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Nieuwsbrief  
Aflevering 2019-6 
Juni 2019 
 

In deze aflevering: 
- Kwetsbaar. 
- Vormselvoorbereiding 2019. 
- Switchviering. 
- Taizéviering-thema: “Dankbaarheid”. 
- Kiemkrachtfestival. 
- Algemene gegevens. 

 
Kwetsbaar  
 

God, U heeft zich kwetsbaar en klein gemaakt in 

Jezus, 

weerloos kindje,  

breekbaar leven,  

open en bloot aan het kruis genageld.  
 
God, geef ons de moed kwetsbaar als U te zijn.  

Help ons om niet langer de schijn op te houden 

van ‘alles gaat goed.’  

Geef ons het lef om onze kwetsbaarheid te tonen 

en te delen met elkaar.  
 

Paulien van Bohemen 
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Vormselvoorbereiding 2019. 
Achttien jongens en meisjes uit alle hoeken van de parochie bereiden zich 
samen voor op het Vormsel, dat in november plaatsvindt. 

Tijdens de tweede bijeenkomst 

over God kregen ze een steen in 

handen. Ondertussen luisterden 

zij naar een verhaal over God. En 

wat bleek daarna? De steen was 

warm geworden in hun handen! 

We krijgen warmte van God en 

kunnen blijkbaar die warmte 

doorgeven.  

De jongeren hadden mooie 

voorbeelden van hoe zij iets van 

de warmte en liefde van God 

doorgeven. Joris vertelde, dat hij wel eens de lege vuilnisbakken van de buren 

weer voor hun deur zet. Lars heeft weleens onkruid gewied op de stoep, 

terwijl die eigenlijk niet bij hun huis hoort.  

De vormelingen hebben vervolgens hun steen beschilderd.  

 

Switchviering. 

Het thema van deze viering is “Sta even stil”. 

Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had,  

tot ik eindelijk stil werd en begon te luisteren.  

In die stilte hoorde ik de stem van God. 

Kom je mee vieren?   

Wanneer:   Zaterdag 15 juni om 19.00 uur   

Waar:     Petrus Donderskerk,     Enschotsestraat 124, Tilburg 

 
Taizéviering - thema: 'Dankbaarheid' . 
Dankbaarheid. Het klinkt zo vanzelfsprekend. Je zegt zo gemakkelijk dankjewel 
als je een cadeautje krijgt of iemand je een dienst bewijst. Maar de diepere 
betekenis van dankbaarheid is dat het je leven verrijkt. Het je gelukkiger 
maakt. Bedank mensen die je een goed gevoel geven zoals je ouders, partner, 
vrienden.  
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Een klein gebaar als een kaart of berichtje wordt vaak al enorm gewaardeerd. 
Door dankbaarheid te uiten worden sociale banden alleen maar sterker. Ook 

zijn we dankbaar voor een bevrijdende 
noodsituatie.  
Dit zijn allemaal belangrijke woorden of momenten 
van dankbaarheid. Maar ook bij een moment van 
stilte in jezelf kun je bedenken waar je dankbaar 
voor bent. Voor de prachtige zonsopkomst of 
zonsondergang. De bloemen die wijd voor je open 
gaan. Laten we in de Taizéviering tijdens de ‘Stilte’ 

aan mooie momenten van dankbaarheid denken.  
Aan de Taizé-viering zal medewerking worden verleend door het Taizé-koor 
met solisten en diverse instrumentalisten.  
U wordt allen uitgenodigd op de oecumenische Taizéviering van 
zaterdagavond 22 juni om 19.00 uur in de Oude Sint Nikolaaskerk aan de Van 
Grevenbroeckstraat/Torenstraat te Helvoirt.  
Om 18.45 uur wordt er ingezongen en de kerkdeuren zijn reeds open vanaf 
18.30 uur. Na afloop wordt koffie en thee aangeboden en is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. Entree is gratis.  
Inlichtingen: klerx.anton@gmail.com 
 
Kiemkrachtfestival. 

Op zondag 30 juni organiseren we 

opnieuw een Kiemkrachtfestval,                              

Dit keer in/naast de Lucaskerk.  

Kinderen die dit jaar hun eerste 

communie deden krijgen een 

persoonlijke uitnodiging. Andere kinderen uit jonge gezinnen nodigen we langs 

deze weg uit.                                           

Om 11.00 uur is er een gezinsviering. Daarna ( van 12.00 uur tot 13.30 uur ) 

nodigen we de kinderen uit om  met ons spelletjes te doen. Natuurlijk is er ook 

een hapje en een drankje voor ouders en kinderen.  

In verband met de voorbereiding vragen we u om u voor 26 juni aan te 

melden  montfort@parochiepeerkedonders.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 
bank:   Rabobank, rekeningnummer NL28 RABO 0304 9188 57  

 

 

Schemavieringen 
GOIRKESEKERK 

 
GOIRKESEKERK 
 

DATUM TIJD VOORGANGER DIENST ZANG 

Zo. 23 juni  2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie 
 

Gem. Koor  
De Bron 

Zo. 30 juni  2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie 
 

Gem. Koor  
‘t Goirke 

Zo.    7 juli  2019  9.30 uur Renee v.d. Fuhr  W&C 
 

Gem. Koor  
De Bron 

Zo.  14 juli  2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie 
 

 

Zo.   21 juli  2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie  

 
BIJSTERSTEDE 
 

DATUM TIJD VIERING VOORGANGER 

Za.  22 juni  2019        16:00 uur Eucharistie Frank Lemmens 

Za.      6 juli  2019        16:00 uur W&C Renee v.d. Fuhr 

Za.   20   juli 2019        16:00 uur Eucharistie Frank Lemmens 
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