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Kindernevendienst 

gaat weer van 

start 

op 7 oktober 
       

 

 

Deze maand koffiedrinken 

op donderdag 18 oktober 

10.30 uur      

Stille aanbidding in de Pio-

kapel donderdag 11,18 en 

25 oktober 

16:00 t/m 17:00 

uur  

 

Jubileum concert 

Herenkoor Trouwlaan  

7 oktober om 14:30 uur 
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OKTOBERMAAND – ROZENKRANSMAAND.  

  

Al heel veel jaren is de oktobermaand de rozenkrans- maand. 

Wat is eigenlijk de rozenkrans en hoe wordt die gebeden. De 

rozenkrans is een kralensnoer met een “staartje” er aan. 

Onderaan hangt een kruisje, dan komt er een grote kraal, dan 3 

kleine kraaltjes en dan weer een grote kraal. Dan gaan we over 

naar de cirkel die bestaat uit 5 x 10 kleine kraaltjes met 

daartussen in steeds een grote kraal. Bij de grote kralen bidden 

we een Onze Vader en bij die kleine kraaltjes een Weesgegroet. 

De rozenkrans is een groot bloemenboeket van Weesgegroeten 

ter ere van Maria, maar zonder de Vader zijn we nergens, dus 

ook worden de Onze Vaders gebeden. Zo zou het een saaie 

bedoeling zijn, daarom geven we elkaar de tijd om tijdens dat 

bidden ook wat na te denken over God en Maria.  

Bij de eerste 3 kleine kraaltjes wordt er gezegd:  

Wij groeten U, dochter van God de Vader,   

bij het tweede kraaltje:  

Wij groeten U moeder van God de Zoon,  

en bij het derde kraaltje:  

Wij groeten U bruid van God de Heilige Geest.   

Voor de 5 groepen van 10 kraaltjes hebben we de geheimen, te 

weten:  

  

De blijde geheimen;  

De engel Gabriël brengt de blijde Boodschap aan Maria;  

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth;  

Jezus wordt geboren in de stal te Bethlehem;  

Jezus wordt in de tempel opgedragen;  

Jezus wordt in de tempel wedergevonden.  
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De droevige geheimen:  

Jezus bidt in de Hof van Olijven;  

Jezus wordt gegeseld;  

Jezus wordt met doornen gekroond;  

Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië;  

Jezus sterft aan het kruis.  

  

De glorievolle geheimen:  

Jezus verrijst uit de doden;  

Jezus stijgt op ten hemel;  

De heilige Geest daalt neder over de Apostelen;  

Maria wordt ten hemel opgenomen;  

Maria wordt in de hemel gekroond.  

  

Paus Johannes Paulus II was van mening dat met die geheimen de 

eerste 12 levensjaren van Jezus overdacht worden, dan zijn 

laatste levensdag en al derde de dagen nadat hij gestorven en 

begraven was. Maar die belangrijkste drie jaren dat Hij door 

Palestina rondtrok daar waren geen overdenkingen van. Daarom 

heeft hij er een nieuwe serie aan toegevoegd:  

  

De geheimen van het Licht:  

Jezus wordt in de Jordaan gedoopt; 

Jezus openbaart zich bij de bruiloft van Kana;  

Jezus verkondigt het Koninkrijk Gods en roept op tot bekering;  

Jezus verandert op de berg Tabor van gedaante;  

Jezus nodigt ons in zijn Eucharistie als maaltijd van de 

geloofsgemeenschap.  

  

De rozenkrans helpt ons bidden wanneer we geen woorden kunnen 

vinden en steeds met onze gedachten ergens anders zijn. Juist 
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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 met ons 

meedragen, ook onze vreugde, onder de aandacht van onze Heer 

en de Moeder Gods.   

Kunnen we zo in de komende maand onze rozenkrans eens bidden 

in een verloren uur.  

  

Hans Vugs,  diaken – pastor. 

 

MARIAVIERING 

 

 

 
 

Op maandag 08 oktober om 19.00 uur is er 

een Mariaviering  in Koningsvoorde 

Iedereen is van harte welkom! 

