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Nieuwsbrief  
Aflevering 2019-4 
April 2019 
 

In deze aflevering: 
- Vol van. 
- Pastor Paulien minder in de parochie. 
- Diaconie in de parochie Peerke Donders-deel 1. 
- Vergadering van de parochie. 
- Meimaand-Mariamaand. 
- Maria zingt. 
- Algemene gegevens. 

 
Vol van. 
 
Laat Pasen je raken in je ziel 
teken het met vreugde.  
Laat Pasen je raken in je hart 
stort het vol met liefde. 
Spreid je armen  
open je mond  
en 
vul je longen met nieuwe lente.  
Dat je vol mag raken van Pasen!  
 
Paulien van Bohemen 
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Pastor Paulien minder in de parochie.  

“Gelukkig, je blijft nog.” En: “Wat jammer dat je 
gaat,” zijn twee van de vele reacties die ik kreeg 
op het nieuws dat ik per 1 april 20 uur werk in 
servicecentrum het Laar in Tilburg-Zuid als 
geestelijk verzorger. 
Beide opmerkingen behoeven een reactie van 
mijn kant. Ja, ik ben nog in de parochie, maar ik 
lever veertien uur in: ik blijf er nog tien 
werkzaam in de parochie. In tien uur kan ik niet 
hetzelfde doen als voorheen in vierentwintig 

uur, dus ik heb wat taken afgestoten. Ik blijf werkzaam in het gezinspastoraat, 
zoals voor Vormsel en jongerenpastoraat. Maar ik zal bijvoorbeeld minder 
weekendliturgie en uitvaarten verzorgen dan voorheen. Ik moet me beperken. 
“Wat jammer, dat je gaat” is weer de andere kant: ik ben niet helemáál weg. 
Zij het minder uren, ik ben er nog.  
Paulien van Bohemen. 
 
Diaconie in de parochie Peerke Donders – deel 1.  
Ondanks dat we een kleiner wordende gemeenschap zijn (dat is geen nieuws) 
gebeurt er gelukkig nog heel veel op het 
gebied van de diaconie in de parochie Peerke 
Donders. Diaconie houdt in: zorg voor de 
kwetsbare mensen in de samenleving. Het 
heeft zeker raakvlakken met het pastoraat 
maar bij de diaconie ligt het zwaartepunt meer 
op armoede dichtbij en veraf en sociale 
uitsluiting. We proberen te signaleren en hulp 
te bieden maar we willen ook signalen afgeven 
aan (lokale) overheden. Onze hulp kan vaak 
alleen incidenteel zijn en wanneer er 
structureel hulp nodig is dan schiet regelgeving 
te kort. Dan moet daar iets gebeuren. Een 
steeds kleiner wordende gemeenschap zoals een parochie kan de steeds groter 
wordende problematiek niet dragen maar we kunnen zeker nog wel iets doen!  
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De ziektekosten zijn weer gestegen dit jaar. Voor u en mij misschien niet zo'n 
probleem maar als je al jaren ziek bent, alleen voor jezelf moet zorgen, 
medische hulpmiddelen nodig hebt, niet meer kunt werken, dan hou je zo'n  
€ 40,= over per week om van te leven. Op dat moment kan zo'n verhoging van 
de ziektekosten een koopkrachtvermindering tot zo'n 5% (!!!!) betekenen en 
dat terwijl de gemiddelde inkomens er met zo'n 1,5% op vooruit zouden 
moeten gaan. De mensen die in zo'n situatie zitten kunnen geen dagje weg, 
kunnen niet uit eten, kunnen niet lekker een middagje gaan shoppen. Gaat er 
iets kapot dan lopen zij het risico meteen flink onderuit te gaan. En dit is een 
enkel voorbeeld hier in Nederland. In andere delen van de wereld is het vaak 
nog veel slechter gesteld met de levensstandaard. Kunnen wij dat oplossen? Je 
bent maar een druppel op de gloeiende plaat maar we kunnen wel een 
druppel van die oplossing zijn, wat altijd nog beter is dan een druppel van het 
probleem.  
De komende tijd wil ik wat activiteiten van onze parochie in het licht zetten. 
Uiteraard omdat de vrijwilligers die dit allemaal doen deze eer dik verdienen 
maar ook om u ermee kennis te laten maken. Wie weet spreekt het u aan en 
wilt u zich bij een van onze projecten aansluiten! U bent altijd van harte 
welkom. Neem in dat geval contact met mij op via de mail 
(renee.vonderfuhr@parochiepeerkedonders.nl) of het centrale nummer van de 
parochie (013-207 0127)  
Deze keer de inlooplunch.  

