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In deze aflevering: 
- Voor goed. 
- Koninklijke onderscheiding Theo Marcelis. 
- Spirituele wandeling. 
- Eerste Communie. 
- Pinksterviering. 
- Taizé 2019. 
- Diaconie in de parochie Peerke Donders. 
- Algemene gegevens. 

 
Voor goed 
 
Voor goed zijn wij gemaakt. 
Om goed als God te zijn. 
 
Voor goed zijn wij gemaakt. 
Goed, zoals we zijn.  
Leef voor goed!  
 
Paulien van Bohemen. 
 
 
Koninklijke onderscheiding Theo Marcelis. 
Theo Marcelis heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. 
Theo was jarenlang secretaris van ons bestuur en actief betrokken bij de fusie 
van onze parochie. 
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Hij is een zeer aimabel persoon, makkelijk te 
benaderen en gedreven in zijn activiteiten als 
vrijwilliger in onze parochie.  
Theo is  iemand die, ook bij conflicten of zaken die even 
minder goed lopen, meteen in actie komt om er zijn 
visie op te geven of een luisterend oor te bieden.  
Hij neemt deel aan het overleg over de begraafplaatsen 
van onze parochie. Hij praat met de 
begraafplaatsbeheerders, bezoekt de begraafplaatsen, 
bekijkt de juridische aspecten 
en heeft contacten met 
gemeente en familieleden als 

er klachten zijn. Hij is al jarenlang lector, lid van de 
werkgroep woord- en communievieringen en 
archivaris van toren De Vlaspit. Velen van ons 
kennen Theo als een zeer betrokken parochiaan, een 
heel actieve vrijwilliger en als een gemakkelijk te 
benaderen persoon. Bij dezen willen wij als parochie 
Theo feliciteren met de welverdiende 
onderscheiding. 
 
Spirituele wandeling. 
Op zaterdagochtend 25 mei vindt er vanuit de Petrus- en Pauluskerk aan de 
Vierwindenlaan in Tilburg een spirituele wandeling plaats. Er wordt verzameld 
op het kerkplein en vanaf 9.00 uur vertrekt men in de richting van de onlangs 
heropgerichte Mariakapel aan de Gilzerbaan.  

In de Tweede Wereldoorlog hebben ondergedoken 
studenten op het privéterrein van apotheker Van 
Nunen, met uit het bos beschikbare materialen (op 
basis van een plan van architect Jos. Bedaux), een 
kapel gebouwd. Het Mariabeeld was van gips, een 
ontwerp van pater Frans Siemer. Na de oorlog 
overwoekerde het bos de kapel, maar aan de hand 
van foto’s en tekeningen is door Frans Bedaux, zoon 
van de architect, en Hein van Nunen, zoon van de 
apotheker, de kapel weer herbouwd. Diaken Geert 
Eijsbouts was er bij betrokken vanuit de werkgroep 

en afgelopen oktober heeft Mgr. De Korte de kapel ingezegend.  
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Af en toe wordt het terrein opengesteld, zoals nu op zaterdagochtend 25 mei.  
Opgeven is niet nodig; gewoon verzamelen op het kerkplein van de Petrus- en 
Pauluskerk. Geert loopt in de stoet mee en er zijn geen kosten aan de 
wandeling verbonden: van harte welkom! 
 
Eerste Communie. 
Ik kwam onlangs mijn eigen communiefoto's weer tegen. Wat me opviel was 
mijn kleding. Ik weet dat ik toen (1971) niet zo blij was met het jurkje, maar als 
ik het nu terug zie is het eigenlijk heel leuk. Het was stralend weer die dag. We 
hadden ons op school op de viering voorbereid, wat ik allemaal heel spannend 
vond. We deden dan ook met de hele klas onze Eerste Communie. Ik vond ook 
nog het witte misboekje dat ik toen heb gekregen en het gedachtenisprentje 
dat ik aan de gasten mocht geven. Het is nu allemaal wel wat veranderd, maar 
nog steeds worden de kinderen voorbereid op hun Eerste Communie. 
Tegenwoordig gebeurt dat niet 
meer op de scholen, maar bij ons in 
de parochie. In alle torens van de 
parochie komen kinderen met 
enthousiaste werkgroepen bij 
elkaar om samen én met Jezus op 
weg te gaan naar de Eerste 
Communie. “Met Jezus op weg”, zo heet ook het project dat we gebruiken. De 
Eucharistieviering leidt tot de thema's, zoals Ontmoeten, Goedmaken, 
Luisteren met je hart en Maaltijd vieren. Op een speelse manier worden de 
thema's uitgelegd, met verhalen, knutselen en spelvormen. Naast de 
voorbereidingen en de verschillende vieringen in de eigen kerk, zoals een 
presentatieviering, zijn er gezamenlijke activiteiten, zoals het 
Kiemkrachtfestival. Nu zit de voorbereiding er zo ongeveer wel op en de Eerste 
Communie komt er écht aan. Onze communicanten kijken er heel erg naar uit. 
De data en tijden van de vieringen zijn:  
 

