Secretariaat: Gerardus Majella

De Brug

Jaargang 15 juni 2018

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
2de 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

Kindernevendienst
Zondag 3 juni

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.
Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Om 10:00 uur

Contactblad “De Brug”
Kopij vóór 19 juni 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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Stille aanbidding in
de Pio-kapel
donderdag 7,14, 21 en
28 juni 2018
16:00 t/m 17:00 uur

Deze maand koffiedrinken op
donderdag 21 juni om 10.30
uur

Zondag 3 juni verzorgt
het koor Friends mede de
viering van 10.00 uur

GELOOFSBELIJDENIS. “
Op de website: www.hlgm.nl/

Wij kennen allemaal onze 12 artikelen van het geloof.
Deze keer geef ik onze geloofsbelijdenis
op een modernere wijze.

Het laatste nieuws of veranderingen van de Brug!
https://www.hlgm.nl/agenda/

Ik geloof,
dat ik nooit alleen ben;
God is bij mij,
Hij is mijn Vader.
Hij heeft alles geschapen,
ook mij.

Wilt U wat meer weten over de feestdagen door het
jaar?
Kijk op
https://www.hlgm.nl/leren/belangrijkepersonen/

Ik geloof
dat God de wereld in zijn hand houdt
Hij heeft zijn Zoon Jezus Christus
op aarde gezonden.
De Brug verschijnt in de ( vakantie) maanden juli en augustus maar
één keer. Gelieve Uw kopij aan te leveren
vóór 19 juni 2018.

Ik geloof,
dat Hij de Zoon van God is;
Hij werd aan het kruis geslagen
en ging door de dood
om ons te bevrijden van schuld.

Wij wensen diegenen, die in juni al op vakantie gaan, een heel fijn
verblijf, rust lekker uit en een
veilige thuiskomst!

Hij is opgestaan,
Hij is mijn broeder.
Ik geloof, dat ik ook onder de mensen
niet alleen ben.
Hans Vugs, diaken-pastor
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onze parochie: parochie Lidwina Gerardus Majella. In het begin
was het even wennen, zoals dat bij elke fusie, en elke
naamsverandering is.
Momenteel is er weer een naamswijziging. We heten nu de
parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan). De kerken
blijven hun eigen naam
behouden. Voor ons is dit
Gerardus Majella. De naam
Lidwina is dan niet meer van
toepassing. Toch zullen we ons
deze heilige vrouw blijven
herinneren. Achter in de kerk
hangt een houtsnijwerk met
taferelen uit haar leven.

FEEST VAN HET HEILIG HART.
Vrijdag 1 juni is het eerste vrijdag van de maand juni en hebben we
traditie getrouw onze eerste vrijdagviering, uiteraard met koffie drinken
nadien.
Vrijdag 08 juni 2018 vieren wij het Hoogfeest van het Heilig Hart. In
de vorige eeuw hielden we op die dag de grote processie naar het H.
Hartbeeld voor de Heuvelse kerk. Voor ons mensen van 2018 is dat
voorbije tijd. Maar toch heb ik nog wat losse gedachten die ons een dezer
dagen kunnen aanspreken:
Jezus Christus,
Je noemt Mij Meester
En je gehoorzaamt Mij niet;
Je noemt Mij Licht
En je ziet Mij niet;
Je noemt Mij de Weg
Maar jij bewandelt Mij niet;
Je noemt Mij het Leven
Maar je begeert Mij niet;
Je noemt Mij de Waarheid
Maar je volgt Mij niet;
Je noemt Mij Goed
Maar je houdt niet van Mij;
Je noemt Mij Rijk
Maar je vraagt Mij niets;
Je noemt Mij Eeuwig
Maar je zoekt Mij niet;
Je noemt Mij Barmhartig
Maar je vertrouwt Mij niet;

Het weer van St. Jan,
houdt dertig dagen aan!
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VADERDAG

