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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.  
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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. 
Voorbede 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  
 
 
 

 
 
Parochiecentrum:  Hoefstraat 201   
                                   5014 NL  Tilburg 
telefoon:                  013-207 0127  
Gerard Stevelink:  06-4979 2756 
website: www.parochiepeerkedonders.nl 

mailto:pastor.paulien.vanbohemen@parochiepeerkedonders.nl
mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
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e-mail: devlaspit@parochiepeerkedonders.nl             
bank:                   NL22 RABO 0151 2171 30 
 

 

In deze aflevering: 
- Vredesweek - Vrede. Wie durft? 
- Mill Hill-rommelmarkt. 
- Switchviering. 
- Seniorenpastoraat. 
- Oogst-dankviering. 
- Thuis bij Peerke. 
- Stilte in de Petrus Donderskerk. 
- Vieringen komende periode. 

 
Vredesweek - Vrede. Wie durft? 

Van 21 tot 29 september is de jaarlijkse Vredesweek. Vrede is nog altijd een 
actueel thema. Deze maand herdenken wij 9/11, alweer 18 jaar geleden. Er 
vinden nog steeds aanslagen plaats. Er is dan wel broze toenadering tussen 
Noord- en Zuid-Korea maar er zijn ook nog steeds (wereld-)leiders die het 
verschil tussen wij en zij groter proberen te maken waardoor vrede verder weg 
is dan ooit. Mensen in landen als Syrië, Afghanistan, Sudan en Yemen snakken 
naar rust. Gelukkig heeft de geschiedenis ook heel veel mensen voortgebracht 
die een tegengeluid hebben laten horen: Mahatma Gandhi, Rosa Parks, 
Malala, Martin Luther King, Nelson Mandela maar zeker ook Jezus.  Deze 
mensen hebben met elkaar gemeen dat ze zich solidair verklaren of hebben 
verklaard met de groep van onderdrukten. Groepen en individuen die niet 
gerespecteerd worden. Zij hebben daar de overheden op aangesproken en ze 

mailto:devlaspit@parochiepeerkedonders.nl
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gewezen op hun verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd durfden zij een droom 
te verwoorden zoals bijvoorbeeld Martin Luther King heeft gedaan in zijn 
beroemde speech 'I have a dream!' Hij zag een toekomst voor blank en zwart 
samen. Zij realiseerde zich ook dat vrede in ons zelf begint. Toen Nelson 
Mandela werd vrijgelaten wist hij dat hij zijn woede achter moest laten op 
Robbeneiland. Als hij dat niet zou doen zou hij zelf ook nooit echt vrij zijn. 
Er is een speciale viering rondom het thema van deze Vredesweek op 22 
september om 11.00 uur in de Petrus Donderskerk. 
 
Mill Hill-rommelmarkt.  

Een van de oudste en 
langstlopende evenementen in 
het kader van de Vredesweek is 
de Derde Wereld Rommelmarkt 
van het Mill Hill College in 
Goirle. Op de laatste zondag 
van september wordt als 
vanouds weer de Derde Wereld 
Rommelmarkt van het Mill Hill 
College georganiseerd. De 
komende editie wordt echter 

extra speciaal. Dit jaar is een jubileum, de 50ste Derde Wereld Rommelmarkt! 
En dan wordt er natuurlijk extra uitgepakt. 
Ook vanuit onze geloofsgemeenschap zijn diverse mensen als vrijwilliger 
werkzaam. 
Wat is er nou zo uniek aan de Derde Wereld Rommelmarkt? De toegang is 
gratis. Alle spullen worden gedoneerd om verkocht te worden. Alles wordt 
uitgezocht en per stand geëtaleerd, zodat iedereen snel kan vinden waarnaar 
ze op zoek zijn. Er is een geweldig Café Plaza met diverse foodtrucks en bars, 
er zijn twee podia met livemuziek en er zijn activiteiten voor kinderen. En 
natuurlijk al die lieve en gezellige medewerkers die er elk jaar weer alles aan 
doen om de Derde Wereld Rommelmarkt te maken tot de leukste 
rommelmarkt van Nederland. en dat allemaal om geld op te halen voor zeven 
goede doelen!  
Komt u ook?  
Zondag 29 september vanaf 10:00 uur tot 17.00 uur bent u welkom. Mill Hill 
College, Venneweg 42, 5051 BP  Goirle. 
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Switchviering. 
Kun jij switchen tussen een bijbeltekst en je eigen leven?  
Het thema van deze viering is “Geloof moet groeien”.  
Alles is mogelijk, zolang je er maar in gelooft.  
Moet je er heel hard voor werken om er iets groots en 
belangrijks van te maken?  

Heb je er veel doorzettingsvermogen voor nodig?  
Heb je gewoon geluk als je er al veel van 
hebt?  
“Nee,” zegt Jezus, “geloof moet groeien”. 
Het beetje dat je hebt, is groot genoeg. 
Daarmee is alles al mogelijk.  
Wat zou jij wel willen laten groeien?  
Wat heb je nodig om te groeien?  
Wie plantte er een zaadje in jou?  
Kom je mee vieren?  

Wanneer: Zaterdag 5 oktober om 19.00 uur.  

