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- Niks te klagen.
- Viering Maria ten Hemelopneming.
- Aanbod Bijbelvereniging.
- Algemene gegevens.

Niks te klagen
Vergeet niet te bidden
in tijden van vreugde.
Vergeet niet te danken
voor al wie of wat je lief is.
Vergeet niet het bidden
als alles goed gaat.
Niks te klagen?
God zij dank gezegd!
Paulien van Bohemen.
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Viering Maria ten Hemelopneming.
Op zondag 18 augustus vieren we als geloofsgemeenschap het feest van Maria
ten Hemelopneming. We doen dat in de geest van Montfort.
Montfort is een groot vereerder van Maria. In zijn tijd, maar ook in onze tijd ,
wordt /werd vaak gedicussieerd over de plaats van Maria. Montfort gaf zijn
visie in veel van de cantieken die hij schreef. Wiel Logister besteedt daar
uitgebreid aandacht aan in zijn boek "Maria en
Mariaverering".
De cantieken zijn vertaald en op muziek gezet.
Een ad hoc samengesteld koor o.l.v. Sonja van
den Dries, zal de cantieken zingen in de viering
waarin Wiel voorgaat.
Wat zou het mooi zijn als onze kerk vol zit met
mensen die Maria een warm hart toedragen en
zich daarmee plaatsen in de rij van volgelingen
van Montfort. Wiel zal ons in de schriftuitleg
zeker de weg wijzen.
Wij nodigen u uit in de viering van 9.30 u in de
Montfortkerk.

Aanbod Bijbelvereniging.
De bijbel is de grondslag voor ons geloven. Als woord van God biedt het
richting aan ons leven. Zelf lezen in de bijbel is binnen de katholieke traditie
geen vanzelfsprekendheid. Jammer, want door lezing en overdenking, kan de
bijbel een verrijking en verdieping geven aan je geloofsleven.
Misschien is de aanschaf van een
bijbel een te grote financiële
uitgave.
De Bijbelvereniging heeft een groot
aanbod aan bijbels die zij gratis ter
beschikking stellen. Zoals een 5delige bijbeluitgave in grote letters,
maar ook bijbels in allerlei talen. Via
www.bijbelverening.nl kunt u het
aanbod bekijken en als er een bijbel
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is die u aanspreekt, ook een bestelling doen. Er wordt alleen een bijdrage in de
verzendkosten gevraagd.

Algemene gegevens:
website:
e-mail:
bereikbaar:
bank:

www.parochiepeerkedonders.nl
info@parochiepeerkedonders.nl
013-207 0127 (van 09.30 – 12.30 u.)
voor noodgevallen (08.00 – 20.00 u.): 06-5199 0105
Rabobank, rekeningnummer NL28 RABO 0304 9188 57

Parochiecentrum Frater Andreas
Lage Witsiebaan 83-85
5042 DP Tilburg
Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag gesloten
Telefoon:
013 – 207 01 27
Rabobank: NL26 RABO 0151 2133 72
Website:
www.parochiepeerkedonders.nl
E-mail:
fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl
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Nieuws over gezinsvieringen in de Lucaskerk
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is ons kinderkoor KiFa
gestopt. Zij zongen altijd in onze gezinsvieringen in de Lucaskerk. Nu het koor
gestopt is, zijn we als werkgroep gaan nadenken over de toekomst van de
gezinsvieringen. We merken dat de gezinsvieringen erg gewaardeerd worden,
maar dat we weinig extra gezinnen ontmoeten in de gezinsvieringen. En voor
hen zijn ze toch bedoeld. We hebben besloten om te stoppen met de
gezinsvieringen op de eerste zondag van de maand. Die vieringen worden
‘gewone’ eucharistievieringen, waarin pastoor Frank Lemmens voorgaat,
samen met diaken Geert Eijsbouts of pastor Paulien van Bohemen.
Omdat er bijna elke zondag nog wel ‘vaste’ gezinnen in de kerk zijn en we het
belangrijk vinden dat kinderen een plaats en stem hebben in onze vieringen,
zullen we kinderen vragen om op de eerste zondag de voorbede voor te
bidden.
Voor de presentatieviering van de Eerste Communicanten en de Eerste
Communieviering zoeken we nog een passende oplossing.
Let op: met Kerstmis is er wél een kerstgezinsviering: 24 december 17.30u,
omdat daar nog veel gezinnen op afkomen.
Werkgroep gezinsvieringen