Je noemt Mij Almachtig
Maar je eert Mij niet;
Je noemt Mij Rechtvaardig
Maar je vreest Mij niet.
Verwonder je dan niet
Als Ik je afwijs!
Op vrijdagmorgen 08 juni 2018 zullen we om 10.30 uur een
Eucharistieviering houden waarbij u bent uitgenodigd. Daarna drinken we
koffie.
Hans Vugs, diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA
WIJ HEBBEN GEDOOPT:
Op zondag 6 mei 2018 kwamen heel veel mensen naar onze kerk om
SIARA SNOEREN welkom te heten in onze parochiegemeenschap.
Siara was met heel veel mensen gekomen, te weten natuurlijk haar papa
en mama Henry Snoeren en Mandy Nieuwenhuizen, haar peetoom
Robbin van de Pas, haar peettante Sharona Claassen, haar opa’s en oma’s,
ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Ook was haar zus
Ilana meegekomen en had zowaar haar doopkaars bij zich. Die heeft zij
met behulp van haar peettante aangemaakt. Heel trots zette ze die op de
kandelaar.
Daarna vertelde papa en mama met welke namen Siara gedoopt moest
worden en waarom zij deze namen gekozen hadden. Haar doopnamen
zijn: Siara Carolina Maria. Siara hebben zij genomen
omdat ze dat zo’n mooie naam vonden en Carolina en
Maria naar heel belangrijke mensen uit het leven van
Siara. Papa en mama beloofden aan Siara dat zij alles in
het werk zullen stellen om haar zo goed mogelijk te
begeleiden op haar weg door het leven. En peetoom en
peettante hebben volmondig tegen Siara gezegd dat zij te
4

Op zondag 17 juni vieren we vaderdag. Net als Moederdag is ook
Vaderdag komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Een vrouw,
Sanora Smart Dodd, uit Washington kwam in 1909 op het idee.
Haar moeder was gestorven bij de geboorte van het zesde kind
en Sanora werd opgevoed door haar vader. Toen Sanora zelf
volwassen was wilde ze haar vader laten weten hoe bijzonder hij
voor haar was en ze realiseerde zich ook hoe zwaar het voor hem
geweest was om zes kinderen alleen groot te brengen. Ook wilde
ze aangeven dat vaders zich meer met de opvoeding van hun
kinderen moesten bezig houden. Het duurde
echter nog tot 1966 voordat deze dag
uitgeroepen werd tot nationale feestdag. Al is
de aandacht voor deze dag nog altijd minder
als voor Moederdag, alle vaders, zeker die ook
zorg hebben voor hun kinderen, verdienen op
deze dag wel iets extra's. Niet overal wordt
Vaderdag op de derde zondag van juni gevierd.
In Spanje is Vaderdag op 19 maart, de
sterfdag van St. Jozef. In Luxemburg op de
eerste zondag van oktober en in Duitsland op
Hemelvaart.
DONDERDAG 14 JUNI: H. LIDWINA VAN SCHIEDAM
Deze dag is ook voor onze parochie een bijzondere dag. We
vieren de sterfdag van deze Nederlandse heilige: Lidwina van
Schiedam. Sinds de afbraak van de ‘Witte Kerk’ aan de Generaal
Kockstraat is de naam van die kerk en van de parochie, bij de
naam van de parochie Trouwlaan gevoegd. Sinds die tijd heet
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DEKENALE BEDEVAART NAAR KEVELAER
Evenals vorige jaren zal er ook dit jaar weer een bedevaart naar
Kevelaer worden georganiseerd. Dit jaar zal ervoor het eerst worden
samengewerkt met de Rijwielbedevaart Tilburg-Kevelaer, en de
busbedevaart van Berkel-Enschot-Udenhout
Op zaterdag 8 september vertrekken we per bus of fiets naar dit
prachtige bedevaartsoord.
De bus zal rond 18.00 uur uit Kevelaer
terugkeren. De fietsbedevaartgangers zullen
overnachten en de volgende dag hun
terugreis aanvangen.
Kosten voor deelname aan de busbedevaart:
20€. De kosten voor deelname aan de
fietsbedevaart bedragen
€ 3,-- lidmaatschap en € 5,-reserveringskosten voor de slaapplaats. Hotelovernachtingen worden
centraal geregeld. Men dient echter zelf de hotelkosten te betalen.
Nadere informatie volgt, o.a. per flyer en/of poster in de kerk.
Voor informatie belt u in de ochtenduren naar het secretariaat van de
Broekhovense kerk: tel. 5423038.
Van harte tot ziens,
Gerard van der Schuit,
Voorzitter Broederschap O.L.V. van Kevelaer.

