De Brug

Jaargang 14, dec & jan 2017

Kindernevendienst
Zondag 3 december
Om 10:00 uur

Deze maand koffiedrinken op
donderdag 14 december
10:30 uur

Aanbidding in de
Pio-kapel donderdag
7,14,21en 28 december
4,11,18 en 25 januari
16:00 t/m 17:00 uur

Zangkoor Trouwlaan geeft
dit jaar weer een
Kerstconcert en wel op
17 december om 14:00 uur
U bent van harte welkom
toegang is GRATIS

ADVENTSKRANS
Eén kaarsje stond te branden
en zei aan iedereen:
er is een feest op handen
de duisternis gaat heen.
Twee kaarsen staan te schijnen.
Hun licht is nog maar klein.
Toch zal de nacht verdwijnen
Dan zal er vrede zijn.
Een derde kaars gaat stralen.
Wij wachten met geduld
en horen in verhalen
hoe God zijn woord vervult.
Vier kaarsen in het donker
vertellen in de nacht
met licht en blij geflonker
dat ons de Vrede wacht.
EEN ADVENTSGEBED
Heer, U kent ons hart,
U weet hoezeer wij verlangen naar vreugde en geluk. Als het donker
is, zoeken wij naar licht; als het koud is naar warmte;
zijn we in nood, dan zien we uit naar iemand die kan helpen. Kom
dan in ons bestaan, neem ons bij de hand, verwarm ons hart en
verlicht ons pad. Spreek tot ons uw woord van vrede en laat ons
geborgen zijn in uw liefde, die alle begrip te boven gaat. Amen
Een goede voorbereiding op de komst van het Kind in de kribbe.
Hans Vugs, diaken-pastor
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WIJ HEBBEN UITHANDEN MOETEN GEVEN:
Op vrijdag 3 november 2017 hebben wij in de leeftijd van 90 jaar
geheel onverwacht JAN (JEAN) SMITS uit handen moeten geven.
Donderdagavond Allerzielendag was hij nog bij de viering en dronk
samen met de mensen nog een kopje koffie. Daarna nam hij afscheid
en ging naar boven. Het heengaan van Jan Smits, of Jean, zoals wij
hem in Koningsvoorde kennen, is voor allen weer een waarschuwing.
Al wil je zo graag dood gaan, het komt altijd op een heel onbekend
moment. Vrijdagmorgen wordt hij in zijn kamer gevonden op de
grond. Gevallen? Waarover, hoe, wanneer? Deze en nog veel meer
vragen zullen altijd onbeantwoord blijven. De gezondheid van Jean
ging de laatste tijd op en neer. Hij was altijd bij de wekelijkse
viering, heeft jaren lang het orgel bespeeld en was zo een begeleiding
voor de volkszang. Jean kennen we allemaal als de man die dagelijks,
soms meer keren per dag, achter de piano zat om zo allen die op een
of andere wijze in het gebouw waren, op te fleuren. In de Sint
Nicolaas tijd speelde hij Sinterklaasliedjes, op de zijn bekende wijze,
in de Kersttijd waren het de kerstliedjes, bekend en onbekend, hij
bracht ze met veel verve ten gehore. Andere tijden hadden steeds een
wisseling van muziek, die zijn aandacht had getrokken. Want Jean
had de gave om de muziek te beluisteren en dan zelf te spelen.
Regelmatig klonk er in het gebouw een applaus van heel veel
mensen, als hij even stil hield om zijn neus te snuiten, even iets te
drinken, of te gaan verzitten. Hij bracht onbewust een hele goede
sfeer in dat grote gebouw. Jan was een hele grote familie fan, wat hij
liet uitkomen door zich Jean Smits te noemen, toen hij bewoner van
Koningsvoorde werd. Dat was een heel duidelijk eerbetoon aan zijn
grootvader Jean Smits. Hij was ook heel trots op de drukkerij van zijn
familie. Hij werkte daar heel graag in en had heel veel liefde
opgedaan in zijn opleiding in Amsterdam. Die liefde heeft hij gretig
uitgestrooid op de Korvelseweg. Het deed hem dan ook pijn dat hij
“de drukkerij” moest verlaten. Van hem is ook heel bekend dat hij het
eerste woordenboek van het Tilburgse dialect heeft uitgegeven. Jan of
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Jean, kon je tegenkomen op velerlei terreinen, zoals mensen hem
kennen als opgroeiend jongetje op de basisschool, nog spelend in de
straat, dat kon toen nog. Maar ook in zijn Amsterdamse tijd, zijn
opleidingstijd, heeft hij heel veel vrienden en vriendinnen gemaakt.
Ook had hij een hele grote liefde voor de verkennerij, zelf verkenner
en weer later als leider van de groep. Hij had een verkennershart, dat
wil zeggen hij was steeds trouw aan zijn geloften, aan God en ons
land. Dat heeft hij uitgedragen en handen en voeten gegeven. Met
veel oudgedienden zat hij aan een tafel om steeds weer andere
verhalen te beluisteren van ieder die wat meegemaakt had of die hij
graag wilde delen.
Jan was ook een hele grote liefhebber en fan van de Ramblers. Een
populair radio-orkest in Nederland in het midden van de twintigste
eeuw. De radio bracht heel vaak deze muziek ten gehore. Ook Jean
was er door geraakt. Deze muziek heeft hij op eigen wijze nog
regelmatig in Koningsvoorde laten klinken.
Jan, Jean, had nog veel meer kwaliteiten. Menig keer heeft hij
uitgebreide diners verzorgd en dan kwamen er uiteraard ook
Nederlandse, maar ook zeker Indische gerechten op tafel. Natuurlijk
mogen wij zijn tijd 1946 – 1947 in Nederlands-Indië niet vergeten.
Als veteraan van het Garde Grenadiers waren dat ook verhalen die hij
met liefde, maar wel met heel veel respect vertelde. Jarenlang ging
hij de bijeenkomsten van dat garde bijwonen, pet op en salueren als
het nodig was. Hij was een op en top Grenadier. Vele talenten heeft
Jean ontvangen, hij heeft daar danig mee gewerkt, maar heeft zich
nimmer voorop gesteld, want dat kan ik alleen. Neen, hij bleef de
eenvoudige simpele man, die aandacht en interesse in iedereen had.
Mag hij nu van zijn en onze Schepper horen: kom goede en getrouwe
knecht, kom binnen in mijn rijk van Vrede, ga aanliggen aan mijn
tafel en vanaf nu zal Ik jou bedienen. Jan, Jean, dank je wel voor alles
wat jij voor ieder van ons betekende, maar blijf van uit Gods eeuwige
woning ons allen begeleiden op onze weg door het leven. Rust zacht.
DAT HIJ RUSTE IN VREDE
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Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde
GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
SZ=Samenzang
JK= Jeugdkoor
Tijd
2&3 dec
DK

