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Aswoensdag 

27 februari  19:00 uur in GM 

                     19:00 uur in KV 

 

Deze maand koffiedrinken op  

Donderdag 20 februari om 

10:30 uur  

 

Aanbidding in de  

Pio-kapel donderdag  

6,13 en20 februari  

16:00 t/m 17:00 uur 

 

Communie voorbereiding  

5,12 en 19 februari 

om 15:00 uur 

 

 

 



2 

CARNAVAL – ASWOENSDAG – VEERTIGDAGENTIJD 

 

feb.Van 22 tot en met 25 februari vieren we Carnaval. Nog 4 

dagen de beentjes van de vloer om daarna meteen over te 

stappen naar de ernst van de dag, Aswoensdag. Met Aswoensdag 

beginnen we onze Veertigdagentijd, een tijd als voorbereiding op 

ons Paasfeest, het feest dat niet de dood, maar het leven het 

laatste woord heeft in ons leven. Met die voorbereidingstijd 

bekijken we ons zelf eens beter. En dan zal ons opvallen dat wij 

regelmatig iets fout doen en het is heel moeilijk om dat te 

vergeven en om vergiffenis te vragen. 

Want hoe jong of hoe oud we ook zijn, 

met ons zelf hebben we duizend en een 

smoesje om onszelf goed te praten.  

Onlangs las ik de volgende prachtige 

gedachte:  

Vergeven is niet kwaad met kwaad vergelden.  

Vergeven is de eerste stap zelf te zetten.  

Vergeven is niet iemand om een fout afschrijven.  

Vergeven is weer nieuwe kansen geven.  

Vergeven is niet blijven wrokken om een kwetsend woord. 

Vergeven is opnieuw vertrouwen schenken.  

Vergeven moet je geen zevenmaal.  

Maar zeventig maal zeven.  

Dat is: ALTIJD EN AAN IEDEREEN.  

Ik wens u allen prettige Carnavalsdagen,  

Een heel mooi begin van de veertigdagentijd op ASWOENSDAG  

Een tijd van meer aandacht voor de ander.  

 

Hans Vugs,  

diaken-pastor 
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UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA 

 
Op zondag 29 december 2019 kwam MILANY VAN DE WOUW 

met haar papa en mama, Roy van de Wouw en  Nelleke Hoevenaar 

naar onze kerk. Ook waren haar twee zusjes Andrea en Johanna 

met haar mee gekomen. Maar natuurlijk waren haar peettantes 

meegekomen nog wel drie in 

getal, te weten Samantha 

Hoogdoorn, Corien Lugter  en 

Jessica Janse. Haar opa’s en 

oma’s, ooms en tantes en heel 

veel vriendjes en 

vriendinnetjes waren ook van 

de partij. Het was een hele 

gezellige familie, die allemaal 

gekomen waren om Milany in 

onze geloofsgemeenschap te 

nemen en natuurlijk om daarna 

met zijn allen te feesten. 

Nadat Milany een kruisje op 

haar voorhoofd, haar lippen en 

in haar hartje had ontvangen kreeg zij dat natuurlijk ook van 

haar papa en mama, haar peettantes en alle opa’s en oma’s. Van 

heel veel kindjes kreeg zij een lief kusje. De drie peettantes 

hebben heel duidelijk naar Mylany gezegd, dat zij te allen tijde 

van harte welkom is bij hen en zij hoeft tevoren geen afspraak te 

maken. Nadat we aandachtig naar het verhaal van Jezus hebben 

geluisterd, zijn we alles bij elkaar gaan sprokkelen, wat we 

allemaal nodig hebben bij de doop. Water, een handdoek, olie en 

een prachtige doopkaars. Daarna hebben papa en mama, 

peettantes en alle kindjes samen een dak boven Milany gemaakt 
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en God gebeden, dat Hij Milany, maar ook ons allen mag 

begeleiden op onze weg door het leven. Papa en mama en 

peettantes hebben plechtig verklaard dat zij Milany heel goed 

zullen bijstaan op haar tocht door het leven. Bij de doop kreeg 

Milany de namen: Milany, Mary, Cornelia, Jacoba, Hendrica. 