Koffie na de viering. 
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IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT 

 

Op zondag 26 augustus 2018 kwam DJAYLANO DEN BOEF 

met zijn papa en mama Patrick den Boef en Sharona Ernst, met 

zijn zus Chyana, zijn peetoom Jan 

Hommerson en peettante Angelique 

Voermans, met opa’s en oma’s, met 

heel veel ooms en tantes en veel 

vriendjes en vriendinnetjes naar 

onze prachtige Pio-kapel om 

opgenomen te worden in onze 

parochie-gemeenschap. Papa en 

mama hebben plechtig beloofd dat 

zij Djaylano met heel veel liefde 

zullen begeleiden en omringen. Peetoom en peettante hebben 

duidelijk tegen hem gezegd dat hij te allen tijde van harte bij 

hen welkom is.  Hij hoeft nimmer met zijn gsm’etje een afspraak 

te maken. Nadat Djaylano het kruisteken van Jezus Christus op 

zijn voorhoofd, op zijn lippen en in zijn hart had ontvangen, kreeg 

hij van papa en mama, van zijn peetouders, en van opa’s en oma’s 

ook een lief kruisje op zijn voorhoofd. Alle kinderen hebben 

gezegd dat zij met Djaylano zullen spelen, de jongens hebben 

zelfs gezegd dat hij met hen mee mag voetballen. Na het verhaal 

van Jezus te hebben gehoord, alle kinderen waren heel stil, zijn 

we alles bij elkaar gaan sprokkelen wat we nodig hebben bij de 

doop.  Toen alles bij elkaar stond, hebben we met papa en mama, 

peetoom en peettante en alle vriendjes en vriendinnetjes een dak 

boven Djaylano gemaakt en God gevraagd om hem en ons allen te 

beschermen op onze weg door het leven. Patrick en Sharona, Jan 

en Angelique hebben daarna hun geloof in God uitgesproken. Na 

de doop van Djaylano waarbij hij de namen Djaylano Waltherus 
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Adranus Harrie, kreeg hij een kruisje met H. Chrisma-olie. 

Daarna mocht de peetoom de nieuwe doopkaars van Djaylano 

aansteken en alle vriendjes en vriendinnetjes kregen een beetje 

van dat nieuwe vuur. Nadat we samen het Onze Vader hadden 

gebeden, zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria gegaan in 

de grote kerk. We hebben dank je wel tegen haar gezegd en haar 

gevraagd dat zij Djaylano en ons allen wil beschermen op onze 

soms moeilijke weg door het leven. Natuurlijk hebben we samen 

het lang zal hij leven gezongen. 

Djaylano en Chyana wonen met hun papa en mama in de 

Montgomerystraat 4. 

 

Daarna kwam een kleine groep met ROXSY VAN DEN HOUT 

naar onze kerk. Ook zij wilde heel graag in onze gemeenschap 

worden opgenomen. Met Roxsy waren haar papa en mama, Tim van 

den Hout en Maaike Meulensteen, haar zus Lizzy en heel veel 

peetouders te weten Sjacky Swaans, Peter van Lieshout, Joni 

Swaans en Hanneke Meulensteen. Natuurlijk waren er ook de 

opa’s en oma’s bij, ooms en tantes 

en vriendjes en vriendinnetjes. 

Roxsy kreeg het teken van Jezus 

op haar voorhoofd, op haar lippen 

en in haar hartje en daarna gaven 

heel  veel mensen met heel veel 

liefde zo’n kruisje op haar 

voorhoofd. Van oma’s kreeg zij ook 

nog een heel teder kusje. Nadat 

peetooms en peettantes tegen 

Roxsy hadden verklaard dat zij altijd bij hen welkom was en nooit 

een afspraak hoefde te maken, hebben de aanwezige vriendjes en 

vriendinnetje s gezegd dat ook zij met Roxsy zullen spelen. Van 
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de vriendinnetjes mag Roxsy ook met hun poppen spelen en ja ze 

mag ze zelfs aan- en uitkleden. Toen allen geluisterd hadden naar 

het verhaal uit de Bijbel, hebben we gesproken waarom we water 

nodig hebben bij de doop. Waarom Roxsy een mooie doopkaars 

krijgt en waarom we olie gebruiken. Toen alles op een rijtje gezet 

was, hebben de aanwezigen een dak boven Roxsy gemaakt en 

hebben we Onze Vader in de hemel gevraagd om voor Roxsy te 

zorgen en haar te begeleiden op de moeilijke weg door het leven. 

