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_______________________________________________________________ 
Nieuwsbrief  
Aflevering 2018-8 
september 2018 

In deze aflevering: 
- Je tijd ver vooruit. 
- Aanmelden Eerste communie. 
- Uitnodiging Internationale Communiteit MSC. 
- Vredesweek. 
- Switchviering. 
- Interview Geert Eijsbouts. 

- Presentatie Geert Eijsbouts. 
- Bedankt allemaal. 
- Vertrouwen in God met hart en ziel. 

- Algemene gegevens. 

 
Je tijd ver vooruit. 
Je hoofd al bij morgen en later. 
Je tijd veel te ver vooruit.  
Ik probeer je te bereiken, 
hier en nu.  
Ik streel je wangen in de wind, 
zwaai naar je in de vleugelslag van een 
vogel, 
roep je in het ruisen van de bomen, 
en ik 
kijk je aan in de ogen van een mens.  
Kom dichterbij, wees maar niet bang.  
Ik zal voor je zorgen: 
Ik ben vandaag  
en geef je alles wat je nodig hebt.  
Paulien van Bohemen. 
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Aanmelden Eerste Communie. 
De parochie Peerke 
Donders wil alle kinderen 
die de leeftijd hebben om 
in groep 4 van de 
basisschool te zitten, 
uitnodigen om mee te 
doen aan de 
voorbereiding voor de 
Eerste Communie. Mocht 
uw kind in aanmerking 
komen en hebt u geen 
aanmeldingsformulier 

ontvangen dan kunt u zo’n formulier aanvragen bij een van onze 
parochiesecretariaten. De formulieren worden eind september verzonden 
naar de kinderen die in onze ledenadministratie staan. 
Hieronder kunt u zien wanneer de vieringen zijn en wanneer de 
informatieavond: 
Kerk Goirke: 
viering op Hemelvaartsdag 30 mei 2019, 9.30 uur 
informatieavond: dinsdag 30 oktober van 20.00 uur - 21.30 uur,  
Goirkestraat 68. 
Petrus Donderskerk: 
viering op Tweede Pinksterdag 10 juni 2019, 11.00 uur 
informatieavond: woensdag 7 november van 20.00 uur -21.00 uur  
Hoefstraat 201. 
Montfort:  
viering zondag 26 mei 2019, 9.30 uur 
informatieavond: donderdag 13 december van 19.00 uur -20.00 uur  
Corellistraat 231. 
Lucaskerk: 
viering zondag 2 juni 2019 en zonodig zaterdag 1 juni. Tijden worden op de 
infoavond bekend gemaakt. 
informatieavond: maandag 10 december van 20.30 uur- 22.00 uur  
Lage Witsiebaan 91   
De kosten van de voorbereiding bedragen € 70,00. U kunt dit bedrag op de 
informatieavond contant en bij voorkeur gepast voldoen.  
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Kosten mogen geen belemmering zijn voor deelname. Wij verzoeken u 
vriendelijk dit bij aanmelding kenbaar te maken.  
Het aanmeldingsformulier insturen voor 26 oktober, bij voorkeur naar de 
locatie waar uw kind de 1e communie wil gaan doen. Hieronder de volledige 
adressen: 
* Goirkestraat 68, 5046 GL  Tilburg  * Hoefstraat 201, 5014 NL Tilburg 
* Corellistraat 231, 5049 EJ Tilburg * Lage Witsiebaan 85, 5042 DH Tilburg 
U kunt ook een email sturen naar 
eerstecommunie@parochiepeerkedonders.nl 
 
Vredesweek – Generaties voor vrede. 