9&10 dec
HK

17.30
19:00
10:00

17:30
19:00
10:00

16&17 dec 17:30
19:00
DK
10:00

Locatie

Intentie november

GM Ineke Vugs – v. Etten
Jan Sloot
GM Ad van Hautum v.w. jaargetijde
Cor Heessels v.w. jaargetijde
Annie Rutten - Snoeren
GM Ineke Vugs – v. Etten
Jan Sloot
KV
GM Bert en Toos Haers – v.d Hout
Harrie Hultermans en Ans van
Gommeren v.w. jaargetijde
Annie Rutten – Snoeren
Marianne Verburg v.w
verjaardag
Henk Verburg
GM Ineke Vugs – v. Etten
Bert en Toos Haers- v.d. Hout
KV
GM Jan Sloot
Fien Hultermans – v. Hautum
Frans Vos v.w. jaargetijde
Annie Rutten – Snoeren
Piet Robben v.w. jaargetijde &
trouwdag
KV
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Uit dankbaarheid voor een 78
jarige
23&24 dec
Zanggroep
JK
GM

17:30
19:00
19:30
22:00

25&26 dec 10:00
Kerstmis
HK

30&31 dec
DK

1 jan
HK
6 & 7 jan
Driekonin
gen
DK

10:00
17:30
19:00
10:00

GM Ineke Vugs – v. Etten
Piet en Tiny Weijers – v. Pelt
KV
GM Frans Bastings
GM José v Puijenbroek
Hans Geets
Jan Sloot
Mariane Kuijpers
Jos v.d. Rijt
Ton Antonissen-Coolen
Ouders Hultermans – Maes
Wim Hultermans
Annie Rutten – Snoeren
GM Marianne & Henk Verburg v.w.
verjaardag
Ineke Vugs –v. Etten
Jo Rijkers – Stoffers
Marian Kuijpers
Ineke Vugs – v. Etten
Jan Sloot
Januari 2018
Ineke Vugs – v. Etten
Jan Sloot
KV
Jan Sloot
GM Ineke Vugs – v Etten
GM Fien Hultermans van Hautum
Nelly Verhagen v.w. jaargetijde
Annie Rutten – Snoeren
Piet van Loon v.w. verjaardag
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13&14 jan
HK
20&21 jan
DK

27&28 jan
HK

17:30
19:00
10:00
17:30
19:00
10:00

KV

Jan Sloot
GM Ineke Vugs – v. Etten
GM Bert &Toos Haers – v.d Hout
KV
Riet & Albert de Boer
GM Regtvoort
GM Hans Geerts
Jan Sloot
Ineke Vugs – v. Etten
Jos v.d. Rijt
Fien Hultermans – v. Hautum
Leon v Bergen
Annie Rutten – Snoeren

