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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@peerkedonders.nl . 

 
 

mailto:klerx.anton@gmail.com
mailto:montfort@peerkedonders.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  
 
 
 
 

 

TOREN DE MONTFORT     

In deze aflevering: 
- Terugblik Eerste Communie 26 mei j.l. 
- Ontmoetingsavond op 24 juni 2019  
- Een feest op basisschool De Regenboog 
- In memoriam Zr.Johanna 
- Vieringen in de komende tijd 
- Openingstijden Parochiesecretariaat in de vakantie 
- Algemene gegevens Toren de Montfort 
 

 
 
EERSTE COMMUNIE 2019 
Op 26 mei 2019 was het dan eindelijk zo ver.  
Na een voorbereidingstijd van vijf maanden, drie 
keer oefenen, en een door de ouders en broertje 
feestelijk versierde kerk, waren we er helemaal 
klaar voor. De grote dag voor Milan Schalks, Shirley 
Hartelust en Iraneemely Boeldak. De dag dat  
ze voor de eerste keer mochten eten van het 
brood van Jezus. Een belangrijke dag voor zowel de 
communicantjes als de parochiegemeenschap.  
Het was een mooie viering met als thema: "Het is 
een feest om te delen". En dat het feest was, kon 
je zien. Milan, Shirley en Iraneemely straalden 

helemaal.  

mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
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Het speciaal voor deze gelegenheid samengestelde kinderkoortje bestaande 
uit communicantjes uit vorige jaren, onder leiding van Mijntje en begeleid 
door de vader van Mijntje op gitaar, zorgden ervoor dat de sfeer er goed in 
zat.  We kunnen met zijn allen weer terugkijken op een mooie tijd. 
Het aantal communicantjes was dan wel klein, maar wij, de werkgroep, 
hebben samen met de ouders en communicantjes een hele fijne tijd gehad. 
Het was fijn om dit samen zo te doen. Dank je wel aan iedereen die op welke 
wijze dan ook ervoor gezorgd heeft dat deze viering een bijzondere viering is 
geworden.  
 
 
OPROEP TOT SAMEN-ZIJN.  
Een jaar, ook een pastoraal jaar, vliegt 
voorbij. Toch zullen er ook mensen 
onder ons zijn, die zuchten, omdat er 
vervelende. spannende en verdrietige 
momenten waren, waarop het leek of 
de tijd stilstond en een positieve omwending maar niet wilde komen. Hoe dan 
ook; voor ieder van ons was het een jaar met individuele en gezamenlijke 
emoties. Daar willen we samen bij stilstaan. We nodigen alle mensen die zich 
betrokken weten bij de parochiegemeenschap, m.n. bij de 
Montfortgemeenschap uit op de  
         ONTMOETINGSAVOND OP MAANDAG 24 JUNI OM 20.00 UUR 
We komen bij elkaar in onze kerk; hebben tijd om belangstelling te tonen 
voor elkaars wel en wee, kijken terug op de gebeurtenissen in de parochie in 
het afgelopen jaar, nemen afscheid van vrijwilligers en kijken vol goede moed 
naar dat wat gaat komen........ 
Natuurlijk is er een gezellig kopje koffie of thee en is er een feestelijk hapje en 
een drankje 
WEET U VAN HARTE WELKOM!!!!!! 
 

 
EEN FEEST OP  
BASISSCHOOL DE REGENBOOG 
Het is alweer een aantal maanden geleden 
dat ik werd uitgenodigd door enkele 
vertegenwoordigers van basisschool De 
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REGENBOOG. Ze vertelden, dat ze blij waren met alles wat in de wijk en op 
school gedaan wordt voor kinderen die in armoede opgroeien. Ze wilden daar 
ook een tegenprestatie voor leveren. Samen met een van hun leraren en 
ouders is er daarom op donderdag 13 juni een rommelmarkt georganiseerd, 
zijn er lekkere hapjes gemaakt door de ouders en is het schoolplein 
omgebouwd tot een ware markt. Aan mij igevraagd om een bestemming te 
geven aan de opbrengst. Op het moment waarop ik dit schrijf is die opbrengst 
nog niet bekend, maar ik zal er zeker heel prudent mee omgaan. Dat 
verdienen de kinderen die het initiatief namen. In een volgende brief zullen 
we de resultaten met u delen. 
JR 
 

