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Het is alweer even geleden dat u bent bijgepraat over het 
wel en wee van ons gilde. Maar nu kan ie wel weer. 

 
ZUSTERAVOND 
 

De Zusteravond in ouderwets traditionele sfeer op dinsdag 24 april 2018 in ons gildehuis begint om 
19.30 uur. Let op deze afwijkende tijd. 

 
LIEF EN LEED 
 

De geliefde gildezuster Lidewijde Bastianen is weer opgeknapt na het verwijderen van haar 
galblaas. Dat kunt u zelf op de zusteravond constateren want zij is beslist van plan op die 
gedenkwaardige dinsdagavond de eerste prijs in de wacht te slepen. 
 
Met broeder Stan Claassen gaat het weer wat beter. Hij is nog lang niet terug op het niveau 
van 80 jaar, volgens eigen zeggen, maar de perikelen met wat bloed in de urine zijn voorbij. 
Hij komt (met zijn zoon) op de zusteravond en dan kunt u zijn gulle lach weer persoonlijk 
aanschouwen. 
 
Met de trouwe gildebroeder en voormalig deken Fred Scheffers gaat het op en af. Na de 
longontsteking opgelopen bij de uitvaart van Laurent Hardy in januari wisselt hij dagen dat 
het goed gaat af met dagen dat hij liever geen bezoek heeft. Vanwege de afstand tussen 
Lage Mierde en het gildehuis blijft contact via een kaartje of een kort telefoontje (zonder dat 
Fred het hele verhaal weer moet herhalen) altijd welkom. 
 

LEGE MIERT  
 

Op de befaamde benefietavond (wanneer doen we weer iets groots?) onlangs in november 
kreeg het KunstzorgAtelier in Lage Mierde een van onze prijzen. Ze willen het Koninklijk 
Gilde als tegenorestatie uitnodigen voor een workshop op hun atelier. Die uitnodiging voor 
later dit jaar komt nog. 
Los daarvan houden ze open dagen op 26 en 27 mei waar gildebroeders en gildezusters van 
harte welkom zijn. Nu vindt op 27 mei de Verbroedering plaats die wij zelf organiseren op de 
Oisterwijkse Baan (bij Sint Joris). U bent dus welkom op de 26ste mei als gast, bijvoorbeeld 
omstreeks 14 uur. Zie voor de route hieronder. 
 
Later dit jaar zal er ook nog een excursie komen naar de verpleegzorg in Udenhout (een 
ander goed doel van de benefietavond. Nu al kut u daar onwaarschijnlijk goedkoop de beste 
perkplantjes van Brabant aanschaffen. 
 

VERBROEDERING 
 

De verbroedering vindt plaats na pinksteren, op 27 mei 2018 en het koningsschieten op 
zondag 23 setember. Het gilde dat het betreffende jaar koning schiet, organiseert ook de 
verbroedering, ook al is de deken jarig. 
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VERANTWOORDING 
 

De collecte in de woord- en communiedienst van onze statiedag 2016 was door voorganger, 
diaken Willem Brok. Willem was ook voorganger in de uitvaartdienst van Suus von der Fuhr. 
Het collectegeld is later verdubbeld voor de helft door de stichting Jan Kruijssen en voor de 
andere helft door het gilde. Willem bericht ons thans dat hij van de schenking tekeningen 
heeft laten maken zoals de bedoeling was. Het betreft illustraties voor en over zijn pastoraal 
werk als geestelijk verzorger ten behoeve van de pupillen van Amarant die moeilijk in taal 
communiceren (zie de onscherpe bijlage hieronder). De extra schenking is besteed als 
bijdrage aan een onvergetelijke reis van zijn cliëntjes naar Lourdes. De financiële 
verantwoording op papier is terechtgekomen bij de JKS.  
 

 


