
Hemelvaart en Pinksteren
Beste parochianen,

Dit is de tweede nieuwsbrief van Parochie De Goede Herder in Corona-tijd. Deze
nieuwsbrief vervangt het parochieblad in deze periode. We hebben op de eerste
nieuwsbrief veel positieve reacties ontvangen.

Wel hebben we gehoord dat niet iedereen een e-mailadres heeft, en dat ook nog
niet van iedereen een emailadres in ons parochianenbestand opgenomen is. Mocht
u iemand kennen die wel graag de nieuwsbrief via e-mail wil ontvangen, vraag
dan aan deze persoon om het e-mailadres door te geven aan Tonn de Jong
(tonn.dejong@home.nl) met vermelding van voorletters, achternaam en adres.

Kent u iemand die geen e-mailadres heeft, maar toch graag de nieuwsbrief op
papier zou willen ontvangen, zou u dan de nieuwsbrief uit kunnen printen en bij
deze persoon bezorgen? Hartelijk dank!

De redactie van het parochieblad
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Goirle

zondag 17 mei, donderdag 21 mei (Hemelvaart),

zondag 24 mei, zondag 31 mei (1e Pinksterdag), 

altijd om 10.00 uur

Lokale Omroep Goirle (LOG)

kanaal 44 (Ziggo) en kanaal 1416 (KPN).

Petrus en Paulus (klik op de link hieronder)

zondag 17 mei

donderdag 21 mei

zondag 24 mei

zondag 31 mei

maandag 1 juni

Trouwlaan

zondag 17 mei, donderdag 21 mei( Hemelvaart),

zondag 24 mei, zondag 31 mei (1e Pinksterdag) 

en 1 juni (2e Pinksterdag.), altijd om 10.00 uur

https://www.facebook.com/parochiehlgm

mailto:tonn.dejong@home.nl
https://www.youtube.com/watch?v=E7_-eBHyyfg
https://www.youtube.com/watch?v=EqWR3HOAPL0
https://www.youtube.com/watch?v=FjbC4z1DUqc
https://www.youtube.com/watch?v=Sr72lp4Eg_4
https://www.youtube.com/watch?v=_vatzN2F1Dc
https://www.facebook.com/parochiehlgm


Meimaand: wat hebben we aan Maria?
In de meimaand denk ik vaak aan mijn eigen moeder. Ik heb altijd een goede band met haar gehad en
kon met haar over alles spreken en met haar alles delen. Een ervaring van velen van ons: je moeder
leeft met je mee, ook als het moeilijk is. Juist nu velen van ons zich eenzaam en kwetsbaar voelen
en zorgen hebben over de toekomst, ontstaat er een verlangen naar moederlijke aanwezigheid.

Zoals je naar je moeder gaat als je in nood zit, zo kun je juist in de meimaand je zorgen delen met
Moeder Maria. Bij haar mag je ervaren dat je er niet alleen voor staat. Maria staat aan onze kant.
Zij leert ons dat we niet alles alleen hoeven te dragen: ze leeft met ons mee. Maria is dan ook een
voorbeeld van geloof, want vol overgave kon ze zeggen: “Mij geschiede naar Uw woord”. Dat is: naar
het woord van God. Daarin toont ze haar overgave. Ze legt het allemaal in de handen van God,
omdat heel ons leven daar veilig is. Ze nodigt ons uit dat wij dat ook doen: “Doe wat Hij u zeggen
zal”. Dat kan ons van veel zorgen bevrijden.

We kunnen onze
zorgen delen.

Maria verwijst naar Jezus: haar

grootheid is afhankelijk van haar

Zoon Jezus. Ze verwijst en

luistert naar Jezus en doet wat

Hij zegt. Dit geeft ook haar

bescheidenheid aan. Misschien

moet je bescheiden zijn om God

te ontvangen, anders is er geen

plaats voor Hem. In

bescheidenheid kun je zijn

liefde ontvangen en doorgeven

aan elkaar.

