
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

De Brug           Jaargang 19, november 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koffiedrinken op  

Donderdag 17 oktober 

10.30 uur        

 

1e vrijdagviering op 

4 november om 10.30 uur 

 

Deze maanden is er stille 

Aanbidding op 

donderdag 3, 10, 17 

en 24 november. 

 

 

Piomorgen op dinsdag  

8 november om 10.30 uur 
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God onze Vader,  

 

Met schroom en dankbaarheid 

noemen wij de namen van onze lieve doden…  

want wij willen niet dat ze ooit  

uit onze geest en ons hart verdwijnen:  

daarvoor hebben wij van hen teveel gehouden.  

Wij geloven dat ook Gij hen  

in uw liefde bewaart  

en hun thans een geluk 

schenkt,  

rijker dan de mooiste 

droom op aarde.  

Uit respect voor wat zij 

deden en waren,  

zullen wij het goede en 

het schone  

dat wij bij hen 

waardeerden,  

ook waar maken in ons 

eigen leven.  

Help ons met hart en ziel  

ons in te zetten voor uw mensen,  

dag na dag  

en zo hopen we na een vervuld bestaan,  

samen met onze geliefden bij U te zijn,  voorgoed. 

 

Weer is de klok teruggezet,  

weer zitten we in het “normale” dagritme, 
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weer worden we op de broosheid  

van ons leven geduwd,  

weer mogen we ervaren dat het leven  

nog steeds naar eenvoud vraagt.  

Maar wat is dan eenvoud?  

Het is eenvoudig om gelukkig te zijn:  

je moet alleen maar de anderen een 

stukje geluk geven,  

een glimlach laten zien, laten  

voelen dat zij er zijn en zij  

veel, heel veel voor jou betekenen.  

Het is eenvoudig een beetje hemel te 

zien:  

je moet alleen de wolken wegtrekken  

voor de anderen,  

en je ziet de lucht voor jezelf opengaan  

en de zon breekt door bij jezelf.  

Het is eenvoudig om tevreden te zijn:  

je moet slechts vrede nemen  

met de grenzen van je portefeuille,  

met de trekken van jouw zijn,  

met wat je handen kunnen dragen  

en nog meer wat je handen kunnen geven.  

Heel veel kracht in de komende tijd,  

 

Hans Vugs  

Diaken-Pastor 
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WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN 

 

Op 19 september 2022 is heel plotseling  RITA DE WIT  in de 

leeftijd van 59 jaar van ons heen gegaan. En hele bijzondere mam en 

oma hebben jullie veel te vroeg moeten afgeven. Een bijzondere 

mam, die jullie altijd nabij heeft gestaan, die er altijd was voor jullie 

op welk moment dan ook. Een mam en oma die  wist wat jullie deden 

en uitspookten. En die op een aardige leuke manier jullie aanzette om 

te doen wat moest. Een mam en oma van uitersten, die een voorbeeld 

is geweest, maar ook heeft zij jullie 

laten zien wat je niet moet doen, 

omdat ze om welke reden dan ook 

foutieve keuzes heeft gemaakt. 

Maar bovenal was zij een eerlijke 

vrouw, die er alles uit flanste wat in 

haar opkwam. Die van haar hart 

geen moordkuil maakte. Een mam 

die een hart van goud heeft, die als 

het nodig was, altijd voor jullie 

klaar stond. Haar deur stond 

letterlijk altijd open en je was 

welkom. Zij was met jullie komst 

heel blij en heeft alles gedaan opdat jullie maar niets te kort zouden 

komen. En als je het te korte leven van jullie mam en oma mag 

benoemen dan mag je dat betitelen met: een brokkenpiloot. Je kunt 

een hele lange rij opnoemen wat ons mam heeft meegemaakt en is 

overkomen. Jullie mam en oma had een bijzondere band met grote 

Rita. Zij stonden voor elkaar klaar. Ging grote Rita op vakantie, dan 

kwam Diva, haar hondje, bij jullie mam logeren. Bracht grote Rita 

haar Diva bij jullie oma, dan bracht zij ook een hele grote voorraad  

brokjes mee. Maar opvallend was, dat als de vakantie van grote Rita  
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voorbij was en zij haar lieveling kwam ophalen, dat zij dan nog 

