De Brug

Jaargang 15 april 2018

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 20 april 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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Zondag 22 april doen 12
jongens en meisjes hun Eerste
Heilige Communie. Aanvang
viering 10.00 uur

Deze maand koffiedrinken op
donderdag 19 april 2018 om
10.30 uur

Stille aanbidding in
de Pio-kapel
donderdag 5,12, 19
en 26 april
16:00 t/m 17:00 uur

Piomorgen op 10 april 2018
Om 10.30 uur

Pasen 2018.
De zon klimt elke dag weer hoger aan de hemel, hij
krijgt meer kracht, de bladeren aan de bomen ontluiken
uit hun winterverblijf, de krokussen en narcissen tonen
hun volle pracht weer, het is lente, het is licht.
Mijn Paaswens voor u allen is:

Scherpenheuvel
Op zondag 6 mei vertrekt voor de 144e keer de jaarlijkse
bedevaart uit Tilburg e.o. naar het Belgische bedevaartoord
Scherpenheuvel. De bedevaart is bedoeld voor mensen die
goed ter been zijn. Pastor Harrie van den Berg van de
parochie Heikant-Quirijnstok gaat samen met Diaken Jan
Joosten mee en zullen in Scherpenheuvel de
Eucharistieviering, de kruisweg en een kort lof verzorgen.
Voor aanmelding kunt u zich voor wenden tot Marie-José
Hulskramer voor 24 april, telefoonnummer 06-20843166.
De prijs voor de bedevaart bedraagt € 13,50. En voor
€ 1,00 per jaar bent u lid van onze broederschap.
Met vriendelijk groet,

Dat er licht mag zijn, licht in onze ogen:
dat wij elkaar zullen zien
zo goed als nieuw.
Licht in onze harten:
dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.
Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten.
Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen.
Licht in de omgang:
dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar.
Licht op onze wegen:
dat wij niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn.
Licht in alle uithoeken:
dat we nergens het kleine vergeten,
verdonkeremanen.
Licht op deze plaats
om elkaar bij te lichten, elkander toe te schijnen
met geloof in Hem die eens geroepen
heeft:
‘Ik ben het licht der wereld.’

Marie-Jose.
Email: m.hulskramer@kpnmail.nl

Op de website: www.hlgm.nl/
Het laatste nieuws of veranderingen van de Brug!
https://www.hlgm.nl/agenda/
Elke week uitleg voor de kinderen bij de viering van
het weekend?
Kijk op

Zalig Pasen.
Hans Vugs, diaken-pastor

https://www.hlgm.nl/jeugd/weekendvieringen/
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5 april
6 april
10 apr
11 apr

16:00
10.30
10.30
15.00

GM
GM
GM
GM

12 apr 16.00
12 apr 20.00
18 apr 15.00

GM
GM
GM

19 apr 10.30
16.00
22 apr 10.00

GM
GM

Stille aanbidding
1e vrijdag
Piomogen
Voorbereiding Eerste
Communie
Stille aanbidding
Bijbel Hans
Voorbereiding Eerste
Communie
Koffieochtend
Stille aanbidding
Eerste Heilige Communie

24 apr 10.00

GM

Redactie de Brug

26 apr 16.00

GM

Stille aanbidding

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA.
DOOR HET H.DOOPSEL OPGENOMEN