Nadat zij een kruisje met H,. Chrisma-olie had ontvangen, heeft 

een van de peettantes haar nieuw doopkaars aangemaakt aan de 

Paaskaars en kregen alle kinderen een beetje van dat nieuwe 

vuur. Samen hebben we het Onze Vader gebeden en zijn daarna 

in een hele lange stoet naar Moeder Maria gegaan om haar dank 

je wel te zeggen en dat ook zij onze hemelse Moeder mag zijn 

voor Milany. Natuurlijk hebben we het lang zal ze leven gezongen 

en de doopklok geluid. De oma van Milany wist dat dit zou 

gebeuren en hield al bij voorbaat haar oren stevig dicht. 

 

Op zondag 12 januari 2020 was onze Piokapel te klein en moesten 

we uitwijken naar de grote kerk om alle blije mensen rondom 

SCARLETT KOCKEN te ontvangen. 
Met haar waren natuurlijk haar papa 

en mama, Daniël Kocken en Wendy 

Boogaars, haar zus Jazzlynn, haar 

peetoom en peettante Timothy 

Kocken en Mabel van Brunschot, haar 

opa’s en oma’s, haar vergrootouders, 

ooms en tantes en heel veel kindjes. 

Scarlett krijgt bij haar doop de 

namen: Scarlett Jackie Michelle, 

namen van haar opa’s. Daarmee willen 

Daniël en Wendy aangeven dat 

Scarlett geen eenling is, maar met veel mensen verbonden, waar 

zij steeds een beroep op mag doen. Jazzlynn mocht haar 
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doopkaars weer eens aansteken en de peetouders hebben aan 

Scarlett heel duidelijk beloofd , dat zij altijd bij hen van harte 

welkom is. Mama Wendy moest heel veel mensen af om voor 

Scarlett een kruisje op haar voorhoofd te ontvangen. Na het 

verhaaltje van Jezus aan het meer, hebben we alles bijeen 

gehaald, dat we allemaal nodig hebben voor de doop. Met heel 

velen hebben we een dak gemaakt boven Scarlett en God gebeden 

dat Hij haar en ons allen mag begeleiden op onze vrij moeilijke 

weg door het leven. Van harte hebben papa en mama, maar ook de 

peetoom en peettante tegen Scarlett gezegd dat zij altijd voor 

haar klaar ouden tan en dat ze van harte bij hen welkom is. 

Steeds mag Scarlett rekenen op hun 

aller steun. Mama hield trots haar 

dochter ten doop en peettante 

Mabel heeft met heel veel liefde het 

hoofdje van Scarlett afgedroogd. 

Met de H. Chrisma – olie hebben we 

een kruisje gemaakt op het 

voorhoofd van Scarlett en zoals die 

olie in ons lichaam dringt, zo mag de 

goede God voor altijd in haar wonen. 

Peetoom Timothy heeft haar nieuwe doopkaars aangemaakt aan 

de paaskaars en aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur 

gegeven. Zo wilde Scarlett al heel vroeg met iedereen samen 

alles delen. Nadat we het Onze Vader hebben gebeden zijn we in 

een hele lange stoet naar Moeder Maria gegaan. We hebben haar 

dank je wel gezegd voor alles wat zij voor ieder van ons doet en 

geraagd dat zij Scarlett, maar ook ons allemaal mag begeleiden 

en sturen op onze weg door het leven. Natuurlijk hebben we uit 

volle borst het lang zal ze leven gezongen en werd de doopklok 

eindeloos lang geluid. 
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Lang zullen ze leven 

 

 

  

 

 WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN 

 
Op zondag 8 december 2019 is heel plotseling JOSE 

PIJNAPPELS – VAN DE ZANDEN uit ons midden weg genomen. 