Papa en mama, peetooms en peettantes hebben hierna de 

geloofsbelijdenis uitgesproken en is Roxsy gedoopt. Een van de 

peettantes heeft haar hoofdje mogen afdrogen, dat deed ze heel 

lief. Roxsy kreeg ter bescherming een kruisje met H. Chrisma 

olie. Een van de peetooms mocht de nieuwe doopkaars van Roxsy 

aanmaken aan de grote Paaskaars en aan alle kindjes een beetje 

van dat nieuwe vuur geven. Het Onze Vader hebben we samen 

gebeden, opa’s en oma’s gingen wel even de oude weg met een 

schuld en bekoring, maar samen zijn we toch tot een goed eind 

gekomen. In een lange optocht zijn we naar Moeder Maria gegaan 

en hebben haar dank je wel gezegd en gebeden dat zij ook Roxsy, 

zoals zij ons allen heeft begeleid, wil blijven beschermen op onze 

weg naar zelfstandigheid. Daarna hebben we het Wees gegroet 

Maria gebeden, het lang zal zij leven gezongen en de doopklok 

geluid. En die ging ontzettend hard. 

Roxsy woont met haar zus Lizzy en hun ouders in de Martin 

Luther Kinglaan 96. 

 

Op zondag 16 september, de dag dat ons Dameskoor haar 55ste 

verjaardag vierde, kwam SIEM VAN GREVEN te samen met zijn 

papa en mama: André van Greven en Natasja van der Putte naar 

onze kerk. Natuurlijk waren ook zijn peettantes Priscilla Greven 

en Dimphy van der Putte, zijn opa’s en oma’s ooms en tantes mee 
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gekomen. Siem werd geboren op 12 april 2017 en hij kon dan ook 

al aardig kruipen. Heel onze Piokapel heeft hij doorkruist en is 

bij heel veel mensen even aan geweest om geknuffeld te worden. 

Zijn papa en mama hebben hem duidelijk gezegd dat zij hem 

altijd zullen begeleiden op zijn weg door het leven. De beide 

peettantes hebben Siem plechtig beloofd, dat hij altijd bij hen 

welkom is en dat hij ook geen afspraak te voren hoeft te maken. 

Nadat Siem het teken van Jezus Christus op zijn voorhoofd, zijn 

mond en in zijn hart heeft ontvangen, gaat 

mama langs alle belangrijke mensen in het 

leven van Siem om daar ook een kruisje te 

vragen. Met velen hebben we een 

schouderklop aan Siem gegeven in de vorm 

van een dak boven hem te maken. We 

hebben God gebeden dat Hij Siem, maar ook 

ons allen steeds weer opnieuw blijft 

begeleiden op onze niet eenvoudige weg door 

het leven. Papa en mama, maar ook de peettantes hebben hun 

geloof in God Vader, Zoon en Heilige Geest uitgesproken. Daarna 

hebben we Siem gedoopt. Papa wilde hem graag ten doop houden 

en mama heeft later liefdevol zijn hoofdje afgedroogd. Siem 

schrok wel van het koude water en iedereen was het met hem 

eens: het was wel heel koud water. Ter bescherming   op zijn weg 

door het leven kreeg hij een kruisje met H. Chrisma-olie, die in 

de Goede Week door onze Bisschop is gewijd. Daarna maakte een 

van de peettantes de hele mooie nieuwe doopkaars van Siem aan 

en alle aanwezigen kregen een beetje van dat vuur, om het op hun 

beurt weer te plaatsen bij Moeder Maria om te bidden dat zij 

Siem, maar ook ons allemaal blijft begeleiden op onze weg door 

het leven. Uit volle borst hebben we het lang zal hij leven 
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gezongen EN de doopklok geluid. Alle feestende dames in de 

ontmoetingsruimte schrokken daar wel erg van. 

