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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 principebesluit 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 

benzinepompstation van de Ringbaan Oost.  

De belangrijkste reden voor dit principebesluit is het zeer lage aantal 

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

vier 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 

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

grasvelden aangelegd worden, die 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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Eerste zondag van de maand in de Lucaskerk 

Nu het kinderkoor gestopt is en er niet meer elke eerste zondag van de maand 

een gezinsviering in de Lucaskerk is, proberen we wel deze vieringen 

kindvriendelijk te maken. Aan het begin van de viering wordt de 

Regenboogkaars voor alle kinderen van de hele wereld binnen- gedragen en 

soms kunnen de kinderen daarbij een kaarsje aansteken. Bij de lezingen wordt 

er een bijbelverhaal of ander verhaal verteld dat goed past bij de kinderen. In 

plaats van of naast de preek is er een gesprekje met de kinderen op de mat. 

Een aantal kinderen zal ook gevraagd worden een voorbede te bidden. De 

eerste zondag in oktober zong het Zwijsenkoor. De eerste zondag van 

november is het Vormsel met het koor Gotiko en in december zal tijdens de 

eerste zondag het koor Switch de zang verzorgen. Op kerstavond zal er een 

gezinsviering zijn. We hopen dat deze familiegerichte 

vieringen de aanwezigen, jong en oud, aanspreken en inspireren.  

 
Parochiecentrum Frater Andreas 
Lage Witsiebaan 83-85 – 5042 DP  Tilburg 
Op werkdagen geopend 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 

In deze aflevering: 
- Eerste zondag van de maand in de Lucaskerk 
- Extra collecte Inlooplunch 
- Dank je wel! 
- Taizé: liederen- en gebedenboek 
- Het feest van Allerheiligen 
- Zaterdag 2 november: Allerzielen 
- Gedoopt 
- Wij gedenken 
-          Vieringen voor de komende periode 

http://www.parochiepeerkedonders.nl/
mailto:fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl
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Extra collecte Inlooplunch 

27 Oktober is de geboortedag van Peerke Donders, de patroon van onze 

parochie. Peerke Donders is als missionaris altijd een zeer betrokken en 

diaconale priester geweest. Daarom zal er in de gehele parochie in het 

weekend van 26/27 oktober een extra collecte zijn met een diaconale 

bestemming. In onze toren Frater Andreas zal de opbrengst gaan naar de 

Inlooplunch die dit jaar haar 10-jarig jubileum viert. 

Dank je wel! 

Een van onze parochianen wilde graag iets 

doen voor een groepje vrijwilligers die week 

in week uit klaar staan voor onze 

torengemeenschap. Hij heeft grote 

waardering voor de mensen die op het 

parochiesecretariaat zorgen voor de 

telefoon, het drukwerk en voor de 

gastvrouwen. Hij wilde graag zelf anoniem 

blijven, maar trakteerde wel op een 

heerlijke High Tea bij Keuken van Leer (u 

weet wel van Robert van Beckhoven, van 

Heel Holland Bakt). Deze geste werd zeer op 

prijs gesteld. Zr. Jeanette maakte een mooie 

kaart om de gulle gever te bedanken. 

 
Taizé: liederen- en gebedenboek 
Julia, bekend van de koffieschenkgroep en 
het jongerenpastoraat, is in de zomer naar 
Taizé geweest. Zij heeft voor ons een 
spiksplinternieuw boek meegenomen met 
liederen en gebeden uit Taizé.  
De bundel bevat 125 veelgezongen liederen 
uit Taizé, de originele versie en met 
Nederlandse vertaling, sommige met solo’s.  
Willen koren of cantors eens kijken of er voor hen interessant repertoire in 
staat, mail me, dan kun je het boek lenen. 
Paulien 
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Het feest van Allerheiligen 

De eerste dag van de maand november is in sommige landen een feestdag 

waar alle mensen vrij voor krijgen. Dat is in ons land al lang niet meer. Op 1 

november wordt het feest van alle heiligen gevierd. Op deze dag is er om 

19.00 uur een viering in de Lucaskerk met als voorganger pastor Marijn van de 

Laar. De zang wordt verzorgd door het koor L’Esprit. 

 

Zaterdag 2 november: Allerzielen 

De klokken van de Lucaskerk hebben ook het afgelopen jaar, voor en na een 

uitvaartplechtigheid, geluid om mensen uit onze geloofsgemeenschap 

uitgeleide te doen. Van andere parochianen namen we afscheid bij een dienst 

in het crematorium. Hun namen staan opgetekend in het Boek van het Leven. 

Op zaterdag 2 november zullen we hen gedenken met een gebedsdienst om 

19.00 uur in de Lucaskerk. U bent meer dan welkom. 

 

Gedoopt 

6 oktober Vlinder Dielemans 

 

Wij gedenken 

8 september Jef Biekens    76 jaar 
10 september Kitty van den Berg-Castelijn  93 jaar 
25 september Ria van Gruijthuijsen-van Poppel 87 jaar 
4 oktober Annie Biekens-van Riel   77 jaar 
 
 
Weekendvieringen in de komende periode 
 

Duynsberg 

26 okt. 17.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

2 nov. 17.30 Woord en Communie Sjack Willemen samenzang 

9 nov. 17.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

16 nov. 17.30 Woord en Communie Sjack Willemen samenzang 
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23 nov. 17.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

30 nov. 17.30 Woord en Communie Sjack Willemen samenzang 

 
 

Kruispunt 

27 okt. 9.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

3 nov. 9.30 Woord en Communie Sjack Willemen samenzang 

10 nov. 9.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

17 nov. 9.30 Woord en Communie Sjack Willemen samenzang 

24 nov. 9.30 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

1 dec. 9.30 Woord en Communie Sjack Willemen LAHK 

 

Lucas 

27 okt. 11.00 Eucharistie Marijn van de Laar WBK 

1 nov. 19.00 Eucharistie 
Allerheiligen 

Marijn van de Laar L’Esprit 

2 nov. 19.00 Gebedsdienst 
Allerzielen 

Marijn van de Laar 
Sjack Willemen 

Vita Nova 

3 nov. 11.00 Eucharistie 
Vormsel 

Mgr. Mutsaerts 
Frank Lemmens 
Paulien v. Bohemen 

Gotiko 

10 nov. 11.00 Eucharistie Marijn van de Laar LAHK 

10 nov. 16.00 Kleuterkerk werkgroep  

17 nov. 11.00 Woord en Communie Sjack Willemen WBK 

24 nov. 11.00 Eucharistie Marijn van de Laar L’Esprit 

1 dec. 11.00 Woord en Communie Sjack Willemen Switch 

 
 

 
 


