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Nieuwsbrief 

 
 

Sint Jansviering 2020 
 

 
 

Leenderstrijp – Het gilde Sint Jan 
Baptista houdt sinds 1962 jaarlijks 
op Sint-Jansdag, 24 juni, een 
openluchtmis met St. Janstros-
wijding. In 2016 is de St. Jansviering 
op de Nederlandse lijst van immate-
rieel erfgoed geplaatst. Ieder jaar 
trekken veel pelgrims hier naar toe. 
Dit jaar vindt de St. Jansviering met 
St. Janstroswijding voor de 59ste 
keer plaats. Echter kan dit jaar de 
viering vanwege de huidige 
coronacrisis niet gevierd worden, 
hoe graag we dit ook zouden willen. 
Het gilde kan dit jaar geen 
bezoekers ontvangen bij de viering 
op 24 juni. Het mag dit jaar alleen 
bezocht worden door onze eigen 
leden. 
 

 
 

Om teleurstellingen te voorkomen 
verzoeken we iedereen dit jaar niet 
naar Leenderstrijp af te reizen!!!   

 
Dodenherdenking 2020-1 
 

 
 
 
 

 
 

Veghel -  Het Sint Barbaragilde 
herdenkt maandag 4 mei zelfstan-
dig in de Coronatijd bij het Monu-
ment aan de Kolonel Johnson-
straat de gevallenen uit de oorlo-
gen…   
 

 
 

… vervolgens wordt op het 
voorplein van de Lambertuskerk… 
 

 
 

… vanaf een hoogte van 35 meter 
de Taptoe en later het Wilhelmus 
gespeeld door het gilde. 
 
 
Ondanks corona kunnen jullie gewoon 
kopij blijven insturen. Doen dus!  

 
 
Dodenherdenking 2020-2 
Heeze - Het Sint Jorisgilde en het 
Gilde Sint Agatha nemen maan-
dag 4 mei ook deel aan de doden-
herdenking in hun gemeente. 
                                                 >>> 

 
 

 
 

 
 

 
 
Leestafelabonnement 
Het is belangrijk dat 
schuttersgilden zich presenteren  
in de maatschappij. 
Weet u dat er een 
leestafelabonnement is van 
slechts vijf euro per jaar ? 
Wilt u meer informatie ? 
Stuur dan een mail naar: 
secretariaat@degildetrom.nl 

 
 
Laatste vendelgroet voor  
oud-burgemeester 
Schijndel - Gilde Sint Catharina 
en Barbara Schijndel, brengt na de 
afscheidsdienst van oud- burge-
meester Gerard Scholten op 28 
april een laatste vendelgroet…      
                                                 >>> 
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….Scholten was één van de 
initiatiefnemers voor de heroprich-
ting van het gilde.   
 
Bewoners genieten van 
vendelgroet 
 

 
 

Schijndel – Het Gilde Sint 
Catharina en Sint Barbara is 28 
april aanwezig bij verzorgingshuis 
Sint Barbara om de bewoners een 
hart onder de riem te steken. Maar 
ook in het bijzonder voor hun ere-
gildebroeder Wim Verkuijlen.  
 
Gilde Sint Catharina en Barbara 
herdenkt oorlogsslachtoffers 
Schijndel – Op gepaste afstand 
loopt het Gilde in formatie naar de  
 

 
 

markt om bij de Mariakapel de 
oorlogsslachtoffers te herdenken.  
Daar worden een bloemstuk en 
een bloemenkrans gelegd.  
 
Een nieuw gazon  
 

 
 

Wintelre – Bij het gilde van O.L.V. 
en de Heilige Willibrordus Wintelre 
wordt hard gewerkt om het gazon 
rondom de gilde accomodatie te 
vervangen. Het ligt er dan ‘strak’ 
bij als we weer los kunnen....   
 
Vreugdevolle gebeurtenis bij het 
Gilde St. Barbara en St. Lucia 
 

 
 

Uden – Vaandrig Janine Langen-
huijzen treedt op 1 mei in het 
huwelijk met William Meijer. 
William is de zoon van deken-
schrijver Mia en Wim Meijer. Een 
delegatie van het gilde verrast hen 
op gepaste afstand buiten het 
raadhuis.  

 

                
 
Pinksteren is alweer bijna voorbij als 
deze nieuwsbrief uitkomt, maar hier 
toch een bemoedigend schrijven 
vanuit het Bisdom ’s-Hertogenbosch. 