Siem woont met zijn ouders in de Edisonlaan 46. 

 

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen: LANG 

ZULLEN ZE LEVEN. 

 

WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN: 

 

Op 1 september 2018 hebben we JOKE MAURITSZ – VAN 

IERSEL op 77 jarige leeftijd uit handen moeten geven. Oma is 

voor jou en ons allen een heel bijzonder mens. Jouw oma was geen 

knuffelmens, in de zin dat ze je de hele dag moest omhelzen en 

plukken, neen zo was zij niet. Maar ze hield wel heel veel van jou 

en iedereen. Ze was ook niet lastig 

voor de ander, had je geen tijd even 

goed, ik red mijzelf wel. Zij had in 

het geheel geen hekel er aan om 

thuis te moeten zitten. Nou zitten 

en niets doen dat kende jouw oma en 

jullie tante niet, het was een bezige 

bij. Met borduren, met kaarten 

maken, haken en breien en maak die rij maar veel langer. Zij was 

de hele dag druk. Maar als jij binnenkwam, dan werd al haar tijd 

en aandacht gericht op jou. En werd iets te drinken gezet en de 

tafel gedekt. Want dat zijn de ogenblikken waar Joke naar 

uitkeek om samen te zijn, eten drinken en praten. Of zo maar stil 

bij elkaar zitten.  Nam je haar mee naar de stad of een blokje om 

wandelen, dan stond zij meteen paraat om mee te gaan. Een hele 

attente oma en tante hadden jullie, want aan jouw verjaardag 

werd alle aandacht aan besteed. Er werd een hele eigen kaart 
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gemaakt, geborduurd, in elkaar gezet en altijd een hele 

toepasselijke zin en niet alleen maar een hartelijk gefeliciteerd. 

En de kaart was altijd op tijd als het aan haar lag. 

Zij was ook een heel gelovige vrouw, die haar hart op de juiste 

plek had zitten. Voor de kerk van Ringbaan West, de Margaretha 

Maria Alacoque, had zij alle tijd. Paramenten, de kleding, werd 

door haar verzorgd en onderhouden, bij het schoonmaken en 

opbouwen voor een bepaald feest of gelegenheid, was zij steeds 

present. Maar niet alleen voor de kerk stond zij klaar, ook was zij 

actief bij de Zonnebloem en voor iedereen die een beroep op 

haar deed. Zij had van thuis uit de normen en waarden van ons 

Christelijke leven geleerd.  Door de vele wisselingen en 

veranderingen die door de nieuwe mensen in de kerk van de 

Ringbaan West werden ingebracht, vond zij dat het haar kerk 

niet meer was en bleef voortaan thuis. Op de zondagmorgen was 

haar vaste stekje voor de televisie. Maar het was ook een gewone 

vrouw, moeder en oma, met haar eigenheden. Zo was ze best heel 

eigenwijs en haar van de wijs af brengen dat lukte je nimmer. 

Maar daartegenover stond ook dat zij heel lief was en zorgzaam. 

Voor jou, Francesca, heeft zij zich steeds met alle energie die in 

haar was, volledig ingezet. Aan jou mocht niets komen, zij deed 

er alles aan om haar liefste kleindochter met goedheid en liefde 

te omringen. Zij was ook altijd heel geïnteresseerd in jouw wel en 

wee. Oma en tante dank je wel voor alles wat u voor ons hebt 

gedaan, rust nu ,maar uit, maar blijf ons wel hier op aarde 

begeleiden. Dank je wel. 

