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Nieuwsbrief  
Aflevering 2019-10 
Oktober 2019 
 

In deze aflevering: 
- Als Jij ons draagt.  
- Switchviering met en voor onze vormelingen. 
- Vormselviering. 
- Eerste Communie 2020. 
- Informatieavond Begraafplaatsen. 
- Algemene gegevens. 

 

Als Jij ons draagt 
 
God, als Jij ons draagt, 
kan Jij geen God zijn 
in een hoge hemel, 
onbereikbaar, ver als een ster. 
 
God, als Jij ons draagt,  
kan Jij geen God zijn  
afgewend van ons leven, 
onverschillig, hard als steen.  
 
God, als Jij ons draagt, 
ben Jij de grond onder onze voeten, 
ben Jij de bodem onder ons bestaan.  
 
Paulien 
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Switchviering met en voor onze vormelingen. 

Zeventien jongens en meisjes in onze parochie zijn bezig 
met de voorbereidingen op hun Vormsel. Wij vinden het 
feestelijk, dat zij gevormd willen worden. Dat vieren we in 
een speciale viering samengesteld door vrouwenkoor 
Switch.  

In die viering zingen en bidden we onze vormelingen en hun familie alle goeds 
toe en zullen de vormelingen één voor één 
vertellen, dat ze gevormd willen worden. 
Vier mee, dat zij deel zijn van onze 
geloofsgemeenschap!  
Zaterdag 26 oktober, 19.00 uur Petrus 
Donderskerk.  
 
Vormselviering. 
Op 3 november is de vormselviering. Onze 
vormelingen worden gevormd door Bisschop 
Mutsaerts. De viering is om 11.00 uur in de 
Lucaskerk. Jongerenkoor GoTiko uit Goirle zingt. Welkom!  
 
Eerste communie 2020.  

Vergeet u niet om uw kind voor de 
Eerste Communie in te schrijven? 
De aanmeldingsformulieren zijn 
verzonden naar kinderen en hun 
ouders die in onze 
ledenadministratie staan.  
Maar het kan zijn dat u die niet 

ontvangen heeft.  
Vraag dan een formulier aan via onderstaand emailadres of telefoonnummer. 
Hieronder kunt u zien wanneer de vieringen zijn en wanneer de 
informatieavond:  
Kerk Goirke:  
viering op Hemelvaartsdag 21 mei 2020, 9.30 uur  
informatieavond:  maandag 21 oktober van 20.00 uur - 21.30 uur,  

Goirkestraat 68.  
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Petrus Donderskerk: 
viering op Tweede Pinksterdag 1 juni 2020, 11.00 uur  
informatieavond:  woensdag 20 november van 20.00 uur -21.00 uur, 

Hoefstraat 201.  
Montfortkerk:  
viering zondag 7 juni 2020, 9.30 uur  
informatieavond:  donderdag 12 december van 19.00 uur - 20.00 uur, 

Corellistraat 231.  
Lucaskerk: 
viering zondag 14 juni 2020, 11.00 uur. 
informatieavond:  maandag 9 december van 20.30 uur - 22.00 uur,  

Lage Witsiebaan 91  
Het aanmeldingsformulier zo snel mogelijk insturen, bij voorkeur naar de 
locatie waar uw kind de 1e communie wil gaan doen. Hieronder de volledige 
adressen: 
Kerk Goirke: Goirkestraat 68, 5046 GL Tilburg  
Petrus Donderskerk: Hoefstraat 201, 5014 NL Tilburg  
Montfortkerk: Corellistraat 231, 5049 EJ Tilburg  
Lucaskerk: Lage Witsiebaan 85, 5042 DH Tilburg  
U kunt voor informatie en/of aanmeldformulier ook een email sturen naar 
eerstecommunie@parochiepeerkedonders.nl of via telefoonnummer 013-
2070127 (tussen 09.30 uur-12.30 uur) 
 
Informatieavond Begraafplaatsen. 

Zoals u uit eerdere publicaties heeft kunnen vernemen heeft het 

parochiebestuur eind vorig jaar het principe besluit genomen om op termijn 

de begraafplaats aan de Gershwinstraat te sluiten. Voor de begraafplaats aan 

de Lovense straat is het besluit genomen geen nieuwe graven toe te laten op 

het deel links achter (het voormalige Lovense deel) direct grenzend aan de 

benzinepomp station van de Ringbaan Oost.  

