De Brug

Kindernevendienst
wenst jullie alle een
mooie vakantie en
we zien elkaar weer
in september

Stille aanbidding in de
Pio-kapel donderdag
5,12,19 en 26 juli
2,9,16,23 en 30 aug
16:00 t/m 17:00 uur

Jaargang 15 juli en augustus 2018

Deze maand koffiedrinken op
donderdag 19 juli en 23
augustus om
10.30 uur

Maria-dagen.
De komende maanden komen er voor ons katholieken weer enkele
belangrijke Mariadagen aan onze horizon:
7 juli:
H. Maagd Maria, zoete Moeder van Den Bosch
16 juli:
H. Maagd Maria van de Berg Karmel
15 augustus: Maria ten Hemelopneming
22 augustus: H. Maagd Maria, koningin.
Feesten over dezelfde vrouw, maar steeds roepen we haar aan op een
ander thema van ons geloof. Maria, de moeder van Jezus, is voor ons
allen een voorspreekster bij God. Kan een Zoon zijn Moeder iets
weigeren als die wat vraagt?
Daarom bidden wij:
Maria, Moeder van de Heer en ook onze Moeder,
wij vragen om uw voorspraak bij de Heer:
Hij kan U niets weigeren.
Bid voor ons: dat wij vaster gaan geloven,
Bid voor ons: dat we met meer graagte dienstbaar zijn,
Bid voor ons: dat we ons niet afsluiten voor de nood van anderen
Bid voor ons: dat ons hart wijsheid leert,
Bid voor ons: dat wij veel meer blijdschap uitstralen
Bid voor ons: dat de vrede van Christus in ons moge wonen
Bid voor ons: dat we leven zoals de Heer dat van ons verlangt
Bid voor ons: dat we eens mogen komen tot uw eeuwig heil.
Amen.
Voor allen die op vakantie gaan een hele goede en mooie tijd,
voor hen die nog werken, werk met zin,
voor onze jongeren een hele mooie vakantie
en voor straks veel succes op school.
Hans Vugs, diaken-pastor
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Vakantie
In juli en augustus vertrekken weer een aantal mensen
naar een camping om vakantie te vieren.
Ook velen stappen in de auto en rijden kilometers ver
om van de zon te gaan genieten
of nemen het vliegtuig of de bus naar hun vakantiebestemming.
Na een jaar hard werken op school of op het werk
is enkele weken rust een ieder gegund.
Maar hopelijk schijnt ook hier de zon voor de thuisblijvers,
zodat ook zij in september weer voldoende energie opgedaan hebben
om er weer tegen aan te gaan.
Hier in de parochie gaan we gewoon door,
al zullen de koren niet elk weekend de zang verzorgen,
maar met samenzang kunnen we er ook een mooie viering van maken.
En ook na de viering op zaterdagavond ( in Koningsvoorde)
en op zondag in de kerk staat de koffie voor u klaar.
Prettige vakantie
Hans Vugs
Diken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA
IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:
Vanwege de wet op de privacy laten we vanaf dit nummer de
achternaam van de personen weg
Op zaterdag 26 mei kwam ANGELINA met
haar papa en mama Michel en Angela, met
haar broer Michano met haar peettantes
Annie en Rosita, met de opa’s en oma’s, met
ooms en tantes en met heel veel vriendjes en
vriendinnetjes naar onze kerk om door de
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doop in onze parochiegemeenschap te worden opgenomen. Plechtig
hebben papa en mama aan Angelina gezegd dat zij haar heel goed
zullen begeleiden op haar weg door het leven. De beide peettantes
hebben ook heel duidelijk gezegd dat hun petekind altijd bij hen
binnen mag komen. En de kinderen hebben beloofd dat als Angelina
straks groter is dat zij dan met hen mag meespelen. Ja van de jongens
mag zij ook mee voetballen. Zelfs waren er enkele grote kinderen die
beloofd hebben aan Michel en Angela dat zij als zij helemaal in nood
zaten, dat zij dan wel willen oppassen. Nadat we naar het verhaal van
Jezus hadden geluisterd, hebben we alles bij elkaar gezet, wat we
voor de doop van Angelina nodig hebben. Met velen hebben we een
prachtig dak boven de dopeling gemakt en hebben we God gebeden
dat Hij haar en ons allen mag begeleiden door het leven. Nadat papa
en mama en de peettantes hun geloof hebben uitgesproken hebben we
Angelina gedoopt met echt koud water en zij schrok er niet eens van.
Na het kruisje met H. Chrisma-olie heeft een van de peettantes haar
nieuwe doopkaars aangemaakt. En alle kinderen kregen een beetje
van dat nieuwe vuur. In een grote stoet zijn we naar Moeder Maria
gegaan en hebben ons lichtje bij haar gezet. Samen hebben we het
lang zal zij leven gezongen en hebben we heel hard de doopklok
geluid.
Op zondag 27 mei kwam BERTUS met zijn papa Stefan en mama
Stefanie , zijn zusjes Marieza en Gradcia, zijn peetouders Michel en
Nadjenka, opa’s en oma’s en zelfs een overgrootoma, ooms en tantes
en vriendjes en vriendinnetjes naar onze Piokapel om door het
doopsel opgenomen te worden in onze parochiegemeenschap. Zijn
peetouders hebben tegen Bertus gezegd dat zij hem heel speciaal
zullen begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. De jongens en de
meisjes hebben tegen Bertus gezegd dat hij met hen mee mag spelen
en daarom hebben zij mede een bescherm-dak boven hem gemaakt.
Na de geloofsbelijdenis is Bertus gedoopt met de doopnamen: Bertus
Johannes Petrus. Natuurlijk kreeg hij ter bescherming een kruisje met
het H. Chrisma-olie op zijn voorhoofd. Peetoom Michel heeft zijn
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doopkaars ontstoken en heeft aan alle kinderen groot en klein een
klein beetje van het nieuwe vuur van Bertus gegeven. In een hele
lange slinger zijn we naar de kerk gegaan en hebben ons lichtje bij
Maria neergezet, om zo ons gebed voort te zetten. Na het lang zal hij
leven en het luiden van de doopklok zijn we allemaal naar huis
gegaan.
Nadat ik een kindje in de Heuvelse kerk heb mogen dopen, gingen
we in onze kerk weer verder met de doop van SILVIO. Natuurlijk
had ook hij zijn papa Bruno en mama Danique meegebracht, zijn
peetoom Michael en peettante Louisa, zijn opa’s en oma’s, ooms en
tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Papa en mama hebben
hun lieve schat beloofd, dat zij hem zullen begeleiden op de weg naar
zelfstandigheid en zijn peetouders zullen hem lekker verwennen en
hij mag altijd ongevraagd bij hen binnen. Na het verhaal van Jezus
hebben we met zijn allen verteld waarom we water, olie en een kaars
moeten gebruiken bij een doop. Iedereen was het er roerend mee eens
dat Silvio wel een hele mooie doopkaars krijgt. Alle kinderen zullen
later ook met hem spelen en hij mag, als hij dat wil, ook de poppen
aan en uitkleden. Papa en mama peter en meter hebben duidelijk
uitgesproken dat zij Silvio heel goed zullen begeleiden, en hebben
ook samen gezegd dat zij geloven in God Vader, Zoon en heilige
