De Brug

Jaargang 12, oktober 2016

Kindernevendienst
Zondag 2
oktober
Om 10:00 uur

Koffie ochtend
Donderdag 20 oktober
10:30 tot
12:00 uur.

Aanbidding in de
Pio-kapel
donderdag 6,13,
20 en 27 oktober
van 16:00 t/m
17:00 uur.

26 oktober
Informatieavond
ISRAËL om 20:00 uur

BIDDEN.
Vaak wordt er zo maar terloops gezegd:
daar moet je voor bidden.
Maar wat is dat bidden?
Misschien is bidden in alle rust je dag overdenken,
blij om het mooie dat je beleefde,
spijt om het domme, dat je deed,
en op het einde niet vergeten te zeggen: dank je wel.
Misschien is bidden samen zoeken
naar helende kracht om het morgen beter te doen,
durven zeggen en laten zeggen:
Mens ik houd van je.
Jammer dat ik het zo weinig laat zien en voel.
Misschien is bidden beseffen hoe klein je bent,
bang en hulpeloos,
aanvaarden dat je de andere zo nodig hebt,
en dat je zelf zo nodig bent,
en elkaar en God zeggen: Dank je wel
Misschien is bidden helemaal niets doen,
niets horen, niets zeggen,
alleen maar zijn en geloven.
God, misschien leert U mij verder hoe ik bidden moet.
Hans Vugs,
diaken-pastor
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Op zondag 28 augustus 2016 was onze prachtige Piokapel
geheel gevuld met allemaal hele blijde mensen, die gekomen
waren om ROMANCIO VAN GORP welkom te heten in onze
parochiegemeenschap. Met Romancio waren ook zijn papa en
mama Wesley en Manuela van Gorp, zijn broer Djellyano, zijn
peetoom en peettante Rina Rovers en Wim van Gorp, opa’s en
oma’s, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes.
Romancio is echt een gave Gods, die veel te vroeg werd
geboren, met allerlei mankementen, maar die nu helemaal
gezond mag rondlopen en spelen. Bij de doop krijgt Romancio
de namen: Romancio Egbert Willem Franciscus Martinus
Louise, namen die heel mooi zijn, maar ook die heel belangrijk
voor Romancio zijn. Zijn peetoom en peettante hebben
duidelijk naar Romancio beloofd, dat hij te allen tijde bij hen
welkom is en nimmer tevoren een
afspraak moet maken. Bijna alle
kinderen hebben beloofd dat als
Romancio straks groter gegroeid is met
hen mee mag spelen. Met een jongetje
mag hij niet mee voetballen. Een van de
grote jongens heeft beloofd dat als
Wesley en Manuela weg moeten en er niemand van de grote
mensen aanwezig kan zijn, dat mogen zij hem bellen om op te
passen. Romancio heeft het teken van Jezus, het kruisteken
ontvangen op zijn voorhoofd, op zijn lippen en in zijn hart. Ook
van papa en mama, peetoom en peettante en allen opa’s en
oma’s heeft hij het van het kruis ontvangen. Van enkele
kinderen kreeg hij een lief kusje. Djellyano heeft met behulp
van zijn peettantes zijn doopkaars nog eens aangemaakt. Onder
het verhaal van Jezus wilde iedereen goed luisteren en een van
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de kleine kinderen wilde wel heel dicht bij mij zijn en wilde dat
ik haar op de arm nam. Nu dat doen we dan maar, aan het einde
wilde ze toch wel even vrij rondlopen. Gelukkig hebben we het
doopwater, de doopschelp, de handdoek, de doopkaars en de H.
Olie gevonden. Daarna hebben we met zijn allen een dak boven
Romancio gemaakt en God gebeden dat Hij hem en ons allen
mag beschermen op onze weg door het leven. Toen Romancio