evenveel brokjes mee terug kreeg. Ja, jullie mam en oma gaf om in  

een goed blaadje bij Diva te komen staan,  geen brokjes, maar 

frikandellen en niet een, maar heel veel, zodat de brokjes geen 

aandacht meer kregen. Zij kon met heel veel mensen goed door een 

deur, ook met haar neven en nichten, en sprak je met hen dan was 

jullie mam en oma een super tante voor hen. Kortom,  jullie mam was 

een goed mens, die steeds geprobeerd heeft om de ander te helpen 

en te ondersteunen. Dat zij hele goede capaciteiten heeft gekend, 

maar ook zeker haar stekeltjes had om een ander pijn te doen of 

niet te helpen.  Mam en oma rust nu maar uit, maar wil ons, jouw 

kinderen en kleinkinderen, jouw neven en nichten, blijven begeleiden 

op onze niet eenvoudige weg door dit leven. Rust zacht.   

 

Op 12 oktober 2022 is op 85 jarige leeftijd COR WERDEKKER – 

COPPENS overleden. Jullie moeder 

en oma was eigenlijk geen prater 

maar had wel heel graag met 

mensen te doen. Ze keek ook heel 

positief naar het leven. Haar 

gezegde was steeds weer:  Alles 

komt goed. Toen zij op 8 september 

1959 met haar lieve schat in het 

huwelijksbootje stapte, waren zij 

samen dolgelukkig. Vader zou gaan 

werken en voor de centen zorgen en 

moeder zou het huishouden doen, 

dat was in die de tijd de gewoonte. 

Ze werden verblijd met 3 heerlijke 

zonen, maar al heel snel werd vader 

invalide en kwam hij voorgoed thuis. Dat was geen gemakkelijke 
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periode, maar zij heeft zich daar heel kordaat doorheen geslagen.  

Niemand kwam iets te kort en er werd niet geklaagd. 

Heel lang hebben ze met vrienden en met kinderen 

gezelschapsspelletjes gespeeld. Daar hield ze wel van. Tot op het 

einde van haar leven, had zij de donderdagmiddag voor zichzelf 

gereserveerd, want dat werd er bingo gespeeld in het restaurant. 

Als er gezelschapsspelen in Koningsvoorde gehouden werden , dan 

was zij present. Een zware periode kreeg zij toen ze 23 jaar 

getrouwd waren, want op 14 april 1983 overleed haar Gerrit. Maar 

het zou jullie moeder niet zijn, een sterke vrouw, zij sloeg zich daar 

kranig door. Op dat moment waren Leo en Geert nog thuis en 

daarvoor heeft zij 

liefdevol blijven 

zorgen. Haar hele leven 

heeft zij gerookt en de 

laatste jaren waren dat 

zelfs twee pakjes 

sigaretten per dag. 

Maar die kocht ze niet 

tegelijk, maar stuk 

voor stuk. Elke morgen 

ging zij naar de winkel 

en na de middag ging zij dezelfde weg om haar tweede pakje te 

kopen. Ze was ook een echte moeder, zij zag en hoorde alles, maar 

nam dat allemaal heel gemakkelijk op. Jullie moeder en oma was 

dolgelukkig met haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze had 

zo graag nog de twee achterkleinkinderen, die op komst zijn, nog in 

haar armen willen dragen en hun met van alles willen verwennen. 

Want dat deed ons oma graag, goed zijn voor de ander. Maar zoals 

zij voor haar kinderen een super moeder is geweest, zo heeft Leo 

zich voor haar ingezet de laatste vele jaren.  
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Namens ons allen dank je wel. Tot op het eind van haar leven heeft 

