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Aflevering 2019-9 
September 2019 
 
 

In deze aflevering: 
- Draai er maar omheen.  
- Kleuterkerk begint weer. 
- Mariaviering. 
- Lichtjesprocessie. 
- Kinderen gezocht. 
- Algemene gegevens. 

 

Draai er maar omheen 
Doe maar, God; 
draai er maar omheen: 
om onze schaamte en ons verdriet, 
om onze eenzaamheid en  
onze verbondenheid,  
om ons slagen, om ons falen. 
 
Bezie van alle kanten ons doen en laten 
en leef mild met ons mee.  
 
Paulien 
 
Kleuterkerk begint weer!  
Samen met je peuter/kleuter of kleinkind de zondag vieren? 
Kom gezellig naar kleuterkerk. 
Een half uur bidden, zingen en een Bijbelverhaal luisteren en naspelen. 
Daarna is er limonade, koffie en thee.  
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Een ongedwongen manier om samen de 
zondag te vieren en elkaar te 
ontmoeten.  
 
Komende data: 
6 oktober: 16.00 uur.  
10 november: 16.00 uur. 
22 december: 16.00 uur (kerstviering) 
Vooraf aanmelden is niet nodig, loop 
gewoon binnen!  
Locatie: Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91.  

 
Mariaviering. 

Op maandag 7 oktober om 10.00 uur is er een 
Mariaviering in de Hasseltse kapel.  
We staan die dag stil bij Maria O.L.V. van de 
Rozenkrans.  
Iedereen is van harte welkom. 
Na afloop van de viering drinken we samen een 
kopje koffie of thee in de kapel 
 

  

Lichtjesprocessie.  

De dagen worden weer korter, de nachten langer. Kortom: we gaan de 
donkere maanden weer in. Maar ook in deze tijd hebben mensen, die in hun 
eigen bestaan te maken hebben met ziekte, pijn, verdriet, zorgen, veel 
behoefte aan wat extra steun, een beetje warmte, verlichting. 
Ieder jaar in de oktobermaand 
organiseert onze parochie, samen 
met de pastorale dienst van De 
Hazelaar en de Hasseltse Kapel 
een lichtjesprocessie. Inwoners 
van Tilburg en omgeving lopen 
samen met bewoners van 
behandelcentrum De Hazelaar 
naar de kapel. Om al biddend en 
zingend steun en bemoediging te 
vinden bij Maria. Leden van de drie Tilburgse gilden dragen het Mariabeeld. 
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Op drie plaatsen staat de groep kort stil voor een overweging, een gebed of 
een lied. 
Belangstellenden zijn op donderdag 10 oktober vanaf 18.45 uur welkom in 
behandelcentrum De Hazelaar. De processie eindigt bij de kapel. 
 
Kinderen gezocht. 
Zoals je misschien weet, is er voortaan géén gezinsviering meer in de 
Lucaskerk. Omdat we het heel fijn en belangrijk vinden, dat kinderen welkom 
zijn en een plek verdienen in onze kerk zijn we op zoek naar kinderen die het 
leuk vinden om op de eerste zondag van de maand in de viering van 11.00u in 
Lucaskerk de voorbede willen bidden. 
Voorbeden zijn korte gebedjes waarin we 
bidden voor mensen, situaties of dingen 
die dat goed kunnen gebruiken.  
Je zegt ze in de microfoon voorin de kerk, 
zodat iedereen het kan horen.  
Je hoeft de gebeden niet zelf te schrijven, 
die krijg je (maar als je dat wel leuk vindt 
om zelf te schrijven, dan kunnen we het 
daar zeker over hebben!). 
Als je het leuk vindt of meer info wil, mail 
dan naar: pastor.paulien.vanbohemen@parochiepeerkedonders.nl 

 
 
 
 
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:pastor.paulien.vanbohemen@parochiepeerkedonders.nl
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De jeugd en jongeren zijn er weer!  
Want in oktober begint kindercatechese weer.  
Thema dit jaar: Kerk en sacramenten.  
Over hoe de Kerk begon, over de geloofsbelijdenis, over de sacramenten en 
nog veel meer.  
 
Op 6 september kwamen de jongeren van het jongerenpastoraat voor het 
eerst weer bij elkaar voor de start van een nieuw seizoen. Thema dit jaar: Alles 
is liefde. We krijgen interessante gasten op bezoek, zien een inspirerende film, 
gaan wat doen voor de medemens en meer!  
 