 

Op 3 september 2018 hebben we in de leeftijd van 93 jaar HENK 

VAN KERCKHOVEN al 62 jaar echtgenoot van Annie van 

Kerckhoven-Oppermans uit handen moeten geven. Uw man, jullie 

pa en opa was een bijzonder persoon, die van mensen hield. Die 
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een gezellige vader was, die klaar stond voor jullie allemaal en 

heel trots was op zijn kinderen en kleinkinderen en niet te 

vergeten zijn eerste achterkleinkind. Die interesse had in alles 

wat jij deed. Vader en opa was een door en door persoon gericht 

op de voeten van de klanten en daarmee op de schoenen. Toen hij 

een schoenwinkel had aan het Arendplein en zijn mogelijk 

toekomstige Annie daar schoenen mocht kopen, in de hoop dat hij 

smoor verliefd op haar zou worden, kon hij daarna alleen maar 

zeggen: ik heb niets aan haar voeten gezien. Het gezicht van u 

daar had hij toen helemaal geen interesse 

in. Maar  daarna is het wel wat geworden, 

zelfs dat jullie een erehaag kregen bij 

jullie trouwdag op die 2de juli 1956.  

Door zijn ouders was hij heel katholiek 

opgevoed en had thuis de normen en 

waarden van het leven geleerd. Zo ook zijn vrouw en jullie vulde 

elkaar gewoon aan. En hebben die normen en waarden op hun 

beurt weer doogegeven aan hun kinderen, niet door ze te laten 

schrijven en van buiten te leren, neen, door hun voorbeeld, door 

hun met elkaar om te gaan. Jullie pa en opa was iemand met twee 

rechter handen en alles wat kapot was maakte hij zelf. En als er 

iets nieuws moest komen dan ging hij kijken, hoe het allemaal zat 

en maakte dat in zijn garage met eigen handen.  Een vader die 

zijn hart op de goede plek had zitten. Niet dat zijn kinderen alles 

mochten, maar samen met moeder heeft hij zijn schatten van 

kinderen begeleid op hun weg door het leven. Omdat jullie ouders 

samen thuis werkte kwamen jullie nooit alleen thuis, maar stond 

altijd de thee met iets lekkers erbij klaar. Jullie vader heeft 

zelfs de tijd gehad om jullie te leren zwemmen en schaatsen, dat 

kon allemaal want moeder was thuis en die deed dan de winkel. 

Wat genoot hij en jullie er van om samen er op uit te trekken 
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naar Zeeland, waar jullie een huisje hadden aan de zee, maar ook 

veel verder naar het buitenland: naar Portugal. Op vakantie gaan, 

aandacht schenken aan elkaar, samen te spelen, samen wandelen, 

samen ravotten, dat was het devies in het gezin van Kerckhoven. 

Hij was een tevreden echtgenoot, vader en opa. Hij had een hele 

eigen humor en hij maakte dan ook heel regelmatig grappige 

opmerkingen. Op feestjes en partijen ontbrak hij nimmer en had 

ook daar wel degelijk zijn inbreng.  Met kaarten was hij een 

goochelaar van de bovenste plank. Hij stal hier op heel veel 

plekken de show mee.  Maar vader was niet alleen actief in zijn 

garage, ook vond je hem vaak in de natuur, bij de scouting in het 

bos en niet te vergeten op zijn vakanties in het Eifelgebergte. 

Jullie pa, opa en overgrootvader die zo overtuigd was in zijn 

geloof van zijn Schepper en Meester, die zal ontegenzeggelijk bij 

die eindeloze rij van mensen horen die God tegemoet trekken 

naar het paradijs. Mag hij nu vanuit Gods eeuwige woning jullie 

allen blijven begeleiden op die niet gemakkelijke weg door het 

leven. 

Henk woonde met zijn Annie aan het Arendplein. 

