordt steeds groter. Veel kinderen in weeshuizen in de centrale 
hooglanden hebben steun nodig voor de toekomst. 
Met drie koeien en vijftig kuikens kunnen ze een eind op weg worden 
geholpen, vertelt ons de nieuwsbrief van Missio. 
In de maand oktober van dit jaar staan de kerken in Vietnam centraal 
en wordt er in het weekend van 22/23 oktober gecollecteerd voor dit 
en andere missieprojecten. 
                                                                                 Riet van Overbeek 

Feest van Franciscus: 4 oktober 
                                                                  

 Franciscus en de Sultan 
 
Franciscus van Assisi een beende 
Italiaanse heilige, leefde in het 
begin van de dertiende eeuw. In een 
samenleving van veel strijd en 
oorlog leerde Franciscus zijn 
broeders dat ze in vrede door de 
wereld moesten trekken. In 1219 
vertrekt Franciscus zelf naar 
Damiate in Egypte tijdens de vijfde 

kruistocht. Hij gaat daar ook op bezoek bij sultan Melek El- Kamil. 
Deze bleek veel mens-en vredelievender te zijn dan in Europa werd 
gedacht. Het was een unieke gebeurtenis. Fanciscus ging niet naar 
hem toe om hem te bekeren. De ontmoeting leverde waardering op 
voor elkaars geloof. Ook op de dag van vandaag kan dat ons iets 
leren over hoe christenen nader tot moslims kunnen komen 
 

  Riet van Overbeek 

 10 

Maria-viering in Koningsvoorde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op dinsdag 4 oktober om 19.00 uur  

is er in Koningsvoorde  
een Mariaviering.  

U allen bent daarbij van harte 
welkom! 
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Waar is God te vinden? 
 
We lezen in de bijbel en gedeelte ut het eerste boek van de Koningen, 
nl: 1 Koningen 19, 11 e.v. 
 
‘Kom naar buiten’, zei JHWH, ‘en treed hier op de berg voor mij aan’. 
En daar kwam JHWH voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag 
voor JHWH uit,die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, 
maar JHWH bevond zich niet in die windvlaag. 
Na de windvlaag kwam een aardbeving, maar JHWH bevond zich 
niet in die aardbeving. 
Na de aardbeving was er vuur, maar JHWH bevond zich niet in dat 
vuur. 
Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 
Toen Elia dat hoorde sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. 
Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan.’ 
 
Soms zoeken we God, waar Hij niet te vinden is. Dit ondervond ook 
de profeet Elia. God was niet in de storm, niet in de aardbeving, niet 
in het vuur, maar in de stille bries. 
Soms ervaren we dat ook zelf,wanneer we de stilte durven op te 
zoeken, heel alleen of samen in een kerk, maar ook de natuur kan 
wonderen doen. Rustig zittend aan een bergmeertje of wandelend 
door een bos brengt je heel dicht bij je zelf en bij iets wat je te boven 
gaat en we God durven noemen. 
Ook de dichter Nicolaas Beets had dit ervaren in een nachtelijk uur 
en schreef dit prachtige gedicht: 

 
De moerbeitoppen ruisten 

 
"De moerbeitoppen ruisten;" 

God ging voorbij; 
Neen, niet voorbij, hij toefde; 

Hij wist wat ik behoefde, 
En sprak tot mij; 

 
Sprak tot mij in de stille, 

De stille nacht; 
Gedachten die mij kwelden, 
Vervolgden en ontstelden, 

Verdreef hij zacht. 
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Hij liet zijn vrede dalen 

Op ziel en zin; 
'k Voelde in zijn vaderarmen 
Mij koestren en beschermen, 

En sluimerde in. 
 

De morgen die mij wekte 
Begroette ik blij. 

Ik had zo zacht geslapen, 
En Gij, mijn Schild en Wapen, 

Waart nog nabij. 
 