Montfortkerk zondag 26 mei 09.30 uur 

Goirkese kerk donderdag 30 mei, Hemelvaart 09.30 uur 

Petrus Donderskerk maandag 10 juni, 2e Pinksterdag 11.00 uur 

Lucaskerk zondag 2 juni 11.00 uur 
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Namens onze communicanten en de leden van de communiewerkgroep heet ik 
u van harte welkom om dit feest mee te komen vieren. 
Renée von der Fuhr. 
 
 
Pinksterviering. 

Op 9 juni, Eerste Pinksterdag, 
is er in de Petrus Donderskerk 
om 11.00 uur een 
Pinksterviering m.m.v. het 
Surinaams Koor Pramisi, het 
Gemengd Koor Cantiqua en 
Keluarga Katolik Indonesia, 
afgekort KKI. 
In de Eucharistieviering wordt 
veel gezongen en we zitten 
met z’n allen rondom het 
altaar. Zo willen we ons 

verbonden weten met Maria en de apostelen op de Eerste Pinksterdag in 
Jeruzalem. Het was de start van de jonge Kerk. Op deze Pinksterdag willen we 
bevestigen dat we deel zijn van die jonge Kerk, die intussen een Wereldkerk 
geworden is. Natuurlijk weten we ons ook verbonden bij alle mensen vanuit 
andere geloofstradities. 
Deze Eucharistieviering is een initiatief vanuit de parochie Peerke Donders, de 
Werkgroep Christelijke Surinamers en de twee internationale communiteiten 
van de Missiezusters (SSpS) van het Sint Willebrordplein en de Missionarissen 
van het H. Hart (Lage Witsiebaan). Na de viering is er ontmoeting met koffie en 
cake. Welkom aan allen!  
 
Taizé 2019.  
Van 28 april tot en met 5 mei zijn meer dan dertig jongeren van binnen en 
buiten onze parochie naar Taizé geweest. Het was een intense week met 
mooie én moeilijke momenten. Het hoort er allemaal bij. De broeders van 
Taizé vinden het heel belangrijk dat je iets van Taizé mee naar huis neemt. 
Dat het niet blijft bij een mooie week daar. In een folder die we in Taizé kregen 
stond: ‘Verwelkom de beperkingen’.  
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Een mooie oproep om elkaar nabij te blijven, niet alleen als alles perfect gaat, 
maar ook als het even tegenzit in de gemeenschap, in je vriendschap, je relatie 
of waarin dan ook.  
Mede dankzij gulle sponsors en een fantastische opbrengst van de 
cakeverkoop kijken wij terug op een bijzondere week. Dank daarvoor!  
 