Gezondheid Hans Vugs
Hans heeft in de Brug van maart 2018 aangegeven i.v.m. zijn
gezondheid taken te moeten afstaan. In het laatste
Torenoverleg hebben we dit met hem besproken.
Met name gaat het over de volgende de zaken;
Bijbelgroep, Doopvoorbereiding en Huwelijksvoorbereiding.
Daarom vragen wij of er vrijwilligers zijn in onze parochie,
die een of meerdere van de bovengenoemde taken voor
zijn/haar rekening willen nemen. Uiteraard kunt U bij Hans
voor informatie terecht.
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Op zondag 11 maart liep onze, mooie Pio kapel helemaal vol
met allemaal blije mensen, die samengekomen waren om
FENNA JANSEN en FERDY JANSEN van harte welkom
te heten in geloofsgemeenschap. Met Fenna en Ferdy waren
natuurlijk hun papa en mama, Frans en Claudia Jansen – van
der Zande meegekomen, maar ook hun zus Femke, de
peetoom en peettantes van Fenna en Ferdy, te weten Rowin
van der Zande en Wilma van der Zande en Fred Jansen en
Wilma van Gestel en ooms en tantes en niet te vergeten de
vele, vele vriendjes en vriendinnetjes van Fenna en Ferdy.
Nadat we samen het kruisteken
hadden gemaakt heeft papa Frans
hun huwelijkskaars nog eens
aangestoken. Toren hebben we
een kaarsje aangestoken voor opa
Herbergs die reeds overleden is,
maar er wel bij hoort. Ook Femke
heeft samen met haar peettante
haar doopkaars weer eens
aangemaakt aan de trouwkaars
van papa en mama. Papa en mama
hebben naar hun twee kinderen duidelijk gezegd dat zij
hun uiterste best zullen doen om Fenna en Ferdy goed te
begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid. Ook de
peetooms en de peettantes hebben naar hun petekind
gezegd, dat hij of zij te allen tijde welkom zijn bij hen en
dat zij nimmer tevoren een afspraak moeten maken. De
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aanwezige vriendjes hebben Fenna en Ferdy beloofd dat als
zij groot zijn, dat zij dan met hen mogen spelen, ja zelfs als
er gevoetbald wordt, dan mogen zij ook meedoen en een
harde knal geven tegen de voetbal. De vriendinnetjes
hebben ook aangegeven dat zij met elkaar willen spelen, en
dat Fenna zelfs ook de poppen mee mag uitkleden en iets
anders aangeven. Vervolgens kreeg Fenna een kruisje op
haar voorhoofd, lippen en in haar hartje en daarna ook
Ferdy. Papa was de eerste die zijn kinderen een kruisje op
hun voorhoofd gaf, gevolgd door mama. Daarna was het de
beurt aan de peetooms en peettantes, de opa’s en de oma’s.
Gelukkig werden de overgrootouders niet overgeslagen, ook
zij mochten hun achterkleinkinderen een kruisje geven. Alle
vriendjes en vriendinnetjes hebben toen Fenna en Ferdy
een kusje gegeven, het was een dringen van jewelste.
Daarna werd er geluisterd naar het verhaal van Jezus. Met
zijn allen, groot en klein, hebben we een dak gemaakt boven
en Fenna en Ferdy en God gebeden dat Hij hen mag
begeleiden op hun levensweg. Papa en mama en peetouders
hebben hun geloof uitgesproken,
waarna we Fenna en daarna Ferdy
hebben gedoopt. Fenna vond het
water maar wat koud, maar Ferdy
gaf geen enkel teken van verbazing.
De kinderen die bij de doopvont
stonden waren het wel eens: het
doopwater is wel koud. Ferdy en Fenna kregen een kruisje
met Chrisma-olie op hun voorhoofd en alle twee kregen een
mooie, nieuwe doopkaars, die door hun peetoom werd
aangemaakt aan de trouwkaars van papa en mama. Op hun
beurt hebben zij weer wat van dat nieuwe vuur doorgegeven
aan alle kinderen. Nadat we het Onze Vader hadden
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14&15
april
DK

17:30
19:00
10:00

21&22
april

17:30
19.00
10:00

HK

________
28&29
April
ZG
DK

_____
19.00
10.00

GM Jan Sloot
Ineke Vugs – v. Etten
KV
GM Bert en Toos Haers-vd Hout
Marcia Nouws 50e verj.
Eerw. Pastoor J. Schrauwen
v.w. maandelijkse gedachtenis
GM Jan Sloot
Ineke Vugs – v. Etten
Jos v.d. Rijt
KV
GM Hans Geerts
Fien Hultermans
David Beerens
Eerw. Pastoor J. Schrauwen
___ __________________________
Jan Sloot
Ineke Vugs-v. Etten
KV
Joost van den Dries
GM Eerw. Pastoor J. Schrauwen

GEHEUGENSTEUNTJES

Datu Tijd.
m
31 mrt 19.00
20.30
1 april 10:00
2 april 10.00
4 april 15.00
20.00

Locatie
KV
GM
GM
GM
GM
GM

Activiteit
Paaswake
Paaswake
1e Paasdag
2e Paasdag
Voorbereiding Eerste
Communie
Doopvoorbereiding
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gebeden zijn we in een zeer lange stoet naar de grote kerk
gegaan en hebben bij Moeder Maria gebeden dat zij Fenna
en Ferdy en allen wil begeleiden op die niet al te
gemakkelijke weg door het leven. Als dank je wel hebben we
bij Maria ons kaarsje neergezet. Met zijn allen hebben we
het: Lang zullen ze leven gezongen en de doopklok geluid,
maar daar ware toch wel wat kinderen van geschrokken.
Ook de paters op de Korvelseweg, waren er wakker van
geworden.
Fenna, Ferdy en Femke wonen met papa en mama in de
Zandrivierstraat 17.

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde
GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
SZ=Samenzang
GK= Gemengd Koor
FR= Zanggroep Friends
ZG= Zanggroep Broekhoven
Tijd
31mrt&
1 &2 april
ZG
HK
GK
2 april
SZ

19.00
20.30
10.00

7&8 April
DK
HK

17:30
19:00
10:00

Locatie

KV

10.00

GM
GM
GM
GM

KV

GM

LANG ZULLEN ZIJ LEVEN.