17:30
19:00
10:00

KV

José van Puijenbroek v.w. 1ste
GM jaargetijde
GM Jan Sloot
Ineke Vugs – v. Etten

GEHEUGENSTEUNTJES

Datum
1 dec
3 dec
6 dec
7 dec
12 dec
13dec
14 dec

Tijd.
10:30
10:00
20:00
16:00
10:30
10.00
10:30
16:00

Locatie
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

Activiteit
1e vrijdag viering
Kindernevendienst
Doopvoorbereiding
Stille aanbidding
Pio morgen
Redactievergadering
Koffieochtend
Stille aanbidding
7

18 dec
19 dec
21 dec
24 dec

20:00
19:00
19:00
16:00
19:00

24 dec

19:30

GM

24 dec

22:00

GM

25 dec

10:00

GM

25 dec
26 dec

15:00
10:00

GM
GM

28 dec

16:00

GM

1 jan

10:00

GM

3 jan
4 jan
5 jan
7 jan
9 jan
11 jan

20:00
16:00
10:30
10:00
10:30
16:00
20:00
10:30
20:00
10.00
16:00

GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

18 jan
23 jan
25 jan

KV
GM
GM
KV

Bijbel Hans
Boeteviering
Boeteviering
Stille aanbidding
Kerstviering met
Zanggroep
Kerstviering met
jeugdkoor
Kerstviering met gemengd
koor
Kerstviering met
herenkoor
Kindje Wiegen
Eucharistieviering
samenzang
Stille aanbidding
Januari 2018
Eucharistieviering
herenkoor
Doopvoorbereiding
Stille aanbidding
1ste vrijdag
kindernevendienst
Pio morgen
Stille aanbidding
Bijbel Hans
Koffie ochtend
Stille aanbidding
Redactievergadering
Stille aanbidding
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Van de redactie:
Het eerstvolgende nummer van ‘De Brug’
verschijnt vóór Kerstmis en is dan tevens
het januari-nummer van 2018.
In dat nummer geven we ook weer het
Kerstprogramma aan, zodat u tijdig weet
waar en wanneer de vieringen zijn.
Wij wensen u een goede voorbereiding op dit feest.

Advent
“De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij”.
Op 3 december zijn we aan het nieuwe kerkelijk jaar begonnen met
de eerste zondag van de Advent. In de liturgie horen we het evangelie
van Marcus voorlezen
Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis
verwacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds
donkerder wordt, leven gelovigen toe naar de
komst van Jezus Christus, het Licht der wereld. Het
naderen van het Licht wordt in de Advent
symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de
Adventskrans. De Adventskrans is gemaakt van dennengroen en
draagt vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één.
De Advent is een tijd van voorbereiding en ook een tijd van boete, al
is dit laatste een beetje op de achtergrond geraakt. De kleur paars van
de liturgische kleding geeft dit echter nog aan.
In de Advent komen we regelmatig de profeet Jesaja tegen en
Johannes de Doper. Zij hebben beide de verwachting van de Messias
verkondigd. Maar ook Maria speelt een belangrijke rol als moeder
van de komende Messias. In haar Magnificat zingt zij haar vreugde
uit, omdat de keus van God op haar viel om moeder van de Verlosser
te worden.
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ONS KERSTPROGRAMMA
Maandag 18 december
19:00 uur Boeteviering Koningsvoorde
Dinsdag 19 december
19:00 uur Boeteviering in de kerk
Zaterdag 23 december:
17.30 uur 4de zondag van de Advent.
19.00 uur geen viering in Koningsvoorde
Zondag 24 december:
‘s morgens geen Eucharistieviering
19.00 uur: Eucharistieviering Koningsvoorde met Zanggroep
19:30 uur: Eucharistieviering met jongerenkoor
22:00 uur: Eucharistieviering met gemengd koor
Maandag 25 december:
10:00 uur: Eucharistieviering met herenkoor
15:00 uur: Kindje wiegen
Dinsdag 26 december:
10:00 uur: Eucharistieviering met samenzang
Zaterdag 30 december:
17.30 uur Eucharistieviering met samenzang
19:00 uur Eucharistieviering Koningsvoorde
Zondag 31 december:
10:00 uur Eucharistieviering met dameskoor
Maandag 1 januari 2018
10.00 uur Eucharistieviering met het Herenkoor
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Secretariaat: Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Van doop of
huwelijk, enz behalve op maandagmorgen. Op dit secretariaat kunt u
terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs,
doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u
ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl
Voor noodgevallen
Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61
Liturgische diensten
zaterdag.
17.30u
zondag.
10.00u
de
2 dinsdag 10.30u
1ste vrijdag 10.30u

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

zaterdag.

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 12 december as. 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. Volg ons
ook op Faxcebook: https://www.facebook.com/parochiehlgm/
Redactie Parochieblad “De Brug”
M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, B. Mallens.
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