Nicolaas Beets 
 

 
 

De moerbeiboom Vincent van Gogh 
 

Feesten in oktober 
 
1 oktober: Kleine H Theresia 
2 oktober: H.H. Egelbewaarders 
4 oktober: H. Franciscus van Assisi 
7 oktober: H.Maria van de Rozenkrans 
15 oktober: H.Theresia van Avila 
16 oktober: H.Gerardus Majella 
18 oktober: H.Lucas, evangelist 
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Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella 
(kerk) 

 
oktober   

   
za. 1 okt. 
zo. 2 okt. 
Dameskoor 

17.30 uur 
10.00 uur 

Dirk Kossen 
Fien Smeulders- v.d. Sanden 
Ineke Vugs- van Etten 
Jan van Roessel 
Maria Louise Beukers 
Wim Gerrits vw. verjaardag 

   
vr. 7 okt 10.30 uur Eerste vrijdag 

Herman de Boer vw. jaargetijde 
   
za.  8 okt. 
zo   9 okt. 
Herenkoor 
 

17.30 uur 
10.00 uur 

Ineke Vugs- van Etten 
Maria van Trier- van den Hout 
Jan van Mierlo vw. verjaardag 
Rikie van Lieshout-Snoeren 
Harrie Hermans 
Ria Smits vw. verjaardag 

di. 11 okt. 10.30 uur Pio-morgen 
za. 15 okt. 17.30 uur Toon Oomens 
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zo  16 okt. 
Dameskoor 

10.00 uur Ouders Vugs- Bullens vw. verjaardag 
Jan van Roessel 
Wim Gerrits vw. trouwdag 

za. 22 okt. 
zo. 23 okt. 
Herenkoor 

17.30 uur 
10.00 uur 

Ineke Vugs- van Etten 
Jan van Mierlo 
Henk en Monty van Huijgevoort vw. 
jaargetijde 
Will Koolen 
Robijnen bruidspaar Harrie en Riet 
de Brouwer 

za. 29 okt. 
Zo 30 okt.. 
Dameskoor 
 

17.30 uur 
10.00 uur 

Ineke Vugs- van Etten 
Tiny Weijers-van Pelt 
Piet Weijers vw. jaargetijde 
Toon Oomens,  
Dirk Kossen 
Jan van Roessel 
Maria Louise Beukers 

 
Intenties in huize Koningsvoorde   
 
za. 1 okt. 19.00 uur Dirk Kossen 

Fien Smeulders- van de Sanden 
Maria Louise Beukers 
Wim Gerrits vw. verjaardag 

di. 4 okt. 
Koningsvoordekoor 

19.00 uur Mariaviering 

za.  8 okt. 
Lidwinakoor 

19.00 uur Jan van Mierlo vw.verjaardag 
Harrie Hermans 

za. 15 okt. 19.00 uur Wim Gerrits vw. trouwdag 
za. 22 okt. 
Lidwinakoor 

19.00 uur Jan van Mierlo 

za. 29 okt. 19.00 uur Dirk Kossen 
Maria Louise Beukers 
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Misintenties voor Allerzielen 
 
Op woensdag 2 november worden alle overledenen herdacht in de 
viering van 19.00 uur Zoals andere jaren kunt u uw intenties 
doorgeven door de lijst in te vullen die in de oktoberweekends op de 
balie ligt en bij de vieringen in Koningsvoorde. 

 
Geheugensteuntjes    

 
 
 
 