 

 

 
Parochiecentrum Frater Andreas 
Lage Witsiebaan 83-85 – 5042 DP  Tilburg 
Op werkdagen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur 
Telefoon:        013 – 207 01 27 
Rabobank:     NL26 RABO 0151 2133 72 
Website:        www.parochiepeerkedonders.nl 
 E-mail:           fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl 

In deze aflevering: 
- De jeugd en de jongeren zijn er weer! 
- 5 oktober 2019 koorinspiratiedag Tilburg 
- 10 jaar inlooplunch 
- Op de koffie met een fijn gesprek 
- Samen een boek lezen 
- Bischop uit India op bezoek 
- Wij gedenken 
- Weekendvieringen in dekomende periode 

http://www.parochiepeerkedonders.nl/
mailto:fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl
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5 oktober 2019 koorinspiratiedag Tilburg 

Na de succesvolle inspiratiedag op 2 juni 2018 in Tilburg en op 25 mei 2019 in 

Diessen organiseert Stichting “Zin in Zingen” hun derde inspiratiedag. Deze 

vindt plaats op zaterdag 5 oktober 2019 in de Opstandingskerk te Tilburg. De 

dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en eindigt om 16.15 uur. Het 

dagprogramma bestaat uit twee onder-

delen waarbij in de ochtend workshops 

worden gegeven en in de middag het 

samen zingen van liederen rond het 

thema “hoop” centraal staat. Het is 

mogelijk om aan de gehele dag deel te 

nemen of een keuze te maken tussen het 

ochtendprogramma en middagprogramma.  

 

Ochtendprogramma (10.30 – 12.30 uur) 

De volgende workshops worden aangeboden: 

1. “stemvorming/stemgebruik in groepsverband” o.l.v. Peggy Hegeman 

(vocal coach, dirigent); 

2. “creatief met eenstemmigheid” o.l.v. Martin Hoondert (musicoloog, 

kerkmusicus); 

3. “samenwerking tussen koren en inzet projectzangers” (met het oog op 

fuserende parochies en gemeenten) o.l.v. deskundigen (zij hebben 

fusies van koren begeleid) 

 

Lunchpauze (12.30 – 13.30 uur, zelf brood meenemen) 

Ruimte voor informele ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. 

 

Middagprogramma (13.30 – 16.15 uur) 

De samenzang wordt geleid door Evert van Merode (musicus, componist) en 

Arjan van Baest (dirigent / componist). Zij geven een toelichting bij de liederen 

en studeren ze met alle aanwezigen in.  
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Speciaal voor deze koorinspiratiedag heeft Simone Snakenborg (tekstschrijver 

/ voorganger) een nieuwe liedtekst over “hoop:  geschreven. Hierbij heeft 

Evert van Merode een koorcompositie gemaakt die hij samen met alle 

aanwezigen zal instuderen. Als afsluiting van de dag wordt om 16.00 uur een 

korte Vespers gehouden, waarin de ingestudeerde liederen zijn opgenomen. 

Inschrijven, bijdrage workshops, collecte zangmiddag 

Een inschrijvingsformulier kunt u aanvragen bij: 

secretariaat@koorinspiratiedag.nl 

Via website:  http://koorinspiratiedag.nl/contact.html 

Per post: Secretariaat Zin in Zingen, Amarantstraat 26, 5044 RK  Tilburg 

Het gehele ochtendprogramma, waarbij aan twee verschillende workshops 

kan worden deelgenomen, kost tijdens voorinschrijving € 5,00 p.p. (afrekenen 

op de dag zelf is € 7,50 p.p.). Voor deelname aan het middagprogramma wordt 

aan het einde van de dag een collecte gehouden. 

 

10 jaar Inlooplunch 

10 Jaar geleden werd vol verwachting 

uitgekeken naar de 1e lunch op 

donderdag. Na verloop van tijd werd het 

steeds drukker, dus de dinsdag kwam 

erbij. Er werd een vlag gekocht; 

(afbeelding) deze staat er elke keer. Nu 

10 jaar later kijken we terug op een 

goede tijd. Dit jubileum wilden we 

uitgebreid vieren met de vrijwilligers en 

de gasten. Op 31 augustus voor de 

vrijwilligers en daarna op dinsdag en 

donderdag voor de gasten. De ruimte 

was gezellig gemaakt en het weer werkte 

mee. We zijn begonnen door even stil te 

staan bij de overleden vrijwilligers en gasten van de afgelopen jaren. 

mailto:secretariaat@koorinspiratiedag.nl
http://koorinspiratiedag.nl/contact.html
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Er werden herinneringen opgehaald en foto’s bekeken, onder het genot van 

koffie en/of een drankje. De middag werd afgesloten met een heel geslaagde 

barbecue. 

De middagen voor de gasten zijn ook zeer geslaagd. Ze waren zeer verrast 

door wat er geserveerd werd. Deze bedankkaart-tekst kwam van de gasten. 

 

 

Even geen eenzaamheid 

Even een lach 

Even je verhaal doen 

Even wat warmte 

Bedankt namens alle gasten. 

 

 

In het weekend van 26 en 27 oktober (rond de feestdag van Peerke Donders, 

de patroon van onze parochie) wordt tijdens de vieringen in toren Frater 

Andreas een extra collecte gehouden voor de Inlooplunch. We hopen dat door 

gulle giften van onze parochianen de Inlooplunch een mooi cadeau mag 

ontvangen voor haar jubileum. 

 

Op de koffie met een fijn gesprek 

Tijdens de koffieochtenden in de zomermaanden hebben we aan de hand van 

actuele gebeurtenissen geprobeerd zicht te krijgen op de uitspraak van Jezus: 

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Ook in het najaar zal pastor Sjack 

Willemen weer een aantal woensdagen de koffie zetten in het 



~ 8 ~ 
 

parochiecentrum en het gesprek leiden. Dit keer duiken we in de Psalmen. 