Van 15 tot 23 september is de 
jaarlijkse Vredesweek. Vrede is 
nog altijd een actueel thema. 
Deze maand herdenken wij 
9/11, alweer 17 jaar geleden. 
Er vinden nog steeds 
aanslagen plaats. Er is dan wel 
broze toenadering tussen 

Noord- en Zuid-Korea maar er zijn ook nog steeds (wereld-)leiders die het 
verschil tussen wij en zij groter proberen te maken waardoor vrede verder weg 
is dan ooit. Mensen in landen als Syrië, Afghanistan, Sudan en Yemen snakken 
naar rust. Gelukkig heeft de geschiedenis ook heel veel mensen voortgebracht 
die een tegengeluid hebben laten horen: Mahatma Gandhi, Rosa Parks, Malala, 
Martin Luther King, Nelson Mandela maar zeker ook Jezus.  Deze mensen 
hebben met elkaar gemeen dat ze zich solidair verklaren of hebben verklaard 
met de groep van onderdrukten. Groepen en individuen die niet gerespecteerd 
worden. Zij hebben daar de overheden op aangesproken en ze gewezen op 
hun verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd durfden zij een droom te 
verwoorden zoals bijvoorbeeld Martin Luther King heeft gedaan in zijn 
beroemde speech 'I have a dream!' Hij zag een toekomst voor blank en zwart 
samen. Zij realiseerde zich ook dat vrede in ons zelf begint. Toen Nelson 
Mandela werd vrijgelaten wist hij dat hij zijn woede achter moest laten op 
Robbeneiland. Als hij dat niet zou doen zou hij zelf ook nooit echt vrij zijn.  
Er is een speciale viering rondom het thema van deze Vredesweek op 23 
september om 11.00 uur in de Petrus Donderskerk.  
 
 

mailto:eerstecommunie@parochiepeerkedonders.nl
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Uitnodiging Internationale communiteit MSC. 
 
Internationale Communiteit MSC 
Lage Witsiebaan 101 
5042 DH  Tilburg 
 

 
Beste Parochianen, 
 
Op 15 mei zijn we in de parochie komen wonen aan de Lage Witsiebaan 101. 
‘We’ zijn: Tarsis Siswanto uit Indonesië, Dandan Naong uit de Filipijnen, Harrie 
de Bruijn en Theo te Wierik, Nederland. Op 20 augustus heeft zich ook Doni 
Srisadono uit Indonesië, bij de communiteit gevoegd. Eind dit jaar / begin 2019 
komt ook nog Bench Balsamo uit de Filipijnen. We vormen een internationale 
communiteit zoals we er tegenwoordig verschillende zien in Nederland en 
elders in de wereld. 
We voelen ons welkom in de parochie en dat willen wij u graag laten weten 
door u uit te nodigen voor een kop koffie of thee op zondag 30 september van 
14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur.  
We willen u en jullie dan iets meer vertellen over wie we zijn en wat onze, 
voorlopige, plannen zijn. 
We stellen het op prijs wanneer u het onderstaande strookje wilt invullen en 
bij ons in de bus wilt deponeren. Dan weten wij hoeveel stoelen we klaar 
moeten zetten. 
 
Welkom! 
Tarsis, Dandan, Harrie, Doni, Theo 
 

 
We komen graag met …….personen / Ik kom alleen 
Naam:…………………………………………………………………. 
Adres:   …………………………………..     tel: ………………… 
 
Lever dit strookje in bij Lage Witsiebaan 101 of via de mail: 
theotewierikmsc@home.nl 
 