zo.  2 okt. 10.00 uur Eucharistieviering met 
kindernevendienst 

ma   3 okt. 10.00 uur Pastorale werkgroep 
di.    4 okt. 19.00 uur Mariaviering in Koningsvoorde 
di.    4 okt. 20.00 uur Bijbelgroep 2006 (Hans) 
wo.  5 okt 20.15 uur Doopvoorbereiding 
do.   6 okt.  16.00 uur Aanbidding in de Piokapel 
do.   6 okt. 19.30 uur Bijbelgroep ( Riet ) 
vr.    7 okt. 10.30 uur Eerste Vrijdag 
di.   11 okt. 10.30 uur Pio-morgen 
do.  13 okt. 16.00 uur Aanbidding in de Piokapel 
do.  13 okt.  20.00 uur Bijbelgroep ( Hans) van 2006 
wo. 19 okt. 13.30 uur Bijbelgroep kinderen 
do.  20 okt. 10.00 uur Koffie-ochtend 
do.  20 okt. 16.00 uur Aanbidding in de Piokapel 
vr.   21 okt. 12.00 uur Redactie ‘De Brug’ 
za . 22 okt.  
zo.. 2 3 okt. 

Na beide 
vieringen 

Collecte voor Wereldmissiedag 

do.  27 okt. 16.00 uur Aanbidding in de Piokapel 
do.  27 okt. 20.00 uur Bijbelgroep 2006 ( Hans) 
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Een pelgrimstocht naar Israël. 
 
Als lid van onze parochie wil ik proberen mijn ervaringen van deze 
reis in het kort weer te geven. 
Als we de Bijbelverhalen lezen is er naar mijn idee geen landje op de 
wereld waarin en waarom zoveel gevochten is als Israël. Vanaf de 
tijd dat God aan Abraham vroeg om met zijn familie vanuit Ur in het 
zuiden van het huidige Irak naar het land te trekken dat God hem zou 
wijzen en waaruit het joodse volk is voortgekomen, is er op die plaats 
tot in onze tijd nauwelijks vrede geweest.  
In de oude tijden werd dit land getergd door stammenoorlogen en 
overheerst door allerlei volken uit het Midden Oosten.  
In het jaar nul van onze jaartelling werd het land in die tijd door de 
Romeinen geregeerd. 

Jezus Christus, de zoon 
van God, moest geboren 
worden in een grot in 
Bethlehem, omdat er op 
zijn wereld geen andere 
plaats was voor hem en 
zijn ouders. De hemel 
opende zich op het 
herdersveld en de 
engelen zongen vrede 
op aarde.  
Nu in onze tijd, 2000 
jaar later, terwijl wij op 
zoek gaan naar de 
plaatsen waar Jezus 
geleefd, gewoond en 
gewerkt heeft, leeft het 
door God uitverkoren 
volk in vrede maar op 
zeer gespannen voet 
met de Palestijnen. Het 

joodse volk wordt door heel de westerse wereld geholpen tegen de 
Palestijnse bewoners van dat land. Tot nu toe is het niet mogelijk om 
elkaar de hand te reiken en in vrede samen te leven. 
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Op 6 september begon na een goede voorbereiding door Hans Vugs 
en de VNB onze tocht. Onze groep met Hans, onze geestelijke leider, 
telde 21 personen.  
Na een eerste kennismaking op Schiphol met de mensen die van 
buiten Tilburg kwamen, werd Sahil Asdat vermist. Het bleek even 
later dat hij al in zijn eentje de douane was gepasseerd. Een beetje 
vreemde zaak. Zo vertrok onze groep toch compleet naar Israël. 
Gedurende de reis  werd het een erg fijne groep die alle dagen erg 
eensgezind met elkaar optrok.  
Na de landing in Tel Aviv bleek een van onze mede reiziger, Sahil 
Asdat, Marokkaan van geboorte maar opgegroeid in Nederland, door 
de Israëlische douane apart genomen. Hij had namelijk Marokkaanse 
stempels in zijn paspoort. Een hele toestand volgde. Door de douane 
het hemd van zijn lijf gevraagd en na anderhalf uur vertraging mocht 
hij het land binnen en kon onze chauffeur ons naar het hotel 
Metropolitan brengen. 
Na  aankomst en diner in ons hotel in Tel Aviv vond een 
kennismakingsgesprek plaats. Iedereen vertelde zijn naam, wie hij 
was en waarom hij deze pelgrimstocht ging ondernemen. Daarna met 
Cor en Corrie, Greet en Gerard en Lida langs het strand en de 
boulevard van Tel Aviv gewandeld en een lokaal Heineken biertje 
gedronken op het strand. De temperatuur was ‘s avonds om elf uur 

nog 28 graden.  
De volgende morgen, 
na een heerlijk ontbijt 
kwam onze gids, Asnat 
Cohen, een Nederlands 
sprekende dame, bij ons 
gezelschap.  Ze zou  de 
hele reis op Joods 
gebied met ons  maken. 
Om 9.00 uur verlieten 
we Tel Aviv en reden  
via Samaria naar het 
noorden naar Nazareth. 