zij zelf de regie in handen gehouden; of het nu ging of niet, 

eigenwijs was ze en daar was ze niet van af te brengen. Door heel 

haar leven is zij ook speciaal verbonden geweest met haar enige zus, 

zus Jo. Daar heeft ze veel mee samen gedaan , ja zelfs een reis naar 

Lourdes, die kon zij niet vergeten. Jammer dat de laatste jaren de 

gebreken kwamen opspelen en dat zij minder met elkaar konden 

omgaan. Toen zij hoorde dat zus Jo een ongeneeslijke ziekte had, 

wilde zij haar nog wel gaan bezoeken; jammer dat Corona daar een 

stokje voor stak. Gelukkig werd dit toch nog mogelijk en kon ze via 

video bellen toch nog afscheid van haar nemen met een kus. Mam en 

oma dank je wel voor alles wat jij voor ieder van ons hebt gedaan en 

betekend, rust nu maar uit, maar wil samen met onze pa ons allen op 

onze moeilijke weg door dit leven blijven begeleiden. Rust zacht. 

 

INTENTIES GERARDUS MAJELLA KERK & KONINGSVOORDE. 

 

 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 september 

5 & 6 nov 

SZ 

SZ 

SZ 

 

 

17.30 

19.00 

10.00 

 

 

 

 

KV 

 

 

 

GM 

 

GM 

 

 

 

Ineke Vugs- van Etten 

Jan Sloot 

Riet van Overbeek 

Sandra Danklof  

Fien Hultermans 

Jose Mommers- van Santvoort 

Jac Hultermans 

Jeanne Verhagen- van Tilborg 

vw verj. 

Tonnie Denissen- van de 

Heuvel 

Ouders Denissen-Nouws 

Ouders van de Heuvel-Larmit 

12 & 13 

nov  

SZ 

SZ 

HK 

 

 

17.30 

19.00 

10.00 

 

 

 

 

KV 

 

 

GM 

 

GM 

Herman Hopmans vw 1e JGT 

Ineke Vugs- van Etten 

Jan Sloot 

Cees Bastings 

Mien Derickx- van Rooij 

Theo van de Wouw v.w. MGD 

Antoon van de Wouw v.w. MGD 

Matheus van Hautum 

Ben en Toos Bastings-

Schellekens 

Tonnie Denissen -van de 

Heuvel 

Ouders Denissen -Nouws 

Ouders van de Heuvel-Larmit 

19 & 20 

nov 

SZ 

 

 

17.30 

 

 

 

 

GM 

Ineke Vugs- van Etten 

Jan Sloot 

Riet van Overbeek  
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ZG 

DK 

19.00 

10.00 

 

KV 

 

GM 

Fam. Geerts- van Asten vw 

JGT  

Bart van Pelt 

Harrie Raaijmakers 

Annie Groothuis 

26 & 27 

nov 

SZ 

SZ 

HK 

 

 

17.30 

19.00 

10.00 

 

 

 

KV 

 

 

GM 

 

GM 

Cees Bastings vw 1e JGT 

Ineke Vugs- van Etten 

Jan Sloot 

Jos Wijgerde 

Wilbert Sortel 

Louis Klijssen 

Jan van Hautum 

Ad van Hautum 

Pierre Snels vw JGT en Verj 

Jose Pijnappels- vd Zanden vw 

JGT en Verj. 

 

 

GEHEUGENSTEUNTJES 

1 nov 10.30 

19.00 

 

KV 

GM Allerheiligen 

2 nov 19.00  

19.00 

 

KV 

GM Allerzielen 

3 nov 16.00  GM Stille aanbidding 

4 nov 10.30  GM 1e vrijdag van de maand 

8 nov 10.30  GM Pio morgen 
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14.00 GM Bijbelgroep 

9 nov 16.00 

20.00 

 GM 

GM 

Kinderbijbel 

Doopvoorbereiding 

10 nov 16.00      GM Stille aanbidding 

17 nov         10.30 

16.00 

 GM 

GM 

Koffie ochtend 

Stille aanbidding 

22 nov 14.00 

14.00 

 GM 

GM 

Bijbelgroep 

Redactie de Brug 

24 nov 16.00  GM Stille aanbidding 

27 nov 10.00  GM 1e advent 

 

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN. Op 1 en 2 november herdenken 

we onze heiligen en alle lieve mensen waarvan we afscheid hebben 

moeten nemen. Dit jaar valt Allerheiligen op  dinsdag en zijn de 

vieringen in de kerk ’s morgens om 10.30 uur en in Koningsvoorde ’s 

avonds om 19.00 uur. Allerzielen op woensdag om 19.00 uur in de 

kerk en ook in Koningsvoorde op zaterdag om 19.00 uur.  