mailto:theotewierikmsc@home.nl
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Switchviering 
Op zaterdag 6 oktober 2018 om 19.00 uur is er weer Switchviering in de Petrus 
Donderskerk. Je bent van harte welkom.  
Het thema van deze viering is “Jouw pad 
is mijn pad”. Het zijn deze woorden 
die Ruth uitspreekt tegen haar 
schoonmoeder Noömi als die terug naar 
haar land van herkomst reist. Ruth gaat 
mee naar het - voor haar - nieuwe land. 
Ondanks alle onzekerheid blijft Ruth bij 
Noömi. Ze begint een nieuw leven, 
zonder dat ze weet wat haar te wachten 
staat. 
Deze viering gaat over ‘nieuwe wegen gaan, zonder te weten wat er op je pad 
zal komen’ en het gaat ook over ‘erop vertrouwen dat het goed met je zal 
gaan’. Iedereen komt er wel eens voor te staan dat je aan iets nieuws en 
onbekends gaat beginnen. Een nieuwe school, een nieuwe baan, ergens voor 
het eerst binnen gaan… De een stapt er zonder twijfel en zelfverzekerd op af. 
De ander is gespannen en stelt het liefst nog even uit. 
Ruth gaat naar een nieuw land, maar ze gaat zeker niet alleen. Ze gaat met 
Noömi, de moeder waar ze van is gaan houden. Ze hoeft het niet alleen te 
doen. Ze zegt tegen Noömi: “jij bent deel van mij; wat moet ik zonder jou? 
Ik weet: de toekomst is onzeker en het donker is dichtbij en ik weet dat er een 
lange reis wacht dwars door de woestijn, maar jouw pad is mijn pad.” 
En jij? 
Met wie ben jij op weg? Wiens pad loop jij? 
Durf jij het onbekende aan te gaan? 
Leeft er een Ruth in jou? 
  
… meer dan een boterham … 
“Geert, we willen jou interviewen, zodat onze parochianen met jou kennis 
kunnen maken”. Geert Eijsbouts, onze nieuwe diaken, vindt het prima en we 
spreken af om het interview te houden op een bankje aan het 
Wilhelminakanaal. Omdat Simone, de vrouw van Geert, toevallig langs komt 
fietsen, sluit ook zij aan bij ons gesprek. Samen zijn zij de gelukkige ouders van 
twee kinderen: Rein van 13 en Lieke van 11. 4 november 2017 is Geert in Den 
Bosch tot diaken gewijd. Een keuze waar zijn vrouw vierkant achter staat. 
Natuurlijk kost het diakenschap veel tijd, zeker omdat het uitgeoefend wordt 
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naast een dubbele baan. Geert werkt namelijk overdag voor een 
administratiekantoor en hij is daarnaast ook nog eens studiesecretaris van de 
KSGV. Maar Geert voelde zich echt  geroepen tot een actief leven in de kerk. 
Na het vroege overlijden van zijn vader, merkte hij hoeveel steun moeder 
ondervond vanuit de geloofsgemeenschap waartoe zij behoorden. Geert 
stelde zichzelf de vraag: waarom zou ik niet iets voor anderen kunnen 
betekenen. Toen hij later via de Elimgroep een diaken ontmoette, werd dat 
voor hem de mogelijkheid om zijn hart te volgen. De diakenwijding was een 
afronding van de weg er naar toe, een bevestiging van zijn keuze en tegelijk 
een zending en een opdracht om op zijn eigen authentieke manier te leven en 
werken in dienst van de kerk en de mensen die samen die kerk vormen. 
“De kerk is als een brede boulevard. Er zijn heel veel verschillende stroken 
waarop de mensen zich bewegen, allemaal in dezelfde richting”. Geert ziet 

voor zichzelf ook een rol in deze stroom van 
mensen. Niet als een verkeersregelaar die 
mensen streng op voorgeschreven wegen moet 
houden. “Ik wil met mensen meelopen, hen 
aanmoedigen en stimuleren. Niet met een 
opgeheven vingertje, maar met een 
uitnodigende, open hand wil ik mensen helpen 
om de weg te vinden”. En Simone vult aan: 
“Geert is een echte verbinder, hij gaat graag met 
mensen het gesprek aan”.  
Op de vraag of we in de parochie niet te veel 
met mensen bezig zijn en de relatie met God te 
weinig in beeld is, antwoordt Geert dat naar zijn 
gevoel het menselijke en het goddelijke in elkaar 
overlopen. De mens is beeld van God. Door naar 
mensen te kijken en met hen een band aan te 
gaan, kijken we ook naar God en verbinden we 
ons met God. Zowel in de liturgie als in de 
katechese en de diaconie wil Geert dat laten 
zien. 