Geest. Toen Silvio gedoopt werd kreeg hij de namen Silvio Noah.
De kinderen vonden het wel koud water, maar Silvio gaf geen enkele
kick. Natuurlijk kreeg hij een kruisje met H. Chrisma-olie en heeft
oom Michael de doopkaars aangestoken. Hij moest van Silvio wel
aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur geven. Samen
hebbe we het Onze Vader gebeden en zijn toen naar Moeder Maria
gegaan, daar hebben we ons lichtje neergezet, Maria dank je wel
gezegd en hebben we uit volle borst het lang zal hij leven gezongen.
De doopklok werd geluid en dat werd bij de pater Kapucijnen goed
gehoord. Daarna zijn we naar de feestzaal gegaan.
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Op zondag 17 juni 2018 wordt onze kerk druk
bezocht door PAIGE die gedoopt wil worden.
Met haar zijn natuurlijk haar papa Jean-Pierre
en haar mama Mandy, haar broertjes Jason en
Milano, haar peetoom Frank Smeulders, haar
opa’s en oma’s, ooms en tantes en vriendjes
en vriendinnetjes. Wij hadden een kaarsje
aangemaakt voor Marissa, het zusje van Paige
, die bij de geboorte is overleden. Jason en
Milano zijn meteen op ontdekkingstocht uitgegaan en hebben zich
kostelijk vermaakt. Peetoom heeft duidelijk aan zijn petekind gezegd,
dat hij heel goed voor haar zal zorgen en dat zij bij hem te allen tijde
welkom is. Papa en mama hebben Paige beloofd om haar heel goed te
begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid. Hun lieve schat krijgt
bij haar doop de doopnamen: Paige Sterre Emmy Bianca Wim,
allemaal belangrijke namen van mensen die een voorbeeld voor haar
mogen zijn. Met zijn allen hebben we geluisterd naar het verhaal van
Jezus en hebben we al pratend bij een gezocht wat we allemaal nodig
hebben als we straks mogen gaan dopen. Water, want dat heeft elke
mens, alle dieren, planten en bloemen nodig om te blijven leven. En
kaars om ons bij te lichten als het donker is, maar ook om ons warmte
te geven al het koud is en gewoon voor de gezelligheid. Met zijn
allen hebben we een handen dak gemaakt boven Paige en God
gebeden dat Hij haar en ons allen mag begeleiden op onze weg door
het leven. Papa hield zijn dochter ten doop en mama heeft na de doop
heel liefdevol haar hoofdje afgedroogd. Oom Frank heeft de
doopkaars aangemaakt en aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe
licht gegeven. Ja, toen gingen ze allemaal wel zitten en waren heel
geïnteresseerd in dat lichtje. Nadat we het Onze Vader hadden
gebeden zijn we naar Moeder Maria gegaan, om haar te bedanken
voor dit nieuwe leven en haar te vragen om Paige als een moeder te
begeleiden. Na het lang zal zij leven, hebben we zachtjes de
doopklok geluid.
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Daarna kwamen de papa Sebastiaan en de mama Kimberly van
DIVANO naar onze kerk om hem in onze geloofsgemeenschap op te
nemen. Ook zijn peetoom Michael en peettante Angela waren
meegekomen, opa’s en oma’s, ooms en tantes en vriendjes en
vriendinnetjes. Alle aanwezige kinderen hebben een voor een
plechtig gezegd dat als Divano straks groter gegroeid is dat hij dan
met hun mee mag spelen. Bij de jongens mag hij meevoetballen en
bij de meisjes mag hij ook mee knikkeren en met de poppen spelen.
Peetoom en peettante hebben tegen Davino gezegd dat hij altijd
welkom is bij hen, hij hoeft nooit met zijn gsm’etje te bellen en een
afspraak te maken. De deur voor en achter staat altijd voor hem open.
Het verhaal van Jezus ging over het breken en delen, dat moeten alle
mensen groot en klein altijd doen en als je dat allemaal doet is er
altijd voor iedereen voldoende. Het was een drukste van jewelste om
samen een groot beschermend dak boven Davino te maken, maar
samen hebben we een prachtig dak gemaakt dat zelfs kon bewegen.
We hebben gebeden dat de goede God onze dopeling, maar ook zijn
papa en mama, zijn peetoom en peettante en ons allemaal mag
begeleiden op onze weg door het leven. Met het koude doopwater
werd Davino Petrus Leonardus gedoopt en hij schrok er helemaal niet
van. Nadat hij ter bescherming een kruisje met H. Chrisma-olie had
ontvangen, mocht zijn peetoom die prachtige doopkaars ontsteken
aan de Paaskaars. Hij moest van Davino aan alle vriendje en
vriendinnetjes en iedereen die dat wilde een beetje van dat vuur
geven. Samen hebben we toen het Onze Vader
gebeden en zijn toen in een grote stoet naar Moeder
Maria gegaan. Daarna hebben we samen uit volle
borst het lang al hij leven gezongen en werd de
doopklok geluid, zodat iedereen hoorde: er is weer
een kindje gedoopt.
Tot slot kwam op die zondag DEX met zijn trotse papa en mama
naar onze kerk. Ook waren zijn peetoom Peter en peettante Cindy,
zijn oma’s en opa’s, ja zelfs ook overgrootmoeder, ooms en tantes en
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vriendjes en vriendinnetjes. Zijn neefje Yven had al heel snel de bel
op de grond gevonden en is daar de hele viering druk mee bezig
geweest. Zijn papa en mama hebben Dex beloofd dat zij hem zullen
begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Zijn peetoom en
peettante hebben volmondig gezegd dat hij te allen tijde van harte
welkom bij hen was. En alle kinderen hebben tegen Dex gezegd, dat
als hij straks groot is, dat hij dan met hen mee mag spelen. Zijn nicht
Femi heeft de ouders van Dex beloofd dat als zij weg moeten en
niemand kan of wil op Dex passen, dat zij dan wel graag wil komen.
Dex kreeg een kruisje op zijn voorhoofd, op zijn lippen en op zijn
hart en van alle mensen heeft hij daarna ook een kruisje gekregen zijn
peetoom gaf hem naast zij kruisje op zijn voorhoofd, een lekkere
knuffel. We hebben God gebeden dat Hij Dex, maar ook ons alle mag
begeleiden op onze weg door het leven. Nadat we samen ons geloof
hebben beleden hebben we Dex gedoopt. Zijn papa mocht hem ten
doop houden en zijn mama heeft hem daarna met heel veel liefde zijn
hoofdje afgedroogd. Maar Dex kon van dat koude water, wat rijkelijk
over zijn hoofd stroomde, in het geheel niet wakker worden. Nadat
hij een kruisje met H. Chrisma-olie had ontvangen, heeft de peetoom
zijn nieuwe doopkaars aangemaakt. Uiteraard hebben we samen het
Onze Vader gebeden en zijn we in een hele lange rij naar Moeder
Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen en hebben haar
gevraagd om ook voor Dex een hemelse Moeder te willen zijn. Wat
klonk dat hard dat” Lang zal hij leven” en nog veel harder klonk de
doopklok, dat de Paters aan de Korvelseweg belden, wat er toch in de
kerk te doen was.