Wij roepen U in herinnering hen die ons zijn voorgegaan, onze 

ouders en voorouders, de velen die het beloofde land niet zagen, 

maar geloofden in de zin van de tocht. O God, bewaar hun namen bij 

u!  Wij denken in dit uur aan al de naamlozen voor ons, maar bekend 

en geliefd bij anderen, slachtoffers van genocide, marteling, 

onderdrukking en uithongering: O God, herinnert U zich hun namen? 

 

INDIEN HIJ TERUGKEERDE?  

 

In deze donkere maanden denken we aan onze geliefde overledenen 

terug. Door de grote veranderingen in onze tijd, denk ik wel eens  

wat zouden die geliefde overledenen zeggen als zij nu terug komen? 

Zo dacht ik ook aan Jezus Christus: Indien Hij terugkeerde, wat zou  
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Hij dan tegen ons zeggen?  

Wat zou Hij in deze wereld aanvangen?  

Bij wie zou Hij uitgenodigd worden?  

Tegen welke Farizeeërs zou Hij tekeer gaan?  

Wie zou Maria Magdalena willen zijn, die zijn lieve woorden ontving? 

Uit welke sociale laag zou Hij geboren worden?  

Wat zou zijn Jeruzalem uitmaken?  

Wie zouden zijn minsten 

zijn?  

Voor wie zou Hij levend 

water betekenen?  

Welke vissers zou Hij 

uitnodigen om Hem te 

volgen?  

Wat zou Hij tot zijn 

priesters en diakens 

zeggen?  

Wat zou Hij aan zijn bisschoppen onderwijzen?  

Welke raad zou Hij geven aan kardinalen en Paus?  

Welke zou zijn houding zijn tegenover religieuzen?  

Welke kinderen zou Hij omarmen?  

Hoe zou Hij zijn Vader kenbaar maken?  

Welke tempel zou Hij zuiveren?  

Wat zou zijn boodschap zijn?  

Wat zou zijn vreugde uitmaken?  

Wat zou Hem met blijdschap vervullen na tweeduizend jaar?  

Zou drie jaar genoeg zijn?  

Mogen wij zo met elkaar omgaan  

dat Hij op ieder van ons zijn Hand mag leggen en zeggen:12  

Kom goede en getrouwe vriend,  

Ik was arm en jij hebt Mij geholpen,  
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Ik had dorst en jij hebt mij een koud glas water gegeven.  

Hans Vugs, diaken-pastor 

 

SINT MARTINUS  

 

Elk jaar op 11 november vieren we het feest van St. Martinus. Wie 

was hij? Een zware vrachtauto, geladen met ongeveer 15 ton huiden, 

is gisteren van de weg geslibd en verongelukt. De chauffeur van de 

wagen heeft 4 uur lang beklemd gezeten in de cabine.  

De eerste automobilist zag het wrak in de berm en dacht: als ik stop 

mis ik mijn afspraak.  

De tweede automobilist zag het 

wrak in de berm en dacht: als ik 

stop moet ik misschien getuigen en 

dat is zo’n gedoe.  

De derde automobilist zag het wrak 

in de berm en dacht: stel je voor 

dat er nog iemand in zit – doodeng – 

en reed door.  

De vierde automobilist zag het 

wrak in de berm en dacht: ik zou 

me geen raad weten met een dode 

of zwaargewonde.  

De vijfde automobilist zag het 

wrak in de berm en dacht: helemaal 

niets !  

De zesde automobilist zag het wrak in de berm en stopte: belust op 

een sensationeel verhaal, dat hij straks thuis zou kunnen vertellen. 

De zevende automobilist zag het wrak in de berm en stopte. Hij 

wrikte een verwrongen portier open en trok voorzichtig de zwaar  
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gewonde naar buiten. Hij miste een afspraak. Hij maakte zijn handen 

en kleren vuil. Hij moest nog eens komen om te getuigen. Wat een 

gedoe, zeg! Zou jij dat doen voor iemand, die je niet kent? Dat deed 

nu Martinus van Tours in de vierde eeuw.  

