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1ste vrijdag viering op 3 juli 

7 augustus  om 10:30 uur 

in de grote kerk 

 

Wij wensen iedereen een 

fijne vakantie toe 

Deze maand is er wel stille 

Aanbidding in de grote kerk 

op 2,9,16,23 & 30 

juli 

6,13,20 & 27 

augustus 

Op donderdag 23 juli & 20 

augustus is er 

koffieochtend. (1,5 meter 

van elkaar!) 

aanvang 10:30 

uur. 
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VAKANTIETIJD. 

 

Na 11 maanden aan een stuk werken, klaar staan voor de ander, 

heeft iedereen een mooie vakantie verdiend. Zeker in het jaar 

waar de wereld werd opgeschrikt door het Corona-virus. Alles 

werd lam gelegd, we moesten een nieuwe omgangsvorm vinden van 

1,5 meter afstand. We mochten geen 

handen meer geven en maak de rij maar 

langer. 

Een vakantie die op maat gemaakt is, 

voor iedereen op zijn manier. Voor de 

een wordt het een verre reis, genieten 

van het landschap en de cultuur, die zo 

heel anders is dan hier in ons landje, 

voor de ander is het rond ‘t huis, om tot rust te komen, om zaken 

waar we nimmer aan toe komen eens af te werken, om zo maar 

eens zalig niets te doen, om de familiebanden weer eens aan te 

halen, noem maar op welke reden dat jij zou willen aanhalen.  

Alles is goed, alles mag en kan in jouw vakantie. Elf maanden 

moeten we in het gareel lopen, nu moet het even niet.  

Mogen we een hele mooie, gezonde, zonnige tijd tegemoet gaan, 

mogen we in die periode zo genieten dat we zelfs God weer in ons 

leven tegen komen.  

Mogen we voor elkaar oren en ogen zijn, mogen we onze handen 

lenen aan elkaar en zelfs een eindje met elkaar optrekken.  

 

Zo wordt onze vakantietijd een tijd van veel geluk en vrede. 

Prettige vakantie en tot ziens  

 

Hans Vugs,  

diaken-pastor 
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UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA 

 

Op zondag 14 juni 2020 kwam GIOIA DE WIT met haar 

mama Maxim Lambregts, met haar peetoom Guido Deckers en 

peettante Natasja Deckers – de Wit, met haar opa’s en oma’s, 

met ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes naar 

onze kerk om opgenomen te worden in onze geloofsgemeenschap. 

Mama beloofde heel plechtig om 

haar lieve schat met heel veel 

goedheid en warmte te 

begeleiden op haar nogal 

moeilijke weg naar 

zelfstandigheid. Haar peetouders 

hebben beide heel duidelijk 

beloofd dat Gioia te allen tijde 

van harte welkom is bij hen en 

dat zij nimmner tevoren een 

afspraak hoeft te maken door 

middel van haar gsm.metje. Veel 

kinderen hebben tegen Gioia 

gezegd dat zij met hen mee mag 

spelen, de grotere kinderen  hebben de mama van Gioia beloofd 

dat als zij weg moet en niemand is in de gelegenheid om op Gioia 

te passen, dat zij dat dan wel willen doen. Nadat Gioia het 

kruisteken op haar voorhoofdje, haar lippen en in haar hart had 

ontvangen, heeft mama een kruisje op haar voorhoofd gezet, 

peetoom en peettante hebben ook een kruisje aan Gioia gegeven 

en daarna is mama met haar Gioia naar de opa’s en oma’s gegaan 

om een kruisje te vragen. Van heel veel vriendjes en 

vriendinnetjes  



4 

Heeft Gioia een lief kusje gekregen. Daarna hebben we 

geluisterd naar het 

verhaal van Jezus. 

Toen werd het even 

een drukte van 

jewelste, want met 

mama, peetouders en 

alle kinderen hebben 

we een dak boven Gioia 

gemaakt en God 

gebeden dat Hij haar 

en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Mama 

en de peetouders hebben beloofd om er steeds voor Gioia te zijn 

en hebben toen hun geloof beleden. Nadat Gioia het koude water 

over haar hoofdje voelde stromen, gaf ze geen enkele kick. Ook 

bij het ontvangen van het H. Chrisma-olie sliep zij gewoon door. 