Diaconie in de parochie Peerke Donders.  
In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat we tweemaal per week een 
inlooplunch organiseren. Deze week wil ik u meenemen naar het 
verwijsspreekuur.  
Met enige regelmaat moeten we formulieren invullen of wordt ons door de 
(lokale) overheid gevraagd gegevens te verstrekken. Dat gaat tegenwoordig 
vaak digitaal. Denk aan de belastingaangifte of een verhuizing. Ofschoon 
geprobeerd wordt deze sites toegankelijker te maken zijn ze vaak niet 
gebruiksvriendelijk. Wanneer je toch al moeite hebt met formulieren en 
digitaal niet zo vaardig bent, dan wordt zo'n 
opdracht al snel een hele uitdaging.   
Toren de Montfort heeft geconstateerd dat 
er veel mensen zijn die hulp nodig hebben 
met financiën en budgettering, met 
inburgeren, met het vinden van een weg in 
hulpverleningsland. Samen met de 
buurparochie Heikant Quirijnstok, waar al 
jaren een goede relatie mee is, hebben zij 
het verwijsspreekuur opgezet. Het woord zegt het al. Ze willen mensen 
verwijzen, de weg wijzen, daar waar we zelf niet kunnen helpen. Het spreekuur 
is ondergebracht bij het Ronde Tafel Huis aan het Wagnerplein. In de loop der 
jaren is het initiatief uitgegroeid tot een cluster van hulpverlening. Elke vrijdag 
is er van 9.00 uur tot 12.00 uur een team van vrijwilligers dat de mensen 
ontvangt. Elke veertien dagen zijn er mensen van de rechtswinkel en de 
Stichting Leergeld aanwezig om te helpen met juridische problemen en met 
vragen voor de kinderen. De Toegang met o.a. het Instituut voor 
Maatschappelijk Werk vormt een achterwacht. Omdat de mensen van de 
brede school en de ouderkamers ook vaak geconfronteerd werden met vragen, 
hebben ze onze hulp gevraagd. Daarom hebben we als dependance op 
maandagmorgen spreekuur in de school aan de Dirigentenlaan. Wekelijks doen 
zo'n 25-30 mensen een beroep op ons. Vanuit de parochie zijn er nog steeds 
vrijwilligers werkzaam bij het verwijsspreekuur.  
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Op initiatief van het RondeTafelHuis is een actie gestart om mensen met een 
heel laag inkomen te helpen aan goedkope spullen voor de was en de 
badkamer. Al geruime tijd wordt nu  in de hele parochie ingezameld. Tijdens de 
spreekuren kunnen we aan mensen een brief uitreiken, waarmee ze een keer 
per week tegen een geringe vergoeding wasproducten kunnen kopen. De 
geringe vergoeding wordt gevraagd om mensen hun waardigheid niet te 
ontnemen. De gelden worden vervolgens 
weer besteed aan het kopen van extra 
producten.       
Bent u enthousiast geworden en wilt u 
meer informatie. (Dit kan zijn omdat u 
contact zou willen hebben met het 
verwijsspreekuur óf dat u zich als 
vrijwilliger in zou willen zetten.)   
Stuur dan een mailtje naar rooversjoke@gmail.com  
 
 
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  
 
 
 

 

mailto:rooversjoke@gmail.com
mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
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Wij gedenken 

9 april  Truus van Rossum-Hofland 93 jaar 

15 april  Ria van Bebber-van Doren 88 jaar 

27 april  Gerrie Blokvoort-de Vrij 92 jaar 

28 april  Annie van der Schoot-Weijters 90 jaar 

2 mei  Sjaan Geux-van Wanrooij 89 jaar 

2 mei  Annie van Cuijk-de Groot 86 jaar 

15 mei  Annie Oomens-Hoefnagels 91 jaar 

 

Gedoopt is 

Noor van Hout 

 
 
 
 
 

 
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: 
- Wij gedenken 
- Gedoopt zijn 
-          Vieringen voor de komende periode 

http://www.parochiepeerkedonders.nl/
mailto:fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl
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Weekendvieringen in de komende periode 
 

Duynsberg 

25 mei 17.30 Eucharistie Marijn v.d. Laar Samenzang 

1 juni  17.30 Woord en communie Paulien v Bohemen Samenzang 

8 juni 17.30 Eucharistie Marijn v.d. Laar Samenzang 

15 juni 17.30 Woord en communie Bert Simons Samenzang 

22 juni 17.30 Eucharistie Marijn v.d. Laar Samenzang 

29 juni 17.30 Woord en communie Zr. Mariette Klinker Samenzang 

6 juni 17.30 Woord en communie Paulien v Bohemen Samenzang 

 
 
 

Kruispunt 

26 mei 9.30 Eucharistie  Marijn v.d. Laar L’Esprit 

2 juni 9.30 Woord en communie Paulien v Bohemen Samenzang 

9 juni 9.30 Eucharistie Marijn vd Laar Tropicals 

16 juni 9.30 Woord en communie Bert Simons Samenzang 

23 juni 9.30 Eucharistie Marijn v.d. Laar WBK 

30 juni 9.30 Woord en communie Zr. Mariette Klinker Samenzang 

 

Lucas 

26 mei 11.00 Eucharistie Marijn v.d. Laar LAHK 

30 mei 11.00 Eucharistie 
Hemelvaart 

Marijn v.d. Laar Samenzang 

2 juni 11.00 Eucharistie 
Eerste Communie 

Frank Lemmens 
Geert Eijsbouts 

Kifa 

9 juni 11.00 Woord en communie 
Eerste Pinksterdag 

Sjack Willemen WBK 

16 juni 11.00 Woord en communie Bert Simons LAHK 

23 juni 11.00 Eucharistie Marijn v.d. Laar L’Esprit 

30 juni 11.00 Eucharistie 
Kiemkrachtfestival 

Frank Lemmens 
Paulien v Bohemen 
Geert Eijsbouts 
Renée vd Fuhr 
Gerard Stevelink 

Tropicals + 
Kifa 

 


