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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 

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 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. 
 
 
 

 
 

 
 

 
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: 
- Gezocht: mensen die soep willen koken 
- Uitstapje misdienaarVieringen rond het boek Prediker 
- Gezocht: zangers en zangeressen voor viering Palmzondag 
- Vastensoep 2020 
- Muziekavond: met passie op weg naar Pasen 
- Wij gedenken 
- Gedoopt 
- Weekendvieringen in de komende periode 
- Wereldwinkel / Sop- en Zeepactie / Amnesty International 
- Volgende nieuwsbrief 

mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
http://www.parochiepeerkedonders.nl/
mailto:fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl
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Gezocht: Mensen die soep willen koken 
De MOV-groep zoekt voor het bekende vastensoepproject nog naar nieuw 
talent om een keer soep te koken. Wie heeft een leuk recept voor een lekkere 
maaltijdsoep en wil die voor een groep van maximaal zo’n 30 mensen koken? 
Ervaren mensen kunnen je graag op weg helpen. Wil je meer informatie of je 
als nieuw talent aanmelden, bel dan even het parochiecentrum (alle 
werkdagen behalve woensdag van 10.00 tot 12.00 uur tel 013-2070127). 

Uitstapje misdienaars 
 

 
 
We merken, dat er minder jonge mensen in de kerk zijn: geen kinderkoor 
meer, geen jongerenkoor meer ... maar vergeet niet onze misdienaars! Elke 
eucharistieviering in de Lucaskerk zie je onze misdienaars helpend meevieren. 
Om hen te bedanken voor hun trouwe inzet zijn we op zaterdag 8 feb gaan 
bowlen bij De Dolfijn. Het was een gezellige middag. Niet iedereen kon erbij 
zijn, maar dit zijn onze misdienaars:  
Cedric, Marie-Reine, David, Marie-Grace, Elisha, Liana, Netanel, Mike, Peter, 
Jasmijn en Yaëla. Dank jullie wel! 
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Gezocht: zangers en zangeressen voor viering Palmzondag 
Voor de viering van Palmzondag 5 april in de Lucaskerk (11.00u) zijn we op 
zoek naar zangers en zangeressen die mee willen zingen in het 
gelegenheidskoor. Jong en oud, als je kunt zingen: zing dan mee. Het koor zal 
onder leiding staan van Paul van Hees. Als je wilt meezingen: aanmelden hoeft 
niet, maar kom om 10.30u om met Paul het repertoire door te nemen. Het zijn 
gemakkelijk meezingbare liederen.  

Vastensoep 2020  

Iedere vrijdag in de Veertigdagentijd 
(van vrijdag 28 februari t/m vrijdag 3 
april) organiseert de toren Frater 
Andreas de bekende 
vastensoepmaaltijden in de Elimzaal aan 
de Schiphollaan 30. U bent om 18.00 
uur welkom. Samen met alle bezoekers 
kunt u dan twee borden maaltijdsoep 
eten met brood en fruit. Dus een 
volwaardige en zeker ook lekkere 

maaltijd. Iedere soep wordt die dag door een paar vrijwilligers vers gemaakt. 
Wilt u zelf een soepkom en lepel meebrengen? 
We vragen een bijdrage van minstens €5,00. De opbrengst komt ten goede 
aan het Vastenaktieproject van de parochie.  
 
Op het parochiecentrum liggen lijsten waarop u zich aan kunt melden (tel. 013 
– 207 01 27), zodat de soepkokers weten hoeveel soep ze klaar moeten 
maken. Openingstijden van het parochiecentrum zijn maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.  
 
Op het menu staan telkens een tweetal maaltijdsoepen. Iedere week is er 
andere soep. Veel regelmatige bezoekers zullen een aantal “klassiekers” 
herkennen: de Zwitserse gerstensoep, de bruine bonensoep, de uiensoep, de 
linzensoep. Maar er zijn veel meer soepen. 
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Bent u niet in de gelegenheid naar de Elimzaal te komen op vrijdagavond, dan 
kunt u ook dit jaar weer soep bestellen. Kosten € 5,00 per bakje: (2 volle 
borden). Ook hier is alle opbrengst voor de Vastenaktie.  
Bestellen kan ook hier door een telefoontje naar het parochiecentrum (zie 
boven). De soep wordt dan voor u ingevroren. U kunt u de soep zelf ophalen 
op het parochiecentrum aan de Lage Witsiebaan 83 vanaf maandagmorgen 
10.00 uur. 