 

Zij rusten in vrede 
 

Intenties in de Gerardus Majellakerk & Koningsvoorde 

 
GM=Gerardus Majella 

KV=Koningsvoorde 

KND=Kinderdienst 

DK=Dameskoor 

HK=Herenkoor 

SZ=Samenzang 

FR=Friends 

ZG=Zanggroep 
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6&7 okt 

 

DK 

 

17.30 

19.00 

10.00 

 

KV 

GM 

 

GM 

Ineke Vugs – v. Etten 

Wim v. Hautum vw JGT 

Fien Hultermans – v. Hautum 

Pastoor Jacques Schrauwen 

Nel Vingerhoets – v,d Berg vw 

MGD 

Attie Corbeels – Jansen vw  MGD 

Jan Sloot 

Hannie Rossou – Dankers 

Joos den Biesen – Veraart 

Henk  v. Kerkhoven 

Anja Diepenhorst- v. Kerckhoven 

13&14 

okt 

DK 

HK 

17:30 

 

19.00 

10:00 

 

 

KV 

GM 

 

GM 

Ineke Vugs – v. Etten 

Joost van den Dries 

Pastoor Jacques Schrauwen 

Jan Uijt de Haag vw MGD 

Jan Sloot 

Hannie Rossou – Dankers 

Ouders Vugs – Bullens Verj. 

Fien Hultermans 

Gerrit Voll 

Theo v.d. Linden  vw. Jgt 

Bertina v Diessen 

Mariette Adam – Dirken Verj. 

20&21  

okt 

DK 

17.30 

19.00 

10.00 

 

KV 

 

GM 

 

GM 

 

Ineke Vugs- van Etten 

Hannie Rossou-Dankers 

Pastoor Jacques Schrauwen MGD 

Jan Sloot 

Hannie Rossou – Dankers 

Cees Hobbelen vw. Trouwdag 

Andre v. Lieshout 

Joos den Biesen – Veraart 

Will v. Lierop - Bakels 
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27&28 

okt 

HK 

17.30 

19:00 

10.00 

 

KV 

 

GM 

 

GM 

 

Ineke Vugs v. Etten 

Joost van den Dries 

Pastoor Jacques Schrauwen 

Jan Sloot 

Hannie Rossou – Dankers 

Frans – Josef  Oeijen 

Fien Hultermans 

Frans de Regter vw Jgt 

 

        

 

GEHEUGENSTEUNTJES 

 

 

Datm Tijd. LOC Activiteit 

4 okt  16.00 GM GEEN STILLE AANBIDDING 

5 okt 10:30 GM 1e Vrijdagviering 

7 okt 16:00 

14.30 

GM 

GM 

Kindernevendienst 

Jubileumconcert 

8 okt 19:00 GM Maria viering 

9 okt 10.30 GM Pioviering 

10 okt 20:00  GM Doopvoorbereiding 

11 okt 16:00 GM Stille aanbidding 

18 okt 10:30 GM Koffie ochtend 

18 okt 16:00  GM Stille aanbidding 

23 okt 10.00 GM Redactievergadering Brug 

25 okt 16:00 GM Stille aanbidding 

 

VRIJWILLIGERSAVOND  

  

Op donderdagavond 25 oktober 2018 zijn alle vrijwilligers van 

de parochie welkom in de ontmoetingsruimte van de kerk. De 
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parochie wil hen op die avond in het zonnetje zetten voor weer 

een jaar inzet. Zonder al deze actieve mensen zou het werk in de 

parochie niet door kunnen gaan. Iedereen draagt zijn of haar 

steentje bij: de een zingt in het koor, leest de eerste lezing en 

de voorbede, de kosters, de acolieten, poetst de kerk of schenkt 

op zondag de koffie in, brengen de Brug rond, en nog veel meer 

taken.  Ook op zaterdagavond is een grote groep actief in 

Koningsvoorde om het atrium in orde te maken voor de 

liturgieviering en daarna weer alles op te ruimen. Verschillende 

werkgroepen hebben hun eigen begeleiders(sters), zoals eerste 

communievoorbereiding, doopvoorbereiding. Het parochiebestuur 

( ook allen vrijwilliger) is iedereen dankbaar voor al die 

werkzaamheden en wenst iedereen een fijne avond toe.  

 

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN.  