 

Mogen wij ook zo dienstbaar en respectvol voor elkaar zijn. Dat is 

mijn wens voor de komende periode.  

Hans Vugs,  

diaken-pastor  

 

Enkele feesten in november  

 

3 november: H. Hubertus  

Hubertus was een zoon van de hertog van Aquitanië en leidde een 

werelds leven. Op Goede Vrijdag 

van het jaar 683 ging hij op jacht, 

hoewel dat een zeer oneerbiedige 

activiteit was op die dag. Hubertus 

bespeurde een groot hert, en joeg 

er achteraan met zijn honden. Toen 

hij het hert bijna te pakken had en 

het dier zich naar hem toekeerde 

wilde hij het neerschieten. Op dat 

moment verscheen er een lichtend 

kruis tussen het gewei. Een stem 

zei hem naar Lambertus van 

Maastricht te gaan. Sint Hubertus 

staat nu bekend als patroonheilige 

van de jacht. Omdat hij eens een 

man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen 

deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde 

hubertusbrood (hupkesbrood) gezegend. Het zou helpen 
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tegen hondsdolheid. Zijn naamdag is 3 november.  

 

7 november: H. Willibrordus  

 

Willibrord werd in 658 in Echternach geboren als zoon van pas 

bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader 

Wilgis als oblaat toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij York 

in Engeland, voordat zijn vader zelf als 

kluizenaar ging leven. In Ripon groeide 

Willibrord op onder invloed van Sint 

Wilfridus (Egbert), de bisschop van 

York. Wilfrid verzette zich tegen de 

toen heersende Keltische katholieke 

traditie en was een voorstander van de 

Romeinse ritus. Op zijn 20e vertrok 

Willibrord naar Ierland. In de Abdij 

van Rathmelsigi onderwierp hij zich 

aan een regime van strenge tucht. Tien 

jaar later, hij was toen 30 jaar oud, 

werd hij daar in 688 tot priester 

gewijd. In 690 reisde Willibrord met elf of twaalf gezellen naar 

Friesland om daar de boodschap van Christus te verkondigen. Door 

Paus Sergius I werd hij vijf jaar later tot aartsbisschop van de 

Friezen gewijd en ging in Utrecht wonen. Hij stierf op 81- jarige 

leeftijd en werd op zijn verzoek in Echternach begraven. Hij is de 

patroonheilige van de Nederlandse kerkprovincie.  

 

Feest van Christus Koning  

 

Zondag 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 

vieren we het feest van Christus Koning. Dit feest werd in  
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1925 ingesteld door paus Pius XI. Het werd een feest in een sfeer 

van triomf. Met wapperende vlaggen en tromgeroffel werd er door  

 

katholieke bewegingen in processies rondgetrokken. Standbeelden 

van Christus Koning werden opgericht en in veel huiskamers werd 

een beeld neergezet. In onze tijd echter kijken we anders tegen dit 

feest aan: Jezus, de Christus, was geen triomfale koning, maar een 

Dienaar van mensen. 

 

21 november: Maria Presentatie  

 

Op het feest van de Opdracht van de 

Heilige Maagd Maria in de tempel of 

Maria Presentatie viert de Kerk dat 

de ouders van Maria haar opdroegen 

in de tempel. Daarmee viert de Kerk 

dat Maria, vervuld van de heilige 

Geest, vanaf haar Onbevlekte 

Ontvangenis geheel aan de Heer was 

toegewijd. Het feest is niet 

gebaseerd op Bijbelse geschriften 

maar op het Proto Evangelie van 

Jacobus. Daarin wordt verhaald dat 

Joachim en Anna uit dankbaarheid 

voor haar miraculeuze geboorte Maria toewijden aan God in de 

tempel, waar ze bleef tot haar puberteit. Het is in de katholieke 

kerk een gedachtenis die valt op 21 november.  