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen:
LANG ZULLEN ZE LEVEN.
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WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN
Op donderdagmorgen kwam het droeve
bericht binnen dat in de afgelopen nacht, toch
nog vrij onverwacht WILL VAN LIEROP –
BAKELS is overleden. Zij mocht de mooie
leeftijd van 95 jaar bereiken. Will is geboren
tussen de Twee Wereldoorlogen, een tijd van armoe, een tijd van
angst en schrik. Jullie mam heeft het de laatste jaren herhaaldelijk
verteld dat haar haarkeur rood was en we weten allemaal dat zijn over
het algemeen mensen die er boven op kunnen slaan, die in vuur en
vlam staan bij de minste of geringste opmerking.
Haar jeugd zal dan ook niet heel gemakkelijk zijn geweest en veel
mogelijkheden voor opleidingen en begeleidingen waren er in die
dagen niet. Samen met haar Albert is zij al vroeg in het
huwelijksbootje gestapt, zo direct na de Tweede Wereldoorlog. Zij
werden eerst verblijd met een dochter Annelies en daarna kregen zij
de rijkelui’s wens een zoon Bart. Na een reeks van jaren later kwam
er nog een zoon Eric.
Toen zij opa en oma mochten worden, was dat een hele mooie tijd
voor jullie moeder. Heerlijk met de kleinkinderen knuffelen en
oppassen. Al heel vroeg moest zij haar man Albert uit handen geven
en dat was geen eenvoudige opdracht, maar met jullie hulp en steun,
heeft zij zich er goed doorheen geslagen. Toen het huis voor haar
alleen te groot werd is zij naar een appartement verhuisd.
Vanaf de uitvaart van haar Albert in de Gerardus Majella kerk, is zij
een vaste kerkganger geworden voor de zondagmorgen. In de kerk,
maar ook in de Ontmoetingsruimte had zij haar vaste plek, in eerste
instantie waren het alleen maar vrouwen, maar gaandeweg werd het
een mannentafel met Will aan het hoofd. In eerste instantie werd zij
door de mensen van de Trouwlaan wel aangekeken, want dat was een
deftige mevrouw. Maar haar gesprekken met de mensen gaven al snel
een andere indruk en niemand keek haar daar meer op aan. Een
gelovige vrouw, die een grote verering had voor Moeder Maria en die
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haar geloof niet uitdroeg in woorden, maar in daden. Als zij kon dan
hielp zij, maar was ook zo eerlijk dat als het niet ging, dat zij dat ook
zij. Zij was de koning te rijk, als zij bij gelegenheid van een
verjaardag of een andere feestelijke gelegenheid naar de kinderen kon
gaan. Als het kon dan bleef ze enkele dagen logeren en werd moeder
eens heerlijk verwend. Ik kreeg dat ook ruim te voren te horen: Hans
ik ben dan en dan naar Schagen naar Annelies en de kleinkinderen.
Toen ze overgrootmoeder mocht worden, kon ze dat niet pas op de
zondag vertellen, neen daar werd ik onmiddellijk voor gebeld. Moet
je horen, Ik mag overgrootmoeder worden. Bij mijn bezoeken aan
Johannes Zwijssen heb ik meerdere keren gesproken over de dood.
Daar was zij heel duidelijk in, ik ben niet bang voor de dood, ik mag
dan weer met mijn Albert verenigd worden. Mag zij nu voor altijd bij
de Vader in de hemel zijn, verenigd met haar man en mogen zij
samen voor ons allen een voorspreker zijn bij God.
Wij hebben gebeden: DAT ZIJ MAG RUSTEN IN VREDE.
GEBED TOT DE HEILIGE CHRISTOFFEL