De kleinkinderen noemde hun oma van goud was. Zij hield van hen, 

zij waren alle drie voor haar 

even belangrijk. Als je op 

vakantie ging, of met de 

school op stap, of met papa 

en mama mee, dan was altijd 

het laatste woord van oma, 

laat weten als je aangekomen 

bent, want anders heb ik geen 

rust. Een moeder en oma 

waakt dag en nacht over jou, als jij laat thuis komt, zij is wakker 

en gaat pas slapen, als jij, nadat je even haar goede dag hebt 

gezegd, in je bed bent gekropen. Ja, en moeders horen en 

verstaan alles. Voor jij er erg in hebt heeft zij het al verstaan en 

misschien ook al een antwoord op gegeven. Jouw José heeft een 

hele grote indruk op jou gemaakt Willem, het is een schat van 

een vrouw, waar ik 46 jaar mee door het leven mocht gaan. En 

vrouw, moeder en oma die geweldig was, die voor iedereen een 

luisterend oor heeft en ook nog oprecht jou raad kan en mag 

geven. Het meest kenmerkend, naast haar moeder en oma zijn, 

was de aandacht en interesse met name in de gehandicapte mens. 
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Zij genoot er van om met deze mensen te mogen omgaan, om ze 

te begeleiden en ook hen te laten genieten van het leven. Samen 

bingo spelen, samen met elkaar je hobby’s uitoefenen, elkaar 

helpen en steunen. Niet laten merken, och wat jij toch onhandig, 

neen samen maken we er iets moois van. En dan zag je dat hele 

gezicht van jullie oma mee genieten. Maar het allerbelangrijkste 

in haar leven was wel: het samen zijn van de hele familie. Zij 

genoot er ook van als je haar mee op 

stap nam, een wandelingetje maken en 

dan ergens even wat drinken. Samen de 

verjaardag vieren en niet vergeten 

Sinterklaas en het Kerstfeest. En als 

zij dan die blijde gezichten rondom 

haar zag, dan was zij de koningin te 

rijk. Jullie 45-jarig huwelijksfeest was 

wel iets bijzonders. Met zijn allen 

groot en klein naar Duitsland, naar 

Winterberg. Ja oma was niet goed ter 

been, dus werd er voor haar een 

rolstoel mee genomen. En ze zou graag 

die berg opgaan en daar in dat café 

wat gaan drinken. Geen probleem oma, wij trekken en duwen jou 

naar boven. Jij komt boven en daar gaan we samen iets drinken. 

Ja die monden waren veel groter dan ze eigenlijk wisten. Het was 

geen sinecure om die beladen rolstoel boven te krijgen, maar het 

zou de familie Pijnappels niet zijn, als zij die klus niet konden 

klaren. De koffie, thee en het biertje smaakte des te lekkerder.  

José, mam en oma dank je wel voor alles wat je voor ons gedaan 

en betekend hebt. Rust nu maar uit, maar wil ons allemaal 

begeleiden op onze weg door ons verdere leven.  

Rust zacht. 
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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 Locatie Intentie januari 

1 &2 feb. 

DK 

 

 

 

19.00 

21.00 

10.00 

 

 

 

 

KV 

 

 

GM 

 

GM 

 

Fien Hultermans –v. Hautum 

Ineke Vugs – v. Etten 

Jan Sloot 

Netty van Gorp –v.d Pluijm 

Wil Dusée 

Leonie v.d.Bosch- v. Dijk v.w. 

1ste JGT 

Jan Formannoij v.w. VJD 

Pierre Snels 

Joos den Biesen 

Walter den Biesen 

Emiel den Biesen 
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8&9 feb. 

 

 

HK 

 

17.30 

19.00 

10.00 

 

 

 

KV 

 

GM 

 

GM 

 

Ineke Vugs – v. Etten 

Fien Hultermans-v. Hautum 

Wil Kolen v.w. JGT 

Jan Sloot 

José Pijnappels-v.d. Zanden 

1516 feb. 

 

DK 

17.30 

19.00 

10:00 

 

KV 

 

GM 

 

GM 

Jan van Hautum v.w. JGT 

Frans v. Beurden v.w. JGT 

Leoni van Den Bosch –v. Dijk 

v.w. 1ste JGT  

Ineke Vugs-v. Etten 

Jan Sloot 

Pierre Snels 

Joos den Biesen 

Walter den Biesen 

Emiel den Biesen 

Jan van Lieshout v.w. JGT 

22&23feb. 