Bij Maria hebben we een beeld

voor ogen. We kunnen als het

ware onder haar mantel

bescherming vinden. Een kerk

zonder Mariabeeld is niet af.

We hebben talloze kapellen en

ook kerken toegewijd aan

Maria. Waarschijnlijk hebben

ook wij een afbeelding van

Maria in ons huis om ons eraan

te herinneren dat ze een

voorbeeld is en dat we naar

haar toe kunnen met onze

zorgen. Dat ze voor ons bidt

zoals wij dat vragen in het

Wees Gegroet.

Veel componisten hebben Maria

bezongen in prachtige Ave Maria’s

en litanieën. In de Maria-Litanie

van Loreto wordt zij geprezen om

haar moederlijke eigenschappen:

Moeder van Goede Raad, Zetel van

Wijsheid, Heil van de Zieken,

Troosteres der Bedroefden.

In deze Corona-tijden geldt: deze

liederen kunt u allemaal horen op

internet...

Jeroen Miltenburg pr.

We kunnen onder
haar mantel
bescherming vinden

MARIA EN JEZUS

De meest actuele informatie vindt u op: https://parochiedegoedeherder.nl

Hebt u de behoefte om met iemand 
eens een praatje te maken? U kunt dan 
bellen met Ans Beerens 06-47183458 of 
Hans Strijards 06-53218188

Misschien wordt
het wel erg stil…

https://parochiedegoedeherder.nl/


De meest actuele informatie vindt u op: https://parochiedegoedeherder.nl

KAPELLEN IN CORONA-TIJD

Eerste Communie en Vormsel

Er zijn 24 vormelingen in onze parochie die tot begin maart de 

voorbereidingen volgden op drie verschillende locaties. Die 

voorbereidingen zijn nu op een leuke manier digitaal 

voortgezet. De tieners hebben een tweede nieuwsbrief 

gekregen over de heilige Geest, geïllustreerd met leuke 

filmpjes. Zo houden we het vormselvuur brandend. 

De Eerste communicanten waren actief in vier 

voorbereidingsgroepen. De kinderen van de Trouwlaan en van 

Goirle waren zo ongeveer klaar met hun werkboek toen de 

coronacrisis uitbrak. De andere twee groepen proberen de 

voorbereidingen met leuke opdrachten per email of in de 

brievenbus voort te zetten. En natuurlijk hopen we allemaal 

dat we over een tijd deze periode met feestelijke vieringen 

kunnen afsluiten! 

Heuvelkerk: dagelijks geopend van 8.00 tot 

19.00u. U kunt dan naar de kapel van 

Altijddurende aanbidding, of naar het Maria-

altaar om te bidden en een kaarsje op te steken.

Broekhovense kerk: ma t/m vr 9.30 tot 12.00u., 

het Mariabeeld staat in het portaal, en u kunt een 

kaarsje opsteken.

Onze Lieve Vrouw Ter Nood kapel: ma t/m za 

geopend van 9.00 tot 18.00u.

Heikese kerk: portaal open van 9.30 tot 17.00u., 

daar kan men ook een kaarsje opsteken.

Ma t/m za is de kerk open tussen 11.45 en 12.45u.

’s Avonds is er aanbidding van 19.00 tot 20.00u.

Emmauskapel, Goirle: De kapel in de Sint Jan is 

zondag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 u. 

Naast het lichtje, is er ook een mogelijkheid om 

een bloemetje bij de icoon van Maria te zetten of 

bij het Mariavaandel uit de Maria Boodschapkerk, 

ten teken van onze verbondenheid met haar.

Hasseltse kapel: dagelijks geopend van 9.00 

tot 20.00 uur

We willen de kapel in de meimaand wel 

graag openhouden. Daarbij hebben we uw 

hulp nodig. We vragen u daarom alleen naar 

de kapel te komen (of maximaal met één 

andere persoon), om 1,5 meter afstand te 

houden en om er voor te zorgen dat er nooit 

meer dan 8 personen tegelijkertijd in de 

kapel zijn. Als het al druk is in de kapel, 

kunt u buiten in het park even wachten. Zo 

geeft u andere mensen ook de gelegenheid 

om een kaarsje aan te steken.