 
In vuur en vlam… 
Beste gildebroeders en gildezusters, 
beste schuttersvrienden, 
Komend weekend viert de christe-
lijke geloofsgemeenschap het feest 
van Pinksteren. We vieren dat de 
leerlingen van Jezus de Heilige 
Geest ontvingen. Ze raakten vol 
vuur en vlam en werden in beweging 
gezet om het werk van Jezus voort 
te zetten. 
In het komende Pinksterweekeinde 
gaan we ook over van de maand 
mei naar de maand juni. Twee 
maanden waarin het gilde- en 
schutterswezen doorgaans met 
vliegend vaandel, slaande trom en 
schallende bazuinen volop in 

beweging is. Dit jaar is dat helaas 
anders vanwege het coronavirus. 
Geen samenkomsten, geen gilde- 
en schuttersfeesten, geen bedevaart 
naar één van de vele Maria-oorden 
in het Brabantse… Zowel kerk als 
gilde- en schutterswezen hebben 
zich over moeten geven aan de 
intelligente lockdown. Het is een rare 
tijd, maar gelukkig mogen we ons nu 
ook gaan voorbereiden op enige 
versoepeling. 
Terugkijkend op de voorbije periode 
met sociale afstand, zagen we ook 
mooie initiatieven ontstaan, waar 
gilden en schutterijen – binnen de 
richtlijnen van het RIVM – bij betrok-
ken zijn. De talloze vendelgroeten 
waarmee bewoners, medewerkers 
en vrijwilligers van verzorgings-
huizen een hart onder de riem werd 
gestoken, zijn daar een voorbeeld 
van. Maar ook spontane kaarten- en 
brievenacties, een bloemetje voor de 
medemens of die helpende hand en 
het luisterende oor voor mensen, die 
vanwege het vreselijke virus aan 
huis waren én zijn gebonden of hun 
dierbaren verloren. Aan de aloude 
waarden van het gilde- en schutters-
wezen van trouw, dienstbaarheid, 
broeder- en zusterschap en naas-
tenliefde werd door veel gilden en 
schutterijen uiting gegeven. Het 
zette niet alleen veel gildebroeders, 
gildezusters en schuttersvrienden, 
maar ook de gemeenschappen 
waarin we actief zijn, in vuur en 
vlam! 
Met het oog op het komende feest 
van Pinksteren is het goed om deze 
betrokkenheid met én de aandacht 
voor de medemens als gildebroe-
ders, gildezusters en schutters-
vrienden ook richting de toekomst, 
ondanks een tijd van versoepeling 
die aanbreekt, vast te houden! Er 
zijn immers nog heel veel mensen 
die ook in de komende tijd onze 
aandacht hard nodig hebben!  
Laten we daarom nog steeds met 
hetzelfde enthousiasme elkaar 
blijven ‘begeesteren’ en samen het 
goede werk, waarvoor het gilde- en 
schutterswezen destijds al werd 
opgericht, blijven voortzetten. Zo kan 
onze omgeving blijven ervaren dat 
het gilde- en schutterswezen niet 
‘iets’ van vroeger is, maar ook 
vandaag én in de toekomst, vanuit 
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de kracht van de Heilige Geest, 
mensen in vuur en vlam weet te 
zetten!  
Ook onze bisschop, mgr. dr. Gerard 
de Korte, ervaart de huidige stilte in 
het gilde- en schutterswezen en 
heeft voor u een videoboodschap 
ingesproken. 
Mede namens hem wensen wij u 
een zalig Pinksteren!  
 
Leenderstrijp, 29 mei 2020 
Namens de Commissio Mixta Kerk – 
Gildewezen, 
 
Freek van Genugten en Johan Bax. 

 
IN MEMORIAM  
 

Rectificatie  
In de vorige nieuwsbrief staat in de 
rubriek In Memoriam bij de gilde-
heer van het Sint Hubertusgilde 
Leur een foutieve naam namelijk 
Hans Munsters. Dit moet zijn Jan 
van Munsters.  
 

 
Rinus  
van Kuijk (90) 
Gildebroeder 
Sint Willibrordus 
Klein Zundert.  
 
 

 
 

Jan Barsch (64) 
Gildebroeder  
St. Crispinus & 
St. Crispinianus 
Besoijen. 
 
 
 
 
 

Lambert van 
Alem (76) 
Gildebroeder 
Sint Lambertus 
Maren-Kessel. 
 
 
 

 
 
 

Henk  
Pullens (84) 
Erehoofdman 
Sint Ambrosius 
Baardwijk. 
 
 
 
 

 
Frans 
Schippers 
Gildebroeder Sint 
Catharina Vught. 
 
 
 
 

 
Henk van  
den Bosch 
Gildebroeder 
O.L.V. en de 
Heilige 
Willibrordus 
Wintelre. 

 
 
 

 

https://youtu.be/inOeCoP8XLY