 

 

HK 

 

17:30 

19:00 

10:00 

 

 

KV 

 

GM 

 

GM 

Fien Hultermans- v.Hautum 

Wil Dennisen v.w JGT 

Netty van Gorp –v.d. Pluijm 

Ineke Vugs –v. Etten 

Jan Sloot 

Ben Bastings 

Mariette Adam – Dirken v.w. 

6de JGT 

29&1 

Maart 

 

DK 

 

 

17:30 

19:00 

10:00 

 

KV 

  Tina Snoeren v.w JGT 

Henk Lammers v.w. JGT 

Netty v.Gorp – v.d. Pluijm 

Ineke Vugs –v. Etten 

Jan Sloot 

Wil Dusée 

Pierre Snels 

Joos den Biesen. 

Walter den Biesen 

Emiel den Biesen 
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GEHEUGENSTEUNTJES  

  

Datum Tijd. Locatie Activiteit 

5 feb. 15:00   GM Communie voorbereiding 

5 feb.  20:00  GM Doopvoorbereiding 

6 feb. 16:00  GM Stille aanbidding 

7 feb. 10:30  GM 1ste Vrijdag v de maand 

11 feb. 10:30  GM Pio Ochtend 

12 feb. 15:00  GM Communievoorbereiding 

13 feb. 16:00  GM Stille aanbidding 

18 feb. 10.00  GM Redactievergadering 

19 feb. 15:00  GM Communievoorbereiding 

20 feb.  10:30  GM Koffieochtend 

20 feb. 16:00  GM Stille aanbidding 

26 feb. 19:00 KV  Aswoensdag 

26 feb. 19.00  GM Aswoensdag 
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SCHELPENVIERING  

 

Op zondag 2 februari is deze viering om 14.00 uur in de kerk. 

Alle ouders die in 2019 hun 

kindje hebben laten dopen 

worden hiervoor uitgenodigd. 

De doopschelp die in het hele 

jaar in de kerk heeft 

gehangen en waarmee het 

kindje gedoopt is, kunt u dan 

mee naar huis nemen. 

 

ONZE NIEUWE PAASKAARS 2020                                                 

 

Na de veertigdagentijd wordt het over de hele wereld Pasen, het 

feest van de Verrezen Heer, Hij die ons verlost 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 de regenboog. Toen God alle 

mensen en de dieren door de vloedgolf had verdelgd, 

omdat ze God alleen maar pijn deden, door hun 

gevloek en hun eerbied voor alle andere goden, heeft 

Hij met Noach een belofte gedaan in de vorm van 

een regenboog. Steeds als die regenboog aan de 

hemel staat wil dat zeggen dat God zijn gegeven 
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woord met de mensen niet vergeet. Mogen we in deze Paastijd 

God bidden dat we allemaal de kracht krijgen om onze God 

steeds te prijzen en te loven en dat wij geen andere goden gaan 

aanbidden. 

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. 

 

DOOR GUUS EN BERTHA 

 

Ok namens onze Guus wens ik jullie een zaolig nieuwjaar en alle 

goeds in dees nieuwe jaor. 

Witte gullie dé onze pastoor Hans Vugs end van het vorige jaor 

we cente over há en dettie z’n  eige unne nieuwen auto hé gedaon 

Zunne vorige, dé rooi ding, hettie ingerolen vur unne witte mé 

zwarte auto van ’n ander merk. As nou dè zwart geel was gewist, 

reed diee pastoor van ons in unne paus mobiel rond! 

 

Op 6 januari was er kender 

nevendienst en na de mis kwamen er 

grote en klein driekoningen schon 

liedje zongen vur dé klen kiendje 

Jezus in de kribke.                 

Iedere maond nodigt Hans jullie ut 

om koffie te komen drinken, mar 

net als in de kerk zie de iedre 

maond dezelfde gezichte, terwijl het altèd erg gezellig is en 

Christa iedre maond un aander stuk taort bakt. 
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Op 3 maort kregen we allemaol als kerkbezoeker unne 

nieuwsbrief. Dé was wir wa aanders dan mondeling of 

computerbericht. 

 

Op 17 maort schrok iedereen  z’n eige rot toen er tijdens de mis 

unne vremdeling de kerk binne kwaam wandelen. En dé was nie 

Sinterklaos. We hielden ‘m allemaol in de gaote en zelfs Hans 

kreeg gin aondacht mir vur zunne preek. Toen ie de kerk wir 

verliet, draoide Martijn gauw de deur op slot en waren we wir bij 

elkaor en was de rust gauw wir teruggekeerd. 