De inlooplunch is een 
samenwerkingsverband tussen de 
Zusters van Liefde, de Fraters van 
Tilburg en de Parochie Peerke 
Donders. 
De doelstelling van de 
inlooplunch is het bieden van 
mogelijkheden tot sociale 
contacten voor die mensen die in 
een sociaal isolement leven. Dat 
sociaal isolement kan allerlei 

oorzaken hebben: ouderdom, weduw(naar)schap; armoede, culturele 
achtergronden, psychiatrische- of verslaavingsproblematiek. Met de 
inlooplunch willen we graag individuen en groepen met elkaar in contact 
brengen. Na 9 jaar is de conclusie dat we bijdragen aan het welzijn van een 

mailto:renee.vonderfuhr@parochiepeerkedonders.nl
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grote groep mensen.  
Wekelijks bezoeken zo'n 35 personen 1 à 2 keer de inlooplunch. De bezoekers 
en de vrijwilligers zijn betrokken op elkaar. Ook buiten de lunch om zien we dat 
de zorg voor elkaar doorgaat. Er is een zeer professionele groep van 20 
vrijwilligers die wekelijks dienstbaar en zorgvuldig de lunch aanbiedt. Inmiddels 
is hier ook het herdenken van overleden bezoekers en vrijwilligers bijgekomen. 
Mensen die in een isolement leven worden na hun dood soms vergeten. Deze 
rol wil de inlooplunch ook op zich nemen.  
De lunch vindt tweemaal per week plaats in de Elim-communiteit (onderdeel 
van de fraters van Tilburg) aan de Schiphollaan nr. 30 te Tilburg. Er wordt een 
eenvoudige broodmaaltijd geserveerd aangevuld met zelfgemaakte soep en 
vers fruit. De maaltijd is halal zodat iedereen kan aanschuiven aan tafel. De 
bezoekers betalen in principe €2,= per keer, maar deze bijdrage mag nooit een 
belemmering zijn voor het bezoeken van de inlooplunch. 
Loop eens bij onze lunch binnen! U bent van harte welkom.  
Renee von der Fuhr. 
 
Vergadering van de parochie.  

26 maart hebben we een drukbezochte 
vergadering van de parochie gehad 
(ongeveer 80 mensen). Na een inleiding 
door pastor Sjack Willemen zijn de 
aanwezigen in vijf groepen met elkaar in 
gesprek gegaan over de aanbevelingen uit 
het concept pastoraal beleidsplan. De 
resultaten uit de gespreksgroepen werden 
aan elkaar gepresenteerd. Hier zijn notities 
van gemaakt en die zullen door het 
pastoraal team en het parochiebestuur 
betrokken worden bij het definitief 
vaststellen van het beleidsplan. Daarna 

komt er een commissie die erop toe gaat zien dat het beleidsplan niet in een la 
verdwijnt, maar dat er ook daadwerkelijk vanuit gewerkt gaat worden. 
De voorzitster van de vergadering Marja Wittenbols vatte de discussie samen 
met de woorden: “Het pastoraal beleidsplan is een menselijk plan en soms wat 
verheven. We moeten bekennen wie we zijn in ons samensmelten met de stad, 
zowel aan de inwoners als aan de organisaties met wie we samenwerken. We 
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moeten ons erfgoed doorgeven. Om te kunnen overleven als een kleiner 
wordende gemeenschap moeten we soms loslaten wat ons dierbaar is, omdat 
we er een geschiedenis mee hebben. Die ballast mag ons niet beperken in de 
nieuwe mogelijkheden die nodig zijn voor ons voortbestaan. We moeten 
nieuwe verbindingen aangaan en zo samen een nieuwe geschiedenis maken 
waar we trots op kunnen zijn.” 
Tijdens de rondvraag werden er vragen gesteld over de financiële positie van 
onze parochie, over de ontwikkelingen rond de gebouwen en werd gepolst hoe 
er in de parochie aangekeken wordt naar het openstellen van het priesterambt 
voor vrouwen en gehuwden. En er was een bijzonder woord van dank voor de 
koffieschenkgroep van de Lucaskerk, die ook deze avond weer voor koffie en 
thee gezorgd hebben. 
Zodra het pastoraal beleidsplan definitief is vastgesteld zal het via een extra 
Nieuwsbrief verspreid gaan worden.  
De volgende vergadering van de parochie is op 9 oktober. 
 
