
 

Uitnodiging voor deelname hoogtijdagen van Sint Antonius 

en Sint Sebastianusgilde Gemert. 
Ter voorbereiding van de hoogtijdagen nodigen wij u uit voor de 

comparitie op maandag 6 januari 2014 (Driekoningen) in het 

Gildehuis De Keizer, Ridderplein 3 te Gemert. Aanvang 20.00 uur.  

 

Agenda comparitie maandag  6 januari 2014. 

1. Opening vergadering met de Christelijke groet. 

2. Nieuwjaarswens voorzitter. 

3. Verslag vorige maandvergadering d.d. 17-12-2013. 

4. Mededeling over de keuze van een nieuwe deken. 

5. Verzuuken zaterdag 11 januari 2014. (loten om de wijken) 

6. Hoogtijdagen. 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting vergadering met de Christelijke groet. 

 

Verzuuken zaterdag 11 januari 2014. 
Woont u in de gemeente Gemert-Bakel  dan kunt twee gildebroeders 

verwachten die u persoonlijk komen uitnodigen voor de optrekdag.  

Zij komen de contributie  (€ 20,- per lid) en eventueel abonneegeld op 

het tijdschrift De Gildetrom (€ 7,50) innen. 

Tevens wordt opgave gedaan voor deelname aan de maaltijd tijdens de 

optrekdag van 25 januari (kosten diner € 17,50 incl. consumptie) 

De gildebroeders en ouderlingen aan de “Mortelse kant” van Gemert 

kunnen ook onze tamboers verwachten. U kunt al ’s morgens vroeg de 

herkenbare gildetromklanken horen, wanneer ze bij u komen is ongewis.  

 

 

Patroonsviering St. Antonius vrijdag 17 januari 2014 in  

De Mortel 
De patroonsdag van Sint Antonius wordt gevierd op vrijdag 17 januari.  

De dag begint met een H. Mis in de kerk H. Antonius Abt in De Mortel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma voor die dag luidt: 

09.30 uur Gildebroeders- en zusters komen samen in café het Anker 

                 om van daaruit op te trekken naar de kerk H. Antonius Abt.  

10.00 uur  Aanvang Heilige Mis met medewerking van pater Delisse en   

                  het Mortels zangkoor. Na afloop vendelgroet  aan de 

                  parochiegeestelijkheid en korte rondgang door het dorp. 

11.30 uur  Koffie met Antoniusbrood in café Het Anker. Aansluitend  

                 optreden van Cor Swanenberg.  

 

20.00 uur  Samenkomst gildebroeders en -zusters en andere  

                 “Mortelzondagvierders” in café Het Anker voor gezellige  

                 voorzetting van de dag. Voor de kaarters zijn er rikwedstrijden. 

22.30 uur  Serenade door de Zondagavondband (ZAB) 

 

Belvaanavond vrijdag 24  januari 2014.  
Penningmeester Mari v.d. Elsen zal deze avond om 21.00 uur aanwezig zijn  

in het gildehuis De Keizer om de gelden in ontvangst te nemen die de 

verzuukers op 11 januari bij de leden ontvangen hebben. Degenen die de 

verzuukers gemist hebben, en zodoende nog een schuld bij het gilde hebben, 

kunnen  op deze avond met het gilde in het reine komen. Eventueel 

overmaken per bank 11.61.05.461. Het is dit jaar de laatste keer dat u de 

schulden kunt inlossen bij Mari, hij stopt in als bestuurslid en als 

penningmeester. De hospes zorgt traditiegetrouw voor roggebrood met zult. 

 

Optrekdag zaterdag 25 januari 2014. 
De officiële uitnodiging voor deze hoogtijdag en het jaarverslag over  

2013 zal persoonlijk overhandigd worden door de verzuukers.  

Om 12.00 uur is de besloten dekenverkiezing. 4 jubilarissen zullen na 

afloop van de dekenverkiezing gehuldigd worden te weten:  

25 jaar lid: René de Koning (actief lid) 

40 jaar lid: Harrie v.d. Elsen (actief lid) 

60 jaar lid: Jan Penninx (actief lid) 

70 jaar lid: Pieter Penninx (ouderling) 

 

Offermis zondag 26 januari 2014. 
Om 10.00 uur Offermis in de St. Janskerk. In deze H. Mis herdenken  

we onze leden die in 2012 overleden zijn. Na afloop offeren onze leden 

traditiegetrouw een muntstuk bij het gildealtaar.  



               

 

Onderstaand de data van gilde-activiteiten in het jaar 2014. 

De maandelijkse vergaderingen die op maandag gehouden 

worden in het Gildehuis De Keizer zijn als volgt in 2014:  

Dinsdag 18 februari, maandag 17 maart, maandag 14 april, 

maandag 19 mei, maandag 16 juni, maandag 14 juli, maandag 

18 augustus, maandag 15 september, dinsdag 21 oktober, 

dinsdag 18 november, dinsdag 16 december. 

De vergaderingen beginnen om 20.30 uur en om 21.00 uur als de 

zomertijd ingegaan is. (maanden april t/m oktober) 

 

Programma 2014: (data die nu reeds bekend zijn) 

   6 januari     Comparitie  (aanvang 20.00 uur) 

11 januari   Verzuuken 

17 januari Patroonsdag St. Antonius (Mortelzondag)  

24 januari       Belvaanavond 

25 januari  Optrekdag St. Antonius en St. Sebastianus Gilde 

26 januari         Offermis 

13 april Viering Diomage 

26 april Optrekdag St. Jorisgilde 

27 april Historische Optocht Boerenbondsmuseum 

18 mei Fietstocht 

29 mei               Processie naar Handel (Hemelvaartsdag) 

  1 juni Kringgildedag te Lierop 

15 juni Vrije gildedag te Beugen 

18 juli Buitencomparitie 

20 juli Koningschieten Koksehoeve 

15 aug. Maria Ten Hemelopneming Handel. 

22 aug. Vendelgroet Zorgcentrum Ruijschenbergh 

11 okt.  Hoofdliedendag ‘s-Hertogenbosch 

 

We hopen u te mogen ontmoeten op onze activiteiten. 
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Aan alle gildebroeders en –zusters, ouderlingen 
 en ondersteunende leden van het 
St. Antonius en St. Sebastianus Gilde Gemert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prettige feestdagen en een goed en gezond  
gildejaar 2014. 
           


