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Nieuwsbrief  
Aflevering 2020-02 
Maart 2020 
 

In deze aflevering: 
- Voor de zekerheid. 
- Afrikaans koor in Lucaskerk. 
- Kleuterkerk. 
- Vormselinformatieavond. 
- Cakeverkoop: Sponsoractie Taizéreis. 
- Bezinningsgroep in Parochie Peerke Donders. 
- Informatieboekje 40-dagentijd en Pasen. 
- Algemene gegevens. 

 

Voor de zekerheid 
 
Voor de zekerheid 
hoeven we niet bij Jou aan te 
kloppen, God. 
Jij neemt de stormen, de nacht en 
ontij 
niet weg uit ons bestaan.  
 
Jij bent er  
midden in ons onzekere leven. 
Jij kunt niks voor ons doen, 
biedt ons geen zekerheden. 
Maar Je bent er 
en dat maakt het verschil.   
 
Paulien 
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Afrikaans koor in de Lucaskerk. 
Als u de vieringen in de Lucaskerk bezoekt is het u ongetwijfeld opgevallen dat 
er veel Afrikaanse vrouwen met hun kinderen in de kerk zitten. De kinderen 
helpen als misdienaar mee. Op feestdagen dragen de vrouwen al zingend het 
evangelieboek de kerk binnen. De laatste maanden zijn zij druk aan het 
repeteren om een paar keer per jaar de viering met hun afrikaanse gezangen 
op te kunnen luisteren. Vrouwen uit Burundi, Kameroen, Uganda, Congo, 
Kenia, maar ook uit Curacao, 
Suriname en Nederland. 
Het was nog een hele toer om de 
liederen op papier te krijgen. 
Vaak vanuit het hoofd, uit de 
herinnering werden ze gezongen 
en dan opgeschreven. In 
verschillende talen, zoals het 
swahili en het lingala. Zoveel 
mogelijk fonetisch opgeschreven, 
zodat ook de mensen die die 
talen niet machtig zijn toch mee 
kunnen zingen.  
Zondag 1 maart zullen zij voor het eerst naar buiten treden, begeleid op 
bongo, zingen zij in de viering van 11.00 uur. Uiteraard in de Lucaskerk. 
 
 
Kleuterkerk.  

Op 8 maart is het weer Kleuterkerk.  
Deze keer lezen we het verhaal: “Storm op het meer.” 
Heb je wel eens buiten gelopen dat het stormde? 
Heb je weleens in een boot gezeten dat het stormde? 
Dat is eng zeg. De vrienden van Jezus zijn bang. En 
Jezus begrijpt er niets van dat ze bang zijn.  
Breng maar iets mee waar je wind mee kan maken, 
dan gaan we dat verhaal vertellen… 
Zondag 8 maart, 16.00 uur Lucaskerk, Lage 
Witsiebaan 91  
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Vormselinformatieavond.  
Alle kinderen uit de hele parochie die qua leeftijd in 
groep 8 zitten kunnen meedoen aan het vormseltraject 
2020.  
Meer weten? Er is een vormselinformatieavond op 
dinsdag 17 maart van 19.00 uur -20.30 uur in de 
Lucaskerk voor kinderen en ouder(s)/verzorger(s). 
Aanmelden is niet nodig.  
Kinderen die ingeschreven staan in onze parochie 
geboren tussen 01-08-2007 en 31-10-2008 krijgen 
binnenkort een uitnodiging per brief.  

Bij vragen: pastor.paulien.vanbohemen@parochiepeerkedonders.nl.  
 
Cakeverkoop sponsoractie Taizéreis. 
We gaan weer naar Taizé!  
Ongeveer 25 jongeren van de Mandala, het jongerenpastoraat, vrouwenkoor 
Switch, koor GoTiko uit Goirle en anderen hebben erg veel zin in deze reis. We 
gaan dit jaar van 26 april tot en met 3 mei.  
Om deze reis mede te bekostigen 
houden we een sponsoractie. De 
jongeren bakken cake, cupcakes of 
appelflappen en verkopen die voor  
€ 1,= per plakje/cakeje en € 1,50 per 
appelflap op zondag 29 maart na (in 
de Petrus Donderskerk vóór) de 
vieringen op de volgende locaties: 
9.30 uur        Montfortkerk, kerk op het Goirke en Kruispunt 
11.00 uur      Petrus Donderskerk en Lucaskerk 
Van harte aanbevolen en alvast hartelijk dank! 
 