 

Muziekavond: Met passie op weg naar Pasen 
In de loop van de eeuwen is er heel wat 'passiemuziek' geschreven. De vier 
evangelisten hebben elk op eigen wijze het lijdensverhaal van Jezus 
opgetekend. De overeenkomsten en verschillen tussen die vier 'passies' zullen 
kort belicht worden. Vele componisten werden tot het schrijven van muziek 
door deze lijdensverhalen geïnspireerd. Maar ook is er passiemuziek ontstaan 
rond niet-bijbelse teksten, zoals het beroemde 'Stabat mater'. 
Op woensdag 25 maart van 20.00 tot 22.00 zullen is er in studio Elim 
gelegenheid om een aantal muziekfragmenten te beluisteren en te bespreken. 
De verschillen in benadering en in diverse tijdperken zal aan bod komen. We 
kunnen ons hierbij afvragen: vanuit welke invalshoek kijk ik zelf naar het 
lijdensverhaal van Jezus? 
De avond wordt begeleid door Peter Nissen. Hij is hoogleraar Oecumenica aan 
de Radboud Universiteit te Nijmegen en remonstrants predikant. Kosten voor 
deze avond zijn 7 euro. Aanmelding via de website van de Elimgroep: 
www.elimgroep.nl  

 
Wij gedenken 

4 februari Jacques Penders   93 jaar 
4 februari Wim Backelandt   85 jaar 
 
Gedoopt 
 
2 februari Pepijn van Dongen 

http://www.elimgroep.nl/
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Weekendvieringen in de komende periode 
 
 

Duynsberg 

29 febr. 17.30 Woord en Communie Frits Heijltjes samenzang 

7 mrt. 17.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

14 mrt. 17.30 Woord en Communie Zr. Marriëtte Kinker 
Pieter Spooren 

samenzang 

21 mrt. 17.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

28 mrt. 17.30 Eucharistie Tarsis Siswanto 
Sjack Willemen 

samenzang 

4 april 17.30 Palmpasen 
Woord en Communie 

Sjack Willemen samenzang 

 
 

Kruispunt 

1 mrt. 9.30 Woord en Communie Frits Heijltjes samenzang 

8 mrt. 9.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

15 mrt. 9.30 Woord en Communie Zr. Marriëtte Kinker 
Pieter Spooren 

samenzang 

22 mrt. 9.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

29 mrt. 9.30 Eucharistie Tarsis Siswanto 
Sjack Willemen 

WBK 

5 april 9.30 Palmpasen 
Woord en Communie 

Sjack Willemen samenzang 

 

Lucas 

1 mrt 11.00 Eucharistie 
kindgericht 

Frank Lemmens 
Sjack Willemen 

Afrikaans 
koor Umoja 

8 mrt. 11.00 Eucharistie Marijn van de Laar LAHK 

15 mrt. 11.00 Woord en Communie Zr. Marriëtte Kinker 
Pieter Spooren 

WBK 

22 mrt. 11.00 Eucharistie Marijn van de Laar Cantare 

29 mrt. 11.00 Eucharistie Frank Lemmens L’Esprit 

5 april 11.00 Palmpasen 
Gezinsviering 

Frank Lemmens 
Geert Eijsbouts 

gelegenheids
-koor 
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Wereldwinkel/ Sop- en zeepactie / Amnesty International 
Zondag 8 maart in de Lucaskerk. 
 
Fruitzondag  
Zondag 5 april. Aanmelden van zieken voor een fruitmandje kan 
tot en met dinsdag 31 maart via email: 
pastor.sjack.willemen@parochiepeerkedonders.nl of via het 
parochiecentrum (alle werkdagen behalve woensdag tussen 
10.00 en 12.00 uur: 013-2070127) 
 
Volgende nieuwsbrief 
6 maart verschijnt een extra Nieuwsbrief met daarin alle informatie over de 
vastenactie en de vieringen in de Goede Week en met Pasen. 
28 maart is er weer een reguliere Nieuwsbrief. 
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