 

22 november: H. Cecilia  

 

Ze is een Romeins martelares en stierf in 230. Haar geboortejaar is 

ons niet bekend. Als jong meisje werd ze gedwongen te  
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trouwen met Valerianus. Vond troost in de muziek. Beide zijn de 

marteldood gestorven tijdens een christenvervolging. Veel 

muziekverenigingen en koren hebben haar als patrones en vieren nog 

steeds haar feestdag op 22 november.  

 

 

EERSTE COMMUNIE IN 2023  

 

Voortdurend komen er mensen vragen wanneer volgend jaar de 

eerste communie gevierd wordt. We 

kunnen u nu mededelen. dat deze 

feestelijke viering is op zondag 23 april 

2023. De kinderen die de basisschool 

De Triangel bezoeken ( in het 

Zuiderkwartier) en in groep 4 zitten, 

krijgen daarvoor in december een brief 

thuis voor ouderavond en opgave. 

Kinderen van elders kunnen zich melden 

op het secretariaat van de parochie.  U kunt ook op onze web-site uw 

kind opgeven; u vindt dat onder OPGAVE EERSTE COMMUNIE 

2023.  

Communiewerkgroep 

 

CARITAS 013 

 

Vorige maand is het Diaconaal plan van onze parochie door de 

Torengroep gepresenteerd aan de 

vrijwilligers en het bestuur. 

Het plan bestaat uit verschillende 

onderdelen n.l.: 
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- Vorming vrijwilligers 

- Bijstaan in armoede bestrijding 

- Speel- en ontspanningsmiddagen 

- Caritatieve maaltijden 

- Organisatie bedevaarten en 

- Gezellig eten bij Parcours. 

Alleen bij voldoende vrijwilligers kunnen we de bovengenoemde 

plannen uitvoeren. 

OP 20 oktober jl. zijn een aantal vrijwilligers en de Torengroep bij 

elkaar gekomen. 

Hierin is besloten op Donderdag 10 november as. een inloop 

ochtend te organiseren. Aanvang 10.00 uur n de ontmoetingsruimte. 

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven, worden posters 

opgehangen bij huisartsen, gezondheidscentrum, verzorgingshuizen 

e.d. 

Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn. 

 

 

KERKGEBOUW GERARDUS MAJELLA 100 JAAR ( Eeuwfeest) 

 

In mei 2023 bestaat ons mooie 

gebouw 100 jaar. Op de voorkant 

van de Brug is het logo al 

aangepast.  

Dat gaan we groots vieren op 

zondag 21 mei 2023. 

 

 

Hierbij het programma voor het jubileumjaar van de Trouwlaan. 

Wijzigingen voorbehouden. 
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2022 

 

- 18 december Kerstconcert  

 

2023 

- 22 januari Herdenking sterfdag Pastoor Vromans 

- 29 januari Bedevaart naar Wittem 

- 12 februari Eucharistieviering met gastkoor 

-   5 maart Eucharistieviering met gastkoor 

 -19 maart Voorjaarsconcert 

- 29 maart Bijbelmiddag voor jongeren  

- 21 mei Officiele viering 100 jaar Trouwlaan met Mgr. de Korte 

- 22 november viering 80 jaar Zangkoor Trouw 

 

UNIEKE JUBILEUMZEGEL TE KOOP 

 

In het kader van het 100-jarig 

jubileum van de Gerardus Majellakerk 

is er een unieke postzegel uitgegeven. 

Deze zijn per vel verkrijgbaar aan de 

balie van de ontmoetingsruimte van de 

kerk. Hiermee kan gewoon worden 

gefrankeerd. Kosten per vel € 10,00. 

 

 

KERKELIJK JAAR  

 

Op 27 november 2022 begint het nieuwe kerkelijk jaar met de 

eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis. 

 

 “Hemel laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit 

de wolken, en laat de aarde zich openen.” (Jesaja 45,8) 
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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 vragen, 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 Ook via livestream te volgen 

zondag. 10.00u www.facebook.com/parochiehlgm/ 

2de dinsdag 10.30u Piomorgen in de kerk 

1ste vrijdag 10.30u 1e vrijdag in de kerk 

   

  Koningsvoorde 

zaterdag. 19.00u Atrium, na de viering 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 20 november 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 en K. van Beijsterveldt 

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

