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Vragen om moeilijkheden.
Soms struikel je, ga je neer.
Met wie kun je delen?
Aan wie kun je je mislukkingen en
pijnen prijsgeven?
God zij gedankt,
dat Hij vraagt om onze moeilijkheden in
het leven.
Dat Hij wil weten, maar niet wegtroost,
niet oppept.
Dat hij ons in het donkerste donker nog
vindt op de tast.
Paulien van Bohemen.
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Vastenactie.

We gaan nog een keer voor het project in India!
Ja, weer India, en dat is niet zomaar.
Afgelopen twee jaar is de opbrengst van de vastenactie naar de
beroepstraining voor meisjes en jonge vrouwen in Arunachal Pradesh, een
streek in India gegaan. Daar wordt ieder half jaar een groep van 30 meisjes
opgeleid met als doel hun positie en levensstandaard te verbeteren. Behalve
dat ze allerlei praktische vakken hebben zoals naaien, weven, rekenen en
schrijven, krijgen ze ook een bewustwordingsprogramma waardoor zij meer
aandeel kunnen leveren aan de gemeenschap en er een stabielere verdeling
tussen mannen en vrouwen komt in de besluitvorming binnen de
gemeenschap. Ook krijgen zij een leiderschapstraining waarin zij leren strenger
op te treden bij huislijk geweld, misbruik van alcohol en drugshandel. Na een
jaar zijn er 60 meisjes afgestudeerd maar er zijn nog zoveel jonge meisjes die
veel te vroeg worden uitgehuwelijkt en geen enkele kans maken op
verbetering van hun leven dat we ook een volgende groep van 60 meiden deze
kans willen geven. De parochie gaat weer verschillende acties organiseren via
welke u uw bijdrage aan dit programma kunt geven. Bij toren de Vlaspit zoals
te doen gebruikelijk de bingo en de solidariteitsmaaltijd. Toren Frater Andreas
organiseert al sinds jaar en dag de vastensoep. Iedere vrijdag in de vasten, met
uitzondering van Goede Vrijdag, wordt er bij de Elim communiteit aan de
Schiphollaan een eenvoudige maaltijd van soep en brood geserveerd.
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Toren de Montfort heeft weer een solidariteitsmaaltijd die voorafgegaan wordt
door een bezinningsviering. Toren het Goirke heeft ook een vastensoep en de
tweede collecte tijdens de vastentijd gaat naar het project.
De gehele opbrengst van onze activiteiten zijn bestemd voor het project. Vele
vrijwilligers gaan zich weer inzetten voor dit project.
Doet u mee? In de nieuwsbrieven van de diverse torens kunt u de tijden
terugvinden maar hier alvast alle activiteiten op een rijtje:
De Montfort
Vastenmaaltijd met
Donderdag 11 april
bezinningsviering
De Vlaspit

Vastenmaaltijd

Dinsdag 9 april

Bingo

Donderdagavond 28 maart
Dinsdagmiddag 2 april

Frater Andreas

Film

Voor de viering van 17 maart

Vastensoep

Iedere vrijdag in de vasten behalve
Goede Vrijdag.

Goirke
Vastensoep
Vrijdag 29 maart
Hartelijk dank voor al uw bijdragen in welke vorm dan ook.
Namens alle vrijwilligers van de vastenactie.
Vastenmeditaties.

Eenzaamheid.

5 Vastenmeditaties op donderdagavond.
14 – 21 – 28 maart en 4 en 11 april 2019
Plaats: Lucaskerk – Lage Witsiebaan 91
Tijd: 19.00 uur – 19.30 uur
Communiteiten van de Zusters SSpS (St. Willebrordstraat)
Broeders MSC (Lage Witsiebaan)
i.s.m. Parochiegemeenschap Petrus Donders en andere religieuzen uit de stad.
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Bijbelcursus rond het lijdensverhaal.
In de komende veertigdagentijd geeft pastor Sjack Willemen een bijbelcursus
rond het lijdensverhaal volgens Lucas. Thema’s als lijden, afscheid, je kruis
dragen komen aan bod. Maar ook verraad en verloochening, pijn doen en pijn
verdragen.
Er zijn drie bijeenkomsten,
telkens op een
maandagmiddag van 14.00
uur tot 16.00 uur. De plek van
samenkomst is de bovenzaal
van de Lucaskerk aan de Lage
Witsiebaan 91 (er is een lift
aanwezig). De data zijn: 11 en
25 maart en 8 april.
Opgave via email: pastor.sjack.willemen@parochiepeerkedonders.nl of op
werkdagen in de ochtend per tel. 013-207 01 27. Er wordt een vrijwillige
bijdrage voor koffie en thee gevraagd.

