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Nieuwsbrief  
Aflevering 2019-8 
Augustus 2019 
 

In deze aflevering: 
- Niks te klagen.  
- Viering Maria ten Hemelopneming. 
- Aanbod Bijbelvereniging. 
- Algemene gegevens. 

 
 
Niks te klagen 
 
Vergeet niet te bidden 
in tijden van vreugde.  
 
Vergeet niet te danken 
voor al wie of wat je lief is. 
 
Vergeet niet het bidden 
als alles goed gaat.  
 
Niks te klagen?  
God zij dank gezegd! 
 

Paulien van Bohemen. 
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       lokatie Montfortkerk 

 

Viering Maria ten Hemelopneming.  

Op zondag 18 augustus vieren we als 
geloofsgemeenschap het feest van Maria ten 
Hemelopneming. We doen dat in de geest van 
Montfort.                                                                     
Montfort is een groot vereerder van Maria. In 
zijn tijd, maar ook in onze tijd , wordt /werd 
vaak gedicussieerd over de plaats van Maria. 
Montfort gaf zijn visie in veel van de cantieken 
die hij schreef. Wiel Logister besteedt daar 
uitgebreid aandacht aan in zijn boek "Maria en 
Mariaverering".                                                                                  
De cantieken zijn vertaald en op muziek gezet. 
Een ad hoc samengesteld koor o.l.v. Sonja van 
den Dries, zal de cantieken zingen in de viering 
waarin Wiel voorgaat. 

Wat zou het mooi zijn als onze kerk vol zit met mensen die Maria een warm 
hart toedragen en zich daarmee plaatsen in de rij van volgelingen van 
Montfort. Wiel zal ons in de schriftuitleg zeker de weg wijzen. 
Wij nodigen u uit in de viering van 9.30 u in de Montfortkerk. 
 
Aanbod Bijbelvereniging. 
De bijbel is de grondslag voor ons 

geloven. Als woord van God biedt 

het richting aan ons leven. Zelf 

lezen in de bijbel is binnen de 

katholieke traditie geen 

vanzelfsprekendheid. Jammer, 

want door lezing en overdenking, 

kan de bijbel een verrijking en 

verdieping geven aan je 

geloofsleven.  

Misschien is de aanschaf van een bijbel een te grote financiële uitgave.  
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De Bijbelvereniging heeft een groot aanbod aan bijbels die zij gratis ter 

beschikking stellen. Zoals een 5-delige bijbeluitgave in grote letters, maar ook 

bijbels in allerlei talen. Via www.bijbelverening.nl kunt u het aanbod bekijken 

en als er een bijbel is die u aanspreekt, ook een bestelling doen. Er wordt 

alleen een bijdrage in de verzendkosten gevraagd. 

 

Algemene gegevens:  
website:  www.parochiepeerkedonders.nl 
e-mail:    info@parochiepeerkedonders.nl 
bereikbaar:  013-207 0127 (van 09.30 – 12.30 u.) 

voor noodgevallen (08.00 – 20.00 u.): 06-5199 0105 
bank:   Rabobank, rekeningnummer NL28 RABO 0304 9188 57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bijbelverening.nl/
mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
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Schemavieringen 
GOIRKESEKERK 

 
GOIRKESEKERK 
 

DATUM TIJD VOORGANGER DIENST ZANG 

Zo.  18 aug. 2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie  

Zo.  25 aug. 2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie Afscheid Jos 
Vingerhoets 
Koor de Bron 

Zo.   1 sept. 2019  9.30 uur Tarsis  Siswanto 
Renee v.d. Fuhr  

Eucharistie Gem. koor    
‘t Goirke       

Zo.   8 sept. 2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie Gem. koor    
de Bron       

Zo.  15 sept. 2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie Dameskoor    
‘t Goirke       

Zo.  22 sept. 2019  9.30 uur Tarsis  Siswanto 
Renee v.d. Fuhr  

Eucharistie Koor 

Zo.  29 sept. 2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie Koor 

 
BIJSTERSTEDE 
 

DATUM TIJD VOORGANGER DIENST 
 

Za.   17 aug. 2019        16:00 uur Frank Lemmens Eucharistie 

Za.   31 aug. 2019        16:00 uur Tarsis  Siswanto 
Renee v.d. Fuhr 

Eucharistie 

Za.   14 sept. 2019        16:00 uur Frank Lemmens Eucharistie 

Za.   28 sept 2019        16:00 uur Tarsis  Siswanto 
Sjack Willemen 

Eucharistie 

 
 