Onderweg kwamen we katoenplantages tegen waarvan de gids ons 
vertelde dat het Hema- ondergoed van deze katoen werd gemaakt. 
We bezochten in Nazareth de kerk die gebouwd is op de plaats waar 
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Maria de Boodschap ontving van de engel Gabriël. Hans las een 
stukje voor uit de bijbel, die dit verhaal vertelt. Daarna bezochten we 
de St. Jozef kerk. Deze kerk werd gebouwd omdat St. Jozef niet bij 
Maria weg ging nadat hij hoorde dat ze zwanger zou worden. Ook 
hebben we de opgravingen gezien uit die oude tijd.  
Nazareth, in onze beleving een klein dorpje, is nu geen dorpje meer, 
er wonen nu  volgens onze gids ongeveer 200.000 Joden van 
Arabische origine. Na het kerkenbezoek genoten van een  heerlijke 
Arabische lunch in de herberg ,,La fontana di Maria’’.Na de lunch 
naar het stadje Kana en de plaats van de bruiloft, waar Jezus zijn 
eerste wonder heeft verricht. Ook hier is een prachtige kerk gebouwd 
die deze gebeurtenis herdenkt. 
 Hierna een bezoek aan de berg Tabor. De berg waar Jezus met zijn 
leerlingen Petrus, Johannes en Jakobus op ging om te bidden. Hier 
zagen zijn leerlingen Jezus spreken met Moses en Elia. Ook hier is 
op de ruines van een byzantijnse kerk een prachtige Basiliek 
gebouwd in de vorm van drie tenten die de leerlingen voor Jezus, 
Moses en Elia wilden bouwen. Deze kerk werd gebouwd door de 
beroemde Italiaanse architect Barlussi. Na dit bezoek reden we naar 
Tiberias. Een stad aan het meer waar we logeerden in het Golanhotel 
waar we een heerlijk diner voorgeschoteld kregen. Hier konden we 
nog even napraten van onze belevenissen. Sommige mensen gingen 
het stadje in.  Hans, Jan, Maria en ik besloten om even een potje te 