Heer God, ga gunstig in op onze smeekbede,
en zegen dit voertuig met uw heilige kracht.
Moge mijn Engelbewaarder mij beschermen
op alle gevaarlijke bochten van mijn levensweg.
Moge hij mij te hulp komen,
wanneer de snelheidsduivel mij bekoort tot dwaasheden,
die mijzelf en anderen in gevaar brengen.
Toon ook aan ons uw dienaren,
de weg van het heil,
zodat wij na alle kruisingen op onze levensweg,
de eeuwige vreugde verwerven,
door Christus, onze Heer.
Amen
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Intenties in de Gerardus Majellakerk & Koningsvoorde
GM=Gerardus Majella
KV=Koningsvoorde
KND=Kinderdienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
SZ=Samenzang
FR=Friends
ZG=Zanggroep
30 juni& 17.30
GM
1 juli
19.00 KV
10.00
GM
DK

7&8 juli
HK

17:30
GM
19.00 KV
10:00
GM

Ineke Vugs-van Etten
Fien Hultermans-van Hautum
Doret van de Gevel
Annie Rutten-Snoeren
Joost van de Dries
Pastoor Jacques Schrauwen
Nel Vingerhoets-vd Berg MGD
Attie Corbeels-Jansen MGD
Jan Sloot
Jeanne Verhagen-v. Tilborg v.w
8e JGT
Hannie Rossou-Dankers
Joos den Biesen - Veraart
Bert en Toos Haers- vd Hout
Ineke Vugs- van Etten
Jo Hultermans v.w JGT
Trees Beerens v.w JGT
Annie Rutten-Snoeren
Pastoor Jacques Schrauwen
Jan Uyt de Haag vw MGD
Jan Sloot
Hannie Rossou-Dankers
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14&15
juli
HK