Ziekenzondag en fruitmandjes
In het weekend van 7 en 8 september vragen we uw aandacht en gebed voor
de zieken in onze parochie en voor al die mensen die voor hen zorgen. En dat
zijn lang niet alleen de dokters of
ziekenverzorgsters. Veel liefdevolle
zorg wordt er gegeven door mensen
in de naaste omgeving van de zieken:
partners of kinderen die mantelzorger
zijn. Maar ook buren die een oogje in
het zeil houden. En wat te denken
van de ziekenbezoeksters vanuit de
parochie of de Zonnebloem. Zo’n zes
keer per jaar worden er vanuit de
parochie fruitmandjes gebracht bij de
mensen van wie we op dat moment weten dat zo’n kleine attentie hen een

~4~

beetje bemoedigt of doet beseffen dat er aan hen gedacht wordt.
Tijdens de vieringen in het weekend van 7 en 8 september in de Duynsberg,
MFA het Kruispunt en de Lucaskerk, zullen vrijwilligers van de Zonnebloem
aanwezig zijn en met teksten een bijdrage leveren aan de liturgie. Er is een
tweede collecte om hun werk te ondersteunen.
En natuurlijk zullen er vanuit de Lucaskerk op 8 september ook weer
fruitmandjes bezorgd gaan worden. Weet u iemand die ziek is en waar een
fruitschaaltje naar toe kan? We horen het graag van u. Stuur een mailtje naar
pastor.sjack.willemen@parochiepeerkedonders.nl . U kunt het ook komen
melden op het parochiecentrum. Graag de volgende gegevens opnemen: vooren achternaam van de zieke, zijn of haar adres, en uw eigen naam en
telefoonnummer.
Wij gedenken
11 juli Mieke Hermans – Ghering
29 juli Patrick Rietbroek

94 jaar
47 jaar

Gedoopt is
Graziano Delogu

Wereldwinkel, Amnesty en Sop en Zeep
Zondag 8 september is het Wereldwinkel en Sop en Zeepactie rond de viering
in MFA ’t Kruispunt.
Zondag 15 september is naast de Wereldwinkel en de Sop en Zeepactie ook
Amnesty aanwezig in de Lucaskerk.
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Weekendvieringen in de komende periode
Duynsberg
24 aug 17.30
31 aug 17.30
7 sept 17.30
14 sept 17.30
21 sept 17.30
28 sept 17.30

Kruispunt
25 aug. 9.30
1 sept. 9.30
8 sept. 9.30
15 sept. 9.30
22 sept. 9.30
29 sept. 9.30

Woord en Communie
Woord en Communie
Eucharistie
Woord en Communie
Eucharistie
Eucharistie

Eucharistie
Woord en Communie
Eucharistie
Woord en Communie
Eucharistie
Eucharistie

Lucas
25 aug. 11.00
1 sept. 11.00

Eucharistie
Eucharistie

8 sept. 11.00
15 sept. 11.00
22 sept. 11.00
29 sept. 11.00

Eucharistie
Woord en Communie
Eucharistie
Eucharistie

Sjack Willemen
Zr. Mariette
Marijn van de Laar
Zr. Mariette
Marijn van de Laar
Tarsis Siswanto
Sjack Willemen

Marijn van de Laar
Zr. Mariette
Marijn van de Laar
Zr. Mariette
Frank Lemmens
Tarsis Siswanto
Sjack Willemen

Marijn van de Laar
Frank Lemmens
Geert Eijsbouts
Marijn van de Laar
Zr. Mariette
Frank Lemmens
Tarsis Siswanto
Sjack Willemen
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samenzang
samenzang
samenzang
samenzang
samenzang
samenzang

samenzang
samenzang
samenzang
Tropicals
LAHK
samenzang

LAHK
samenzang
samenzang
WBK
L’Esprit
Tropicals