Bezinningsgroep in Parochie Peerke Donders. 
Op donderdagavond, één keer in de zes weken, komt een groep parochianen 
bij elkaar in toren De Montfort. We wisselen met elkaar van gedachten, we 
inspireren en bemoedigen elkaar, we delen elkaars geloofsleven. 
Om de beurt bereiden we deze avond voor. Vanuit een (bijbel)tekst, een lied, 
een ervaring, de actualiteit, gaan we met elkaar in gesprek. Degene die 
voorbereidt staat niet centraal maar datgene wat hij of zij inbrengt. De laatste 
keer werd het thema "stilte" ingeleid met een verhaal uit een boek over het 
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einde van de eerste wereldoorlog. Een van de soldaten miste door een 
gevecht zijn ledematen, maar ook zijn gezichts- en spraakvermogen. Doordat 
ook zijn gehoor was aangetast was het voor hem volkomen stil. In onze reactie 
werd getwijfeld aan de zin van zijn leven en werd de hopeloze toestand vooral 
benadrukt. Het was een wonder hoe de man contact probeerde te maken 
door met zijn hoofd bewegingen te maken. We namen er met bewondering en 
respect kennis van. Er volgden kleine stapjes tot hij zich de morse-tekenen 
herinnerde en daar, met de beperking dat hij alleen zijn hoofd kon bewegen, 
gebruik van ging maken. De fysieke stilte bleef, maar geestelijk vulde die stilte 
langzaam aan. Zo werd zijn verhaal ook voor ons een wegwijzer om de stilte 
breder in te vullen. 

De bezinningsgroep start vanaf 19.00 uur met 
een kop koffie of thee. Om 19.30 uur begint het 
gesprek. Dat duurt meestal tot 21.00 uur. 
Waarna er nog tijd en gelegenheid is tot 
napraten. Plek van samenkomst is de 
Montfortkerk aan de Corellistraat 231. Met 
nieuwe energie en stof tot nadenken keren we 
gewoonlijk huiswaarts, 
Denkt u nu bij uzelf: daar wil ik meer van 
weten, of daar wil ik ook wel eens bij zijn, dan 

bent u van harte welkom. De data voor de komende periode staan al vast en 
zijn 18 januari, 5 maart, 7 mei en 18 juni. 
Voor meer informatie en aanmelden: liesbeth.eijsbroek@gmail.com  

 

 
Informatieboekje 40-dagentijd en Pasen.  
Net als vorig jaar zullen we ook dit jaar weer een 
speciaal info-boekje uitgeven met daarin alle 
activiteiten in onze parochie rond de veertigdagentijd 
en de vieringen in de Goede Week en met Pasen. Het 
info-boekje wordt rond 6 maart digitaal verspreid 
onder de mensen die de Nieuwsbrief ontvangen. In 
het weekend van 7/8 maart liggen er gedrukte 
exemplaren in onze kerkgelegenheden. 
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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  
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 28 maart. 
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 19 maart. 
 
 
 

 
TOREN DE MONTFORT     
In deze aflevering 
- Gastvrijheid leidt tot …… 
- Vastencyclus Montfortkerk 
- Gebedsviering/Solidariteitsmaaltijd 2 april 
- vieringen in de komende tijd 
- Algemene gegevens Toren de Montfort 

 
 

Gastvrijheid leidt tot...................        

In toren de Montfort was één kindje aangemeld voor de eerste 

communiie. Dat was voor ons ( Liesbeth. Marian en Joke ) 

aanleiding om met de ouders in gesprek te gaan. Het leek ons 

niet zo prettig om als kind alleen de voorbereiding te doen en 

om alleen je communie te doen. We zagen eventueel nog de 

mogelijkheid om elders de voorbereiding te doen en in de eigen kerk de 

eerste communie. Tijdens ons gesprek zei vader , dat hij nog een vraag had. 

Hij heeft twee zussen die in Heerenveen wonen, die 4 kinderen hebben, die 

graag bij ons gedoopt zouden willen worden en hun eerst communie willen 

doen. Zou dat kunnen ? We hebben dat natuurlijk eerst met de pastoor 

besproken. Die wil meewerken. Wij hadden zo ook onze voorwaarden. 
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Zouden de ouders bereid zijn om enkele weekenden naar Tilburg te komen 

voor de voorbereiding ? Ja dus !! Wij aan de slag met de voorbereiding, maar 

intussen kwamen er meer vragen. Nu van Poolse ouders, die ouders van 

communicanten van vorig jaar ontmoet hadden en gecharmeerd waren van 

de aanpak. Ook zij vroegen om gedoopt te mogen worden en de eerste 

communie te mogen doen. Het resultaat 

is nu, dat we 9 eerste communicanten 

hebben waarvan nog 7 dopelingen in de 

leeftijd van 3 tot 18 jaar. Een hele 

uitdaging die we met plezier oppakken. 