  

Al onze dierbare overledenen 

willen wij bij de Allerheiligen- 

en Allerzielen-viering 

gedenken. Speciaal noemen we 

alle overledenen met naam en 

toenaam tijdens de viering van 

vrijdag 2 november 2018 tijdens de Allerzielenmis, die ’s avonds 

om 19.00 uur begint in onze Gerardus Majella kerk en in 

Koningsvoorde. Voor alle overledenen steken we een kaarsje op 

en noemen zijn of haar naam. Een heel mooi gedicht zegt ons 

namelijk: je bent pas dood, als wij hier op aarde jouw naam 

niet meer noemen. Want dan zijn we je vergeten. Daarom 

schrijf de namen van al uw lieve doden op de lijst en wij zullen die 

met veel eerbied en liefde vermelden op die maandagavond 

tijdens de viering. De lijsten liggen vanaf 5 oktober in de 
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ontmoetingsruimte van onze kerk, op zaterdagavond liggen ze ook 

in het restaurant van Koningsvoorde, bij de aanvang van die 

viering. 
 

HISTORIE ZANGKOOR TROUWLAAN 

Over de beginjaren van het kerkkoor tot aan de heroprichting in 

1943 is niet veel bekend. Wel weten we dat op 6 mei 1923 de 

Gerardus Majellakerk aan de Wassenaerstraat in Tilburg werd 

ingewijd. Een gelegenheidskoor o.l.v. Frater Embertus zong een 

driestemmige mis van Perosi, op harmonium begeleidt door Frater 

Engelbertus.  

Om de koorzang op een hoger plan te brengen werd kort na de 

opening van de kerk in Tilburg de Korenbond “St. Dionysius” 

opgericht. Een bond van R.K. Kerkkoren in het dekenaat Tilburg. 

Het doel van de bond was: “verhoging van het geestelijke en 

muzikale peil van de kerkzangers”. Op het hoogtepunt had 

Tilburg 21 parochiekerken, met evenveel koren. 

Na het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) maakte het 

Gregoriaans plaats voor meer wereldlijke muziek, waardoor ook 

optredens elders mogelijk waren. Gedurende de jaren 70 van de 

20e eeuw kwam er een kentering. De ontkerkelijking leidde ertoe 

dat vele parochies werden samengevoegd. Na de fusie van de 

kerken in Tilburg-Zuid, tot één grote parochie, stond de 

Gerardus Majellakerk op de nominatie voor sluiting. Dankzij de 

grote inspanningen van de parochie heeft men de kerk weten te 

behouden.  

Het zangkoor Trouwlaan telt op dit moment ca. 20 leden, die elke 

vrijdagavond repeteren in de ontmoetingsruimte van de kerk. Per 

jaar worden er ca. 50 uitvoeringen gegeven. Hieronder vallen ook 

de concerten i.s.m. het Dameskoor van de kerk ‘Sursum Corda” en 

het “Mannenkoor 1001” uit Gilze.  
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Dit alles onder de bezielende leiding van dirigent Jo Adriaansen 

met als organist Wick van Puijenbroek. 

In september wordt elk jaar de zgn. Ziekendag georganiseerd 

door het Actie Comité Trouwlaan. De zieken, eenzame en 

nooddruftige uit de wijk gaan dan een dagje op stap met een 

aantal koorleden en andere vrijwilligers. In januari vindt het 

traditionele Driekoningen zingen plaats. Het koor treedt dan op 

in Tilburg en omgeving bij bedrijven en particulieren en halen 

geld op voor een goed doel.  

Het koor zingt in principe elke 14 dagen op zondag de mis om 

10.00 uur.  

Lid worden? Dat kan. Kom eens 

luisteren op de repetitie op 

vrijdagavond tussen 20.15 en 22.15 

uur in de ontmoetingsruimte van de 

kerk.  

Meer informatie op de website: 

https://www.hlgm.nl of op facebook 

https://www.facebook.com/parochiehlgm 

 

EERSTE COMMUNIE IN 2019 

Al verschillende keren is er gevraagd naar de datum van de 

eerste communie volgend jaar. Deze is nu vastgesteld op zondag 

19 mei 2019 om 10.00 uur in onze kerk.  Eind van dit jaar krijgen 

de kinderen van de Triangel die daarvoor in aanmerking komen en 

alle kinderen die bij ons bekend zijn een uitnodigingsbrief voor 

een eerste ouderavond in januari 2019.    

