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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 

mailto:pastor.paulien.vanbohemen@parochiepeerkedonders.nl


~ 4 ~ 
 

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 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. 
 
 
 

 
Parochiecentrum:  Hoefstraat 201   
                                   5014 NL  Tilburg 
telefoon:                  013-207 0127  
Gerard Stevelink:  06-4979 2756 
website: www.parochiepeerkedonders.nl 
e-mail: devlaspit@parochiepeerkedonders.nl             
bank:                   NL22 RABO 0151 2171 30 
 

 

In deze aflevering: 
- Afscheid Henk Hazen. 
- Op zoek naar nieuwe beheerder. 
- Vastenactie. 
- Muzikale vertelling Switch. 
- Seniorenpastoraat. 
- Filmmiddag. 
- Vastenmaaltijd van de WCS. 
- Thuis bij Peerke. 
- Eerste communie. 
- Cantiqua concert gaat verder met “New classic”. 
- Vieringen Goede Week en Pasen. 
- Vieringen komende periode. 

 
 
 

mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
mailto:devlaspit@parochiepeerkedonders.nl
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Afscheid Henk Hazen. 
In de viering van zondag 16 februari werd er 
stilgestaan bij het afscheid van Henk Hazen als 
beheerder van de kerkhoven aan de Lovensestraat 
en de Gershwinstraat. Per 1 januari 2020 heeft hij 
deze functie neergelegd, hoewel wij hem ook in 
januari nog mochten inschakelen.  
Henk heeft bijna dan 40 jaar de functie van 
beheerder van onze begraafplaatsen en alle 
daarmee samenhangende administratieve zaken 
vervuld. Na de viering werd hij toegesproken door 
Theo Marcelis en kreeg hij een Vlaspitje uitgereikt 
voor zijn jarenlange inzet. 
We zijn hem zeer dankbaar.  
 
 

Op zoek naar een nieuwe beheerder.  
In verband met het afscheid van Henk 
Hazen, beheerder van onze 
begraafplaatsen, zijn wij dringend op 
zoek naar een nieuwe beheerder. 
Hebt u belangstelling voor deze mooie 
functie en wilt u er meer over weten 
neem dan contact op met Gerard 
Stevelink. 
gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl  
06-49792756 
 

Vastenactie.  
Vanaf Aswoensdag staat er achter in de kerk de 
welbekende zuil waarin u uw bijdrage aan de 
vastenactie kunt storten. 
 

 
Seniorenpastoraat.  
Op vrijdag 13 maart is er tussen 14.15 uur en 16.00 uur de maandelijkse 
bijeenkomst van het Seniorenpastoraat. 
Het thema van deze middag is: “Veertigdagen om Pasen in beeld te krijgen”.  

mailto:gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl
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De bijbelde vastentijd en wat kunnen wij in onze tijd aan 
vasten doen, zal het onderwerp van gesprek zijn. 
U bent van harte uitgenodigd. 
 
Muzikale vertelling Switch. 

Op zaterdag 14 maart is er in de Petrus Donderskerk om 16.00 
uur een muzikale vertelling voor jong en oud door koor 
Switch. Het duurt ongeveer een uur.  
De kerk is open vanaf 15:45 uur. De entree is gratis maar er 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Na afloop is er koffie 

en thee met wat lekkers.  
  

Filmmiddag.  
Op zondag 22 maart van 14.00 uur tot 16.30 
uur staat er weer een filmmiddag gepland in 
het parochiecentrum aan de Hoefstraat. 
Welke film er deze keer op de rol staat is nog 
niet bekend, maar u bent van harte welkom.  
 
Vastenmaaltijd van de WCS. 
Op donderdag 2 april is de jaarlijkse vastenmaaltijd van de WCS. 
Pastor Theo te Wierik zal voorgaan in de gebruikelijke gebedsviering. 

De opbrengst is ten behoeve van arme gezinnen in 
Suriname. De economische situatie is daar nog 
steeds niet optimaal.  
Reden dus om weer een goede maaltijd klaar te 
maken voor jullie.  
Voor een minimale bijdrage van € 5,- kunt u hiervan 
genieten en van de opbrengst kunnen we hopelijk 
enkele gezinnen een beetje geluk brengen.  
Parochiecentrum, Hoefstraat 201 

Van 18.00 uur tot 20.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur 
Bijdrage minimaal € 5,- pp  
Aanmelden kan via mail tot en met maandag 30 maart bij  
Gretha margaretha53@hotmail.com 
Urmie d.dongor@kpnplanet.nl 
We hopen op veel aanmeldingen zodat we een mooie opbrengst hebben 
voor ons project!  

mailto:margaretha53@hotmail.com
mailto:d.dongor@kpnplanet.nl
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Thuis bij Peerke. 
In de maand maart komt het reguliere eetcafé te vervallen. 
Begin april zijn er in de Goede Week elke avond de 
traditionele eenvoudige maaltijden met daarna een viering. 
Hiervoor nodigen wij u van harte uit. 
 