Ook bestaat de mogelijkheid dat de 

beheerder of een vrijwilliger van de kapel 

een kaarsje op verzoek aansteekt. Voor meer 

informatie: https://www.hasseltsekapel.nl/

https://parochiedegoedeherder.nl/
https://www.hasseltsekapel.nl/


Zij aanvaardde haar taak. God had haar nodig en zij had “ja” gezegd. Wij kunnen dat ook op ons 

zelf toepassen. Door Jezus zijn wij kinderen van God geworden. Nieuw leven is ook aan ons 

gegeven door ons doopsel. Ook dat is onvoorstelbaar. Ook wij moeten dat geloven en ja zeggen 

op de vraag van God om te geloven in Jezus. Ja te zeggen op de vraag Hem te volgen als nieuwe 

mensen, als lid van Christus’ lichaam, de Kerk. Want zo, als Christen, moeten wij zijn taak 

voortzetten in onze tijd: het Rijk van God hier op aarde zichtbaar maken. Maria is de Moeder van 

God en daardoor ook Moeder van de Kerk. Zij is de eerste, die in Jezus geloofd heeft, die Hem 

gevolgd heeft tot onder het kruis. Maria heeft bij de bruiloft van Kana gezegd: Doe alles wat Hij 

u zeggen zal. En dat zegt zij ook tegen u en mij.

Een mooie meimaand,

Hans Vugs

diaken-pastor

Zie de dienstmaagd van de Heer

Het is mei, de maand van Maria. Daar willen we even bij stil staan. 

In Lourdes is Maria aan Bernadette verschenen als een mooie dame. 

Maria was nog jong toen de engel Gabriel haar in Nazareth 

verscheen. Zij leefde in de verwachting, dat de Messias zou komen. 

En op dat moment zei de engel tot haar: Verheugt U, Begenadigde. 

De Heer is met U, gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Ze 

schrok. Wat moet dat betekenen? En dan zegt de engel dat ze 

zwanger zal worden en een Zoon zal krijgen. Nog is Maria in 

verwarring. Hoe kan dat, daar ik geen man beken? De engel stelt 

haar gerust. De kracht van God zal haar overschaduwen. En Maria 

zegt alleen maar: Zie de dienstmaagd van de Heer. Zo is Maria de 

Moeder geworden van Jezus. Zij heeft zich overgegeven in geloof. 

Veel wat daarna gebeurde en wat er gezegd werd, begreep zij niet. 

Zoals de woorden van Simeon bij de opdracht van Jezus in de 

tempel, over de tegenstand die Jezus zou ondervinden en het 

zwaard van droefheid. Zij bewaarde alles in haar hart.

Videoboodschappen

Het is weer gelukt om een filmpje te maken. Hoewel we niet samen 

kunnen komen in de kerk, houdt de Heer ons met elkaar verbonden.

Groetjes, zegen en blijf gezond !

Kapelaan Karel Loodts

De meest actuele informatie vindt u op: https://parochiedegoedeherder.nl

Hans Strijards heeft een videoboodschap gemaakt over

de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. U kunt deze 

beluisteren door te klikken op de afbeelding hiernaast.

Kapelaan Peter Koen heeft een videoserie gemaakt over het boek 

“Handelingen”, waaruit in de periode tussen Pasen en Pinksteren 

veel gelezen wordt. Als u op de afbeelding hiernaast klikt, vindt u 

de aflevering over Pinksteren.

https://parochiedegoedeherder.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=OugTsyiQbsg
https://www.youtube.com/watch?v=OugTsyiQbsg
https://www.youtube.com/watch?v=EgtLz--51zU
https://www.youtube.com/watch?v=EgtLz--51zU
https://www.youtube.com/watch?v=14mc6NnxE5s
https://www.youtube.com/watch?v=14mc6NnxE5s


Kerk op straat?

