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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. 
Voorbeden 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  
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Schemavieringen 
GOIRKESEKERK 

 
GOIRKESEKERK 
 

DATUM TIJD VOORGANGER DIENST ZANG 

Zo.  15 sept. 2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie Dameskoor    
‘t Goirke       

Zo.  22 sept. 2019  9.30 uur Tarsis  Siswanto 
Renee v.d. Fuhr  

Eucharistie Euud Verbunt 
Koor 

Zo.  29 sept. 2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie Gem. koor 
 ‘t Goirke 

Zo.     6  okt. 2019  9.30 uur Tarsis  Siswanto 
Renee v.d. Fuhr  

Eucharistie Gem. koor 
De Bron 

Zo.    13 okt. 2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie Mannen Koor 
‘t Goirke 

Zo.    20 okt. 2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie Gem. koor 
De Bron 

 
BIJSTERSTEDE 
 

DATUM TIJD VOORGANGER DIENST 
 

Za.   14 sept. 2019        16:00 uur Frank Lemmens Eucharistie 

Za.   28 sept. 2019        16:00 uur Tarsis  Siswanto 
Sjack Willemen 

Eucharistie 

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

 