 
Eerste communie.  
De voorbereiding op de 1e Communie is weer gestart. 
Dit jaar doen 11 kinderen mee en ze zullen op 1 juni, 2e Pinksterdag, hun 1e 
Communie ontvangen. 
Op 5 april, Palmzondag, zullen ze 
zich voorstellen in de viering van 
11.00 uur. Ze delen dan de 
palmtakjes mee uit aan iedereen. 
Het is een mooie groep van 
enthousiaste en leergierige 
kinderen. Het kruisteken hebben 
we al geoefend en we zijn bezig om het “Onze Vader” te leren. 
Niet alleen hoe maar ook waarom want het is belangrijk om dat te weten. 
We lezen verhalen over Jezus en leren met en van elkaar. 
 
“Cantiqua Concert gaat verder met New Classics” 
Na het enorme succes van het uitvoeren van de Caeciliacantate in haar 
najaarsconcert in 2018, gaat Cantiqua Concert verder op deze ingeslagen weg.  

Voor het 
voorjaarsconcert op 
zaterdag 4 april a.s. 
staat namelijk een 
nieuwe cantate op 
de rol: “Laat mijn 
tranen jouw voeten 
wassen”, de Maria 
Magdalena cantate.  
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Een verhaal in theatrale setting over het leven van Maria Magdalena, met 
regie van Eliane Feijen.  
Ook deze nieuwe cantate -opnieuw een wereldpremière- komt van de 
componistenhand van Arjan van Baest, waarbij het libretto is geschreven door 
Judith ter Hofstede.  
Het concert mag gezien worden als een mix van ‘moderne’ en ‘oude’ 
klassieken. Mooie en soms uitdagende muziek, die voor zowel uitvoerenden 
als bezoekers zeer toegankelijk is. Zo worden er voor de pauze werken van Ola 
Gjeilo (1978), Gabriel Fauré (1845-1924), Sarah Quartel (1984), Felix 
Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) en Karl Jenkins (1944) ten gehore 
gebracht, met pianobegeleiding van Gabrielka Clout. Na de pauze volgt de 
nieuwe cantate met als soliste Kyra van Camerijk, begeleid door een klein 
ensemble bestaande uit slagwerk, piano, klarinet, contrabas en fluit. 
Ook deze keer weer werken we samen met de stichting “Vier het Leven”. Deze 
stichting organiseert culturele activiteiten voor ouderen (65+) die niet graag 
alleen op stap gaan. Zij worden thuis opgehaald door een gastheer of 
gastvrouw van Vier het Leven. Meer informatie via www.4hetleven.nl 
Datum concert: zaterdag 4 april 2020 
Aanvangstijd: 20.00 uur. 
Locatie: Cultureel centrum de Schalm (Koningsoord), Trappistinnentuin 77, 
5057 DJ Berkel-Enschot 
Prijs toegangskaartje: 15 euro in de voorverkoop en 17,50 euro aan de kassa. 
Voorverkoop via: Lia de Kok (06-55778787), 
kaartverkoopcantiqua@gmail.com, 
www.cantiqua.nl/kaartverkoop, de koorleden. 
 
 
Vieringen Goede Week en Pasen. 

 

http://www.4hetleven.nl/
mailto:kaartverkoopcantiqua@gmail.com
http://www.cantiqua.nl/kaartverkoop
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Zondag 5 april, Palmzondag. 
Hallo allemaal! Het feest van Pasen komt steeds dichterbij. 
De zondag voor Pasen, op Palmzondag, maken veel 
kinderen een Palmpasenstok.  
Wij nodigen alle kinderen uit om 10.15 uur in het 
parochiecentrum, Hoefstraat 201. Ouders, broertjes en 
zusjes zijn ook van harte welkom.  
Breng je palmpasenstok mee. Hoe je die kunt maken lees je 

hieronder. Om ongeveer 11.30 uur lopen wij naar de kerk en daar zullen de 
palmpasenstokken gezegend worden door pastor Tarsis Siswanto msc. Tijdens 
deze viering stellen de communicanten van dit jaar zich voor aan de 
gemeenschap. 
Hoe maak je een palmpasenstok? 