17.30
GM
19.00 KV
10.00
GM

Ineke Vugs- van Etten
Fien Hultermans-van Hautum
Annie Raaijmakers v.w. JGT
Joost van den Dries
Andre van Lieshout
Pastoor Jacques Schrauwen
Ben Bastings
Jan Sloot
Hannie Rossou-Dankers
Joos den Biesen - Veraart

21&22
juli
SZ

17.30
GM
19:00 KV
10.00
GM

Ineke Vugs van Etten
Jos van de Rijt
Toon van Hautum v.w JGT
Pastoor Jacques Schrauwen
v.w MGD
Jan Sloot
Hannie Rossou-Dankers
Uit Dankbaarheid bij een 93ste
verj

28&29
juli
SZ

17:30
GM|
19.00 KV
10.00
GM

Ineke Vugs van Etten
Fien Hultermans – v. Hautum
Riek Mutsaers v.w. JGT
Annie Rutten – Snoeren
Pastoor Jacques Schrauwen
Jan Sloot
Hannie Rossou – Dankers
Joos den Biesen – Veraart
Will v Lierop – Bakels
Ton Moeskops v.w. 3e JGT
Augustus 2018
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4&5 aug
SZ

17.30
GM
19.00 KV
10.00
GM

11&12
aug
SZ

17:30
GM
19:00 KV
10:00
GM

18&19
aug
DK

17:30
GM
19:00 KV
10:00
GM

25&26
aug
HK

17:30
MG
19:00 KV
10:00
MG

Ineke Vugs van Etten
Annie Rutten - Snoeren
Pastoor Jacques Schrauwen
Nel Vingerhoets vd Berg vw
MGD
Attie Corbeels- Jansen vw MGD
Ben Bastings
Jan Sloot
Hannie Rossou Dankers
Bert & Toos Haers – v.d. Hout
Ineke Vugs – v. Etten
Pierre Hultermans v.w. JGT
Fien Hultermans- v. Hautum
Cees v. Hautum v.w. JGT
Andre v Lieshout v.w
geboortedag echtgenoot
Pastoor Jacques Schrauwen
Jan Uijt d’n Haag v.w. MGD
Jan Sloot
Hannie Rossou – Dankers
Joos den .Biesen – Veraart
Kees & Riet Wijnans – v.d’n
Broek v.w JGT
Ineke Vugs – v. Etten
Annie Rutten – Snoeren
Cees Hobbelen
Pastoor Jacques Schrauwen v.w.
MGD
Jan Sloot
Hannie Rossou - Dankers
Diamanten bruiloft Piet en Mien
Derickx
Fien Hultermans –v. Hautum
Ineke Vugs – v. Etten
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Miet de Kroon v.w JGT
Joost v. d’n Dries
Pastoor Jacques Schrauwen
Jan Sloot
Hannie Rossou- Dankers
Ouders Vugs – Bullens v.w.verj
Henry Derickx
Joos d’n Biesen – Veraart
Will v. Lierop - Bakels

GEHEUGENSTEUNTJES

Datm
1 juli
4 juli
5 juli
6 juli
10 juli
12 juli
19 juli
19 juli
19 juli
26 juli

Tijd.

LOC Activiteit

20.00
16:00
10.30
10.30
16:00
10:30
16:00
20:00
16:00

GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

GEEN KINDERNEVENDIENST
Doopvoorbereiding
Stille aanbidding
1e Vrijdagviering
Pioviering
Stille aanbidding
Koffieochtend
Stille aanbidding
Hans Bijbel 2006
Stille aanbidding

Datm.

Tijd

LOC

Activiteit augustus

1 aug

20:00

GM

GEEN DOOPVOORBEREIDING

2 aug

16:00

GM

Stille Aanbidding

14

3 aug

10:30

GM

1ste Vrijdagviering

5 aug

10;00

GM

GEEN KINDERNEVENDIENST

9 aug

10:30

GM

Stille aanbidding

14 aug

10:30

GM

Pater Pioviering

14 aug

19:00

KV

Maria ten Hemelopneming

15 aug

10:30

GM

Maria ten Hemelopneming

21 aug

10:00

GM

Eindredactie” de Brug”