Dichterlijke gebeden, die de relatie van mensen van toen met God bezingen. 

Wat willen deze teksten ons vertellen en hoe beleven wij deze teksten. Elke 

bijeenkomst staan twee Psalmen centraal.   

Woensdag 25 september, 9 oktober, 23 oktober en 6 november. De 

ochtenden beginnen om 10.00 uur en duren tot 11.30 uur. Parochiecentrum 

Lage Witsiebaan 83.  Aanmelden graag via: 

pastor.sjack.willemen@parochiepeerkedonders.nl of tel. 013-2070127. 

 

Samen een boek lezen 

Kick Bras heeft een mooi boek geschreven: Oog in oog. Christelijke mystiek in 

woord en beeld. Aan de hand van beelden, schilderijen en gedichten kun e 

kennis maken met allerlei facetten van de christelijke mystiek.  

  

Zijn er mensen die dit boek willen lezen en samen bespreken? Ik kom graag 
met hen in contact. 
pastor.sjack.willemen@parochiepeerkedonders.nl  
 
 
 
Bisschop uit India op bezoek 
Zoals verscheidene mensen uit de parochie weten, ben ik bestuurslid van een 
stichting, die zich inzet voor kinderen en jongeren in Tamil Nadu (India). De 
naam ervan is Stichting Jeugdwelzijn Zuid India. In de afgelopen jaren hebben 
we met onze club een groot kindertehuis opgeknapt voor 100.000 euro. 
Dindigul is een uitermate arme streek in Zuid-India, met ongelofelijk veel 

mailto:pastor.sjack.willemen@parochiepeerkedonders.nl
mailto:pastor.sjack.willemen@parochiepeerkedonders.nl
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verontreinigde grond door de vroegere leerindustrie.  Er groeit ongeveer niets, 
de armoede is groot en er zijn heel veel dalitkinderen (de laagste kaste). Veel 
jonge ouders zijn dood of hebben hun kinderen in de steek gelaten. Ongeveer 
125 kwetsbare kinderen in het vernieuwde kindertehuis hebben nu 
waterleiding, riolering, goede bedden, mooie douches en toiletten en daarmee 
een menswaardig leven. Dit soort huizen valt in India onder de 
verantwoordelijkheid van de bisschop. Mgr. Thomas Paulsamy, de bisschop 
van Dindigul, komt in oktober naar Europa en ook twee dagen naar Tilburg. Hij 
zal voorgaan in de eucharistieviering van zondag 13 oktober om 11.00 u in de 
Lucaskerk. Ik zal dan assisteren en zo goed mogelijk proberen te vertalen, wat 
de bisschop ons gaat vertellen. O ja, hij probeert in Europa natuurlijk ook wat 
geld te verzamelen voor zijn arme bisdom. We zullen daarom in dat weekend 
in de Frater Andreaswijk een tweede collecte houden voor het kinderhuis en 
de andere noden van het bisdom. Ik hoop, dat veel parochianen erbij zullen 
zijn. 
 
Pastor Marijn van de Laar 
 
Banknr. van de Stichting: NL 38 RABO 0169 2315 85. 
 

 

Wij gedenken 

18 augustus Anny Swolfs -van den Berg 83 jaar 
23 augustus Corrie van Eijk-Beerens  81 jaar 
31 augustus Johanna Strik-Remmers  96 jaar 
1 september Mieke Franssens-de Kok 95 jaar 
8 september Cees Schapendonk  94 jaar 
8 september Sjef Biekens   76 jaar 
10 september Kitty van den Berg-Castelijn 93 jaar 
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Weekendvieringen in de komende periode 
 

Duynsberg 

21 sept 17.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

28 sept 17.30 Eucharistie Tarsis Siswanto 
Sjack Willemen 

samenzang 

5 okt. 17.30 Woord en Communie Sjack Willemen samenzang 

12 okt. 17.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

19 okt. 17.30 Woord en Communie Bert Simons samenzang 

26 okt. 17.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

 
 

Kruispunt 

22 sep. 9.30 Eucharistie Frank Lemmens LAHK 

29 sept. 9.30 Eucharistie Tarsis Siswanto 
Sjack Willemen 

samenzang 

6 okt. 9.30 Woord en Communie Sjack Willemen samenzang 

13 okt. 9.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

20 okt. 9.30 Woord en Communie Bert Simons LAHK 

27 okt. 9.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

 

Lucas 

22 sept. 11.00 Eucharistie Frank Lemmens L’Esprit 

29 sept. 11.00 Eucharistie Tarsis Siswanto 
Sjack Willemen 

Tropicals 

6 okt. 11.00 Eucharistie Frank Lemmens 
Sjack Willemen 

Zwijsenkoor 

6 okt. 16.00 kleuterkerk werkgroep samenzang 

13 okt. 11.00 Eucharistie Marijn van de Laar WBK 

20 okt. 11.00 Woord en Communie Bert Simons L’Esprit 

27 okt. 11.00 Eucharistie Marijn van de Laar WBK 

 
 

 