“Ik denk dat de parochie Peerke Donders goed bij mij past. Er is veel ruimte en 
openheid. Het is een parochie die dicht bij mensen staat”. En Geert geeft aan 
dat zijn hoofddoel als diaken is om met aandacht er voor mensen te zijn. De 
parochie is voor hem een soort vangnet waar mensen contact zoeken met 
elkaar en met het goddelijke.  



~ 7 ~ 
 

Waar je kunt vertellen wat je bezielt en waar je mee bezig bent. Niet via 
sociale media etc. maar door elkaar echt te ontmoeten, bij mensen thuis, 
bijvoorbeeld als hij de communie rondbrengt. Of met mensen in de kerk, bij de 
koffie. Hij zal in de weekenden vaak te vinden zijn in de kerk, ook als hij niet 
zelf voorgaat, om met mensen te praten. Na een goed gesprek, zei ooit 
iemand tegen hem: “Dit gesprek doet meer dan een boterham”. 
Samen met de werkgroep eerste communie zal Geert vooral de 
communicantjes en hun ouders van toren Frater Andreas gaan begeleiden. Hij 
gaat meedoen met de gezinsvieringen in de Lucaskerk. “Samenwerken is o zo 
belangrijk in een parochie. Graag betrek ik de parochianen bij mijn 
activiteiten”. 
Over zijn beschikbaarheid is Geert ook duidelijk. “Ik ben niet de opvolger van 
pastor Monic. Vooral in de avonduren en in de weekenden kan ik er voor de 
parochie zijn. En ik heb andere taken en zal er een andere invulling aan geven. 
Ik wil proberen om dicht bij mezelf te blijven. Dat betekent dat ik zo goed en 
kwaad als het gaat er voor de parochie én mijn gezin wil zijn. En ik zal dat altijd 
vanuit het besef doen, dat wat ik van mezelf heb, wat ik meebreng, dat dat 
ook altijd van anderen, van God gekregen is.” 
Geert, het moge je gegeven zijn. Een goede tijd in onze parochie. 
Sjack Willemen. 
Presentatie Geert Eijsbouts. 
Tijdens de gezinsviering op zondag 7 oktober om 11.00 uur zal Geert Eijsbouts 
in onze parochie gepresenteerd worden. De viering is in de Lucaskerk. U bent 
van harte uitgenodigd. 
 
Bedankt voor het geweldige afscheidscadeau! 
Zondag 26 augustus j.l. mocht ik in een 
feestelijke eucharistieviering, voorgegaan 
door pastoor Frank Lemmens, pastor Marijn 
van de Laar en ondergetekende, gezongen 
door L'Esprit én KiFA, afscheid nemen als uw 
pastor. Met uw aanwezigheid, uw 
belangstelling voor mijn afscheid en uw giften 
voor het werk van pater Theo Raaijmakers in 
Cochabamba (Bolivia) hebt u mij meer dan 
verrast. Terwijl ik met Ron op vakantie ben, 
ook nog als deze digitale nieuwsbrief verschijnt, hoorde ik de totaalopbrengst 
die naar hem overgemaakt kon worden.  
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Het overtrof mijn en zijn verwachting: € 2027,50. In een whatappje schreef 
pater Theo mij: “Heel veel dank aan jou voor het initiatief en aan alle mensen 
die er aan hebben bijgedragen! We zullen met dat bedrag weer aardig wat 
dingen kunnen doen en, zoals je weet, heb ik als mijn prioriteiten het onderwijs, 
de gezondheidszorg en speciale vieringen met jongeren en kinderen en voor 
vrouwen in de gevangenis. Dus we zullen zorgen dat het daar terecht komt”. 
Eén van de dingen waarop ik me verheugde in het kader van mijn vervroegde 
pensioen was “samen leuke dingen doen”. Op dit moment lukt dat prima. Wij 
genieten van een heel bijzondere fiets-kampeervakantie in Zuid-Duitsland met 
voor september buitengewoon mooi weer.  
Te zijner tijd zult u mij (met Ron) weer in onze kerkgelegenheden zien, maar 
dan als 'gewone' parochiaan. 
Monic Jansen-Dercksen. 
Voorheen pastoraal werkster parochie Peerke Donders. 
 