 

Op 19 mei was de 1e communie en voor sommigen leek het wel hun 

1e bruiloft. Een meisje had zo’n grote 

hoepelrok aan, dat ze niet op een gewoon 

stoeltje kon zitten. Ze huilde al 

halverwege de mis omdat ze deze jurk 

niet wilde maar van moeder aan moest.  

En wat dacht je van het vervoer bij die 

1e communie?  Ze  kwamen met een koets 

en een limousine. Nog even en de 

Trouwlaan wordt  een opstijgings-en 

landingsbaan. 

 

Op 30 mei was het Hemelvaart en tijdens de dienst voelde Ad 

zich niet lekker worden en werd er bij de consecratie niet 

gezongen. Hij wilde deze dag toch niet letterlijk nemen. Gelukkig 

op zondag 2 juni was hij er weer en vertelde dat hij op ’n uitvaart 

waarschijnlijk ies verkeerd had gegeten. Ok jij moet er op 7 mei 

2023 bij zijn. 
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Op 29 september was Hans met een groep parochianen naar 

Lourdes. Dieen dag was t stampdruk in de kerk. Ze stonden in 

rijen van 3 opgesteld om naor binne in de kerk te kunnen. Nee, 

geintje, alles bij elkaor waren er 45 mènse in de kerk. 

 

Op 20 oktober was Carla van Deursen 50 jaor postboie vur de 

kerk. Die is toch nog nie zo oud. Is die 

mee d’r fiets tussen d’r benen geboren?  

Jè en ge ziet ut jong lere fietse en nauw 

in unne scootmobiel dur ’t lève. Maar ze is 

nog steeds in functie en witte wè ze altij 

zé? Van oe wèrk oe hobby maoke dan 

houdet lang vol. 

 

Op 24 november kreeg dieen dirigent van ons herenkoor de Pro 

Ecclesia et Pontifice. 

Normaol gesproke laoten die heren zich nie zien en zingen ze 

boven op ’t koor. Mar na kwame ze mee de communie nar beneé en 

konne we es zien wie altij zo schoon zingen, Ik heb ze allemaol es 

goe bekeken en was verbaosd dat ‘r ut vaok van die maogere 

mannen zoveul geluid kan kome. 

Mee Kerstmis was ik in de mis van half 8. ’T was nie alleen buiten 

mar ok in de kerk harstikke donker. Toen de priesters en de 

misdienaars naor vurre kwaome, had eén van die klène 

misdienaars ’t kiendje Jezus in d’r èrme en legde die in ’t kribke. 

Dè was ’n emotioneel moment. Er werd schon gezonge dur ’t 

kenderkor ut Breda. 

 

 

 

 



15 

DRIEKONINGEN ZINGEN VOOR ACTIE COMITÉ 

TROUWLAAN 

 

Op maandag 6 

januari trok de 

driekoningen 

karavaan van het 

Zangkoor 

Trouwlaan weer 

door de straten van 

Tilburg en 

omgeving. Dit jaar 

alweer voor de 51e 

keer. Omdat 6 

januari dit jaar op maandag viel konden niet alle vertrouwde 

adressen worden aangedaan, omdat deze gesloten zijn.  Op 

andere plaatsen in Tilburg werd al op 5 januari dit feest gevierd. 

Het Zangkoor Trouwlaan houdt toch vast aan de officiële datum. 

Gezongen werd voor het Actie Comité Trouwlaan, die dit jaar 50 

jaar bestaat en zich inzet voor de ouderen, zieken en de eenzame 

medemens. Op het eind van de avond kon de balans worden 

opgemaakt en constateerde we dat er een aanzienlijk bedrag is 

opgehaald. 

 

Harry L.M. Hendriks 
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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. 17.30u Pio-kapel 

zondag. 10.00u Kerk waarna koffie 

2de dinsdag 10.30u Pio-morgen 

1ste vrijdag 10.30u Pio-kapel 

   

  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 18 februari 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 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/

