De Brug

Kindernevendienst
Zondag 3 maart
Om 10:00 uur

Aanbidding in de
Pio-kapel donderdag
14, 21 en 28 maart
16:00 t/m 17:00 uur

Jaargang 16, maart 2019

Deze maand koffiedrinken op
donderdag 21 maart om
10:30 uur

Eerste
Communie
voorbereiding
Woensdag 13
20 en 27 maart 2019
om 15:00 uur

Carnaval en Aswoensdag
Aan het begin van de nieuwe
maand maart gaan we samen
weer, voor zover dat
mogelijk is, de bloemetjes
met Carnaval buiten zetten.
We mogen even alle leed en
droefheid vergeten, om
daarna met volle overtuiging
het askruisje op
Aswoensdag te ontvangen.
Op die dag zal er ’s avonds om 19.00 uur zowel in onze kerk
als in Koningsvoorde een viering zijn, waarbij u dat teken op
uw voorhoofd ontvangt. Dat is niet zo maar een teken, maar
als je let op de woorden die daarbij worden uitgesproken:
‘gedenk mens dat gij van stof zijt en tot stof zult
wederkeren.’, dan is dat niet niets, maar een aansporing aan
ons allen om het belangrijkste van heel ons leven in de gaten
te houden. Daar mag ook vrolijkheid en gein bij zijn, maar
ook dat we met elkaar rekening houden en elkaar nemen
zoals we zijn met onze vele goede eigenschappen, en ja
jammer genoeg hebben we ook allemaal onze stekels.
Wanneer we rekening houden met elkaar, worden we een
licht voor elkaar, en dat mogen we in de komende
Veertigdagentijd ons eigen maken.
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
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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..
Een gezellige Carnaval en een goede voorbereiding op ons
Paasfeest.
Hans Vugs,
diaken-pastor
KERKBALANS 2019
Het thema van de kerkbalans is:
GEEF VOOR JE KERK.

In de vorige Brug hebben we
aandacht geschonken aan de Kerkbijdrage. Ik ben begonnen
met iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen
om die dank je wel te zeggen. Het is een van de manieren
om onze parochie te laten bestaan. Zeker in deze tijd
moeten we de handen ineen slaan. Het is niet niets wat er
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allemaal in de kerk gebeurd is, daar mogen we niet te licht
over doen.
Gelukkig hebben al heel veel mensen positief op die oproep
gereageerd. Velen hebben naar aanleiding van het
persoonlijk schrijven al weer hun kerkbijdragen over
gemaakt. Daarvoor mijn allerhartelijkste dank. Maar mocht
u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om al iets over te
maken, geen nood, maat vergeet het door de drukte van alle
dag niet. Onze kerk heeft het keihard nodig, willen we
tenminste openblijven en het eeuwfeest, zondag 7 mei
2023, samen gaan vieren. We springen niet te royaal om
met ons aller geld, maar de kerk moet wel verwarmd zijn als
we bij elkaar komen, ook de lampen moeten branden, er
moeten boekjes zijn zodat we mee kunnen lezen en bidden,
en dat alles kost geld. In heel onze parochie hebben we
geen betaalde krachten, we zijn allemaal vrijwilliger, dus
daar gaan de euro’s niet aan op. Mag ik u allen vragen om uw
aandeel aan onze parochie over te maken, zodat we en als
parochie blijven bestaan en bijeen kunnen blijven komen om
te vieren, te dopen en als het moet om iemand uitgeleide te
doen. Bij voorbaat dank u wel en het gaat u allen goed.
Hans Vugs,
diaken – pastor.
UIT ONZE PAROCHIE AGENDA.
WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:
Op 28 januari 2019 is te midden van allen die haar heel lief
waren, in de leeftijd van 92 jaar, rustig overleden: LEONIE
VAN DEN BOSCH VAN DIJK.
4