Peetoom Guido heeft de prachtige doopkaars van Gioia 

aangestoken en alle kinderen groot en klein kregen een beetje 

van dat nieuwe vuur. Daarna hebben we samen God gebeden in 

het Onze Vader waarna we in een grote opstoet naar Moeder 

Maria zijn gelopen. Daar heeft iedereen zijn kaarsje neergezet 

en nadat we Maria bedankt hebben voor alles wat zij steeds weer 

voor ons doet, hebben we wel gebeden dat zij Gioia en ons allen 

mag beschermen op onze weg door het leven. Uit volle borst 

hebben we het lang zal zij leven gezongen en natuurlijk de 

doopklok geluid. Thuis werd het feest verder voortgezet. 
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Op diezelfde zondag hebben we tijdens de eucharistievieringen 

van 10.00 uur de Eerste Communie van Iris Verhagen 

gevierd. Iris was die morgen met papa en mama, met haar zus 

Fleur, met opa’s en oma’s, en peetoom en peettante naar onze 

kerk gekomen om met alle mensen samen het Brood van Christus 

te breken en te delen. Eigenlijk was de 

Eerste Communie op zondag 19 april 

2020, maar door het Corona-virus kon 

dat op die dag niet doorgaan. Nu vieren 

we de Eerste Communie op zondag 20 

september 2020, maar dat vonden de 

ouders van Iris te laat en daarom heeft 

Iris haar Eerste Communie alleen gedaan. 

Iris moet alles gluten vrij krijgen, dus zij 

mocht uit de kelk een gluten vrije hostie 

nemen. Deze zondag vierden we in de 

kerk Sacramentsdag, het feest van de instelling van de 

Eucharistie. In de Goede Week, op Witte Donderdag, kun je dat 

niet vieren, dus doen we dat later. Tijdens de viering hebben we 

datgene wat er gebeurd was op die dag voordat Christus aan het 

Kruis gestorven is, aan de hand van het mooie, grote mozaïek 

verteld. Aan het einde heeft Iris een roos gebracht naar Moeder 

Maria en hebben we samen met alle mensen die in de kerk waren 

het Weesgegroet gebeden. Natuurlijk hebben we samen het Lang 

zal zij leven gezongen. 

 

 



6 

Givt: 

 

Het is niet meer vanzelfsprekend dat 

iedereen contant geld bij zich heeft, 

want bijna iedereen betaalt met de 

pinpas. Dit is alleen maar versterkt 

door de corona-crisis. Maar dit heeft 

een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de 

supermarkt, kan je bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de 

collecte in de problemen komen.  

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want wij gaan vanaf 1 

Juli van start met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je 

met je smartphone kan doneren. Dat doen wij samen met Givt; 

het bedrijf dat deze oplossing maakt. Geef je liever contant? 

Geen probleem, want naast het geven met je smartphone kan je 

altijd contant geld blijven geven aan de collecte.  

Vanuit een kerk zijn een aantal mensen een initiatief gestart, 

Givt, om het mogelijk te maken aan de collecte te geven zonder 

contant geld, waarbij de dienst zo min mogelijk wordt verstoord. 

Tijdens de ontwikkeling is vooral nagedacht over wat de 

gebruiker prettig vindt. Het resultaat is dan ook een zeer 

gebruiksvriendelijke app. Uiteraard zou het mogelijk zijn om een 

pinautomaat neer te zetten in een kerk, maar daar kleven nogal 

wat nadelen aan. Zo'n automaat in de kerk is niet alleen duur en 

onhandig, maar bovenal heb je bij het betalen met je pinpas niet 

het gevoel dat je iets geeft, maar dat je een betaling doet. Givt 

vindt het juist belangrijk dat het gevoel van geven behouden 

wordt. 
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Hoe werkt het? 

De oplossing van Givt werkt met een smartphone, een Apple of 

een Android, en een Givt-zender in de collectezak of -mand. De 

gever geeft in de Givt-

app aan hoeveel hij of 

zij wil geven en haalt de 

telefoon langs de zender 

in de mand of zak en de 

gift is gedaan. Het lijkt 

daarom heel erg op 

geven met contant geld. 

Ook is het mogelijk om 

te geven door het 

scannen van een (Givt-

)QR-code, wanneer je 

thuis de Livestream volgt, of door je doel te selecteren uit een 

lijst in de app. Het systeem is zo gemaakt dat er geen 

internetverbinding nodig is tijdens het geven. Net als bij contant 

geld blijft de gever anoniem, zodat de penningmeester niet kan 

zien hoeveel iemand heeft gegeven. Een ander voordeel van geven 

met Givt is dat iedere gebruiker elk jaar in de app een overzicht 

kan opvragen van al zijn giften aan ANBI-geregistreerde 

organisaties. Dit overzicht wordt bij de belastingaangifte door 

de belastingdienst geaccepteerd. 

