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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.  



~ 2 ~ 
 

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
mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
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TOREN DE MONTFORT     

In deze aflevering 
- een Gelukwens 
- 45 jaar Experikoor 
- Vredesweek 21 t/m 29 september 
- Wereldmissiemaand oktober 2019 
- Overleden 
- vieringen in de komende tijd 
- Algemene gegevens Toren de Montfort 

 
 
EEN GELUKWENS      ........... AAN WIE ? 
Zondag 1 september vierden we de opening van het nieuwe pastorale 
werkjaar. Elk jaar staan we stil bij de start van weer een nieuw werkjaar, 
waarin we samen willen vieren, bidden, zingen en stilstaan bij het samenzijn 
met Jezus en met elkaar. Ook nu willen we ons inzetten om er een gezegend 
jaar van te maken.                                                                                                                                              
Dit jaar stonden we in de viering stil bij het 45 jarig jubileum van het 
experikoor. We feliciteren de leden van harte, maar ik wil ook onze 
geloofsgemeenschap feliciteren met het jubileum. Dankzij dit koor worden 
we geïnspireerd door mooie liederen en teksten. Zingen is immers dubbel 
bidden. Feitelijk gaan de gelukwensen daarom naar ons allen.                                                                               
Een jubileum is altijd een moment om stil te staan bij de historie. 45 jaar 
geleden was de jonge Montfortparochie een parochie van veel jonge 
gezinnen en ook een volle kerk. De toenmalige pastor Peter Denneman nam 
het initiatief een koor op te richten, dat zich experimenteel mocht noemen. In 
die tijd waren er ontwikkelingen binnen de r.k. kerk die nieuwe wegen 
mogelijk maakten: zoals geen latijn, maar Nederlamdse teksten; andere 
manier van communie ontvangen. Het experikoor koos er samen met de 

voorgangers voor om nieuwe wegen in te slaan. Men koos 
Nederlandse liederen en een daarbij passende liturgie. Nog 
steeds sluiten teksten en liederen aan bij het samen gekozen 
thema. Het is fijn dat we daarvan mogen genieten.  
Uit dank heeft de pastoor rozen uitgereikt.  
We hopen dat het koor nog lang doorgaat. 

 
  
Experikoor 45 jaar 
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Deze maand bestaat het experikoor 45 jaar. 
Dat hebben we twee maal gevierd. Eerst met de openingsviering samen met 
de mensen in de kerk. We hebben samen een nieuw lied ingestudeerd. Een 
lied over “Het Lied” over klanken, akkoorden die ons een heel leven kunnen 
begeleiden. Het was een mooie viering met woorden en liederen die recht 
naar het hart gingen. 

Dinsdag 3 september hebben we nog een 
keer feest gehad. Nu alleen met de 
koorleden. 
Met het feestcomité hadden we een 
programma voorbereid: eerst gaan 
zingen in Huize Heikant als cadeau van 
ons naar de ouderen van onze wijk. 

We werden leuk en met koffie ontvangen door de vrijwilligers daar. 
Voor ons was het heel fijn om dat te kunnen doen. We zongen oude bekende 
Hollandse volksliedjes door Jan Smans begeleid op de piano. Wat deed het 
ons goed te zien dat de mensen zo goed meezongen. In de pauze konden wij 
de mensen trakteren op een lekkere koek die in dank aanvaard werd. 
Na de pauze het tweede deel van het repertoire, de mensen pakten weer snel 
hun boekjes om mee te kunnen zingen. 
We sloten af met het Tilburgse lied “Nie knieze, nie zeure” 
Daarna trok het experikoor naar het Ronde Tafelhuis waar we eerst getoost 
hebben op het 45 jaar bestaan van het koor. Daar gaf Richard, een 
medewerker van het verhalenhuis, ons een heel goede uitleg over het 
ontstaan en werking van het Ronde Tafelhuis. Het was voor iedereen zeer 
interessant te weten wat daar allemaal gedaan wordt! 
Toen was het tijd om aan tafel te gaan. 
Wat hadden Sadia en nog 3 andere vrouwen, hun best gedaan om ons een 
echt heel lekkere maaltijd voor te schotelen!! Dank daarvoor. We hebben 
genoten van jullie wereldkeuken. Een aanrader voor iedereen hoor! 
Na een korte quiz sloten we deze feestdag af met ons mooie nieuwe lied. 
We gingen naar huis met een tastbare herinnering aan 45 jaar experikoor én 
aan een mooie dag: een boekenlegger door Jos Bierings gemaakt.  
Dank daarvoor! 
We hopen dat wij nog lang met het experikoor kunnen zingen in de 
Montfortkerk! 
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Vredesweek 21 t/m 29 september 2019 
Het thema ‘Vrede Verbindt Over Grenzen’ nodigt uit 
om uit je eigen bubbel te komen. Veel mensen doen 
dat al en zetten zich in voor een inclusieve 
samenleving.  
Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, 
die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. 
Die laten zien dat er een antwoord is op polarisatie. 
De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… 
met elkaar praten dus. En nee, dat is niet soft, dat is 
hard werken. Maar aan de andere kant van de grens 

wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Dus doe mee, 
ontmoet mensen van de overkant en luister naar hun ideeën. Zodat vrede ons 
verbindt, over grenzen heen. Tijdens de Vredesweek, en daarbuiten. 

 
 

Wereldmissiemaand oktober 2019 
waarin we dit jaar aandacht besteden aan de 
katholieke gelovigen in Noordoost-India. 
 
Sinds de onafhankelijkheid van India in 1947 zijn de 7 deelstaten, die ook wel 
de ‘Seven Sisters’ genoemd worden, slechts via een smalle doorgang met 
centraal India verbonden. Het gebied grenst aan Bhutan, China, Myanmar en 
Bangladesh. In de regio wonen merendeels inheemse volken, die zich in 
uiterlijk, taal en cultuur duidelijk van de rest van India onderscheiden. Een 
grote culturele rijkdom. Maar de inheemse bevolkingsgroepen voelen zich in 
hun eigen land vaak tweederangsburgers. Want de verscheidenheid in het 
noordoosten wordt door de regering in Dehli eerder als een bedreiging 
gezien. Steeds weer is er sprake van spanningen met de centrale regering en 
afscheidsbewegingen. Ook tussen de groeperingen onderling ontaarden 
conflicten vaak in geweld. 
 
De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de 
bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor 
bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in 
een samenleving die verandert. 
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‘Arunachal Pradesh is een van de 7 deelstaten. De naam zal u bekend 
voorkomen want de laatste 3 jaar hebben wij ons als Parochie Peerke 
Donders gedurende de Vastentijd ingezet voor het financieel ondersteunen 
van projecten aldaar. 
 
Mogen wij in de Wereldmissiemaand nogmaals een beroep op u doen  
door  een financiële bijdrage te vragen voor het werk van Missio. 
U kunt ze steunen door te doneren op NL14 INGB 0000 0110 20  
t.n.v. Missio, Den Haag. 
Dank voor uw bijdrage. 
 
 

Overleden 
Op woensdag 5 september j.l. overleed op 86 jarige 
leeftijd in Huize Heikant 

       Corrie de Leeuw-Beekmans 
Een opgewekte, hartelijke vrouw die de meesten van 
onze parochianen kennen omdat zij vele jaren de 

huishoudelijke hulp van onze pastores was op Bellinistraat 1. Samen met haar 
man was ze ook heel actief in de parochie. Zo zong ze in het Experikoor en 
Gelegenheidskoor. Jarenlang heeft zij ook trouw onze zieke parochianen in 
het ziekenhuis bezocht, maar ook van menig andere werkgroep was zij lid. 
De Montfortgemeenschap is haar veel dank verschuldigd voor haar inzet  
en de vriendschap die we met haar mochten delen. 
Moge zij nu rust vinden in de palm van Gods hand. 
Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en overige familie heel veel sterkte 
toe met dit verlies. 
 
  
Vieringen in de komende periode: 
zondag 15 september        9.30u   woord en communieviering  
                                                            met zang van het koor Katharsis;       
                                                            voorganger is Paulien van Bohemen 
zondag 22 september       9.30u    eucharistieviering met samenzang 
                                                            voorganger is Wiel Logister 
zondag 29 september       9.30u    eucharistieviering met samenzang 
                                                            voorganger is Wiel Logister 
zondag 6 oktober              9.30u    eucharistieviering met samenzang 
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                                                            voorganger is pastoor Frank Lemmens 
zondag 13 oktober            9.30u    woord en communieviering met zang 
                                                            van het Experikoor; voorganger is Paulien 
                                                            van Bohemen 
 
 
Algemene gegevens toren de Montfort: 
Parochiesecretariaat van Toren de Montfort is gevestigd in de  
Corellistraat 231, 5049 EJ Tilburg 
en is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur 
Tijdens die tijd is het secretariaat telefonisch te bereiken onder  
nummer 013 4550510 
email: montfort@parochiepeerkedonders.nl 
 
Bank: Rabobank rekening nummer NL 73 RABO 0151 2130 11 
t.n.v. R.K. Parochie Zalige Peerke Donders 
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