Jullie moeder en oma en overgrootmoeder is een heel
bijzonder mens. In het grote gezin van Bakker van Dijk was
zij een nakomertje en wel nummer 13, die 12 broers en
zussen boven zich had en die haar allemaal heel goed
verwend hebben. Want kreeg zij het bij haar vader of
moeder niet voor elkaar, een van de broers en zussen had
altijd wel medelijden met onze kleine meid. En weer kreeg
zij haar zin. Daar heeft zij vele jaren grof misbruik van
gemaakt, maar wie van ons zou dat
ook niet gedaan hebben? In de
bakkerij en in de winkel hoefde jullie
moeder en oma niet te werken, daar
had zij haar oudere broers en
zussen voor. Zij mocht altijd spelen
en was ook altijd op weg, maar niet
thuis. Dat heeft zij tot haar 90ste
verjaardag volgehouden.
Zij heeft het altijd goed gehad en
werd door iedereen met open handen ontvangen. Ook bij
haar werd je met open handen ontvangen, maar voor je bij
haar kon komen moest je wel een hele duidelijke en goede
afspraak maken, want jullie moeder en oma was altijd, zoals
jullie het verwoordde: op reep!! Toen zij op 2 juni 1953 met
haar Ries in de kerk van de Hoefstraat in het bekende
huwelijksbootje stapte, kwam daar maar weinig verandering
in. Met mensen omgaan, iets voor mensen doen, organiseren,
want kort gezegd: het was een regeltante, dan was zij in
haar element. Je kon haar ook vinden met haar gezin er op
uit, naar Oostenrijk in Tirol, naar Limburg, het waren hele
gezellige tijden. Niets kwam je dan tekort.
Uit een bakkersfamilie komend, ben je natuurlijk ook
besmeurd met bakken en koken. Kokkerellen dat deed zij
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heel graag. Als er een gewone zondag was, dan stonden er
altijd twee of drie taarten gereed, want het was altijd de
zoete inval bij de familie van den Bosch. En niemand mocht
iets te kort komen. Helemaal in haar element was ze toen
zij in het bestuur kwam van de Katholieke Ouderen Bond
afdeling Trouwlaan. Het leiden van die club, deed zij maar al
te graag en zij organiseerde van alles wat maar ergens werd
geopperd. Reisjes naar steden in ons land, vakanties van een
week ergens in het noorden of midden van Nederland. En ja
de laatste tientallen jaren ook geheel georganiseerde
reizen naar het Buitenland: Duitsland en Oostenrijk. In een
mum van tijd waren al die reizen volgeboekt en zij genood
ervan, dat er op den duur zo’n hechte groep ontstond van
alle mensen die met elkaar op vakantie wilde. En natuurlijk
de relaties die daaruit ontstonden voor het dagelijkse
leven. Naast de reizen, organiseerde zij ook Bingo’s, de
hobbyclub, maar ook de mensen die bijeen kwamen om
samen allerlei soorten kaarten te maken. Dat heeft zij tot
het einde van haar leven zelf ook gedaan. Zij had alle
hulpmiddelen keurig gegroepeerd in haar bezit, en hielp
iedereen waar maar te helpen was. Zelfs haar huis stelde
zij ter beschikking om daar buiten club verband om, te
werken aan kaarten en borduursels. Voor de bingo ging zij
zelf op pad om de prijzen bij elkaar te schooien, heel haar
berging in de Noordhoekring stond vol met prijzen die zij
waar dan ook bijeen geschooid had. Steeds was zij en route
om van alles te krijgen. Mag zij nu rusten in vrede, Leonie
dank je wel.
ONZE NIEUWE PAASKAARS 2019
Na de veertigdagentijd wordt het over de hele wereld
Pasen, het feest van de Verrezen Heer, Hij die ons verlost
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heeft van de zonden, Hij die gezorgd heeft dat wij door de
dood heen voor altijd blijven leven. En om dat te vieren,
steken we een hele nieuwe Paaskaars aan, het symbool van
de verrezen Heer. Die grote Paaskaars in onze
kerk wordt rijkelijk versierd met elementen
uit onze godsdienst. Heel opvallend is het
teken van de P en X door elkaar, het symbool
voor de Man uit Nazareth Jezus Christus,
natuurlijk het jaartal en een afbeelding van
mensen die met elkaar verbonden zijn.
Meer dan ooit is het voor ons allen heel
belangrijk dat wij met elkaar verbonden
blijven. Van alle kanten worden we bedreigd om
uit elkaar te vallen. Mogen we in deze Paastijd
God bidden dat we allemaal de kracht krijgen
om elkaars arm te blijven vasthouden, dat we
elkaar steeds weer opnieuw bevestigen in ons
geloof, in de verrezen Heer en dat we samen
de weg van Jezus Christus mogen en moeten
gaan. Een kopie van de grote Paaskaars kunt u
ook kopen, om deze thuis in alle rust en op
speciale momenten te laten branden. Een intekenlijst en
voorbeeld is op het publicatiebord in de ontmoetingsruimte
te vinden.
Ze zijn er in diverse maten:
25 cm hoog: €22,00
30 cm hoog € 28,00
40 cm hoog € 35,00
60 cm hoog € 60,00.
Ze zijn te bestellen tot en met 31 maart 2019, tijdens
kantooruren of in de ontmoetingsruimte van de kerk. Of
middels onze website: www.hlgm.nl
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Hans Vugs. diaken-pastor.

