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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 voor 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  

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 . 
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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  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Parochiecentrum Frater Andreas 
Lage Witsiebaan 83-85 
5042 DP  Tilburg 
Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 uur tot 12.00 uur 
Woensdag gesloten 
Telefoon:        013 – 207 01 27 

                                           Rabobank:     NL26 RABO 0151 2133 72 
                                           Website:        www.parochiepeerkedonders.nl 
                                           E-mail:           fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl 

In deze aflevering: 
- Marie-Reine: een leergierige duizendpoot 
- St. Lucas cadeau gekregen 
- Op de koffie … en een goed gesprek 
- Wij gedenken 

         Vieringen voor de komende periode 

mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
http://www.parochiepeerkedonders.nl/
mailto:fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl
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Marie-Reine: een leergierige duizendpoot 
“Vind jij dit huis kunst?” vraagt Marie-Reine mij als we op de Hasseltse 
rotonde rijden. Het was op de terugweg van het uitstapje van de misdienaars. 
Echt een vraag voor deze leergierige jongedame van tien jaar. Marie-Reine 
gaat na de zomer naar groep 8 van basisschool Antares. Ze woont met haar 
jongere zus, oudere broer en haar ouders in de Kruidenbuurt.  
 
Ik ken Marie-Reine als iemand die vragen stelt, benieuwd is naar de mening 
van anderen, observeert, graag en vrolijk meedoet en veel interesses heeft. 
Alleen al in de parochie heeft ze een indrukwekkende carrière: ze zingt bij 
KiFa, deed kindercatechese, is misdienaar en zingt soms solo bij kleuterkerk. 
En omdat ze zoveel interesse heeft in 
kerk en geloof, is ze in plaats van pas 
volgend jaar nu al in groep 7 
begonnen met het vormseltraject. “Ik 
vind het heel leuk, want ik leer daar 
weer nieuwe mensen kennen.” 
 
Ze kwam tot voor een jaar geleden 
elke zondag naar de Lucaskerk. De 
eerste rij aan de kant van het koor is 
haar vaste stek. “Zo kan ik goed zien 
wat er allemaal gebeurt bij het altaar 
en kan ik goed meezingen met de 
koren.” Ze kent bijna alle liederen van 
onze parochiekoren. L’Esprit is 
favoriet. Naar de kerk gaan vindt ze 
fijn: “De verhalen uit de Bijbel, het 
bidden, de communie. In de kerk zoek 
ik contact met God en Jezus.”  
 
Maar het afgelopen jaar had ze geen 
tijd om naar de Lucaskerk te gaan. 
Marie-Reine doet namelijk de 
weekendschool en die is op zondag in 
de universiteit van Tilburg. Vaak gaan 
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ze op excursie. Naar de Pont bijvoorbeeld, waar het schilderij ‘Black Drawings’ 
van Marlene Dumas grote indruk op haar maakte. “We krijgen steeds vier 
weken les in hetzelfde vak, zoals architectuur, kunst, geneeskunde en sport. 
Natuurkunde vond ik het leukst. Proefjes doen met een waterfles.”  
 
Marie-Reine heeft een vol programma, want naast de weekendschool zit ze 
nog bij een koor van het Factorium, ze zwemt en gaat ze naar de meidengroep 
en de groep SLIM in MFA Het Kruispunt. O ja, en buiten spelen doet ze ook 
graag. Een echte duizendpoot!  

 
Paulien  

 
 
 

 
St. Lucas cadeau gekregen. 
In de ontmoetingsruime van het 
parochiecentrum staat sinds eind mei 
een beeld van deze heilige. Het is een 
cadeau van stagiair Bo die hier de 
afgelopen maanden heeft stage 
gelopen. Bo studeert in het eerste jaar 
HBO-theologie in Utrecht. Hij kijkt terug 
op een fijne stage, waarin hij veel 
geleerd heeft en waarin hij de 
gemeenschap als gastvrij heeft ervaren. 
Als dank kregen wij de heilige Lucas van 
hem, omdat hij vond dat Lucas wel wat 
meer in de picture mocht komen, 
aangezien onze kerk naar hem 
vernoemd is. Dank je wel, Bo!  
 
Paulien 
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Op de koffie … en een goed gesprek 

Samen een lekker bakje koffie drinken en tegelijk een goed gesprek hebben? 

Dat kan in de komende vakantiemaanden. Op een aantal woensdagen zet 

pastor Sjack Willemen op het parochiecentrum aan de Lage Witsiebaan 83 de 

koffie en zal hij van 10.00 tot 11.30 uur een gesprek leiden met de aanwezigen 

over onderwerpen die op dat moment in het nieuws zijn. U bent welkom op: 

woensdag 3 juli; 

woensdag 17 juli; 

woensdag 31 juli; 

woensdag 14 augustus. 

Opgeven van te voren is fijn, maar niet nodig. Telefoon: 013-2070127 of email: 

pastor.sjack.willemen@parochiepeerkedonders.nl 

 

 

WIJ GEDENKEN 

17 mei Alfons Remmers 75 jaar 

29 mei San Hendriks  67 jaar 

 
 
 
 

mailto:pastor.sjack.willemen@parochiepeerkedonders.nl


 

~ 8 ~ 
 

WEEKENDVIERINGEN IN DE KOMENDE PERIODE 
 

Duynsberg 

15 juni 17.30 Woord en Communie Bert Simons samenzang 

22 juni 17.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

29 juni 17.30 Woord en Communie Zr. Marriette Kinker samenzang 

6 juli 17.30 Woord en Communie Paulien v.  Bohemen samenzang 

13 juli 17.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

 
 

Kruispunt 

16 juni 9.30 Woord en Communie Bert Simons samenzang 

23 juni 9.30 Eucharistie  Marijn van de Laar WBK 

29 juni 9.30 Woord en communie Zr. Mariette Kinker samenzang 

7 juli 9.30 Woord en communie Paulien v. Bohemen samenzang 

14 juli 9.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

 

Lucas 

16 juni 11.00 Woord en 
Communie 

Bert Simons LAHK 

23 juni 11.00 Eucharistie Marijn van de Laar L’Esprit 

30 juni 11.00 Eucharistie, 
gezinsviering, 
Kiemkrachtfestival 

Meerdere leden 
pastoraal team 

KIFA 

7 juli 11.00 Eucharistie Frank Lemmens samenzang 

14 juli 11.00 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

 
 