rikken om onze 
indrukken van 
de dag even te 
laten bezinken.  
Zo zat de 
eerste dag van 
onze pelgrims -
tocht er op. De 
volgende mor- 
gen vroeg op 
want er stond 
een drukke dag 
op het pro- 
gramma. 
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Ons eerste bezoek was aan de berg waar Jezus  zijn leerlingen 
onderwees en die wij kennen als de berg van de Zaligsprekingen. Het 
is teveel om ze op te noemen in dit verslag. Deze zijn te lezen in 
Lucas 6:20-23. 
Ons bezoek hierna aan de kerk op de plaats waar Jezus tegen Petrus 
zei ,,Jij bent mijn steenrots  waarop ik mijn kerk zal bouwen. Op deze 
plaats kwamen we voor het eerst in aanraking met het water van het 
meer. In de prachtige tuin van het nabije klooster heeft Hans onder 
een afdak (even uit de zon) een meditatie  met onze groep gehouden. 
Hierna naar Kafarnaum de plaats waar Jezus  zijn leerlingen  Petrus 
,Andreas, Jakobus en Johannes ontmoette en hen vissers van mensen 
maakte. In deze plaats de opgravingen van het oude stadje bezocht. 
Jezus genas hier een knecht van een Romeins officier door het geloof 
van deze man. Math. 8:5-13. 
In een museum in de Ygal Allon kibboets de overblijfselen bekeken 
van een scheepswrak van 2000 jaar geleden dat de mensen uit de 
Kibboets tijdens een droge periode in het meer van Tiberias hebben 
gevonden. Zo moet de boot waar Jezus met zijn leerlingen mee naar 
de overkant van het meer voer en er een storm op stak, er hebben 
uitgezien. 
Geluncht in de Kibboets Ein 
Gev waar de meesten van ons de 
heerlijke Petrusvis hebben 
verorbertd. Hierna maakten we 
in een houten boot een tochtje op 
het meer. Voor ons een plezier- 
tocht maar toch onder de indruk 
van al deze plaatsen waar Jezus 
met zijn leerlingen was geweest 
en het volk dat hier toen woonde 
had onderwezen. Hierna reden 
we naar het einde van het meer 
waar het uitstroomt in de 
Jordaan. Tijdens de busritten 
genoten wij van het prachtige 
landschap met zijn plantages 
waar naast de dadelpalmen en 
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olijven  allerlei groente en fruit werd verbouwd. Vooral worden hier 
rond het meer veel bananen verbouwd.  
Daar, bij het uiteinde van het meer, waar de Jordaan begint, is een 
plaats waar het dopen van Johannes wordt herdacht. Hier laten nu 
mensen zich onderdompelen in de rivier, zoals Johannes dat met 
Jezus deed. De volgende morgen  reden we langs de Jordaan naar het 
zuiden . We bezochten de ruines van de Romeinse stad Bet Shean 
waar we door de overblijfsels van deze stad  liepen terwijl onze gids 
het verhaal van de stad vertelde die op de Oost-West route van de 
oude wereld lag en hoe die door een aardbeving totaal werd 
verwoest.  
Daarna naar de ruïnes van Qumran, overblijfsels van een oud 
klooster uit ± 70 jaar na Christus. Hier werden de Dode Zee- rollen in 
grotten gevonden die bijna 2000 jaar verborgen zijn gebleven.  
Het leek en was hier wel tien graden heter dan in de rest van Israël.  
We zagen ook aan de oevers van de Dode Zee hoe de mensen zich 
insmeerden met de zwarte modder die geneeskrachtig was tegen 
huidziektes, al naar men zei. Hierna even heerlijk dobberen in de 
Dode Zee ruim vierhonderd meter onder de zeespiegel. Onze gids 
Asnat verliet ons hier omdat we nu naar Palestijnse gebieden reden. 
De Israëlische autoriteiten konden haar veiligheid in de Palestijnse 
gebieden niet garanderen. We zouden haar weer terugzien in 
Jeruzalem. 
Hierna reden we naar de oudste 
stad van de wereld: Jericho. Hier 
aangekomen even stilgestaan bij de 
boom van Zacheüs, het schatrijke 
tollenaartje, waarna we in een 
Palestijnse  souvenirshop een 
heerlijk fris glas granaatappelsap 
dronken voor dat we onze tocht 
naar Bethlehem voortzetten.  
Via de buitenwijken van Jeruzalem 
reden we naar de zwaar bewaakte  
grenspost met tot aan de tanden 
gewapende Israëlische soldaten. Zo 
kwamen we in Bethlehem.  



 21 

Het vroegere dorpje waar Jezus werd geboren zit nu vastgegroeid aan 
Jeruzalem. We zagen hier de hoge muren die de Israëlisch 
opgetrokken hebben tussen de Palestijnse wijken. Zo kwamen we bij 
ons Palestijns hotel Native Bells. Het was ondertussen avond 
geworden .Ondanks dat we bij de Dode Zee het zout een beetje van 
ons lijf konden spoelen. gingen de meesten van ons eerst even het 
zout en zweet van de hitte van deze dag onder een lekker warme 
douche  wegspoelen. Ook genoten we in dit Palestijnse hotel weer 
een heerlijk buffet.  