Intenties in de Gerardus Majella
kerk & Koningsvoorde
GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends
ZG=Zanggroep

Tijd
2&3 mrt
ZG
DK

17:30
19.00
10.00

6 mrt
Aswoensda
g

19.00
19.00

9&10 mrt

17.30
19.00
10:00

HK

Locatie
GM
KV
GM

GM
KV

GM
KV
GM

Intenties maart
Jan Sloot
Ineke Vugs – v. Etten
Pastoor Jacques Schrauwen
Will van Lierop-Bakels
Fien Hultermans
Pierre Hultermans
Ad van Hautum v.w. JGT
Henk van Kerckhoven
Anja Diepenhorst
Attie Corbeels-Jansen
Overleden familie van IerselJansen v.w. verj.
Ineke Vugs – v. Etten
Jan Sloot
Jan Uijt de Haag
Pastoor Jacques Schrauwen
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16&17 mrt
HK
DK

17:30
19:00
10:00

GM
KV

23&24 mrt

KV

HK

17.30
19.00
10.00

30&31 mrt
FR
DK

17.30
19.00
10.00

GM

GM
GM

GM
KV
GM

Riet de Boer v.w. 1e JGT
Ineke Vugs – v. Etten
Jan Sloot
Pastoor Jacques Schrauwen
Fien Hultermans
Oma van Hautum
Trees de Regter
Leon van Bergen v.w. JGT
Joke Schijvens-Verhoeven
v.w.1e JGT
Hannie Rossou-Dankers v.w.
1e JGT
Ineke Vugs- van Etten
Jan Sloot
Will van Lierop-Bakels
Frans-Josef Oeijen
Nel Vingerhoets-van den Berg
Corrie Schoutens-van Gulik
v.w. verj.
Pastoor Jacques Schrauwen.
Ben Bastings v.w. 1e JGT
Nel Vingerhoets-van den Berg
v.w. 1e JGT
Frans Bastings v.w JGT
Ineke Vugs- van Etten
Jan Sloot
Fien Hultermans
Harrie Raaijmakers
Jan van Hautum v.w. JGT
Pastoor Jacques Schrauwen
Harrie de Brouwer v.w. JGT
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GEHEUGENSTEUNTJES

Datum
1 mrt
3 mrt
6 mrt
12 mrt
13 mrt
13 mrt
14 mrt
20 mrt
21 mrt
26 mrt
27 mrt
28 mrt

Tijd.
10:30
10.00
19.00
19.00
10.30
15:00
20.00
16.00
15.00
10.30
16.00
10.00
15.00
16:00

Locatie
GM
GM
GM
KV
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

Activiteit
1ste vrijdag v.d. Maand
Kindernevendienst
Aswoensdag
Aswoensdag
Pio Ochtend
Communievoorbereiding
Doopvoorbereiding
Stille aanbidding
Communievoorbereiding
Koffieochtend
Stille aanbidding
Redactievergadering Brug
Communievoorbereiding
Stille aanbidding

Carnaval
Carnaval wordt gevierd
op de drie of vier dagen
vóór Aswoensdag, 2 tot
en met 5 maart, het
begin van de
Veertigdagentijd. Het
woord carnaval’ is
afgeleid van het
Latijnse: carne vale =
‘weg met het vlees’! Nog
even uit de band
springen voordat de tijd
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van ‘vasten’ begint. Vroeger betekende dat, dat men in de
veertigdagentijd met eten en drinken het wat minder deed.
Ook feesten werden er niet gevierd of werden verschoven
naar de zondag. Het op deze manier ‘vasten’ is wat uit de
tijd geraakt. Toch is deze voorbereidingstijd op Pasen heel
belangrijk. Het is een tijd van bezinning en wat meer oog
hebben voor de mensen die het minder hebben dan wij. In
deze periode wordt ons gevraagd om ook te denken aan
mensen ver weg in landen waar onze hulp hard nodig is voor
onderwijs en ziekenzorg. Dit jaar wordt via de Vastenactie
onze hulp gevraagd voor onze zusters van de Oude Dijk die
in de missiegebieden werkt.
De collectebus staat in de ontmoetingsruimte en de grote
inzameling is met Pasen.

Op de website: www.hlgm.nl/
Het laatste nieuws of
veranderingen van de Brug!
https://www.hlgm.nl/agenda/
Wil t U de kerk van de
parochie Gerardus Majella bekijken?
Kijk op
https://www.hlgm.nl/parochie/kijkje in de kerk
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Secretariaat: Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. 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
zaterdag.

19.00u

Gerardus Majellakerk
Pio-kapel
Kerk waarna koffie
Pio-morgen
Pio-kapel
Koningsvoorde
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 26 maart 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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