Intentie april
Jo Rijkers-Soffers 1e jaargetijde
Jan Sloot
Ineke Vugs van Etten
Marian Kuijpers
Joost van de Dries
Zeer Eerw. Pastoor J.
Schrauwen
Marian Kuijpers
Jan Sloot
Ineke Vugs- v. Etten
Hans Geerts v.w. 1e jaargetijde
Lois en Fransien Klijsen v.w.
jaargetijde
Andre van Lieshout
Mevrouw van Lieshout v.w.
jaargetijde
Annie Rutten – Snoeren
Jan UijtdeHaag
Eerw. Pastoor J. Schrauwen
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WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:
Op maandag 26 februari 2018 is in de leeftijd van 92 jaar
SJEF VAN BAVEL in zijn slaap overleden. Sjef is een
eenvoudig, stille, hardwerkende man, die al datgene wat hij
van zijn ouders had mee gekregen tot aan het einde van zijn
leven in ere heeft gehouden. Daar kon niemand en niets hem
van af brengen. En wat jij zei of dacht, het liet hem
Siberisch koud; zo heeft hij het geleerd en zo zal het
blijven tot aan zijn laatste ademhaling. Graag had hij in het
voetspoor van zijn broe,r die in het klooster was gegaan,
gevolgd, maar zijn ouders vonden het beter dat hij bij hen
bleef en hij hen als het nodig was kon helpen. Sjef leerde
een vak als meubelmaker, timmerman. Bij Victor Broeren,
hier in Tilburg, heeft hij gewerkt, met plezier en heel
precies. In 1957 kwam zijn vader, Frans van Bavel te
overlijden en moeder had het daar heel moeilijk mee. Sjef
heeft haar met raad en daad bijgestaan en toen zij ook nog
5

hulpbehoevend werd, heeft hij kordaat zijn baan opgezegd
en is zijn moeder gaan verzorgen. Toen zij in 1959 ook
kwam te overlijden heeft hij de draad van het werk weer
opgenomen en mocht hij weer graag terugkomen bij Victor
Broeren. In 1975, toen hij 50 jaar oud werd, heeft hij
ontslag genomen en heeft het arbeidsproces verlaten. Niet
dat hij op zijn lauweren ging rusten, neen, hij hielp iedereen
die maar een beroep op hem deed. En nu had hij tijd om de
band met de familie weer eens te verstevigen. Elke
verjaardag van zijn neven en nichten was hij present en had
hij zij portemonnee bij zich om de jarige een rijkelijk
geldelijk cadeau te geven. En hierin maakte hij geen
onderscheid, voor iedereen hetzelfde bedrag, dat had hij
van zijn moeder geleerd. Sjef was een vriend van principes:
toen hij 18 jaar geleden Joke tegenkwam en het vonkje
naar beiden overschoot, had je nog maar een tand in je
mond, jouw gebit was van geen goede kwaliteit, jouw
horloge stond altijd een uur voor of een uur achter, het
kwam ook niet zo precies, je bril was
van het jaar blok, en bovendien je
zag er maar slecht door, maar ja een
nieuwe was veel te duur. Jouw
kleding was uit de tijd dat jij nog
een jonge jongen was, je was altijd gekleed met een colbert
jas en een overhemd en standaard had je een
schroevendraaier bij je en in je borstzak zaten altijd twee
potloden. Jouw fiets die je toen had, was er een van voor de
Tweede Oorlog. Maar jouw huisje was jouw trots, dat had
je geleerd van je ouders. Maar als vreemde keek je de ogen
uit. Opmerkelijk was, je hield de grote feesten Kerstmis,
Pasen en Carnaval heel duidelijk bij. En was het zover, dan
werd heel jouw huisje in die geest versierd en dat liet je

dan een heel jaar hangen. Je hield ook van de Efteling en
ook al die attributen kwamen in je huis en deden mee aan de
versiering. Zo was het een mengeling van snuisterijen. Van
elke reis die jij met Joke maakte, bracht je wel een of
meerdere souvenirs mee en die kregen allemaal een plaatsje
in jouw domein. Je kunt je voorstellen wat een gezellige,
drukke boel het in huize van Bavel was. Sjef was best een
levensgenieter, hij ging regelmatig naar de Efteling, samen
met Joke naar bruiloften en partijen en dan maar
voordragen en het duet was altijd present. Vorig jaar ging
zijn gezondheid achteruit en zelf had hij aangegeven: Ik wil
bediend worden, maar dan wel door iemand vanuit de
Trouwlaanparochie, zijn parochie. Sjef was een gelovig man,
die niet op elke hoek van de straat stond te preken, neen
helemaal niet, maar door zijn manier van leven. Klaarstaan
voor de ander, helpen waar er te helpen was, en dan voor
iedereen. Hij heeft altijd gebeden dat de dood hem in zijn
slaap komt halen, en zijn gebed is verhoord, maandagmorgen
26 februari kreeg Joke het bericht: Sjef is vannacht in
zijn slaap overleden. Gelukkig heeft hij van God gekregen
waar hij om gevraagd heeft, Sjef rust nu maar lekker uit,
dank je wel dat wij jou hebben mogen leren kennen, dank je
wel wat jij allemaal voor ons hebt betekend, en jij was van
Joke haar beste en trouwste vriend.
Sjef woonde de laatste jaren in de Reyshoeve.
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DAT HIJ RUST IN VREDE.