Meimaand-Mariamaand.  
Als weer snel na het Paasfeest is de meimaand in zicht. Een maand die in het 
bijzonder toegewijd is aan Maria, de Moeder Gods. Met name in en rond de 
Hasseltse Kapel zijn er volop vieringen en activiteiten.  
We zetten voor u de vieringen op een rijtje: 

1 mei  10.00 uur  pelgrimsmis 
1 mei  20.00 uur eucharistie begin  

                            Mariamaand 
5 mei  7.30 uur pelgrimsmis 
12 mei  7.30 uur pelgrimsmis 
12 mei 11.00 uur openluchtmis vanwege  

                             Moederdag 
19 mei 7.30 uur pelgrimsmis 
26 mei 7.30 uur pelgrimsmis 
30 mei 7.30 uur Hemelvaartsviering 
31 mei 10.00 uur eucharistieviering Maria  

                            Visitatie 
31 mei 20.00 uur gebedsdienst einde  

                             Mariamaand 
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Maria Zingt 2019 .Het bestuur van de Kapel O.L. Vrouw ter Nood organiseert 

in samenwerking met Paul Spapens op 

vrijdagavond 17 mei het unieke meimaand-

evenement ‘Maria Zingt’. Deze 

samenzangmanifestatie met aanvang 19.30 

uur wordt voor de elfde keer gehouden. 

Tijdens deze bijeenkomst bij de Kapel O.L. 

Vrouw ter Nood aan de Kapelhof worden 

gezamenlijk bekende Marialiedjes 

gezongen.  

Ook dit jaar wordt er aan ‘Maria Zingt’ 

weer een bijzonder thema toegevoegd. 

Onder de titel ‘Tilburgse Mariabloemkes’ 

worden door Paul Spapens een tiental aan 

Maria gerelateerde bloemen besproken. Speciaal voor dit thema worden van 

al deze bloemen olieverfschilderijen gemaakt waarvan een foto en 

beschrijving wordt opgenomen in een boekje dat tijdens het evenement wordt 

uitgegeven. Met als bijzonderheid de verkrijging van een zakje met het 

zaadmengsel van de beschreven Mariabloemen. Zo kunt u als bezoeker uw 

eigen Mariatuintje creëren 
 

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  
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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 TIJD VOORGANGER DIENST ZANG 

Do.  18apr.2019 19.00 uur Frank Lemmens 
Renee v.d. Fuhr 

Eucharistie 
Witte Donderdag 

Gem. Koor  
‘t Goirke 

Vr.  19 apr 2019 19.00 uur Frank Lemmens 
Renee v.d. Fuhr 

W/G 
Goede Vrijdag 

Gem. Koor  
De Bron 

Za. 20 apr. 2019 21.00 uur Frank Lemmens 
Renee v.d. Fuhr 

Eucharistie 
Paaswake 

Gem. Koor  
De Bron 

Zo. 21 apr.2019 9.30 uur Frank Lemmens 
Renee v.d. Fuhr 

Eucharistie 
Pasen 

Gem. Koor  
‘t Goirke 

Ma.22 apr.2019 9.30 uuur Frank Lemmens 
 

Eucharistie 
Pasen 

 

Zo. 28 apr. 2019 9.30 uur Frank Lemmens 
Geert Eijsbouts 

Eucharistie 
 

Gem. Koor  
De Bron 

Zo.   5 mei  2019 9.30 uur Tarsis  Siswanto 
Renee v.d. Fuhr  

Eucharistie 
 

Gem. Koor  
‘t Goirke 

Zo. 12mei  2019 9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie 
 

 

Zo.19 mei  2019 9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie 
 

Gem. Koor  
De Bron 

Zo.26 mei  2019 9.30 uur Tarsis  Siswanto 
Renee v.d. Fuhr  

Eucharistie 
 

Dameskoor  
‘t Goirke 

Do.30 mei  2019 9.30 uur Frank Lemmens 
Renee v.d. Fuhr 

Eucharistie 
eerste communie 

 

 
 

 

Schemavieringen 
GOIRKESEKERK 
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BIJSTERSTEDE 
 

DATUM VIERING VOORGANGER ZANG 

Za.  20  april  2019       16:00 
uur 

Paasviering Tarsis  Siswanto 
Renee v.d. Fuhr 

Mannekoor 
‘t Goirke 

Za.    4   mei   2019       16:00 
uur 

W&C Alex Hendrickx  

Za.   25   mei   2019      16:00 
uur 

Eucharistie Tarsis  Siswanto 
Renee v.d. Fuhr 

 

 
 
 
 
KRONIEK 
 
 

Overleden 
 

 

 
 
 

 

4 april  2019  Herman Gommers  84 jaar 
 
 
 
 


