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Wij feliciteren (kampioenen, jubilarissen, koningen)
Gildebroeders en zusters,
het coronavirus waart nog steeds
over de wereld. En nog steeds
ondervinden we de gevolgen van
strikte inperking van sociale contacten. Er is in de afgelopen maand
dan ook bijna geen kopij aangeleverd, dan alleen overlijdensberichten van gildeleden.
Mogen zij allen rusten in de vrede
van de Heer.
Rest mij u allen veel sterkte toe te
wensen in de komende tijd en de
moed er in te houden, want samen
komen we hieruit! Het zal weer goed
komen.
Peter van Kuijen

Vendelhulde voor verzorgenden
en ouderen

Veghel - Zondagmiddag 5 april
brengen drie leden van het
Sint Barbaragilde een vendelhulde
bij drie verzorgsinstellingen van
BrabantZorg.

Dit, om een positief signaal af te
geven in deze coronacrisis aan de
verzorgenden en ouderen door
een gilde dat luid en zichtbaar…

IN MEMORIAM
Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief is in de
rubriek In Memoriam bij Hans
Blok, gildebroeder van Sint
Lambertus Maren-Kessel, de
verkeerde naam geplaatst.
Dit moet zijn Hans Bok (79)

… aanwezig is: met vendel, bazuin
en trom. En dat op een gepaste
afstand.
Laatste eer op gepaste
afstand…

Veghel - Op 14 april is op het
voorplein van de Sint Lambertuskerk door het Sint Barbaragilde…

op gepaste wijze afscheid genomen van gildebroeder Walter
Beks.

Bij Frans van Roessel,
gildebroeder van Sint Sebastiaan
Oss is de leeftijd van 71 vermeld.
Hij is echter veel ouder geworden
namelijk 92!
Hans
Munsters (86)
Gildeheer Sint
Hubertus Leur.

Willy van der
Heijden (86)
Overleden aan
de gevolgen van
het coronavirus.
Gildebroeder
St. Antonius Abt
- St. Catharina
Nistelrode.

Harrie van
Lieshout (83)
Gildebroeder/
schutter Sint
Sebastiaan
Westelbeers.

Toon
Pennings (79)
Gildebroeder/
oud-hoofdman
Sint Joris, Catharina, Antonius en
Sebastiaan
Gemonde.

Harrie
Hendriks (96)
Gildebroeder
Cloveniers of
Schutterye tot
Grave.

Anneke FeijenMoors (84)
Keizerin Sint Jan
Soerendonk.

Pieter
Penninx (97)
Gildebroeder Sint
Antonius en Sint
Sebastianus
Gemert.

Mevrouw
SnelderKraaijvanger
(86)
Gildezuster Sint
Joris Hoogeloon.

Tiny
Vorstenbosch
(73)
Gildebroeder
Sint Jan Baptist
Oerle.

Martien
Pittens (82)
Gildebroeder Sint
Antonius Abt
Nistelrode.

Piet
Timmers (77)
Gildebroeder
Sint Antonius Abt
Vorstenbosch.

Walter Beks (83)
Overleden aan
de gevolgen van
het coronavirus.
Gildebroeder Sint
Barbara Veghel.

Jan
Verschueren
(82)
Gildebroeder Sint
Willibrordus
Alphen.
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