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Parochie Peerke Donders, Tilburg 

MIJMERING IN DE PAASNACHT 

 

 

Want als Hij is opgestaan vannacht, 

dan ook onze moed,  

om te doen als Hij. 

Want als Hij is opgestaan  

in deze vroege ochtend,  

dan ook onze wil, 

Hem te volgen. 

 

 

Want als Hij is opgestaan, 

dan ook ons geloof, 

dat het donker 

niet het laatste woord spreekt. 

Als er iets nieuw is deze dag, 

is het onze liefde, 

geboren uit Hem 

en bestemd voor de wereld. 

Want als er iets is opgestaan, 

is het ons antwoord op: 

“Heb je Me lief?” 

 



VOORWOORD 

Op weg naar Pasen, willen we u graag informeren over de verschillende vieringen en 

activiteiten in onze parochie. