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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


~ 4 ~ 
 

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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TOREN DE MONTFORT     

In deze aflevering 
- Wat deed Peerke / Wat doen wij? 
- Ziekenzegening 
- Allerzielen 
- Eerste Communie 
- Overleden 
- vieringen in de komende tijd 
- om alvast te noteren 
- Algemene gegevens Toren de Montfort  

WAT DEED PEERKE ? WAT DOEN WIJ ? 
Peerke Donders is bij veel Tilburgers gekend en geliefd. Ik herinner me nog 
dat we als kind met moeder en de broertjes en het zusje diverse keren van de 
binnenstad naar het gedachtenispark liepen. Een van de broertjes was heel 
teleurgesteld en vroeg alsmaar: "Waar zijn de peerkes nou ?" Toen we wat 
ouder waren is het verhaal verteld van een zoon van een arme thuiswever die 
graag priester wilde worden. Als je het huisje in het Petrus Donderspark ziet, 
kun je je wat van die armoede voorstellen. In 1831 ging die wens in vervulling 
en startte hij de priesteropleiding. Na zijn wijding in 1841 bereidde hij zich 
voor op zijn zending naar Suriname. Met kleine tussenpozen heeft hij daar 
gewerkt voor en bij de melaatsen. U hebt vast wel eens foto''s en/of 
tekeningen gezien van deze mensen die vaak ledematen verloren door de 
aantasting door de ziekte, die heel besmettelijk is. Melaatsen werden daarom 
van huis en haard verdreven en waren afhankelijk van liefdadigheid. Peerke 
bekommerde zich om deze mensen: hielp de wonden te verzorgen, zorgde 
voor een onderkomen en eten en drinken. En misschien het meest 
belangrijke: hij zorgde dat de mensen zich niet verstoten hoefden te voelen, 
ze waren welkom bij hem.  
In 1867 trad hij in in de orde van de redemptoristen. In 1887 overleed hij. 
 
Natuurlijk staan we wel eens stil bij wat hij deed: zorg en liefde betuigen aan 
medemensen die daar behoefte aan hadden. Staan wij er voldoende bij stil, 
dat er ook om ons heen mensen zijn, die zorg en liefde nodig hebben? Er zijn 
binnen onze geloofsgemeenschap steeds mensen geweest die als lid van de 
zieken- en ouderenbezoekgroep mensen bezoeken en zo een straaltje licht 
brengen. We doen het nog, hoewel een aantal bezoeksters het door stijging 
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van hun leeftijd het heeft moeten laten afweten. Aan hen zijn we dank 
verschuldigd. Maar zeker ook aan hen die het volhouden,We kunnen dat 
laten merken door op zondag 27 oktober een gift te geven aan de 
deurcollecte. 27oktober is een diaconale dag. Door uw gift laat u zien, dat u 
het belangrijk vindt dat we zieken en bejaarden ook af en toe kunnen 
verwennen met een bloemetje of een andere attentie. 
 
27 oktober: BEVRIJDINGSDAG van TILBURG 
Het mag geen toeval genoemd worden, dat Tilburg in 1944 bevrijd is op de 
verjaardag van Peerke. Hij is en blijft immers een Tilburger. Dit jaar is het 75 
jaar geleden. Er worden door het oranje-comité festiviteiten voorbereid. Een 
ervan willen we u niet onthouden. Op zaterdag 26 oktober wordt in De 
Wagenmakerij aan de Spoorzone onder de titel VERHALEN VOOR JONG EN 
OUD een bijeenkomst georganiseerd voor opa's en oma's, hun kinderen en 
kleinkinderen. De bijeenkomst gaat ervan uit dat de verhalen van de oorlog 
en de bevrijding nog steeds worden verteld aan onze nakomelingen. Naast de 
verhalen is er voor de kinderen gelegenheid om creatief bezig te zijn in de 
ontdekruimte en voor de ouderen is er een muzikaal programma                                                        

12.00 -12.40        Say Yezz                                                                                                                                   
12.45-13.15         Zand,Zeep & Soda                                                                                                                  
13.30-14.10         Say Yezz                                                                                                                                  
14.15-14.55         De Gouden Mix                                                                                                                      
15.00-15.40         Say Yezz                                                                                                                               
15.45-16.30          KTM Sint Caecilia 
De zaal is vanaf 11.00 open.                                                                                                                                 