Kinderen die elders op school zitten kunnen zich aanmelden 

middels onze website: www.hlgm.nl/contact 

formulieren: eerste Communie. 

https://www.hlgm.nl/
https://www.facebook.com/parochiehlgm
http://www.hlgm.nl/contact
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Werkgroep eerste communie. 

 

JUBILEUMCONCERT ZANGKOOR TROUWLAAN 

 

Op zondag 7 oktober 2018 viert het 

Zangkoor Trouwlaan haar 75-jarig jubileum 

met een concert. Het concert vindt plaats in 

de kerk van Gerardus Majella aan de 

Wassenaerstraat. Aanvang 14.30 uur.  

Samen met het Zangkoor Trouwlaan en het 

Mannenkoor 1001 uit Gilze worden verschillende werken 

uitgevoerd van o.a. Mozart en Schubert. Daarnaast is er een 

optreden van het Seniorenorkest Hart van Brabant. In de pauze 

wordt er koffie geschonken en na afloop een drankje.  

Entree, koffie en drankjes zijn gratis.  

Dit alles kunt u ook terugvinden op de site van de Gerardus 

Majella: www.hlgm.nl en op sociaal media Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/parochiehlgm. 

 

Jubileum Dameskoor Sursum Corda 
 

Op 16 september 2018 hebben we in een goed gevulde Gerardus 

Majella kerk het 55 jarig jubileum gevierd. In een plechtige 

eucharistieviering zongen de dames onder andere liederen en de 

meerstemmige mis van Battman.  
Aan het einde van de viering vertelde Diaken Hans Vugs de 

geschiedenis van het dameskoor. Vooral de laatste 5 jaar waren 

moeilijk. Na het overlijden van de dirigent Ben Bastings, werd er 

gezocht naar een vervanger. Hans bedankte Jo Adriaansen voor 

zijn hulp, betreffende het instuderen van de nieuwe gezangen in 

de eucharistieviering .Tevens memoreerde hij aan het feit, dat 

http://www.hlgm.nl/
https://www.facebook.com/parochiehlgm
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hij bij zijn jubileum dringend verzocht werd nog minimaal 5 jaar 

de kar te trekken. Aan het jubilerend koor vroeg hij ook deze 

termijn te blijven zingen. 

Aan het einde van de viering werden 

Simone van Helvert, Joke Bertens 

en Betsie Ebbing door Diaken Hans 

Vugs naar voren geroepen. Namens 

alle leden van het dameskoor werd 

Simone onderscheiden met de 

pauselijke onderscheiding Pro 

Ecclesia et Pontifice . Zij is 28 jaar bij het dameskoor waarvan 

zij 25 jaar de functie van secretaris heeft vervuld. 

Daarna was er gelegenheid tot feliciteren en het nuttigen van 

een heerlijk stukje taart. 

 

Wilt U zich vóór 14 oktober as. aanmelden voor de 

Vrijwilligersavond van 25 oktober as. 
Graag uw aanmelding sturen naar: vrijwilliger@hlgm.nl of het 

strookje ingevuld afgeven in het secretariaat.  

Dit geldt ook als U een vrijwilliger wilt nomineren voor 

De Vrijwilliger Award. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vrijwilliger@hlgm.nl
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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  Gerardus Majellakerk 
zaterdag. 17.30 u Pio-kapel 

zondag. 10.00 u Kerk waarna koffie 

2de dinsdag 10.30 u Pio-morgen waarna koffie 

1ste vrijdag 10.30 u Pio-kapel waarna koffie 

   

  Koningsvoorde 
zaterdag. 19.00u Restaurant waarna koffie 

  

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 22 oktober 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 

http://www.hlgm.nl/
mailto:info@hlgm.nl
http://www.hlgm.nl/
https://www.facebook.com/parochiehlgm/