23 aug

10:30

GM

Koffie ochtend

23 aug

16:00

GM

Stille aanbidding

30 aug

16:00

GM

Stille aanbidding

3 JULI APOSTEL TOMAS

De apostel Tomas ("tweeling"), ook wel Judas
Tomas Didymus genoemd, is een van de
twaalf leerlingen van Jezus uit het Nieuwe
Testament. De uitdrukking "ongelovige
Tomas" komt van de gebeurtenis die wordt
beschreven in Johannes waarbij Tomas zei niet
te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan
totdat hij zijn vinger in Jezus' wonden zou
leggen. De Bijbel geeft geen biografische
informatie over Tomas. Hij komt ook maar
enkele keren voor in de evangeliën. De eerste keer is direct na het
overlijden van Lazarus; Jezus wilde terugkeren naar Judea waar de
Joden hem kort daarvoor wilden stenigen. Tomas zei daarop: "Laten
ook wij maar gaan, om met hem te sterven." Hij komt weer voor in
het verslag van het Laatste Avondmaal. Jezus zei dat hij een plaats
voor zijn discipelen zou bereiden en dan zou terugkomen. Tot slot
van die passage zei Jezus: "Jullie kennen de weg naar waar ik heen
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ga." Tomas reageerde daarop met: "Wij weten niet eens waar u
naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen
weten?" Dit ontlokte Jezus zijn beroemde uitspraak: "Ik ben de weg,
de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door
mij." Verreweg het bekendst is de passage waarin de discipelen de
opgestane Jezus hebben gezien. Tomas was hier niet bij en kon het
niet geloven. Hij zei: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn
handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in
zijn zij kan leggen, zal ik het geloven." Een week later verscheen
Jezus weer; ditmaal was Tomas er wel bij. Jezus zei tegen hem: "Leg
je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij.
Wees niet langer ongelovig, maar gelovig ." Tomas antwoordde:
"Mijn Heer, mijn God!" Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien
hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven."
Tomas zou het evangelie in India gepredikt hebben en zelfs de
machtige koning van het boeddhistische Kushanrijk hebben ontmoet.
Hier is hij, naar verluid, ook overleden. De vrucht van zijn
evangelisatie in India zijn volgens de traditie de huidige
Tomaschristenen in deze streken. Hij is de patroonheilige van Sri
Lanka, Oost-Indië, India, Pakistan, Portugal, Goa, Urbino, Parma,
Riga, Vaticaanstad en verder van de architecten, de landmeters, de
timmerlieden en alle bouwvakkers, de steenhouwers, de theologen en
de blinden en wordt aanroepen tegen rugpijnen en voor een goed
huwelijk.