 

Wat heb je nodig om te geven met de smartphone? 

Om te geven met Givt heb je natuurlijk een smartphone nodig 

(Android of iOS) met daarop de Givt-app. Je kunt na het 

downloaden je e-mailadres invoeren en meteen beginnen met 

geven. Je verdere registratie kan je op een later moment 

afronden. Bij je registratie vul je een aantal persoonlijke 

gegevens in (denk hierbij aan je adres, mobiele nummer en 
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rekeningnummer). Ook geef je een machtiging af zodat er geld 

van je rekening kan worden afgeschreven. De Givt-app is zo 

ontworpen dat je makkelijk door dit proces wordt geleid.  

 

Stapsgewijze uitleg voor gebruik van de Givt-app tijdens de 

collecte: 

1. Download de Givt-app in de App Store (iOS) of in de 

Google Play Store (Android), of via 

https://www.givtapp.net/download 

2. Maak een account aan en vul je gegevens in. Je kunt al 

beginnen met gebruik van de app door alleen je emailadres 

op te geven; de andere gegevens kun je dan thuis invullen 

3. Kies nu het bedrag dat je wilt geven 

4. Kies voor ‘Volgende’ 

5. Kies voor ‘Geven aan een collectemiddel’ 

6. Zorg ervoor dat Bluetooth aanstaat, anders krijg je een 

melding om die te activeren! Haal nu met één simpele 

beweging je smartphone langs de collectezak.  

7. Gefeliciteerd! Je hebt met Givt gegeven! 

 

Om via een QR-code te geven (bijvoorbeeld tijdens het kijken 

van de Livestream): 

1. Na downloaden van de Givt-app en het maken van een 

account open je de app 

2. Kies nu het bedrag dat je wilt geven 

3. Kies voor ‘Volgende’ 

4. Kies voor ‘Geven via een QR-code’ 

5. Richt nu de camera van je telefoon op de QR-code 

6. Gefeliciteerd! Je hebt met Givt gegeven! 

 

https://www.givtapp.net/download
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Mocht je vragen hebben of kom je er niet uit, vraag hulp aan een 

van onze vrijwilligers en samen komen we er wel uit! Uiteraard 

kun je altijd met contant geld blijven geven. 

Met Givt is onze kerk klaar voor de toekomst en kunnen we 

gewoon aan de collecte blijven geven!  

 

 

 

Intenties in de Gerardus Majella kerk. 

GM= Gerardus Majella 

KV= Koningsvoorde      

KND=Kindernevendienst  

DK=Dameskoor  

HK=Herenkoor  

GK= Gemengd koor  

SZ=Samenzang   

FR=Friends  

ZG=Zanggroep 
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  Tijd Locatie Intentie juli 

4 juli 

5 juli 

 

 

17:30 

10.00 

 

 

 

 

GM 

GM 

Fien Hultermans- v. Hautum 

Hein Libregts jgt 

Ineke Vugs- v. Etten 

José Pijnappels – v.d. Zanden 

mgd 

Joos den Biesen – Veraart 

Walter den Biesen 

Emiel den Biesen 

Jeanne Verhagen – v. Tilborg  

10e jgt 

Jan Sloot 

11 juli 

12 juli 

17:30 

10.00 

 

 

 

GM 

GM 

Jopi v. Rijen – v. Lent jgt 

Pierre Snels 

Ineke Vugs - v. Etten  

Fien Emmen- v. Gog 

Jan Sloot 

18 juli 

19 juli 

 

17:30 

10:00 

 

 

GM 

GM 

 

Fien Hultermans – v. Hautum 

Toon van Hautum  jgt 

Wil Dusée 

Ineke Vugs – v. Etten 

Jan Sloot 

25 juli 

26 juli 

 

17:30 

10:00 

 

 

 