het koude water over zijn hoofdje voelde stromen, moest hij
wel even reageren. Iedereen die er bij stond, waren het met hem
eens, dat het maar koud water is. Romancio kreeg een kruisje
met H, Olie en zijn doopkaars, die door zijn papa werd
aangestoken. Alle kinderen groot en klein kregen een beetje
van dat nieuwe vuur. Nadat we het Onze Vader hebben
gebeden, zijn we allen in een grote processie naar Moeder
Maria gegaan, om haar dank je wel te zeggen voor dit grote
wonder, maar ook te bidden dat zij Romancio, maar ook ons
allen mag beschermen op de weg door het leven. Natuurlijk
hebben we het lang zal hij leven gezongen en de doopklok
geluid.
Romancio en Djellyano wonen met hun papa en mama in de
Merelstraat 41.
Op zondag 4 september 2016 kwam TIMO VAN DER SLUIS
met zijn papa Patrick van der Sluis, zijn
mama Samantha Klomp, met zijn
peettantes Vivi Wolfs en Mellany
Dusee, met opa’s en oma’s, met ooms
en tantes en heel veel vriendjes en
vriendinnetjes naar onze prachtige
Piokapel. Timo wilde in onze
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parochiegemeenschap opgenomen worden en daar waren we
allemaal heel blij mee. Timo krijgt bij zijn doop de namen
Timo Hendrikus Maria, mooie namen maar ook voor Timo hele
belangrijke namen, van mensen die hem zullen begeleiden op
zijn weg door het leven. Zijn papa en mama hebben hem
plechtig beloofd dat zij hem met heel veel liefde en zorg zullen
begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Zijn twee
peettantes hebben volmondig gezegd dat Timo te allen tijde bij
hen welkom is en dat hij zelfs tevoren geen afspraak hoeft te
maken. Zij zullen hun uiterste best doen om steeds voor hem
een luisterend oor te zijn. Nadat Timo een kruisje op zijn
voorhoofd, zijn lippen en in zijn hart had ontvangen kreeg hij
van papa en mama, peettantes en alle opa’s en oma’s een
kruisje op zijn voorhoofd. Natuurlijk werd er weer geluisterd
naar het verhaal van Jezus en daarna hebben we alles bij elkaar
gebracht wat we nodig hebben voor een doop. Ook het
doopwater hebben we gevonden, dat in de doopvont zat, maar
wel heel koud was. Met papa en mama, peettantes en alle
kinderen hebben we toen een dak boven Timo gemaakt om hem
zo te laten voelen, dat wij allemaal rondom en achter hem
zullen staan en hem zullen helpen, zo goed als wij daartoe in
staat zijn. Toen hebben de grote mensen hun geloof in God de
almachtige Vader beleden en hebben we Timo gedoopt. Hij
kreeg daarna een kruisje met H. Chrisma olie en papa Patrick
heeft de mooie, nieuwe doopkaars van Timo aangemaakt aan
de Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer. En Timo heeft
aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur gegeven als
een dank je wel dat je er bij bent, maar ook om ons lekker te
warmen. In een grote stoet zijn we toen naar Moeder Maria
gegaan en hebben ons kaarsje daar verder laten opbranden,
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want we hadden dank je wel aan haar gezegd. Maar Maria ook
gebeden dat zij Timo en ons allen zal beschermen op onze weg
dor het leven.
Timo woont met zijn papa en mama in de Willem Beukelsstraat
2.
We hebben met zijn allen het LANG ZULLEN ZE LEVEN
GEZONGEN.