7 JULI ZOETE MOEDER VAN DEN BOSCH
De Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch is één van de genadebeelden
van Maria die in Nederland het middelpunt vormen van een
bedevaart. Het wordt sinds 1380 vereerd in de St-Janskathedraal te
's-Hertogenbosch. Wonderbeelden zijn vaak niet de fraaiste, maar de
Zoete Moeder is het enige waarvan de verering juist is begonnen
omdát men het lelijk vond. Volgens de legende werd het
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verwaarloosde beeld in januari 1380 tijdens de bouw van de
kathedraal tussen een bundel planken gevonden door een jonge gezel
die op zoek was naar brandhout. Toen hij het in twee stukken wilde
hakken zou hij zijn tegengehouden door zijn baas, die zag dat het een
oud Maria-beeld was. De gezel zou het beeld op Witte Donderdag
naar het rustaltaar voor het Lichaam van Christus hebben gebracht.
Toen dit de volgende dag werd opgeruimd zou alleen het oude beeld
zijn overgebleven. Een monnik, broeder Wout, zou het naar het altaar
van Sint-Michiel in één van de straalkapellen achter het hoogkoor
hebben gebracht. De kanunnik die daar elke dag de mis las zou het na
korte tijd hebben laten weghalen, en broeder Wout zou hebben
gevraagd of hij het beeld mocht meenemen. Het zou echter ineens
loodzwaar zijn geworden en zou daarom maar in de Mariakapel zijn
geplaatst, onzichtbaar achter een altaar. Broeder Wout zou een
manteltje hebben geregeld en zou een deel van het beeld dat het Kind
Jezus voorstelde buiten de kerk hebben teruggevonden. Hij zou het
beeld in de zomer van 1381 op het altaar van de heilige Martinus
hebben geplaatst, waar er de draak mee zou zijn gestoken. Aan een
voorbijgangster die er ook een vinnige opmerking over zou hebben
gemaakt zou Maria ’s nachts zijn verschenen om te vragen “Waarom
zeg je dat ik lelijk ben? Ik, die schoon ben in het eeuwig leven, in het
hoogste des hemels! Ik beveel u dus, dat gij tot mij uw toevlucht
neemt, om uw lijden te boven te komen en om het eeuwig leven te
verwerven.” De vrouw zou de volgende dag in de kerk een adellijke
dame hebben gevraagd het beeld te laten opknappen.
Genezingen
Niet veel later zou een zekere Hadewich van Vichten van lamheid
zijn genezen nadat een verschijning van Christus haar had
aangeraden de heilige maagd bij de versleten beeltenis om
voorspraak te vragen. Dit zou de eerste van een lange reeks wonderen
zijn geweest, vooral onverklaarbare genezingen. Het lelijke beeld
werd nu voor het eerst serieus gerestaureerd, en kreeg ongeveer het
huidige uiterlijk. Het werd zo beroemd dat de gelden van de
bezoekende pelgrims de bouw van de huidige kathedraal mogelijk
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maakten. Edelen en vorsten, waaronder Filips II
en Ferdinand van Castilië, kwamen hier ter
bedevaart. Maar eerst en vooral werd de kapel
van de “Zoete Moeder” zoals ze in het vervolg
werd genoemd, een thuis en toevluchtsoord
voor eenvoudige Bosschenaren.
Beeldenstorm en reformatie
Toen 's-Hertogenbosch op 22 augustus 1566
door de beeldenstorm getroffen werd, bracht
men het beeld van de Zoete Moeder in
veiligheid in het stadhuis. Later werd het weer
in de kapel geplaatst, maar in 1629 viel de stad
in handen van de protestanten, die het met de andere beelden van de
Sint-Jan wilden verbranden. Twee karmelieten hadden het toen echter
al naar de bisschop gebracht, die het in veiligheid had laten brengen
bij Anna van Hambroeck, een katholiek verwante van de nieuwe
gouverneur. Deze Anna smokkelde het beeld naar Antwerpen, en
later werd het op verzoek van Aartshertogin Isabella, en met
toestemming van de bisschop van bisdom 's -Hertogenbosch
(Michael Ophovius), naar Brussel gebracht. Voorwaarde was dat
deze stad het niet als haar eigendom zou beschouwen, maar aan het
bisdom 's-Hertogenbosch zou teruggeven als daar het katholieke
geloof zou zijn hersteld.
Brussel
In Brussel werd het beeld in hoge ere gehouden, het werd zelfs elk
jaar in processie door de stad gedragen, net als in 's- Hertogenbosch
het gebruik was geweest. De Brusselaars raakten bijzonder gehecht
aan het Bossche genadebeeld, dat in de Sint-Jacob op de Coudenberg
troonde op een altaar van gestucte wolken. Het kostte Den Bosch de
grootste moeite om het beeld terug te krijgen. Monseigneur Zwijsen
bemoeide zich ermee, en kreeg het op den duur toch gedaan: op 29
december 1853 keerde het beeld terug naar haar kapel in de Sint-Jan.
Het 75-jarige jubileum van deze terugkeer was de reden om de titel
Basiliek minores aan de kerk te geven.
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9 JULI MARTELAREN VAN GORCUM
De 19 Martelaren van Gorcum die in Den Briel werden vermoord.
Met de Martelaren van Gorcum worden negentien katholieke
religieuzen en wereldheren aangeduid die om hun geloof door de
watergeuzen in 1572 zijn vermoord in Den Briel. Geschiedenis in het
kort: Tijdens de Opstand namen de geuzen op 26 juni 1572 de stad
Gorinchem (ook: Gorcum of Gorkum) in. Hoewel geloofsvrijheid
door de bezetters — die in alliantie met Willem van Oranje stonden
— was toegezegd, werden de zeventien priesters, zowel seculieren
als regulieren, alsmede twee lekenbroeders, gevangen genomen en
gefolterd. Op 9 juli 1572 werden zij bij Den Briel opgehangen in een
turfschuur die aan een vernietigd klooster toebehoorde; vervolgens
werden hun lichamen verminkt. Andere priesters vonden de dood op
de brandstapel op de Grote Markt van Den Briel. Een belangrijk deel
van de relieken van de martelaren bevindt zich in de Sint Niklaaskerk aan de Boterstraat in Brussel (België).
In 1675 werden de martelaren zalig verklaard en in 1867 nam Pius IX
hen op in het officiële Romeinse martyrologium (de lijst van heilige
martelaren) na hen op het Sint-Pietersplein heilig te hebben
verklaard. Hun gedachtenis is op 9 juli. In 1972 werd de moord op en
de marteldood van de martelaren officieel herdacht door kardinaal
Alfrink, minister Marga Klompé en koningin Juliana.
Bedevaartskerk
In Brielle (Den Briel) bevindt zich aan De Rik de bedevaartskerk, die
in 1932 werd gebouwd ter ere van de martelaren. Op het
achterliggende Martelveld waar zich de turfschuur bevond ,zijn een
kruisgang en een stenen kapel met buitenaltaar opgericht. Aan het
water van de aanwezige voormalige kloosterbron worden meerdere
wonderbaarlijke genezingen toegeschreven. Het bedevaartscomplex
wordt bestuurd door de Bisschoppelijke Brielse Commissie van het
bisdom Rotterdam. Jaarlijks is een nationale bedevaart; daarnaast
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vinden er ook bedevaarten van private groeperingen uit Nederland en
Vlaanderen plaats.