Vormselinformatieavond 19 maart.
Alle kinderen uit de hele parochie die qua leeftijd in
groep 8 zitten kunnen meedoen aan het
vormseltraject 2019. Meer weten?
Er is een vormselinformatieavond op dinsdag 19
maart in de Lucaskerk voor kinderen en
ouder(s)/verzorger(s). Van 19.00 uur - 20.30 uur.
Aanmelden niet nodig. Kinderen die ingeschreven
staan in onze parochie geboren tussen 01-08-2006
en 31-10-2007 krijgen binnenkort een uitnodiging
per brief.
Bij vragen:
pastor.paulien.vanbohemen@parochiepeerkedonders.nl
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Wie loopt er weg met Maria? Studie- en inspiratiedag op 22 maart .
De Montfortanen organiseren samen met LUCE (studiecentrum van de
Universiteit van Tilburg) een symposium over
Maria. Wiel Logister, priester in onze
Montfortkerk, is een van de sprekers. Hij
presenteert op die dag de CD en het boek Maria
en Mariaverering in cantieken van Louis-Marie
Grignion de Montfort, die hij vertaalde.
Verder zijn er diverse workshops, zoals over het
Magnificat en over Maria in het justitiepastoraat.
Praktische informatie:
22 maart 2019 van 10.00 uur-17.00 uur
Locatie: Blackbox (in gebouw Esplanade) en
gebouw Cobbenhagen, Tilburg University,
Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg (de gebouwen liggen op ca. 7 minuten
wandelen van elkaar).
Kosten: €45 (Studenten gratis; leden van alumniverenigingen VAK en Dialogos
€35)
Inschrijven: www.tiu.nu/maria
Boodschappenmaatje gezocht .
Voor een echtpaar uit onze parochie zijn
we op zoek naar een
boodschappenmaatje om samen met de
echtgenoot boodschappen te gaan doen.
Zij wonen in Tilburg-Noord, nabij de
Montfortkerk. Het bezit van een auto is
noodzakelijk, om zo de man op te halen
en thuis te brengen en natuurlijk de
boodschappen te vervoeren. Frequentie
en dag in overleg. Interesse?
pastor.paulien.vanbohemen@parochiepeerkedonders.nl

Uitnodiging vergadering van de parochie.
We kondigden het al eerder aan: dinsdag 26 maart is de volgende “Vergadering van
de parochie”.
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Parochianen, bestuur en pastoraal team komen samen om met elkaar te
spreken over wat er in onze parochie van belang is.
Stond in de vorige vergadering de gedachte van een parochie als beweging
centraal, nu willen we kijken hoe we daar beleidsmatig verder invulling aan
kunnen geven. Het beleidsplan van de parochie voor de komende jaren is in de
maak. Door middel van deze vergadering van de parochie krijgen alle
parochianen de gelegenheid om mee na te denken over de toekomst en bij te
dragen aan het beleid.
Een aantal thema’s die aan bod zullen komen
zijn:
* De parochie als een klooster in de stad.
* De parochie als veldhospitaal en
inloophuis.
* De parochie present in de wijk.
* De parochie een thuis voor gezinnen.
* De parochie, eenvoudig en sober opgezet.
De vergadering van de parochie is op dinsdag
26 maart. Deze keer is toren Frater Andreas
de gastheer in de Lucaskerk aan de Lage
Witsiebaan 91.
De vergadering begint om 19.30 uur en duurt
tot uiterlijk 22.00 uur.
Wij horen graag of u wilt komen. Als u zich
voor 20 maart opgeeft via info@parochiepeerkedonders.nl sturen wij u van
tevoren informatie toe.
Algemene gegevens:
website:
e-mail:
bereikbaar:
bank:

www.parochiepeerkedonders.nl
info@parochiepeerkedonders.nl
013-207 0127 (van 09.30 – 12.30 u.)
voor noodgevallen (08.00 – 20.00 u.): 06-5199 0105
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
Zo. 3 mrt. 2019

TIJD
9.30 uur

VOORGANGER
Renee v.d. Fuhr

DIENST
W en C

Wo. 6 mrt. 2019
Aswoensdag
Zo. 10 mrt. 2019

9.30 uur

Frank Lemmens

Eucharistie

9.30 uur

Frank Lemmens

Eucharistie

Zo. 17 mrt. 2019

9.30 uur

Frank Lemmens

Eucharistie

Zo. 24 mrt. 2019

9.30 uur

Eucharistie

Zo. 31 mrt. 2019

9.30 uur

Frank Lemmens
Renee v.d. Fuhr
Frank Lemmens

Eucharistie

ZANG
Gem. Koor
de Bron
Samenzang
Mannenkoor
t Goirke
Gem. Koor
de Bron
Gem. Koor
‘t Goirke
Gem. Koor
de Bron

BIJSTERSTEDE
DATUM
Za. 2 maart. 15:00 u.

VIERING
wg

VOORGANGER
Alex Hendrickx

Za. 16 maart

16:00 u.

W&C

Sjack Willemen

Za. 30 maart

16:00 u.

Eucharistie

Frank Lemmens
Geert Eijsbouts
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ZANG

KRONIEK

Overleden
30 jan. 2019 Menno van der Hout
19 febr. 2019 Miqueas Hooi

Gedoopt
10 febr.
10 febr.
10 febr.

Isarah Doppert
Loïs Doppert
Milo van Brunschot
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55 jaar
75 jaar