De volgende morgen 
kwam onze Palestijnse 
gids Whalid  aan boord 
waarna we naar de 
geboortekerk reden. De 
kerk gebouwd over de 
geboorteplaats van Jezus 
was erg indrukwekkend. 
Jammer genoeg was er 
een erg irritante Italiaanse 
groep voor ons die zo 

geweldig stond te dringen in deze nauwe grot en per sé één voor één 
hun hoofd in deze nis staken om de ster te kussen, dat we besloten de 
grot te verlaten en wat later terug te komen.  We bekeken de 
prachtige schilderingen in de kerk 
waarna we weer afdaalden in de 
nauwe grot. Hoewel het ook nu 
druk was konden we rustig de 
geboorteplaats van Jezus bekijken. 
Toch even stil gestaan dat er 2000 
jaar geleden voor Jozef en Maria 
geen andere plaats was, hoewel 
Maria op het punt stond te 
bevallen, en ze in deze grot terecht 
kwamen. Na het indrukwekkend 
bezoek aan deze kerk gingen we 
koffie drinken bij het herdersveld. 
Na de koffie liepen we het 
herdersveld op waar Hans een korte 
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meditatie hield met onze groep. Na deze dienst nog enkele grotten 
bekeken zoals die er 2000 jaar geleden ook uit zagen.  
De lunch gebruikt in een herberg naast het stadhuis tegenover de 
geboorte kerk. Na de lunch bezochten we een Palestijnse coöperatie 
van verschillende handwerklui die souvenirs maakten van olijfbomen 
hout uit de streek van Bethlehem, een prachtige winkel waar niemand 
geprest werd om iets te kopen. Hier verliet onze Palestijnse gids ons 
waarna we terug reden naar .Jeruzalem. Vlak naast de oude stad 
schuin tegenover de Damascuspoort ,werden we afgezet bij het hotel 
Golden Walls in de Sultan Suleiman Street.  
Deze Sultan  (Ottomaanse rijk) kreeg in 1870, een droom dat hij de 
stadsmuren van het oude Jeruzalem moest herstellen anders zou hij 
door leeuwen worden verslonden. Het aanzien van de oude 
stadmuren van nu heeft men aan hem te danken (dit even tussen 
door). 
Hier begon ons bezoek aan de beroemde oude stad van Koning 
David. Ik moet zeggen het geeft een ongelooflijk gevoel als je de 

poort binnen gaat en 
door de smalle straatjes 
loopt van deze stad  
waar in de historie 
zoveel om is gevochten, 
zoveel keren is 
verwoest en weer 
opgebouwd. Onze tocht 
hier in Jeruzalem, dat 
inmiddels groter is dan 
Parijs, begon met een 
bezoek aan het 
Holocaust museum Yad 