allen tijde welkom bij hen is; nooit hoeft zij een afspraak te maken, de
deur voor en achter staat voor haar altijd open. Na het verhaal van Jezus
hebben we samen met de kinderen alles bijeen gezocht dat we voor een
doop nodig hebben. Natuurlijk wist iedereen te vertellen dat we water
nodig hadden, ja maar een kraan is er in de Pio-kapel niet. Maar al snel
hadden zij de doopvont met water erin gevonden. Natuurlijk heb je naast
het water ook een handdoek nodig om het hoofd af te drogen. De
prachtige doopkaars lag op het altaar en ook het HL Chrisma, olie die de
Bisschop van ’s Hertogenbosch op de vooravond van Witte Donderdag
had gewijd. Alle kinderen die gezegd hadden dat zij straks als Siara groter
is met haar zullen spelen en de grotere kinderen die aan papa en mama
van Siara beloofd hebben dat zij op haar zullen passen, als niemand kan
en de peetouders met papa en mama samen hebben we een dak boven
Siara gemaakt en God gebeden dat Hij haar en ons allen mag begeleiden
op onze weg door het leven. Toen Siara werd gedoopt vond ze het maar
heel gewoon dat er water over haar hoofdje stroomde, ze bleef heel rustig
liggen. Nadat ze een kruisje met Chrisma-olie had ontvangen, maakte
peetoom Robbin haar nieuwe doopkaars aan en deed dit aan de grote
nieuwe paaskaars. Toen hebben we met zijn allen het Onze Vader
gebeden en zijn we met een brandende kaarsje naar Moeder Maria
gegaan. En toen kwam het grote gebeuren: de doopklok mocht worden
geluid, en dat heeft heel Tilburg mogen horen, met heel veel plezier en
inzet werd die klok geluid.
Siara en Ilana wonen met hun papa en mama in de Hoefstraat 26-02.
LANG ZAL ZIJ LEVEN,=.
WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:
Tijdens het weekend van 5-6- mei heb ik aangegeven dat ik op 9 mei tot
en met 14 mei een bedevaart naar Lourdes mocht begeleiden. Ik heb toen
iedereen gevraagd om door te gaan met ademhalen en zeker niet te komen
te overlijden. Daar dit dan een extra belasting zou zijn voor pastoor Ad
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Kennes, die zo lief was om mij te vervangen. Toen ik op 14 mei in
Lourdes de zendingsviering mocht meemaken, ging mijn telefoon af. Hij
stond gelukkig op trillen, dus niemand had iets gehoord. Na de viering
heb ik terug gebeld en toen werd mij gevraagd om de ziekenzegen te
komen geven. Ik vertelde toen dat ik in de loop van de dag zou aankomen
op het vliegveld Maastricht en in de loop van de avond in Oisterwijk.
Zodra ik daar was zou ik met de familie contact opnemen. Om 20.00 uur
was ik thuis en ik heb meteen gebeld en afgesproken dat ik om half negen
aanwezig zou zijn. In een heel klein groepje hebben we dank je wel
gezegd aan JOOS DEN BIESEN – VERAART en God gebeden haar te
begeleiden op haar weg naar Hem toe. Dinsdag aan het begin van de
middag is zij heel rustig ingeslapen in het bijzijn van
haar dochter. Moeder en oma en groot oma heeft de
mooie leeftijd van 86 jaar mogen halen. Op woensdag 23
mei hebben we haar uitgeleiden gedaan en begraven op
het kerkhof aan de professor Loretzstraat. Moeder en
oma heeft heel lang gewoond aan de Transvaalstraat en
de laatste jaar in Het Laar, waar zij een liefdevolle
verzorging heeft ontvangen. Haar schoonbroer, haar
petekind, haar dochter en kleinzoon hebben samen haar
levensverhaal verteld. Een lieve, hardwerkende,
dienstbare vrouw hebben wij uit handen moeten geven en in de handen
van de goede God mogen leggen. Wij zijn dankbaar dat zij een verder
lijden bespaart is gebleven, de kinderen en kleinkinderen zijn trots om
zo’n moeder en oma te mogen hebben. Daar zijn ze God ook heel
dankbaar voor. Joos was een voorbeeld voor ieder van door haar doen en
laten, maar ook door haar geloof. In de overlijdens aankondiging stond
dan ook: In liefde met allen heb ik geleefd, in vrede met Christus ben
ik heengegaan. Samen hebben we haar dank je wel gezegd en haar
gevraagd, maar ook haar reeds lang overleden echtgenoot en haar in 2007
overleden zoon Emiel, dat ze samen ons allen in de gaten houden en ons
begeleiden op onze weg door het leven.
Mam, oma en groot oma rust in vrede.
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DANK JE WEL
Het wordt wel eentonig, maar ja als je
enkele dagen even uit de parochie naar
Lourdes gaat, wordt er alles op touw
gezet. Niets wetend kreeg ik enkele
dagen voor mijn verjaardag al vele
kaarten thuis vanwege mijn 80ste
verjaardag. Dat vond ik erg vreemd, hoe weten nu al die mensen
zonder enige uitzondering dat ik 80 jaar jong werd. Maar op 1ste
Pinksterdag kwam de aap uit de mouw. Het was met heel veel
tamtam tijdens mijn afwezigheid rond geseind en ieder wist wat er te
doen was. Na de plechtige H Mis, gezongen door ons gemengde
koor,
werden alle toeters en bellen weer voor de dag gehaald. Het ergste
wat er toen gebeurde, dat de heer Ton Verbraak mij de opdracht gaf
om nog 5 jaar door te gaan. Nu is dat voor mij niet erg, als ik in een
gezonde toestand ben als nu. En daar hoop en bid ik dagelijks voor
dat dit zo mag geschieden. Alle mensen groot en klein dank je wel
voor de felicitaties, en samen gaan we er een mooie tijd van maken.
Nogmaals HARTELIJK DANK.
Hans Vugs
diaken-pastor.
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MARIAVIERING IN KONINGSVOORDE

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.