Ik kwam Rosemarie tegen die haar nieuwe vriend Wim voorstelde, beiden straalden ze. In de

supermarkt kwam ik de 21-jarige Jarno van het jongerenkoor tegen. Hij vertelde wat hij de

afgelopen maanden had meegemaakt en nu niet naar het werk kon. Morgen ging hij een paar

dagen naar zijn neven en nichten in Zeeland, hij had ze al een tijd niet gezien. Hij zag

ernaar uit om er even uit te zijn.

Ik fietste richting huis en kwam Peter en Ans tegen, wandelen is hun hobby. We kletsten wel

een half uur bij over het programma op Op1 over de gevolgen van de corona in Uden, de vele

uitvaarten in Goirle, waar slechts weinig mensen in de kerk aanwezig kunnen zijn bij het

afscheid. En hoe zal het voor Martin van Zutphen zijn nu zijn vertrek gepland is, maar hij nog

volop in Goirle actief is. En hoe wordt zijn opvolging geregeld en wie zal met hart en ziel

voor de geloofsgemeenschap in Goirle klaar staan? Intussen toetert een voorbijgaande

automobilist, Theo die ik ken van de evangelische kerk en elke week een bijbels onderbouwd

stuk schrijft in het Goirles Belang. En achter het raam zwaaien Toon en Margôt, de

vrijwilligers van de St. Jan die zich trouw al jaren inzetten.

Parochie heeft de betekenis van een kerkelijke gemeente. Voor mij was deze dag een

ontdekking dat de leegte die ik in deze tijd ervaar, gelukkig opgevuld kan worden door

ontmoetingen met mensen in de gemeente Goirle, 'toevallig' ook nog kerkelijk.

Paul Langeveld

Vormingsprogramma

Vanwege de coronacrisis zijn alle publieke evenementen afgelast. Dat betekent ook dat het

vormingsprogramma binnen onze Parochie De Goede Herder tot stilstand is gekomen. Voor een

deel van dat programma is een interessante projectpagina gemaakt op internet. Daarop treft u

wat verdiepende filmpjes aan en extra informatie. Zodat we u toch nog wat kunnen bieden in

hoop op betere tijden. Hier vindt u onze projectpagina. Veel lees- en kijkplezier!

Hans Strijards

Gisteren ging ik rond drie uur in de middag

boodschappen doen. Eerst bezocht ik de Emmauskapel

en las een gebed van een andere bezoeker: “God,

verwijder de corona.” Daar kon ik volledig achter

staan, want de kerk voelde als een lege ruimte,

onnatuurlijk voor een plaats waar mensen samen

komen, juist ook een plaats om te ontstijgen aan de

dagelijkse sores, of te danken voor wie en wat we om
ons heen hebben.

Vlak voordat ik thuis kom, zie ik Henk met zijn dochtertje van twee,

die trots zegt straks drie te worden. Henk zong in het jongerenkoor

waar ook Jarno en ooit onze dochter zong.

‘s Avonds maakten mijn vrouw en ik nog een wandeling. We kwamen

Roger tegen, waarvan zijn moeder die mij accordeonles gaf, vorig

jaar was overleden. En verderop Rianne en Peter, die een kadootje

bij iemand gingen brengen. We kennen elkaar van “Anders vieren”.

De meest actuele informatie vindt u op: https://parochiedegoedeherder.nl

https://sites.google.com/view/petrusenpaulusprogramma/homepage
https://parochiedegoedeherder.nl/


Lintjes in de parochie

André Müller is sinds 1998 lid van de EHBO-vereniging, als onder andere instructeur en

bestuurslid. Hij verzorgt ook EHBO-lessen voor kinderen. André Müller is daarnaast

secretaris van het gemengd koor Goirle en dirigent en mede-oprichter van het koor

GoTiKo.

Een lintje voor André:

“Het is vrijdag 24 april en ik zit gewoon de krant te lezen als de telefoon gaat. Via de iPad

en beeldverbinding met de burgemeester; wat een verrassing!