De belangrijkste reden voor dit principe besluit is het zeer lage aantal 

begravingen van de afgelopen jaren. De parochie beschikt in het totaal over 4 

begraafplaatsen en er is duidelijk sprake van overcapaciteit. Daar komt bij dat 

het onderhoud van genoemde kerkhoven erg kostbaar is geworden. Als gevolg 

van recente wetgeving is het niet meer mogelijk in het onderhoud te voorzien 

zoals dat in het verleden heeft plaats gevonden.  

mailto:eerstecommunie@parochiepeerkedonders.nl
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De parochie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de paden, hagen, 

bomen, afvalbakken enz. Het onderhoud van de graven zelf is de 

verantwoordelijkheid van degene die de rechten 

bezit. In eerste instantie worden, op beide 

begraafplaatsen, rechten voor 20 jaar aangegaan. 

Deze rechten kunnen, als daar voor betaald wordt, 

telkens verlengd worden. Als de rechten niet 

verlengd worden vervalt na verloop van tijd het graf 

aan de parochie. Hiervoor zijn wettelijke regelingen 

van toepassing. 

Het sluiten van een kerkhof gaat niet zomaar. Ook 

daar zijn wettelijke regels voor en er gaat een lange 

tijd overheen tussen het besluit van sluiten door de eigenaar en het 

daadwerkelijk opheffen van het kerkhof. Gedurende al die tijd moet het 

kerkhof onderhouden worden. Om dit betaalbaar te houden zal op niet al te 

lange termijn een groot aantal monumenten verwijderd worden. Deze 

monumenten zijn gemerkt door een geel bordje en/of een rode stip op het 

monument. Dit zijn monumenten waarvoor geen rechten meer betaald zijn. 

Let wel; alleen de monumenten worden verwijderd, de graven zelf blijven 

ongeroerd. Na afloop van deze actie zullen op de open gevallen plaatsen 

grasvelden aangelegd worden welke relatief eenvoudig onderhouden kunnen 

worden. 

Op maandag 28 oktober om 20.00 uur zal er voor geïnteresseerden een 

informatiebijeenkomst worden gehouden in de Petrus Donderskerk aan de 

Enschotsestraat. Tijdens deze bijeenkomst zal nadere informatie worden 

verstrekt en kunnen eventuele vragen gesteld worden. U bent daarbij van 

harte welkom.  

Het Parochiebestuur 

   

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:info@parochiepeerkedonders.nl
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Schemavieringen 
GOIRKESEKERK 

 
GOIRKESEKERK 
 

DATUM TIJD VOORGANGER DIENST ZANG 

Zon.  13 okt. 2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie Mannen 
Koor 

‘t Goirke 

Zon.  20 okt. 2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie Gem. koor 
De Bron 

Zon.  27 okt. 2019  9.30 uur  Frank Lemmens 
 

Eucharistie   Gemend Koor 
‘t Goirke 

Vrij. 1 nov. 2019 
Allerheiligen 

9.30 uur  Frank Lemmens 
 

Eucharistie   

Zat. 2 nov. 2019 
Allerzielen 

19.00 uur  Frank Lemmens     
Renee v.d. Fuhr 

Eucharistie   Gemend Koor 
‘t Goirke 

Zon.  3 nov. 2019 9.30 uur Tarsis Siswanto 
Renee v.d. Fuhr  

Eucharistie 
 
  Gemend Koor 

De Bron 

Zon. 10 nov. 2019 9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie 
 
  Gemend Koor 

‘t Goirke 

 
BIJSTERSTEDE 
 

DATUM TIJD VOORGANGER DIENST 
 

Za.     13 okt. 2019        16:00 uur Frank Lemmens Eucharistie 

Za.     27 okt. 2019        16:00 uur Tarsis Siswanto Eucharistie 

Za.      9  nov. 2019        16:00 uur Frank Lemmens Eucharistie 

 
 

Iedere vrijdagochtend 09.30 uur: Eucharistieviering in de sacristie van de 
Goirkese kerk. Voorganger zal zijn pastoor Frank Lemmens. Na de viering is er 
gelegenheid tot koffiedrinken.  
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KRONIEK 
 

Overleden 

 

 

22 sept.  2019    Anny van Gorcom-Brands   92 jaaar 
 
 


