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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.  
Montfort:  
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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Parochiecentrum:  Hoefstraat 201   
                                   5014 NL  Tilburg 
telefoon:                  013-207 0127  
Gerard Stevelink:  06-4979 2756 
website: www.parochiepeerkedonders.nl 
e-mail: devlaspit@parochiepeerkedonders.nl             
bank:                   NL22 RABO 0151 2171 30 
 

 

In deze aflevering: 
- 75 jaar bevrijding Tilburg. 
- Allerzielen. 
- Verrassende ontmoetingen. 
- Bijeenkomst over parochiecentrum en Petrus Donderskerk. 
- Seniorenpastoraat. 
- Thuis bij Peerke. 
- Vieringen komende periode. 

 
75 jaar bevrijding Tilburg. 
De bevrijding van Tilburg op 27 oktober 1944 was, in geschiedkundig opzicht, uiteraard 
het resultaat van menselijke inspanningen. Maar de echte, en sindsdien ook al wat 
oudere Tilburger, mag toch ook graag herinneren aan het feit dat de stad bevrijd werd 
op de verjaardag van een van Tilburgs bekendste inwoners: Petrus Donders, ook wel 

‘Peerke’ genoemd. Peerke werd in 1809 geboren, 
volgde een priesteropleiding, en vertrok in 1842 naar 
Suriname waar hij zich vooral inzette voor de 
verzorging van melaatsen. Hij overleed in Suriname in 
1887 en ligt vanaf 1921 begraven in de kathedraal van 
Paramaribo. Voor Tilburgers was Peerke toen al niets 
minder dan een heilige. Officieel is hij dat nog niet, 
maar in 1982 is hij wel door de paus in Rome zalig 
verklaard. In de oorlogsjaren beschouwden veel 
Tilburgers Peerke Donders als hun beschermheilige. 
Toen de Duitsers aan het eind van de Tweede 

Wereldoorlog raketten (V1’s genaamd) begonnen af te schieten die op hun weg naar 
Antwerpen ook over Tilburg kwamen en daar regelmatig voortijdig neerstortten, 

mailto:devlaspit@parochiepeerkedonders.nl
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ontstond in Tilburg zelfs een nieuw schietgebedje: ‘Heilig Peterke / Gift ‘m nog ’n 
meterke.’ Met andere woorden: duw de raket nog een paar meter verder zodat hij niet 
op Tilburg valt. Elders in Brabant werd meestal Maria, de moeder van Jezus, 
aangeroepen met een dergelijke tekst: ‘Ons lief vrouwke/ Gift ’n nog ’n douwke. Maar 
voor de gelovige Tilburger van toen was het beslist geen toeval dat de stad inderdaad 
werd bevrijd op de verjaardag van Peerke Donders. Het was een wonder. 
Bron: TijdmachineTilburg 
Dit jaar vieren wij 75 jaar bevrijding.  
Op 27 oktober willen we toch wat extra aandacht aan de verjaardag van 
Peerke Donders, patroon van onze parochie en onze eigen kerk, besteden. 
En daarbij ook niet vergeten dat ook in onze stad, in onze wijk, mensen af en 
toe wel een positief ‘douwke’ kunnen gebruiken. Daarvoor zal een extra 
collecte worden gehouden in de viering van 11.00 uur in de Petrus 
Donderskerk. Voor een kaartje, een bloemetje of een andere kleine attentie. 
 