Vachem. Een ervaring die een behoorlijke indruk achter liet. Een 
prachtig museum zowel qua gebouw als de ongelofelijke verzameling 
van gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog die hier bijeen zijn 
gebracht. 
Dan de tempel van Salomon, althans de Klaagmuur. Bij de ingang 
een checkpoint met gewapende soldaten. Op het plein een drukte van 
belang. Een hele toestand zoals de orthodoxe Joden de Torarollen uit 
de kast halen en  staan te bidden. Er was een manneke die zijn Bar 
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Mitswa ging doen. Dit kun je vergelijken met onze vernieuwing van 
de doopbelofte. Een hele toestand met muzikanten en een filmcamera 
er bij. Na dit bezoek naar de Al Aksa- moskee en de  Rotskoepel 
moskee met de gouden koepel. Op deze plaats vloog Mohamed op 
zijn gevleugeld paard naar de hemel waar hij de Koran van de Engel 
Gabriël in ontvangst nam en weer terugkeerde naar de aarde. Voor de 
moslims de tweede heilige plaats na Mekka en Medina. 
Na de lunch in ons hotel via de Herodespoort naar de Via Dolorosa 
de straat van de kruisweg van Jezus. Via de staties en de stalletjes 
van de Arabische joden kwamen we bij de H. Grafkerk. In deze 
prachtige kerk waren de laatste staties. De plaats waar Jezus stierf 
aan het kruis, het afnemen van het kruis en zijn begrafenis. Deze 
plaats doet wat met je. In feite staan we hier op de Calvarieberg. In 
deze kerk zijn vier geloofstromingen vertegenwoordigd. Russisch 
Orthodox, Byzantijns, de Kopten en de Katholieken.  
In de kapel van het Heilig Sacrament hebben we een kerkdienst 
gehouden waar Hans en Pater G. van Buul ons voorgingen. Een 
aparte belevenis waar wij allen een stukje van de voorbeden hebben 
geschreven. 
Op onze laatste dag een wandeling over de Olijfberg.  
Op de hellingen van de Kedronvallei zien we zo ver als we kunnen 
kijken graftombes van de Joden. 
Door naar de Hof van Olijven en de kerk van de Doodstrijd van 
Jezus. Ook een bezoek aan de kerk met het graf van Maria en de 
graftombe van Koning David bezocht. 
Na de lunch naar de Sionsberg met de zaal van het Laatste 
Avondmaal die volgens onze gids door de kruisvaarders is gebouwd. 
Als laatste hebben we de prachtige Byzantijnse kerk van het 

Hanengekraai bezocht.  
Moe, maar uitermate 
dankbaar dat wij al deze 
plaatsen in dit prachtige 
Heilig Land mochten 
bezoeken namen we 
hartelijk afscheid van Asnat 
Cohen. Zij is voor ons een 
geweldige gids geweest. 
In ons Hotel genoten we  
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van ons Galgenmaal, een heerlijk buffet,  waarna we vroeg naar bed 
gingen want om 1.00 uur was ons vertrek naar het vliegveld in Tel 
Aviv gepland, waar we ons om 3.00 uur moesten melden voor de 
terugvlucht naar Nederland. 
Na al de reizen die ik via mijn werk in het Midden Oosten heb 
gemaakt, heeft deze reis door Palestina, de sporen van Jezus leven 
volgend, bij mij een ongelofelijke indruk achtergelaten.  
Onze groep, samen met Hans Vugs, kan terugkijken op een prachtige 
en erg goed georganiseerde Pelgrimstocht. 
                                                                                                                                                             
Cees Bastings 
 

Joodse feesten in oktober 
 
8 oktober: Jom Kipoer  
(Grote verzoendag) 
 
Jom Kipoer is de belangrijkste dag op 
de Joodse kalender, ook een vastendag. 
Men hoopt op die dag vergeving van 
zonden te ontvangen. Er wordt 
voorgelezen o.a. uit het boek Jona en 

delen van Leviticus. Alleen o deze dag ging de hogepriester, toe de 
tempel er nog was, dat deel van de tempel binnen waar de ark met het 
Allerheiligste stond. Hij noemde daar de naam van de 
onuitsprekelijke God en besprenkelde het verzoendeksel met bloed. 
Zo werden de zonden van het volk bedekt. ( kipoer = bedekken ). 
 
13 t/m 19 oktober: Soekot  (Loofhuttenfeest) 

 
Het Loofhuuttenfeest is een van de 
drie oogstfeesten of ook wel 
pelgrimsfeesten genoemd. In het 
boek Leviticus in hoofdstuk 23 staat 
beschreven dat de mensen 7 dagen in 
hutten moeten wonen. Het herinnert 



 25 

aan de uittocht ut Egypte toen het volk verbleef in de woestijn. Dit 
feest sluit de vruchtenoogst af. In deze periode wordt het bijbelboek 
Prediker gelezen om de betrekkelijkheid van het bestaan te 
benadrukken. We leven in de woestijn, eigenlijk is de hele wereld 
een woestijn en zijn wij vreemdelingen en ontheemden. ‘Alles is 
ijdelheid en najagen van de wind’, zegt Prediker. 
 