In memoriam Zuster Johanna, 
Franciscanes van Oirschot  
Velen van ons herinneren zich zuster Johanna. 
Samen met zuster Maria kwam zij in 1991 in 
Tilburg noord wonen. Zij was toen lid van het 
Algemeen Bestuur, en Zr. Maria de Generaal 
Overste van de zusters Franciscanessen van 
Oirschot. 
Al snel kwamen zij in contact met de toenmalige Montfortparochie en 
werden zij trouwe bezoekers van de vieringen in de Montfortkerk. 
Zuster Johanna toonde zich zeer betrokken bij de mede-kerkgangers en we 
hebben haar zeker gemist toen ze vanwege gezondheidsproblemen in 2008 
samen met Zuster Maria de beslissing moest nemen om terug te keren naar 
het Moederhuis in Oirschot.  
Het ging snel achteruit met Johanna en Zr.Maria knokte ervoor dat zuster 
Johanna in 2009 op de verpleegafdeling ’t Hofke de beste en meest liefdevolle 
zorg zou krijgen. 
Helaas overleed Zuster Maria in juli 2016. Dit was een zeer moeilijke periode 
Maar anderen namen gelukkig de taak over om goed voor Zuster Johanna te 
zorgen.  
Op 15 mei j.l. overleed Maria Johanna Schoenmakers, omringd door allen die 
haar tot op het laatste uur heel liefdevol hebben verzorgd.  
Zij werd 81 jaar oud en werd begraven bij haar zus op het kloosterkerkhof te 
Oirschot. 
Na een rijk gevuld leven in dienst van de medemens, moge zij rusten in vrede. 
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Op haar bidprentje staat het onderstaande gedicht dat ik u niet wil 
onthouden: 

              
           Lieve kracht 
Wie was het die de zon verzon 
toen de allereerste dag begon 
Die sterren aanstak voor de nacht 
het eerste vlokje sneeuw bedacht 
 
Wie blies de wind zijn adem in 
gaf mens en dier hun wezen 
Wie schreef de teksten, welke pen, 
voor merels en voor mezen. 
 
Je voelt als iemand huilt of lacht, 
of als de regens zingen, 
dat zich één grote lieve kracht 
verbergt in alle dingen. 
  
Vieringen in de komende periode: 
zondag 16 juni          9.30u              woord en communieviering met samenzang 
                                                             voorganger is Paulien van Bohemen 
zondag 23 juni          9.30u               woord en communieviering met samenzang 
                                                             voorganger is Anja Verbraak 
zondag 30 juni          9.30u               Afsluiting van het pastorale werkjaar 2018-  
                                                             2019  
                                                             eucharistieviering met zang van het  
                                                             Experikoor; voorganger is Wiel Logister 
zondag 7 juli             9.30u               eucharistieviering met samenzang 
                                                             voorganger is pastoor Frank Lemmens 
zondag 14 juli           9.30u               woord en communieviering met samenzang 
                                                             voorganger is Paulien van Bohemen 
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Aangepaste openingstijden Parochiesecretariaat in verband met de vakantie 
Vanaf week 28 t/m week 33; 8 juli t/m 16 
augustus 2019 Is het Parochiesecretariaat 
slechts op dinsdag, woensdag en vrijdag 
geopend van 13.00u – 14.00u 
 

 
 
Algemene gegevens toren de Montfort: 
Parochiesecretariaat van Toren de Montfort is gevestigd in de  
Corellistraat 231, 5049 EJ Tilburg 
en is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur 
Tijdens die tijd is het secretariaat telefonisch te bereiken onder  
nummer 013 4550510 
email: montfort@parochiepeerkedonders.nl 
 
Bank: Rabobank rekening nummer NL 73 RABO 0151 2130 11 
t.n.v. R.K. Parochie Zalige Peerke Donders 
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