Naar Den Briel

Onder de martelaren bevonden zich elf franciscanen ofwel
minderbroeders, één dominicaan of predikheer, twee norbertijnen
ofwel witheren en vijf wereldheren (seculiere priesters, werkzaam in
bisdommen). Hieronder volgen de namen met telkens hun
geboortejaar.
Leonardus van Veghel (1527), woordvoerder, wereldheer en sinds
1566 pastoor van Gorinchem
Petrus van Assche (1530), franciscaner broeder
Andreas Wouters (1542), wereldheer, pastoor in Heinenoord in de
Hoeksche Waard
Nicasius van Heeze (1522), franciscaner theoloog en
pater Hieronymus van Weert (1522), franciscaner priester, pastoor te
Gorinchem
Antonius van Hoornaar, franciscaner priester
Godfried van Duynen (1502), wereldheer, voorheen pastoor in
Noord-Frankrijk
Willehad van Denemarken (1482), franciscaner priester
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Jacobus Lacobs (1541), norbertijn
Franciscus de Roye (1549), franciscaner priester
Joannes van Hoornaar,
ook: Joannes van Keulen , dominicaner priester, pastoor te Hoornaar
Antonius van Weert (1523), franciscaner priester
Theodorus van der Eem (tussen 1499–1502), franciscaner priester,
rector van de Zusters Tertiarissen in Gorinchem
Cornelius van Wijk bij Duurstede (1548), franciscaner lekenbroeder
Adrianus van Hilvarenbeek (1528), norbertijn en pastoor in Monster
Godfried van Mervel (1512), franciscaner priester, koster van het
minderbroederklooster te Gorinchem
Joannes van Oisterwijk (1504), regulier kanunnik van het
Regularissenklooster van het Oud-Begijnhof te Gorinchem
Nicolaas Poppel (1532), wereldheer, kapelaan te Gorinchem
Nicolaas Pieck (1534), franciscaner priester, theoloog en omstreeks
1568 benoemd tot gardiaan van het minderbroederklooster van
Gorinchem
15 AUGUSTUS, MARIA TENHEMELOPNEMING
Maria Tenhemelopneming is de katholieke feestdag waarop de
opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel" wordt
herdacht en gevierd. In de Orthodoxe Kerk wordt dit feest de
Ontslapenis van de Moeder Gods genoemd.
Ontstaansgeschiedenis van de feestdag
Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen
worden in de hemel van Maria zijn verschillende verhalen in omloop
die uit de kerkelijke traditie afkomstig zijn. In de Bijbel wordt er niet
over geschreven. Maria moet ergens tussen 36 en 50 na Christus. zijn
overleden ofwel in Jeruzalem ofwel in Ephese. Volgens een bepaalde
traditie waren alle apostelen hierbij aanwezig, behalve Tomas. Toen
deze aankwam was Maria's lichaam al begraven en om haar toch eer
21

te bewijzen bezocht Tomas in zijn eentje haar graf. Tomas zag toen
de tenhemelopneming van Maria. Daarbij kreeg hij van Maria haar
gordel. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hun de
gordel toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering van de
situatie toen Tomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde in de
verrezen Christus.
Na het concilie van Efeze (431), waar Maria de titel "Moeder van
God kreeg toebedeeld, kende de Mariaverering een sterke opgang. De
oudste feesten 'Maria Boodschap' en de 'Opdracht in de tempel'
waren nog vooral op Christus zelf gericht. Later ontstonden feesten
waarbij Maria als heilige werd geëerd: 'Maria Geboorte' en 'MariaTenhemelopneming'. Dit laatste werd in 582 door keizer Mauricius
officieel in Byzantium ingevoerd. Op 15 augustus werd voor die tijd
al de verjaardag van de kerkwijding van een aan Maria toegewijde
basiliek op de weg tussen Betlehem en Jeruzalem gevierd. Rome nam
het feest van Maria-Tenhemelopneming over in de zevende eeuw
onder paus Sergius I.
Dogmaverklaring
Tijdens het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) hadden 200
bisschoppen om de dogmatische definitie van de lichamelijke
tenhemelopneming van Maria gevraagd. In 1950 kondigde paus Pius
XII het dogma fidei van de Tenhemelopneming af en bevestigde het
in de Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus. De
formulering van het dogma is als volgt:
Daarom na telkens en telkens opnieuw onze smeekbeden tot God te
hebben verheven en de Geest der Waarheid te hebben aangeroepen:
tot glorie van de Almachtige God, die met bijzondere welwillendheid
zijn gaven aan de Maagd Maria heeft uitgedeeld: ter ere van zijn
Zoon, de onsterfelijke Koning der eeuwen en de overwinnaar op
zonde en dood; tot grotere roem van Christus' eerbiedwaardige
Moeder en tot blijdschap en jubel van heel de Kerk; op gezag van
Onze Heer Jezus Christus, van de Zalige Apostelen Petrus en Paulus
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en dat van Onszelf: roepen Wij uit, verklaren en definiëren Wij, dat
het een door God geopenbaard dogma is: dat de Onbevlekte Moeder
Gods altijd Maagd Maria, na het voltooien van haar aardse
levensbaan, met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen

KERKBIJDRAGE: EEN HERINNERING.
Het jaar 2018 is al weer half om. Hebt u nog gedacht aan het betalen
van de kerkbijdrage voor dit jaar? U weet, u kunt het te betalen
bedrag zelf bepalen en per maand. kwartaal of jaarlijks betalen. Het
hoeft geen groot bedrag te zijn, elke cent is meegenomen. Hartelijk
dank bij voorbaat

Op de website: www.hlgm.nl
Het laatste nieuws of veranderingen van de Brug!
https://www.hlgm.nl/agenda
Wat weet U over de 7 werken van barmhartigheid?
Kijk op:
https://www.hlgm.nl/leren/werken-van-barmhartigheid/
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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 21 aug 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, J. van de Zanden
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