GM 

GM 

José Donders jgt 

Harrie Hultermans 

Jan Formannoij 

Pierre Snels 

Ineke Vugs – v. Etten 

Ben Bastings 

Ad Stoffels Huwelijksdag 

dochter 

Ad v. den Broek 

Jan Sloot 
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    AUGUSTUS 

1 aug 

2 aug 

17:30 

10:00 

 GM 

GM 

Fien Hultermans – v. Hautum 

Pierre Hultermans  v.w. jgt 

Wil Dusée v.w. verj 

Ineke Vugs – v. Etten 

José Pijnappels- v.d. Zanden 

v.w. mgd 

Joos den Biesen –Veraart 

Walter den Biesen 

Emiel den Biesen 

Jan Sloot  

8 aug 

9 aug 

17:30 

10:00 

 GM 

GM 

Pierre Snels 

Ineke Vugs – v. Etten 

Jan Sloot 

15 aug 

16 aug 

17:30 

10.00 

 GM 

GM 

Fien Hultermans – v. Hautum 

Trees Libregts – Seegers  jgt 

Ineke Vugs – v. Etten 

Jan Sloot 

22 aug 

23 aug 
 

 

17:30 

10.00 

 

 

 

GM 

GM 

 

 

Miet en Wim de Kroon  jgt 

Jose Donders v.w. jgt 

Jan Formannoy 

Ineke Vugs van Etten 

Ben Bastings 

Fien Emmen- van Gog .mgd 

Jan Sloot 

Pierre Snels 

29 aug 

30 aug 

17:30 

10.00 

 

 

GM 

GM 

Fien Hultermans-v. Hautum 

Mart v.d. Loo 

Wil Dusée 

Ineke Vugs van Etten 

Ad van den Broek 

Jan Sloot 
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GEHEUGENSTEUNTJES 

 

 

 

Datum Tijd. Locatie Activiteit 

2juli 16:00   GM Stille aanbidding 

3 juli 10:30  GM 1ste Vrijdag v. d maand 

9 juli 16:00  GM Stille aanbidding 

14 juli 10.30             GM Pio morgen  

16 juli 16.00             GM Stille aanbidding 

23 juli 10.30             GM Koffie ochtend 

23 juli 16:00   GM Stille aanbidding 

30 juli 16.00  GM Stille aanbidding 

    AUGUSTUS  

6 aug 16:00  GM Stille aanbidding 

7 aug 10:30  GM 1ste Vrijdag v.d. maand 

11 aug 10:30  GM Pio morgen  

13 aug 16:00  GM Stille aanbidding 

20 aug 10:30  GM Koffie ochtend 

20 aug  16:00  GM Stille aanbidding 

25 aug 10.00  GM Redactie de Brug 

27 aug 16:00  GM Stille aanbidding 
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KERKBIJDRAGE:  

 

Een herinnering.  

 

Het jaar 2020 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 euro is 

meegenomen. Hartelijk dank bij voorbaat. 

 

ENKELE FEESTEN IN JULI EN AUGUSTUS:  

 

3 juli:  

H. Thomas, apostel Thomas was een 

van de apostelen van Jezus. Wij 

kennen hem als de ‘ongelovige 

Thomas’. Hoe komt dat? Na de dood 

van Jezus wilde hij niet geloven in de 

Verrijzenis. Pas nadat hij de handen 

van Jezus gezien had en zijn vingers 

de wond in zijn zijde had aangeraakt, 

kwam hij tot geloof. Volgens de 

overlevering trok hij de wereld in en 

verkondigde het evangelie aan 

Parthen, Meden en Perzen. Ook is hij 

hoogstwaarschijnlijk in India geweest en daar ook gestorven. Een 

groepering christenen noemen zich dan ook Thomaschristenen. 

Aanvankelijk behoorden ze tot de Nestoriaanse kerk, maar sinds 
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1653 zijn ze aangesloten bij de Katholieke Kerk, maar wel met 

een heel eigen liturgie.  

 

7 juli:  

Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch 

Jaarlijks trekken velen in de meimaand 

naar de St. Jan in Den Bosch om daar 

een kaarsje te branden bij Maria. Sinds 

1380 wordt Maria daar vereerd en vele 

wonderen staan op haar naam. Ruim twee 

eeuwen is het beeld in veilige bewaring 

in Brussel geweest. Den Bosch was in 

1629 in handen gevallen van de 

protestanten en deze wilden het beeld 

verbranden. Gelukkig kon het beeld in 

december 1853 weer terugkeren naar de St. Jan in Den Bosch.  