Allerzielen.  
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf,  
wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.  
Op Allerzielen -2 november- herdenkt de Kerk alle overleden gelovigen.  
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de dood. 
Wanneer iemand doodgaat van wie we houden, is er eerst vooral rouw. Pas 
later beseffen we dat we getuige waren van een leven dat wij liefhadden. Door 
dat geleefde leven te vieren, kunnen we de inspiratie, het gedachtengoed en 
de betekenis van onze overledenen levend houden. De doden niet verzwijgen 
maar vieren om wie ze waren en wat ze ons te vertellen hebben.  
Voor wie steekt u een kaarsje op?  
Wij gedenken onze overledenen, in het bijzonder de overledenen vanaf 
Allerzielen vorig jaar, in onze parochie Peerke Donders. 
Op zaterdag 2 november, de gedachtenis van Allerzielen, zullen wij In de 
Petrus Donderskerk in een viering, die om 19.00 uur begint, in het bijzonder 
onze overledenen van het afgelopen 
jaar gedenken.  
Hun namen worden genoemd en er 
wordt een lichtje voor hen ontstoken.  
In stilte spreek ik zacht je naam.  
Ik vind je terug in mijn bestaan.  
In liefde blijf je een deel van mij.  
Voor nu en morgen en altijd. 
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Verrassende ontmoetingen 
Cantiqua Concert & Harmonie St. Caecilia Bavel.  
Wat is er aan de hand als een klassiek koor filmmuziek gaat zingen? Of als zij 
het podium deelt met een harmonieorkest en met een klassiek geschoolde 
zanger die liedjes van Harry Bannink brengt? Er is slechts één antwoord 
mogelijk: dan is er een concert in de serie Verrassende Ontmoetingen in 
Concertzaal Tilburg. 
Op zaterdagavond 2 november 2019 wordt een gevarieerd programma ten 
gehore gebracht met muziek van Mozart tot Bannink en van De Meij tot 
Jenkins. In ieder geval voor ieder wat wils.  

Cantiqua Concert ontmoet dit 
keer Harmonie St. Caecilia uit 
Bavel, voor wie dit het 
debuutoptreden is in de 
Concertzaal. Koor en orkest staan 
garant voor een verrassende 
muzikale avond waarin zij naast 
hun eigen optredens ook de 
krachten gaan bundelen. De twee 

gezelschappen brengen bovendien nog elk een echte verrassing mee. St. 
Caecilia presenteert de gerenommeerde bas-trombonist Rommert Groenhof 
en Cantiqua Concert heeft het duo Leistra en Van Baest uitgenodigd om een 
hommage te brengen aan Harry Bannink.  
St. Caecilia staat onder leiding van Peter Bongaerts en Cantiqua Concert staat 
onder leiding van Arjan van Baest. 
Kaartjes voor dit concert zijn in de voorverkoop (tot 25 oktober) €13,00, 
daarna € 15.00 en zijn te bestellen via: 

- kaartverkoopcantiqua@gmail.com 
- www.cantiqua.nl/kaartverkoop/ 
- Telefonisch bij Lia de Kok: 06-55778787 

Ook dit keer kan ons concert bezocht worden via de Stichting “Vier Het 
Leven”. De Stichting organiseert culturele activiteiten voor ouderen (65+) die 
niet graag alleen op stap gaan. Zij worden door een gastheer/vrouw thuis 
opgehaald en na afloop weer veilig thuis gebracht. Tussendoor geniet men van 
elkaars gezelschap en van een drankje. Mocht u interesse hebben om via deze 
manier ons concert te bezoeken, kijk dan eens op hun website: 
www.4hetleven.nl of mail naar Info@4hetleven.nl 
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We ontmoeten u graag op 2 november om 20.30 uur in de Concertzaal in 
Tilburg. 
 

Bijeenkomst over parochiecentrum en Petrus Donderskerk. 
Bij de fusie per 1 maart 2015 waarbij Parochie Zalige Peerke Donders ontstond 
is door de fuserende parochies het gebouwenplan “DE NIEUWE PAROCHIE 
MET HAAR GEBOUWEN EN VOORZIENINGEN OP WEG NAAR 2020” 
vastgesteld. Uitgangspunt van dat plan is, dat elk kerkgebouw kan 
functioneren als de kerk van de betreffende Toren. Alle functies moeten zo 
mogelijk in die kerk bijeen worden gebracht. Zo zou ook het torensecretariaat 
in de kerk gehuisvest kunnen worden. De kerk moet niet alleen een ruimte zijn 
om te vieren maar ook een plek om te ontmoeten. 
Door concentratie van functies kunnen de diverse gebouwen waarin thans nog 
een torensecretariaat gehuisvest is, worden herbestemd. Bij de 
herbestemming wordt gekeken of een gebouw nog rendabel kan zijn voor de 
parochie of dat het beter is om het gebouw af te stoten.  
Mede door het herbestemmen van parochiecentra kan het grote tekort, dat 
onze parochie jaarlijks heeft, worden verminderd. 
In dat kader is door het parochiebestuur ook gekeken naar het 
parochiecentrum aan de Hoefstraat en het onderbrengen van functies in de 