De entree is vrij en het programma is voor alle 

bezoekers gratis 

 
ZIEKENZEGENING 2 NOVEMBER 2019 
Gedurende een langere periode hebben we parochianen van 75 jaar en 
ouder, naast een felicitatie van de de zieken- en ouderenbezoekgroep ook 
een dilemma voorgelegd. Naast het sacrament van de ziekenzalving kennen 
we in de Montfortkerk een ziekenzegening. Dit is 
geen sacrament, maar een ritueel waarbij we 
stilstaan bij de vergankelijkheid van het leven.  
We overdenken de broosheid van ons leven en 
dat van anderen om ons heen door te bidden en 
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naar mooie teksten en muziek te luisteren. Tenslotte wordt een zegen 
uitgesproken die ons moet helpen het leven met hoogte-en dieptepunten te 
accepteren en een steun te zijn voor onze naasten.                                                                                        
We vinden het bijzonder om de bijeenkomst te houden op 2 november a.s., 
de dag dat we ook onze dierbare overledenen herdenken. Liesbeth Eysbroek 
zal voorgaan. De mensen die zich eerder aangemeld hebben krijgen nog een 
persoonlijke uitnodiging, maar ieder is welkom om 3 uur in de Montfortkerk. 
 

 
ALLERZIELENVIERING 
Zondag 3 november vieren wij in de 
Montfortkerk het feest van Allerzielen. 
Tijdens de eucharistieviering van 9.30u 
waarin pastoor Frank Lemmens zal voorgaan 
en het Gelegenheidskoor de zang verzorgt, 
gedenken wij onze lieve doden.  

In het bijzonder besteden wij aandaqcht aan hen die ons in het afgelopen jaar 
zijn ontvallen. Wij hopen met velen te zijn om de herinneringen aan hen 
levend te houden. 
 
 
EERSTE COMMUNIE 2020 MONTFORTKERK 
Het lijkt allemaal nog ver weg, 
maar de werkgroep Eerste 
Communie is alweer gestart. 
Zondag 7 juni 2020 is er om 09.30 
uur is er in de Montfortkerk een 
Eerste Communieviering.  
Hiervoor houden wij op 
donderdag, 12 december 2019 
om 19.00 uur  
een informatiebijeenkomst in de Montfortkerk. 
In de tweede week van oktober 2019 ontvangen de ouders van de kinderen 
die geboren zijn tussen 1 augustus 2011 en 31 december 2012  
en waarvan de namen bij ons bekend zijn, een informatiebrief met een  
aanmeldingsformulier. 
Mocht u geen informatiebrief hebben ontvangen, maar wilt u uw 
zoon/dochter wel graag zijn/haar Eerste Communie laten doen, geef dit dan 
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even per mail door aan: 
montfort@parochiepeerkedonders.nl. U kunt ook telefonisch contact 
opnemen met ons parochiesecretariaat. Het parochiesecretariaat is 
telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag en 
vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur. Telefoonnummer: 013-4550510. 

Werkgroep Eerste Communie Montfortkerk 
 
 

Overleden 
Op 28 september j.l. overleed op 89 jarige leeftijd 

Riet van Vorstenbosch-Bekkers 
Riet woonde na het overlijden van haar man Henk, 
alweer heel wat jaartjes in de Componistenflat. 
Zij was in de tijd dat ze nog goed uit de weg kon, lid 

van de groep kerkverzorgsters van onze Montfortkerk en ook hielp zij mee 
met de catering wanneer op die groep een beroep werd gedaan. De laatste 
jaren was zij gekluisterd aan haar rolstoel maar bleef zelfstandig wonen.  
Dank voor alles Riet en rust in vrede. 
Wij wensen haar familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. 
 
Vieringen in de komende periode: 
zondag 13 oktober              9.30u    woord en communieviering met zang van  
                                                              het Experikoor, vg. Paulien van Bohemen 
zondag 20 oktober              9.30u    woord en communieviering met    
                                                              samenzang, voorganger is Frans Maas 
zondag 27 oktober              9.30u    eucharistieviering met samenzang 
                                                              voorganger is Wiel Logister 
zaterdag 2 november        15.00u   woord en gebedsviering met        
                                                              ziekenzegening;  
                                                              voorganger: Liesbeth Eysbroek 
zondag 3 november            9.30u    eucharistieviering met zang van het  
                                                              Gelegenheidskoor;  
                                                              voorganger is pastoor Frank Lemmens. 
                                                              Wij vieren in onze kerk vandaag Allerzielen 
zondag 10 november         9.30u     eucharistieviering met samenzang 
                                                              voorganger is Wiel Logister 
zondag 17 november         9.30u     woord en communieviering m.m.v. het  
                                                              Experikoor; voorganger is Frans Maas 
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Om alvast te noteren: 
 
donderdag 19 december om 18.00u is er in de 
Montfortkerk in verband met de Advent, wederom een 

Gebedsviering met aansluitend de Solidariteitsmaaltijd. 
Opgave is mogelijk via het inschrijfformulier achter in de hal van de kerk of 
een telefoontje naar het Parochie- 
Secretariaat ( voor openingstijden: zie hieronder) 
 
 
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 
 
 

mailto:montfort@parochiepeerkedonders.nl
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