Je hebt twee stukken hout nodig die je als een 
kruis aan elkaar vastbindt of vast spijkert. Het 
kruis doet denken aan Jezus, die in Jeruzalem 
het kruis moest dragen. 
Bovenop je Palmpasenstok kun je op een spijker 
een broodhaantje zetten, dat je zelf kunt 
bakken of bij de bakker kunt kopen. Het 
broodhaantje doet denken aan de haan die drie 
keer kraaide toen Petrus had gezegd dat hij 
Jezus niet kende, omdat hij bang was voor de 
vijanden van Jezus. Maar het is ook de haan die 

kraait dat er een nieuwe dag komt, de dag van het Paasfeest! 
Je kunt je Palmpasenstok net zo mooi versieren als je wilt. Je kunt hem met 
crêpepapier omwikkelen. Je kunt er mandarijntjes, pindaslingers, snoepjes of 
een krentenbol aanhangen. Je kunt je Palmpasenstok ook met bloemen 
versieren of met groene takjes. Toen Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen 
reed stonden de mensen ook met groene takken naar hem te zwaaien. De 
kleuren en de bloemen zijn om te vieren dat Jezus na zijn dood op het kruis 
weer uit de dood opstond. Het leven is sterker dan de dood! Na afloop kun je 
je Palmpasen weggeven, bijvoorbeeld aan iemand die ziek is of alleen, of 
gewoon aan je oma of opa. Veel plezier met het knutselen! 
Samen de Goede Week beleven! 
Maandag 6 t/m vrijdag 10 april,  
In vieringen en door samen te eten worden de dagen van de Goede Week tot 
hele bijzondere dagen. 
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Dat doen wij alle avonden van de Goede Week. 
Het menu is nog niet bekend. 
In het kader van Thuis bij Peerke, is het in de 
Goede Week dagelijks mogelijk om met een 
aantal mensen te genieten van een eenvoudige 
maaltijd en deel te nemen aan een 
inspirerende viering.  
Aanvang van de maaltijden 17.45 uur,  

Parochiecentrum, Hoefstraat 201.  
Opgeven kan tot uiterlijk dinsdag 31 maart via tel. 06-30790093 of per mail: 
thuisbijpeerke@hotmail.com  
Kosten € 6,= , mede voor de Vastenactie.  
 
De vieringen beginnen om 19.00 uur. 
U kunt er uiteraard voor kiezen om aan één van de beide activiteiten deel te 
nemen. 
Op maandag 6 april denken we aan Jezus in de Hof van Olijven, waar stilte en 
angst hem overvallen. Ervaren wij dat ook niet af en toe in ons eigen leven? 
Dan is het goed om te ervaren dat je soms gedragen wordt, dat je kruis wat 
lichter wordt gemaakt omdat mensen helpen dragen.  
Daar gaan we dinsdag 7 april over mediteren.  
De laatste viering in het parochiecentrum op woensdag 8 april gaan we samen 
al een beetje PASEN vieren. Leven, nieuw leven, licht en vol energie, de lente 
geeft ons weer nieuwe kracht, levenskracht. Vanuit de stilte en verlatenheid 
gaan we op weg naar Pasen, op doortocht, onze levensreis vervolgend. SAMEN 
MET ELKAAR!  
Maak het mee, doe mee, inspireer elkaar op onze levensweg. Van harte 
welkom. 
 
Dinsdag 7 april is er om 14.00 uur in de Bijsterhof een Paasviering van de 
Zonnebloem met voorganger Gerard Stevelink. Dameskoor ’t Goirke verzorgt 
de zang. 

 
Witte Donderdag 9 april. 
We gedenken het laatste Avondmaal van Jezus met zijn 
leerlingen. Een gedachtenis aan een traditie die we nu al 
tweeduizend jaar met elkaar weer vieren en gedenken, 
telkens als we samen eucharistie vieren of gezegend brood 

mailto:thuisbijpeerke@hotmail.com
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delen. Het joodse Pesach, herinnering aan de uittocht uit Egypte, is een 
verhaal van bevrijding van slavernij en doortocht. Een oud verhaal maar nog 
steeds actueel in een wereld van ongelijke kansen en onderdrukking. Van 
harte welkom in de viering om 19.00 uur in de Petrus Donderskerk.  
Na de viering is er gelegenheid in het parochiecentrum om samen live naar 
“The Passion” vanuit Roermond te kijken. 
 

Goede Vrijdag 10 april. 
Om 15.00 uur wordt in de Petrus Donderskerk de kruisweg 
gelopen. 
Via lichtbeelden lopen wij in gedachten mee met Jezus. Op 
deze dag herdenken wij het lijden en sterven van Jezus aan 
het kruis. Iedereen mag bloemen meebrengen om deze bij 
het kruis neer te leggen en een lichtje aan te steken. 