Waar: Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124, Tilburg 

 

Seniorenpastoraat.  

Op vrijdag 11 oktober hebben wij een Mariaviering bij 
het seniorenpastoraat. 
Oktober is de rozenkransmaand en daarmee ook 
speciaal toegewijd aan Maria. 
U bent om 14.15 uur van harte welkom. 
Breng iets mee dat voor u bijzondere betekenis heeft. 
We zullen luisteren naar de verhalen hierbij en alle 
voorwerpen samen zegenen. 
We zingen samen tot Maria en luisteren naar mooie 
teksten. 
En natuurlijk is er ruim de tijd om met elkaar te praten 
onder het genot van koffie/thee. 
Kom naar het parochiecentrum, Hoefstraat 201. 
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Oogst-dankviering. 
Zondag 13 oktober is er weer Oogst- 
Dankviering. We nodigen u hier van 
harte voor uit. We willen dankzeggen 
voor al het goede dat ons 
geschonken wordt. 
Pastor Theo te Wierik zal ons 
voorgaan in de viering en Gerard zal 
de verkondiging verzorgen. 
Surinaams koor Pramisi zal de dienst 
opluisteren.  
Zoals voorgaande jaren wordt u weer 
vriendelijk verzocht levensmiddelen 
mee te nemen die we willen 
schenken aan de allerarmsten onder 
ons. 
Tijdens de viering worden de door u 
geschonken gaven  gezegend door de 

pastor en na de viering aan pater Poels overhandigd. 
Hij zorgt dat de door u geschonken middelen goed terecht komen.  
Na deze viering is er gelegenheid samen koffie of thee te drinken en bij te 
praten. 
Groeten en tot zondag 13 oktober om 11.00 uur in de Petrus Donderskerk. 
 
Gretha Lonwijk                Gerard Stevelink 
Secretaris WCS                locatie de Vlaspit 

  
 

 

Thuis bij Peerke 

Voor een lekkere maaltijd 

en een gezellig praatje. 

Iedereen is van harte welkom! 
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Courgettesoep 
met spekjes 

*** 
Runderchipolata’s 

met worteltjes en aardappelgratin 

*** 
Appelroomtaart 

 
Wanneer : Maandag, 14 oktober 2019 
Tijd  : 18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur) 
Waar  : Parochiecentrum Hoefstraat 201 
Kosten : €5,00 
Opgeven : Telefonisch (06-30790093), per e-mail     

thuisbijpeerke@hotmail.com of op het 
parochiecentrum (op werkdagen tussen 9.00u en 
11.30 uur) (vanaf maandag 30 september t/m 
woensdag 9 oktober) 

 
Stilte voor de viering in de Petrus Donderskerk. 
We hebben met onze Petrus Donderskerk een fijne ruimte om samen te 
komen. Er wordt elke zondagochtend vanaf 10.00 uur koffie/thee gedronken 
met elkaar en om 11.00 uur begint de viering. 
Soms lijkt het wel een markthal of een kippenhok. 
Dat is niet zo erg want natuurlijk is iedereen blij 
elkaar weer te zien. Vanaf 10.00 uur is er dan ook 
voldoende ruimte om bij te kletsen.  
Maar het zou prettig zijn dat er zo ongeveer een 
kwartier voor de viering wat meer rust en stilte zou 
kunnen zijn. 
Dan kan een koor inzingen, kunnen we de klokken 
horen en kan iedereen zich op eigen wijze 
voorbereiden op de viering. 
Als we hier met elkaar wat rekening proberen te 
houden dan is het voor iedereen prettig. 
Dus geen doodse stilte maar wel een zacht gefluister 
en gemijmer zodat we God ook kunnen horen en ontdekken. 
Doet u allen mee? Dank daarvoor. 
  

mailto:thuisbijpeerke@hotmail.com
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Vieringen komende periode. 
Kapel Parochiecentrum, Hoefstraat 201. 
Maandag, dinsdag en vrijdag    08.15 uur Viering. 
 
 
Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124.  
Zondag 15 september  11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua. 
Zondag 22 september  11.00 uur Woord- en communieviering 

  m.m.v. Dameskoor. 
Zondag 29 september 11.00 uur Woord- en communieviering  

m.m.v. Cantiqua. 
Zaterdag 5 oktober 19.00 uur Switchviering. 
Zondag 6 oktober  11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua. 
Zondag 13 oktober 11.00 uur Oogst- dankviering m.m.v. Pramisi. 
Zondag 20 oktober 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua. 
Zaterdag 26 oktober 19.00 uur Switchviering met voorstellen 
     van de Vormelingen. 
Zondag 27 oktober 11.00 uur Woord- en communieviering  

m.m.v. Dameskoor. 
 

 
Woonzorgcentrum Padua, Paus Adriaanstraat 60.  
Zaterdag 14 september 16.00 uur Woord- en communieviering. 
Zaterdag 21 september 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 28 september 16.00 uur GEEN VIERING. 
Zaterdag 5 oktober 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 12 oktober 16.00 uur Woord- en communieviering. 
Zaterdag 19 oktober 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 26 oktober 16.00 uur Woord- en communieviering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