Op 7 mei 2018 hebben we Maria geëerd in een drukbezochte viering
in Koningsvoorde. Vele bewoners
en ook gasten van buiten waren
aanwezig.
Op de foto ziet U het prachtig
versierde Mariabeeld.
Met dank aan Ad Rutten, die ook
voor de bloemversieringen zorgt
in onze kerk en Koningsvoorde.

Diaken Hans Vugs 80 jaar
Afgelopen 2e Pinksterdag vierde onze Diaken
zijn verjaardag tezamen met zijn familie met
een etentje. Uiteraard konden wij dit heugelijke
feit niet zo maar voorbij laten gaan.
Op het einde van de plechtige
eucharistieviering op 1e Pinksterdag nam Ton
Verbraak als voorzitter van de Piostichting het woord. Hij
bestempelde Hans Vugs als een echte herder in onze
Trouwlaangemeenschap en hoopte dat onze Diaken dit in ieder geval
nog 5 jaar zou willen volhouden. Na een welgemeend “lang zal hij
leven” door de vele aanwezige parochianen en een ode van het
gemengde koor, hebben we Hans in de ontmoetingsruimte onder het
genot van een lekker gebakje, een kop koffie en een drankje van harte
gefeliciteerd.
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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
ARK= Zanggroep Ark
Tijd

Locatie

2 & 3 juni

FR

17.30
19.00
10.00

9 & 10
juni
ZG
HK

17.30
19.00
10.00

GM
KV

GM

GM
KV

GM

Intentie februari
Fien Hultermans
Ineke Vugs – v. Etten
Jac van Gool
Annie Rutten – Snoeren
Pastoor J. Schrauwen
Nel Vingerhoets – v.d. Berg v.w
Maandelijkse gedachtenis
Attie Corbeels – Jansen v.w.
maandelijkse gedachtenis
Jan Sloot
Ria Staps v.w. jaargetijde
Bert Haers v.w. 1ste jaargetijde
Ineke Vugs – van Etten
Toos Haers – v.d. Hout
Annie Krijnen – v.d. Braak
Jan Uyt de Haag v.w.
maandelijkse gedachtenis
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16 & 17
juni
HK

23&24
juni
TCGK
HK

17:30
19.00
10:00

GM
KV

17:30
19.00
10.00

GM

GM
KV

GM

Ouders Ebbing – v. Loon en
zoon Harrie
Jan Sloot
Paul Driessen
Ouders Brouwers – Smolders
Gouden Bruiloft Ad&BetsEbbing
Ineke Vugs – v. Etten
Fien Hulternams – v. Hautum
Theo v.d. Linden
Annie Rutten – Snoeren
Cees Hobbelen v.w. vaderdag
Joost v.d. Dries v.w. vaderdag
Andre v Lieshout v.w. vaderdag
Pastoor J. Schrauwen. v.w.
maandelijkse gedachtenis
Henk en Marianne Verburg – v.
Assouw v.w. vaderdag
Ben Bastings v.w. vaderdag
Piet van Loon v.w. vaderdag
Jan Sloot
Marian Kuijpers v.w. 1ste
jaargetijde
Jos v.d. Rijt v.w. 1ste jaargetijde
Ineke Vugs – v. Etten
Pastoor J. Schrauwen
Wim v.d.Schoot v.w. 2de
jaargetijde
Erwin Derickx v.w. 5de
jaargetijde
Joost van den Dries
Jan Sloot
Uit dankbaarheid bij een 83e
verjaardag

GEHEUGENSTEUNTJES

Datum
1 juni
3 juni
6 juni
7 juni
8 juni
12juni
14juni
19juni
21juni
28juni
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Tijd.
10.30
10:00
20:00
16:00
10:30
10:30
16:00
20:00
10:00
10:30
16:00
16:00

Locatie
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

Activiteit
1e Vrijdagviering
kindernevendienst
Doopvoorbereiding
Stille aanbidding
Feest van H. Hart
Pio morgen
Stille aanbidding
Bijbelgroep Hans
Redactievergadering Brug
Koffieochtend
Stille aanbidding
Stille aanbidding
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