De Goede Vrijdag viering begint om 19.00 uur in de 
Petrus Donderskerk en wordt verzorgd door koor 
Switch. Daarna is de Goede Vrijdagwake. 
Goede Vrijdag Wake.  
10 jaar geleden organiseerde Switch de eerste Goede 
Vrijdag Wake en ook dit jaar is iedereen weer welkom 
om met ons te bidden, te vieren en stil te zijn rondom 
het kruis.  
Meer informatie over de invulling van de nacht kun je 
vinden op de facebook pagina van Switch of op 
koorswitch.tumblr.com. 
Aanmelden kan via facebook, koorswitch@gmail.com, en het telefoonnummer 
06 45928286. Ook voor vragen kun je hier terecht. 
  

 
Paasfakkeltocht en Paaswake op zaterdag 11 april. 

Een dag die vreemd mag voelen. Verlatenheid. Dood. 
Maar tegen de avond gaan we op weg. Op weg naar het 
licht. 
Om 18.00 uur vertrekken wij vanaf de Petrus Donderskerk, 
hopelijk met een grote groep, richting Bosscheweg. Na een 
aantal jaren keren we dus terug op het oude en 
vertrouwde adres. 

http://koorswitch.tumblr.com/
mailto:koorswitch@gmail.com
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Een bijzondere viering en speciaal ook geschikt voor jonge gezinnen met een 
mooie wandeltocht en allerlei activiteiten bij de boerderij van de familie van 
Roestel, Bosscheweg 87. Voor eenieder is er soep en brood. Voor de kinderen 
een leuke verrassing.  

We gaan het licht van Pasen ontsteken en maken 
een grote kring rondom het vuur. Daarna steken wij 
de fakkels aan om het licht van Pasen naar de stad 
te dragen en de paaskaars te kunnen ontsteken in 
de paaswake van 20.30 uur. Voorgangers Tarsis 
Siswanto en Gerard Stevelink met zang van 
Cantiqua. 
Deze paaswake met binnendragen van de paaskaars 

en wijding van water en hernieuwing van onze doopbeloften is één van de 
hoogtepunten van het kerkelijk jaar en een aanrader. Maar als het voor de 
kinderen wat lang is dan mogen jullie met de pastor het vuur binnendragen en 

daarna naar huis. 
Aangezien wij toch graag vooraf weten op hoeveel 
mensen wij mogen rekenen vragen wij u op te geven via 
devlaspit@parochiepeerkedonders.nl.  
Het kan ook via het inschrijfformulier in de kerk of op het 
parochiecentrum Hoefstraat 201, elke ochtend tussen 
09.00 - 11.30 uur. 

 
Zondag 12 april Hoogfeest van Pasen 
Een plechtige hoogmis om 11.00 uur maakt deze hele Goede Week compleet. 
Voorgangers zijn Theo te Wierik en Gerard Stevelink met zang van Cantiqua. 
 
Op 2e paasdag, 13 april, is er om 11.00 u. een woord- en communieviering ook 
in het teken van Pasen. Let op: deze viering is in het parochiecentrum 
Hoefstraat 201 en we drinken na de viering koffie en thee, hopelijk bij mooi 
weer in de tuin. De werkgroep bereidt deze viering voor. 
 
U bent bij al deze vieringen van harte welkom.  
Verdere informatie via de website van de parochie: 
www.parochiepeerkedonders.nl.  
 
 
 

mailto:devlaspit@parochiepeerkedonders.nl
http://www.parochiepeerkedonders.nl/
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Vieringen komende periode. 
Kapel Parochiecentrum, Hoefstraat 201. 
Maandag, dinsdag en vrijdag    08.15 uur Viering. 
 
 
Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124.  
Zondag 23 februari 11.00 uur Woord- en communieviering: Carnaval 

m.m.v. Resurrexit. 
Woensdag 26 februari 19.00 uur Woord- en communieviering: 
     Aswoensdag m.m.v. Dameskoor 
Zondag 1 maart  11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua. 
Zondag 8 maart  11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pramisi. 
Zondag 15 maart 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua. 
Zondag 22 maart  11.00 uur Woord- en communieviering m.m.v.  

Cantiqua. 
Zondag 29 maart  11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor. 
 
 
Woonzorgcentrum Padua, Paus Adriaanstraat 60.  
Zaterdag 22 februari 16.00 uur Woord- en communieviering: 
     Carnaval. 
Zaterdag 29 februari 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 7 maart 16.00 uur Woord- en communieviering. 
Zaterdag 14 maart 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 21 maart 16.00 uur Woord- en communieviering. 
Zaterdag 28 maart 16.00 uur Eucharistieviering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