Mariaviering
Op maandag 10 oktober
om 19.00 uur
is er een Mariaviering
in Koningsvoorde.
Iedereen is van harte welkom!
Koffie na de viering.
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Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde
GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoord
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
SK=SamenzangDatum
Tijd
1&2
okt

Locatie

17.30
19.00
10.00

GM
KV

17:30
19:00
10:00

KV

GM

DK
KND

8&9
okt

HK

GM
GM

Intentie
Ineke Vugs – van Etten
Frans en Rosa van Beurden –
Diepstraten
Cornelia van Riel – v.d Zanden
Nellie Spijkers – Claesen
Henk en Marianne Verburg – v
Assouw
Ton Antonissen – Coolen
Wim van der Schoot
Ineke Vugs – van Etten v.w
Trouwdag
Frans en Rosa van Beurden –
Diepstraten
Cornelia v. Riel – v.d. Zanden v.w. 1e
Jaargetijde
Ouders Vugs – Bullens v.w.
Verjaardag
Nellie Spijkers – Claesen
Fien Hultermans- v. Hautum v.w.
Jaargetijde
Eleaniore, Frans en Monique Marks
v.w. verjaardag
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11 okt

10:30

GM

15 &16
okt

17:30
19:00
10:00

KV

17.30
19.00
10:00

KV

GM
GM

DK

22 & 23
okt

GM
GM

HK

29 & 30
Okt
DK

17:30
19:00
10:00

GM
KV
GM

Pio ochtend
Harry de Brouwer
Ineke Vugs – v. Etten
Frans en Rosa v. Beurden –
Diepstraten
Toos Haers – v.d.Hout v.w.
Verjaardag
Alida v. Domburg – Pijnenburg
Albert en Riet d. Boer – Regtvoort
v.w. Verjaardag
Nellie Spijkers – Claesen
Henk en Marianne Verburg – v.
Assouw
Wil Smulders
Tonia Vrijhoeven v.w. jaargetijde
Harrie Hultermans v.w. verj.
Ineke Vugs – v. Etten
Frans en Rosa v. Beurden –
Diepstraten
Miep Buster
Harry de Brouwer v.w. Trouwdag
Piet van Loon
Frans de Regter v.w. Jaargetijde
Fien Hultermans- v. Hautum
Jeanne Jacobs-Vorster 4e Jaargetijde
Piet Weijers v.w. Jaargetijde
Ineke Vugs – v. Etten
Frans en Rosa v. Beurden –
Diepstraten
Ton Vugs v.w. Verjaardag
Frans Bastings
Alida v. Domburg- Pijnenburg
Henk en Marianne Verburg –
v.Assouw
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Wim v.d. Schoot v.w.. Trouwdag
Annie Hobbelen - Doomen

Geheugensteuntjes
Datum

Tijd.

Locatie

Activiteit

2 okt

10:00

GM

Kindernevendienst

6 okt

16:00
20:00

GM
GM

Stille aanbidding
Bijbel Jan Sloot

7 okt

10.30

GM

1e Vrijdag van de Maand

10 okt

19:00

11 okt

10:30

GM

Piomorgen

12 okt

20.00

GM

Doopvoorbereiding

13 okt

16:00
20:00

GM

Stille aanbidding
Bijbel Hans

20 okt

10:30
16:00

GM

Koffie ochtend
Stille aanbidding

25 okt

14:00

GM

26 okt

20:00

GM

Redactievergadering
De Brug
Informatieavond - Israel

27 okt

16:00

GM

Stille aanbidding

KV

Mariaviering
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Weerspreuken:
Warme oktoberdagen, koude februarivlagen.
Oktober nat en koel, de winter zacht en zwoel.
Wordt men op Callistes ( 14 oktober ) een warme wind gewaar,
dan wordt de zomer een twijfelaar!

De herfst is in aantocht!
Let op!

In de nacht van 29 op 30 oktober mogen we de klok weer een
uurtje
terug zetten. We kunnen dan een uurtje langer slapen.
Vergeet het niet, want dan komt u een uur te vroeg bij de kerk!
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Feest van de H. Franciscus op 4 oktober

KLEINE LITANIE VAN FRANCISCUS
Jij, wonderlijke man,
bid voor ons, als dat kan:
dat wij de armen mogen eren
en met geen machten samenzweren,
dat wij de wolf in ons herkennen
en hem met mededogen temmen,
dat wij in vrede zullen groeten
al wie wij onderweg ontmoeten,
dat wij het vuur niet laten doven
en in de nacht de zon nog loven,
dat wij zelfs stervend zullen zingen
van alle goeds dat wij ontvingen.
Jij, wonderlijke man,
bid voor ons, als dat kan.
Albert Verwey
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Secretariaat : Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.:(013) 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
behalve 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
zaterdag.
17.30u
zondag.
10.00u
de
2 dinsdag 10.30u
1ste vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk
Pio-kapel
Kerk waarna koffie
Pio-morgen
Pio-kapel

zaterdag.

Koningsvoorde
Restaurant waarna koffie

19.00u

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 19 september 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
Redactie Parochieblad “De Brug”
M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, P. de Koning
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