Gelukkig zijn we met 3 personen, zodat we met verschillende groepen kunnen 

werken: jongere kinderen/oudere kinderen. Jonge kinderen met ouders, 

gemengde groepen, ouders alleen. Dat moet er toe leiden dat we op 

zaterdagavond 21 maart om 19.30 u jongeren, waaronder ook een kind van 3 

jaar en enkele achtjarigen dopen, en op zondag 7 juni om 9.30 u , negen 

communicanten hebben. Zij stellen zich op zondag 5 april ( palmzondag ) voor 

aan de geloofsgemeenschap. We hopen dat veel parochianen dat mee willen 

vieren. 

 
Vastencyclus 2020   Montfortkerk 
 

Vanouds nodigt de veertigdagentijd uit om 
naar jezelf en je eigen situatie te kijken. 
Traditioneel ligt daarbij het focus op vasten, 
op matigen in eten en drinken. Tegelijk is 
onze eigen situatie veel breder dan het vlak 
van consumptie. Zij betreft ook ons zelfbeeld, 
onze relaties, onze toekomst en verleden, 

onze hoop en zorgen, en wat al niet meer. En in al zulke zaken moeten wij 
onze weg zoeken. Daarom is als overkoepelend thema voor deze 
veertigdagentijd gekozen: 

Je weg vinden in al wat je meemaakt 
De Schriftlezingen van de afzonderlijke zondagen tekenen heel verschillende 
situaties in een mensenleven, maar ze zijn stuk voor stuk ook voor ons 
vandaag herkenbaar.  
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1 mrt     Over de verleidingen van de mens door de slang en de 

beproevingen van Jezus in de woestijn:   
Illusies 

8 mrt              Over de belofte aan Abraham en de verheerlijking van Jezus 
 op de berg:      

Onverwachte glans 
15 mrt Mozes slaat water uit de rots en Jezus’ gesprek met de 

Samaritaanse bij de put:  
Water onderweg 

22 mrt Samuël zalft niet de oudste maar de jongste tot koning en 
Jezus geneest de blindgeborene op Sabbat: 

Niet vanzelfsprekend 
29 mrt  Gods belofte bij Ezechiëls knekelveld en de opwekking van 

Lazarus:  Sterven en dan? 
5 apr   Palmzondag: Het vertrouwen van de lijdende dienstknecht bij 

Jesaja en Jezus’ intocht in Jeruzalem.    
Er voor uitkomen 

 
 

Gebedsviering met Solidariteitsmaaltijd 
op donderdag 2 april 2020 om 18.00u 
in de Montfortkerk 
Vanwege de Vastentijd houden we weer 
een Gebedsviering met Solidariteitsmaaltijd. 
U kunt zich opgeven middels een telefoontje 
naar ons Parochiesecretariaat ( gegevens 
vindt U onderaan deze brief) of uw naam te noteren op het 
inschrijfformulier dat op het prikbord achterin de kerk hangt. 
De maaltijd is in principe gratis. Wij vragen u echter wel om een vrijwillige 
bijdrage die ten goede komt aan het Vastenproject: ‘Werken aan je toekomst’ 
Projecten van de Verenigde Naties die door Vastenactie worden ondersteund 
voor ‘een beter leven dankzij goed onderwijs’. 
  
 

Vieringen in de komende periode: 
zondag 23 februari   9.30u  eucharistieviering met samenzang; voorganger is  
                                                 Wiel Logister 
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zondag 1 maart         9.30u  1e zondag van de Vasten 
                                                  eucharistieviering met zang van het 
                                                  Gelegenheidskoor;  
                                                  voorganger is pastoor Frank Lemmens 
zondag 8 maart         9.30u  2e zondag van de Vasten 
                                                  woord en communieviering met zang van het 
                                                  Experikoor; voorganger: Anja Verbraak 
zondag 15 maart       9.30u  3e zondag van de Vasten 
                                                  eucharistieviering met Dienst van Verzoening.             
                                                  Er is samenzang en de voorganger is Wiel Logister 
zondag 22 maart       9.30u  4e zondag van de Vasten 
                                                  woord en communieviering met samenzang 
                                                  voorganger is Frans Maas 
zondag 29 maart       9.30u   5e zondag van de Vasten 
                                                  woord en communieviering met samenzang 
                                                  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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