Petrus Donderskerk.  Alle voor- en 
nadelen hiervan proberen wij in kaart te 
brengen. Het parochiebestuur realiseert 
zich hierbij terdege, dat de 
parochiecentra een belangrijke functie 
vervullen binnen de torens en als het 
ware de “huiskamer” van een toren is.  
Om die reden wil het parochiebestuur 
graag in overleg met de betrokken 
parochianen treden om samen de 
mogelijkheden te bespreken, zodat het 
parochiebestuur tot een weloverwogen 
besluit kan komen. 
Graag nodig ik de parochianen en 
vrijwilligers van Toren De Vlaspit uit om 
met het bestuur te discussiëren over de 
toekomst van het Parochiecentrum aan 
de Hoefstraat en de Petrus Donderskerk. 
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Deze bijeenkomst zal worden gehouden op maandag 4 november a.s. om 
19.30 uur in het Parochiecentrum aan de Hoefstraat. U wordt verzocht zich 
voor die bijeenkomst aan te melden bij Gerard Stevelink. Dit kan per mail: 
gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl of via 06-49792756. 
Ook kunt u zich opgeven via de lijsten die bij de vieringen in Padua en achter in 
de kerk liggen. 
Theo de Kort, Vicevoorzitter. 
 

Seniorenpastoraat 
Op vrijdag 8 november om 14.15 uur staat de koffie/thee weer klaar voor een 
bijeenkomst van het seniorenpastoraat. Aangezien de bijeenkomst over 
Genesis van september nog niet geheel is afgerond gaan we het hebben over 
de zonen van Jacob, en dan vooral over de lotgevallen van Jozef.  
Bijzondere verhalen waar ook een musical 
over is gemaakt. Zoals al bleek in 
september zijn deze verhalen van toen 
ook nu nog heel herkenbaar in het 
levensverhaal van onszelf.  
U bent weer van harte welkom. 
 

Thuis bij Peerke 

Voor een lekkere maaltijd 

en een gezellig praatje. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Pasteitje 
*** 

Peeënstamp  
met rookworst 

*** 
Roomijs 

met warme kersen 

 
Wanneer : Dinsdag, 26 november 2019 
Tijd  : 18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur) 

mailto:gerard.stevelink@parochiepeerkedonders.nl
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Waar  : Parochiecentrum Hoefstraat 201 
Kosten : €5,00 
Opgeven : Telefonisch (06-30790093), per e-mail     

thuisbijpeerke@hotmail.com of op het 
parochiecentrum (op werkdagen tussen 09.00 en 
11.30 uur) (vanaf maandag 21 oktober t/m vrijdag 22 
november) 

 
 
Vieringen komende periode. 
Kapel Parochiecentrum, Hoefstraat 201. 
Maandag, dinsdag en vrijdag    08.15 uur Viering. 
 
Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124.  
Zondag 13 oktober 11.00 uur Oogst- dankviering m.m.v. Pramisi. 
Zondag 20 oktober 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua. 
Zaterdag 26 oktober 19.00 uur Switchviering met voorstellen 
     van de Vormelingen. 
Zondag 27 oktober 11.00 uur Woord- en communieviering m.m.v.  

Dameskoor 
Zaterdag 2 november 19.00 uur Allerzielen viering m.m.v. 
     Dameskoor. 
Zondag 3 november 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua. 
Zondag 10 november  11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pramisi. 
Zondag 17 november  11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua. 
Zondag 24 november 11.00 uur Woord- en communieviering  

m.m.v. Dameskoor. 
 
Woonzorgcentrum Padua, Paus Adriaanstraat 60.  
Zaterdag 12 oktober 16.00 uur Woord- en communieviering. 
Zaterdag 19 oktober 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 26 oktober 16.00 uur Woord- en communieviering. 
Zaterdag 2 november 16.00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 9 november 16.00 uur Woord- en communieviering 
Zaterdag 16 november 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 23 november 16.00 uur Woord- en communieviering. 
 

mailto:thuisbijpeerke@hotmail.com