Hij brengt mij met veel enthousiasme de boodschap het “heeft Zijne Majesteit de Koning

behaagd om mij te benoemen in de Orde van Oranje Nassau”. Als dank voor al het

vrijwilligerswerk wat ik voor de gemeenschap doe. Wat een verrassing voor mij, die normaal

gesproken alles tot in de puntjes heeft voorbereid en nu helemaal van niets weet. Wat een

dankbaarheid; wat een eer!

Eenmaal de verbinding verbroken moet er

natuurlijk een foto gemaakt worden. Het is goed

weer, dus doe maar buiten.

Tot mijn grote verrassing staat daar, op de

straat, met 1½ meter afstand van elkaar, een

grote delegatie van het Gemengd Koor Goirle,

die me een felicitatie toezongen met een

daverend applaus.

Die dag en de dagen daarop volgend word ik

veelvuldig gefeliciteerd met app-jes, mailtjes en

veel bloemen en niet te vergeten aangeroepen

op straat.

Hier kan ik nog lang van genieten, tot straks

eind van het jaar de officiële uitreiking mogelijk

is. Jammer dat dit nu niet met een stevige

handdruk kan, maar dat hebben we nog te goed.

Mijn conclusie is duidelijk: Ik ga gewoon door

met waar ik mee bezig was.”

Mien Glaser – van der Spek is bijna 30 jaar actief in

de Goirlese gemeenschap. In 1990 werd zij lid van

het Caeciliakoor van de Sint Janskerk. Van dat koor

werd zij voorzitter. Bovendien is zij op allerlei

manieren actief voor de parochie.

Een lintje voor Mien:

“Wat ’n onzin, alles wat ik doe, vind ik leuk om te

doen. Ik dacht in het begin echt dat ze verkeerd gebeld

hadden. Ook nu ik wat ouder ben, zou ik nog van alles

wil doen. Ik vind het contact met mensen en daar fijne

gesprekken mee hebben, heel belangrijk.

Ik heb zoveel bloemen, kaarten, telefoontjes en

mensen aan de deur gehad of mensen die me in het

dorp feliciteren. Die handdruk heb ik nog niet gemist!

Ik hoop en spreek de wens uit dat de mensen na de

corona-crisis naar elkaar om blijven kijken.”



Inzameling voor voedselbank in Heuvelkerk

Een voedselbank is een liefdadigheidsinstelling
die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen
die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om
in hun levensonderhoud te voorzien. Ook wordt
hiermee verspilling van voedsel voorkomen.

In deze Corona-tijd komen de mensen nog meer
in de knel te zitten omdat er bij de voedselbank
steeds minder binnen komt. Dit komt omdat het
kooppatroon van de meeste mensen in deze tijd
is veranderd.

Wij als Sint Jozefkerk – onderdeel van de
parochie de Goede Herder - zijn begonnen met
het inzamelen van lang houdbare artikelen zoals
koffie, thee, melk, potten en blikken met
groenten, pasta etc.

Natuurlijk kunt u iets extra's geven zoals luxe
artikelen.

U kunt de artikelen inleveren in de Sint Jozef
kerk en wel dagelijks van 08.00 - 18.00 uur.

Aan de rechterzijde in de kerk staan twee
winkelkarren, waarin u de artikelen kunt
plaatsen. Deze staan achter het hek en worden
aan het einde van elke dag geledigd.

Wij als kerk zijn u zeer dankbaar voor uw
bijdrage.

Pinksternoveen

In onze parochie willen we graag samen in
verbondenheid bidden voor de grote noden
van deze tijd.

Negen dagen voor Pinksteren (start 22-5)
willen we samen bidden dat God zijn Geest
mag schenken aan onze geloofsgemeenschap,
aan ons persoonlijk, aan alle mensen.

Ga ergens rustig zitten, wordt u bewust dat
God bij u is. Voel u verbonden met andere
bidders en stel u Maria en de apostelen voor
in de bovenkamer…..