 

15 juli:  

H. Bonaventura, kerkleraar Bonaventura werd in 1221 geboren. 

Onder de indruk van het leven van Franciscus van Assisi, sloot hij 

zich aan bij de orde van de Minderbroeders Franciscanen. Hij 

studeerde in Parijs en doceerde daar ook later filosofie en 

theologie aan de Universiteit. In 1257 werd hij generale overste 

van de Franciscanen. In 1273 benoemde paus Gregorius X hem 

tot kardinaal-bisschop en gaf hem de opdracht voorbereidingen 

te treffen voor het Algemeen Concilie te Lyon. Hij stierf echter 

in 1274 te Lyon.  
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25 juli:  

H. Jakobus, apostel De vissers Jakobus en Johannes, beide zonen 

van Zebedeüs, werden door Jezus geroepen tot apostel. Jakobus 

was getuige van de vele wonderen van Jezus. Samen met Petrus 

en zijn broer Johannes zag hij ook 

de gedaanteverandering van Jezus 

op de berg Tabor, maar ook de 

doodstrijd van Jezus in 

Getsemane. Koning Herodes liet 

hem in het jaar 42 onthoofden. Hij 

wordt vereerd in Santiago de 

Compostella in Noord-Spanje 26 

juli: H.H. Joachim en Anna De 

heilige Anna is volgens de 

christelijke traditie de moeder van 

Maria. In de tweede eeuw van onze 

jaartelling wordt ‘De geboorte van 

Maria’ beschreven. Deze tekst wordt later bekend als het proto-

evangelie van Jakobus. Anna en haar man Joachim waren gehuwd, 

welgesteld, maar kinderloos. Ze leefden helemaal volgens de 

wetten van Mozes. Toch werd het offer van Joachim in de tempel 

geweigerd, omdat hij geen kinderen had. Hij vlucht dan met zijn 

kudde de woestijn in. Anna bidt tot God en vraagt om een kind. 

Haar gebed wordt verhoord. Joachim keert terug en ontmoet 

zijn vrouw weer bij de Gouden Poort te Jeruzalem. Anna geeft 

het leven aan een meisje en ze noemen het Maria.  

 

11 aug.:  

H. Clara van Assisi Deze vrouw werd geboren in 1193/1194 in 

Assisi als dochter van de edelman Favarone di Offreduccio en 

vrouw Pica. Als jong meisje verliet ze het ouderlijk huis om 

evenals Franciscus in radicale armoede te gaan leven. Samen met 
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Franciscus stichtte ze de Arme Vrouwen van San Damiano. Haar 

volgelingen werden later Clarissen genoemd. Wij kennen ze ook 

van het klooster in de Lange Nieuwstraat, waar deze zusters in 

het verleden ook woonden. Clara leefde haar hele leven in de 

beslotenheid van het klooster San Damiano in Assisi, waar ze in 

1253 is gestorven. Samen met haar zusters leefden ze daar 

volgens de regel die ze zelf schreef - als eerste vrouw in de 

geschiedenis. Pas op haar sterfbed is deze door paus Innocentius 

IV goedgekeurd. Twee jaar na haar dood is ze heilig verklaard.  

 

15 aug.: Maria ten Hemelopneming;  

22 aug.: Maria Koningin  

De feestdag van Maria ten 

Hemelopneming is een van de 

belangrijkste van de Mariafeesten. 

Het feest is ontstaan in het Oosten: 

Keizer Mauritius voerde deze 

Mariafeestdag in de 6de eeuw in in 

Byzantium ( het huidige Istanboel). 

Daar noemde men deze dag de 

‘Dormitio Mariae’, de Ontslaping van 

Maria. Rome heeft deze feestdag in 

de 7de eeuw overgenomen als feest 

van Maria Tenhemelopneming. Op 1 november 1950 heeft paus 

Pius XII de opname van Maria in de hemel met ziel en lichaam tot 

dogma verklaard. Het feest van Maria Koningin is door Paus Pius 

XII in het jubeljaar 1953/1954 ingevoerd.  

 

24 aug.:  

H. Bartolomeüs, apostel Bartolomeüs was ook een van de 12 

apostelen. In het evangelie van Johannes wordt hij Natanaël 

genoemd. Volgens een Romeins geschrift predikte hij in Armenië 
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en India en stierf hij de marteldood in Derbend aan de Kaspische 

Zee. Hij is de patroon van leerlooiers, slagers, boeren en 

kleermakers. Bekend is ook de ‘Bartolomeüsnacht’ van 24 

augustus 1572. In Parijs werden toen ongeveer 8000 Hugenoten 

vermoord. Het was de tijd van de godsdienstoorlogen.  