Vertrouwen in God met hart en ziel. 

We horen het niet zo vaak: dat iemand die volop met de maatschappelijke 
werkelijkheid geconfronteerd wordt, een krachtige Godservaring doormaakt - 
en daardoor anders in het leven komt te staan. 

Marjan Bonaugure is zo iemand. 
Graag vertelt zij over haar leven en zoektocht, 
waarbij vertrouwen in God gaandeweg een sleutel is 
geworden naar een opmerkelijk verschil. Een 
verschil dat haar kijk op het leven ingrijpend 
veranderd heeft, en dat haar eigen verhaal 
overstijgt. 
Marjan Bonaugure was werkzaam als 
maatschappelijk werkster ('sociaal assistent') in 

België. Nadien was zij in het buitenland onder meer actief als vrijwilligster in 
de tehuizen van de zusters van Moeder Teresa. Woensdag 10 oktober is zij te 
gast in de Elimcommuniteit aan de Schiphollaan 30. Daar zal zij haar verhaal 
delen en met mensen in gesprek gaan. De avond is van 20.00 tot 22.00 uur. 
Kosten 7 euro. U kunt zich opgeven voor deze avond en voor andere 
interessante bijeenkomsten via: www.elimgroep.nl 
 
 

 

 

http://www.elimgroep.nl/
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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 
   speciaal nummer voor bedieningen: 06-4860 3602 
bank:   Rabobank, rekeningnummer NL28 RABO 0304 9188 57  
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Schemavieringen 
GOIRKESEKERK 

 
 
 
Iedere vrijdagochtend 09.30 uur: Eucharistieviering in de sacristie van de Goirkese kerk. 
Voorganger zal zijn pastoor Frank Lemmens. Na de viering is er gelegenheid tot 

koffiedrinken. 
 
 
GOIRKESEKERK 
 
 

DATUM VIERING VOORGANGER ZANG 

Zo.  30  sept.  9:30uur Eucharistie Frank Lemmens 
Tarsis  Siswanto 

Dameskoor 
‘t Goirke 

Zo.      7 okt.   9:30 uur Eucharistie Tarsis  Siswanto 
Renee vd Fuhr 

Gem.koor de 
Bron 

Zo.   14 okt.   9:30 uur Eucharistie Frank Lemmens 
 

Gem.koor 
‘t Goirke 

Zo.    21 okt.   9:30 uur Eucharistie Frank Lemmens 
Tarsis  Siswanto 

Gem.koor de 
Bron 

Zo.   28 okt.  9:30 uur Eucharistie Frank Lemmens 
Renee vd Fuhr 

Herenkoor 
‘t Goirke 

Do.    1 nov. 19:00 uur ALLERHEILIGEN 

Eucharistie 
Frank Lemmens  

Vrij.   2 nov. 19:00 uur ALLERZIELEN 
W&G 

Frank Lemmens 
Renee vd Fuhr 
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HERDGANG 
 
 

DATUM VIERING VOORGANGER ZANG 

Za   22 sept.   19.00 u. Eucharistie Frank Lemmens 
Dandan Naong 

 

Za       6 okt.   19.00 u. Eucharistie Frank Lemmens 
Sjack Willemen 

 

Za.    20 okt..  19.00 u. Eucharistie Frank Lemmens 
Dandan Naong 

 

 
 
 
 
BIJSTERSTEDE 
 

 
DATUM VIERING VOORGANGER ZANG 

Za.    29 sept.   16:00u. Eucharistie Philip Rooijmans  

Za.    13  okt.   16:00u. Eucharistie Philip Rooijmans 
 

 

Za.    27  okt.   16:00u. Eucharistie Philip Rooijmans 
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KRONIEK 
Overleden 
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