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Nieuwsbrief 

 

Beste gildebroeders en 
gildezusters 
 

De wereld is in de ban van het 
coronavirus. En iedereen ondervindt 
de gevolgen aan den lijve van strikte 
inperking van sociale contacten tot 
misschien wel zieken/besmettingen 
in de naaste omgeving. Alle gilde- 
en schuttersactiviteiten, van groot tot 
klein, tot 1 juni hebben geen 
doorgang en ook passeren er 
overlijdensberichten van door het 
coronavirus overleden 
gildebroeders. We zitten momenteel 
in een onwerkelijke situatie, die 
hopelijk snel tot omkeer kan worden 
gebracht.  
  
De leden van Commissio Mixta Kerk 
– Gildewezen leven in deze 
moeilijke periode mee met de 
gildebroeders, gildezusters en allen 
die zich bij het gilden- en 
schutterswezen betrokken voelen. In 
de aanloop naar Pasen wil de 
Commissio woorden van troost, 
medeleven en bemoediging 
verspreiden onder de gildebroeders, 
gildezusters en schuttersvrienden in 
het Brabantse en in het Gelderse.  
Geïnteresseerden kunnen 
onderstaande link raadplegen voor 
o.a. een bemoedigend woord van de 
bisschop. 
https://www.bisdomdenbosch.nl/coro
na-dossier-maatregelen-gebeden-
en-vieringen-bemoediging-en-
acties/  
 
Voor de schutters van de Gelderse 
Federatie van Schuttersgilden St.-
Hubertus heeft vicaris Pauw de 
volgende bemoediging aan het 
papier toevertrouwd:  
https://www.schuttersnet.nl/bericht-
van-vicarus-pauw/. 
 
Wij wensen u veel sterkte, blijf 
gezond en heb – op gepaste afstand 
– aandacht voor uw naasten en voor  
 

 
hen die in een sociaal isolement 
verkeren! 
 
Met vriendelijke Gildegroet, 
namens Commissio Mixta, Kerk – 
Gildewezen,  
Johan Bax, secretaris  
E-mail: johan.bax@hslnet.nl  
 
Annie Maas 
Secretaris NBFS 
Woudseweg 5a 
5275 JH  Den Dungen 
Mob.: 06 - 15 34 08 79 
E-mail: 
secretariaat@schuttersgilden.nl  

 
 
Mededeling van het Gilde 
Sint Antonius Abt Nuland 
 

 
 
Inmiddels is heel Nederland in de 
ban van het coronavirus (COVID-19) 
en zijn alle horecagelegenhe-den 
gesloten en worden grote 
evenementen afgelast. Dit houdt in 
dat ook gildeactiviteiten niet zullen 
ontkomen aan de gevolgen die 
hiermee gepaard gaan. In de toe-
spraak van premier Mark Rutte op 
maandag 16 maart werd het te 
hanteren scenario geschetst. Een 
scenario waarin getracht wordt het 
coronavirus zogezegd gecontro-
leerd te laten verspreiden zodat de 
zorg niet overbelast raakt. Gezien de 
ontwikkelingen van dit virus en de 
eventuele risico’s voor de gildeleden 
van Gildekring Maas-land, de  
 

 
 

bezoekers, onze leden en de 
Nulandse bevolking, heeft de  
 

Overheid van het gilde Sint-Antonius 
Abt Nuland in overleg met de 
Kringoverheid van Gilde-kring 
Maasland het volgende besloten: 
 
De Kringdag van 31 mei 2020 zal 
niet doorgaan en wordt verplaatst 
naar een nader te bepalen datum 
in 2021.  
 
Ondanks dat al veel voorbereidin-
gen getroffen zijn, kunnen wij helaas 
niet die activiteiten onder-nemen die 
nodig zijn in de weken voor deze 
Kringdag. Daarnaast  
weten wij en de Nederlandse  
 
Overheid niet hoe het virus zich zal 
verspreiden én wat de maat-regelen 
en regelgeving ná 6 april zullen zijn. 
Om een verdere ver-spreiding van 
het virus te voorko-men en/of een 
nieuwe besmet-tingshaard te starten 
is het dan ook niet verstandig om 
1500 gildeleden plus bezoekers op 
één locatie te ontvangen. 
Zodra wij een nieuwe datum heb-
ben kunnen bepalen, wordt u daar-
van zo spoedig mogelijk op de 
hoogte gebracht. Wij hopen u mid-
dels dit schrijven voldoende te 
hebben geïnformeerd en wensen u 
sterkte en gezondheid toe in deze 
vreemde tijd. Mocht u naar aanlei-
ding van dit bericht nog vragen 
hebben, vernemen wij dat graag. 
 
Met vriendelijke gildegroeten, 
 
Overheid Gilde Sint-Antonius Abt,  
Nuland 
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IN MEMORIAM  
 

Toon  
van de Laar 
Ouderling  
Sint Antonius en 
Sint Sebastianus 
Gemert. 
 
 
 

Jonella van de 
Sande (24) 
Gildezuster Sint 
Joris, Catharina, 
Antonius en 
Sebastiaan 
Gemonde. 
 
  
 

 

Rein Haase (90) 
Gildebroeder 
Sint Catharina 
Tongelre. 

 
 
 
 
Joke 
Kluytmans-
Schuurmans 
(70)  
Gildezuster Sint 
Catharina Vught. 
 
 
 
Piet  
Herijgens (85) 
Keizer Sint 
Willibrordus 
Klein Zundert. 
 
 

 
Mari van 
Lieverloo (71) 
Gildebroeder 
Sint Sebastiaan 
Oss. 
 
 
 

 

 

Pieter  
Biemans (86) 
Gildebroeder 
Sint Joris 
Gemert. 
 
 
 
 
 

Hans van de 
Schepop (82) 
Oud-
gildepastoor 
Groot Gaesbee-
ker Gilde Soest. 
 
 
 
Jan van  
Acht (84) 
Gildebroeder/ 
Bazuinblazer 
Sint Joris  
Sint-Oedenrode. 
 
 
 
Michiel  
Feijen (77) 
Overleden aan 
de gevolgen van 
het coronavirus. 
Gildebroeder St. 
Joris-St. Barbara 
Maarheeze. 

 
Hans Blok (79) 
Overleden aan 
de gevolgen van 
het coronavirus.  
Gildebroeder/ 
eredeken Sint 
Lambertus 
Maren-Kessel. 
 

 
Frans van  
Roessel (71) 
Gildebroeder 
Sint Sebastiaan 
Oss. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