21 oktober : Simchat Tora  (Vreugde der Wet) 
 
Dit feest is een afsluting van het 
Loofhuttenfeest. De Tora vormt het 
hart van het Jodendom. Op die dag 
leest men het begin van het boek 
Genesis over de schepping van hemel 
en aarde en het einde van het boek 
Deuteronomium waar de dood van 
Mozes wordt vermeld. 
Op de avond voorafgaande aan dit 

feest worden de Torarollen zingend en dansend de synagoge 
binnengedragen. Het lijkt op een huwelijksfeest. Israël is als het ware 
getrouwd met de Tora en wordt geacht de Wet na te leven. 
 
Lichtjesprocessie  naar de Hasseltse Kapel 
 

Op donderdag 13 oktober is er 
een lichtjesprocessie. Het is een 
oude traditie om Maria om kracht 
en steun te vragen. Deze 
processie start om 19.00 uur in 
de Plaza van de Hazelaar. Er 
volgt een route rond de Hazelaar 
en er is daarna een korte 
plechtigheid op het grasveld voor 
de Hasseltse Kapel. Na afloop, 

zo rond 20.00 uur, kunnen de kaarsjes in de Hasseltse kapel geplaatst 
worden.  
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Eerste Communie in 2012 
 
Al verschillende keren is er gevraagd naar de datum van de eerste 
communie volgend jaar. Deze is nu vastgesteld op zondag 22 april 
om 10.00 uur in onze kerk. Eind van dit jaar krijgen de kinderen van 
de Triangel die daarvoor in aanmerking komen een uitnodigingsbrief 
voor een eerste ouderavond in januari 2012. Kinderen die elders op 
school zitten kunnen zich aanmelden op het secretariaat van de 
parochie. 
     Werkgroep eerste communie. 
 
 

200-jarig bestaan van begraafplaats Bredaseweg. 
 
Dit feit wordt o zondag 9 oktober herdacht met een viering in de kerk 
van het Heike om 10.30 uur. Na de viering wordt op de begraafplaats 
een plaquette onthuld met als tekst: ‘de Tilburgers die overleden zijn 
aan een ernstige ziekte, zinloos geweld of verkeersslachtoffer zijn 
geweest.’ 
Iedereen is van harte welkom bij deze viering en onthulling van de 
gedenksteen. 
 
 

 
16 oktober: Feest van de H.Gerardus Majella, 
patroon van onze parochie 
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Het ouwe dagje 
 

Ik wouw dek niks meer zo veul heur en wies, 
mar naa ik denk dè ‘k het snap, 

snap ik nog nie, dek daor in trap. 
Het wordt vur ons oudjes wel moeiluk gemokt, 

mee al die bulle in oe broevebus. 
‘t Is niks as ruklaomme degge ziet, 

en op raoppe is vast ok unne heelle klus. 
De tillefoons zen ok al wir veraandert, 

overal zit wir un nummer bij; 
bukpent krèèdde er van in oe zij. 

En dan die bankpasjes, 
potverdike dè’s ok vur ons wellis ’n kruis: 

Drukte op ’t verkeerde knupke, 
dan sjokte mar wir nor huis. 

Jè, Jè, Jè, gullie kunt er wellis mee laagge. 
Jullie kreegge ok nog is ’n beurt, 

dan zulde nog wellis denken, 
die oudjes hadde ’t liever aanders geheurt, 
dan zen er vur jullie gin pincooddes mir, 

mar misschien wel wir, ’n griffel met un lei! 
 

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 13.00 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; 
 
Parochieblad “De Brug” 
Kopij vóór 20 oktober middels e-mail adres: 
parochie.lgm@xs4all.nl ( e-mailadres van de parochie) of in 
brievenbus van de kerk. 
website: www.parochielgm.nl 
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg 
 
Redactie Parochieblad “De Brug”                             
Maria Kolen  
Jos Peeters                              
Riet van Overbeek    