 

27 aug.:  

H. Monica. 

Monica werd in 332 te Thagaste geboren. Dit plaatsje ligt in het 

huidige Algerije. Op 18-jarige leeftijd werd ze uitgehuwelijkt aan 

Patricius. Monica schonk hem drie kinderen onder wie Augustinus. 

Ze probeerde haar kinderen vertrouwd te maken met de 

christelijke levensopvatting. Maar juist bij Augustinus merkte ze 

dat hij het karakter van zijn vader Patricius geërfd had, die 

alleen de Romeinse goden aanbad. Moeder Monica leed hier erg 

onder en vroeg aan een bisschop op doorreis met hem te praten. 

Zij overleed in 387 in de havenstad Ostia.  

 

28.aug.:  

H. Augustinus  

Augustinus werd op 13 november 354 

geboren in Thagaste, als zoon van de 

heidense vader Patricius en de christelijke 

moeder Monica. Hij was een hoogbegaafde 

jongeman en werd na zijn studies docent in 

de welsprekendheid te Carthago. Hij 

worstelde met de grote vragen van het leven 

en zocht zijn geluk bij allerlei filosofische 

en godsdienstige stromingen. Uiteindelijk 

bekeerde hij zich tot het christendom, 

beïnvloed door de preken van bisschop 

Ambrosius. Het verslag van zijn innerlijke zoektocht heeft hij 
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vastgelegd in zijn boek: ‘Belijdenissen’. Een tijd lang was hij een 

beroemd bisschop te Hippo. In 1295 werd hij door de paus tot 

kerkleraar verheven. In 430 stierf hij op 76-jarige leeftijd. 

 

HET VERHAAL VAN JEZUS…..  

 

A. Vele jaren zijn mensen het verhaal van Jezus aan het 

bestuderen in onze parochie, Ze doen dat onder leiding van de 

diaken Hans Vugs en deze mensen komen een of twee keer per 

maand bijeen. Als er voldoende mensen zijn die dat ook willen 

gaan doen, dan willen we met ingang van september 2020 een 

nieuwe groep starten.  

 

B. Elk jaar bieden wij onze Eerste Communicanten aan om wat 

meer te weten te komen van het verhaal van Jezus, de Bijbel. Zij 

komen een keer per maand onder leiding van de diaken bijeen en 

zij gaan spelenderwijs door Gods Blijde Boodschap. Als er 

voldoende kinderen zijn die dat ook willen gaan doen, dan willen 

we met ingang van september 2020 een nieuwe groep starten.  

 

C. Steeds vaker komt het voor dat we mensen ontmoeten, die 

weinig of niets van ons geloof weten. Die het Onze Vader niet 

meer kennen, van het Weesgegroet wel eens gehoord hebben, 

maar verder niets. Wij willen iedereen uitnodigen, papa’s en 

mama’s, opa’s en oma’s en iedereen die interesse heeft om weer 

eens wat meer te weten en weer het geleerde te willen ophalen, 

voor een cursus van enkele keren.  

 

D. Voor ouders van Dopelingen, communicanten , vormelingen en 

voor pas-gehuwde jonge mensen willen we samen rond de tafel om 

over eigen geloven en gelovige opvoeding van de kinderen te 

praten.  
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Eind september willen we beginnen en zes keer bij elkaar komen.  

U kunt zich reeds aanmelden. Wanneer u in één cursus of in 

meerdere cursussen belangstelling hebt, meldt u zich dan aan 

middels onderstaand formulier.  

 

Wel graag vóór 1 september 2020.  

Hans Vugs,  

diaken - pastor  

 

OPGAVE-FORMULIER:  

 

Cursus A: Bijbel algemeen  

Cursus B: Kinderbijbelgroep  

Cursus C: Onze Vader  

Cursus D: Ouders, kind en geloven  

 

Naam……………………………………………………………………… 

adres:……………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats…………………………………………………… 

Telefoonnummer:………………………………………………………….  

Ik kom alleen / we komen met tweeën ( doorstrepen wat niet van 

toepassing is.) Handtekening:  

 

 

opsturen naar: Parochiesecretariaat, Wassenaerlaan 32 5021 VS 

Tilburg of in de brievenbus van de kerk stoppen ( in envelop ) 
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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  Gerardus Majellakerk 

Zaterdag  17:30u  

Zondagen  10.00u Ook via de live stream te volgen 

www.facebook.com/parochiehlgm/ 

 

2de Dinsdag 

1steVrijdag   

 10.30u    

 10:30 

Piomorgen  

1e vrijdagviering 

   

   

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 23 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 

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