Vanaf maandag 11-5 kunt u een gewijde
noveenkaars met gebeden afhalen in de kapel
in Goirle en contant € 4,- in de kluis betalen.

Vanaf maandag 18-5 kunt u een gewijde
noveenkaars met gebeden afhalen aan de
Saksenstraat 17. Daar staan ze buiten bij de
voordeur. U kunt dan € 4,- overmaken op
NL68RABO 015 12 12 325 , tnv Parochie De
Goede Herder ovv noveenkaars.

De meest actuele informatie vindt u op: https://parochiedegoedeherder.nl

https://parochiedegoedeherder.nl/


Van de bestuurstafel

Herbestemming Korvelse kerk

Al enige tijd circuleerden diverse berichten over de toekomst van onze Korvelse kerk.
Daaraan lijkt nu een eind te komen. Door de Corona-crisis was de ondertekening van
de overeenkomst vertraagd, maar begin april was het dan zover, een collectief van
huisartsen plaatste hun handtekening waardoor de basis werd gelegd voor een
Eerstelijns Gezondheidscentrum in de kerk. De onderhandelingen met apotheek en
fysiotherapie lopen nog, maar er is ook ruimte voor eerstelijnszorgfuncties als
podotherapie en logopedie.

Aan het beeld van de voormalige Antonius van Paduakerk - een rijksmonument –
verandert hoegenaamd niets. Er wordt een klimaatgecontroleerde doos ingebracht over
twee verdiepingen, een constructie met aluminium en veel glas. Zo blijft het gebouw
ook van binnen als kerk beleefbaar, iets waaraan ook het parochiebestuur waarde
hecht. Al in diverse steden zitten gezondheidscentra in kerken.

Op de tekeningen is te zien hoe de plattegrond van de kerk eruit komt te zien. Op dit
moment wordt de laatste hand gelegd aan de tekeningen van het gebouw. Zodra deze
gereed zijn wordt de omgevingsvergunning aangevraagd bij de Monumentencommissie
van de gemeente. Als de vergunning is afgegeven zal spoedig met de werkzaamheden
worden aangevangen.

Op deze manier denkt het Parochiebestuur een bijdrage te leveren aan het behoud van
dit Rijksmonument, een icoon van religieuze bouwkunst aan het Korvelplein. Inmiddels
is ook aan het orgel uit de kerk een nieuwe bestemming gegeven en gaat het orgel een
tweede leven tegemoet in een kerk in Urk.

De meest actuele informatie vindt u op: https://parochiedegoedeherder.nl

https://parochiedegoedeherder.nl/


Juist in de donkerste nachten …

zijn de engelen op hun best

Het onzegbare

willen zeggen

en het niet kunnen

het onzingbare

willen zingen

en het niet kunnen

het onmogelijke

mogelijk willen maken

en het niet kunnen,

alles niet kunnen

en het toch doen …

de engelen in de zorg,

zij praten met hun handen,

zingen met woorden van troost

en laten juist in deze dagen zien

dat niets onmogelijk is

omdat zij werken met hun hart!

Theodoor van den Boom

(geïnspireerd door Stef Bos)

Geestelijke communie

Mijn Jezus,

ik geloof dat Gij in het allerheiligste 

Sacrament tegenwoordig zijt.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn 

hart te ontvangen.

Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;

daarom bid ik U: kom tenminste op 

geestelijke wijze in mijn hart.

Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen 

waart en verenig mij geheel en al met U.

Laat mij toch nooit van U gescheiden 

worden.

Corona-gebed van de bisschoppen

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van 

dit virus zijn overleden, dat zij bij U 

geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar 

bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen 

ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor 

ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij 

de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen 

overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

De meest actuele informatie vindt u op: https://parochiedegoedeherder.nl

Misintenties

De door u in de locaties opgegeven 
misintenties worden elke week verzameld en 
op zondag afgelezen in de Petrus en 
Pauluskerk.

Bisdom Den Bosch website
https://www.bisdomdenbosch.nl

https://parochiedegoedeherder.nl/
https://www.bisdomdenbosch.nl/

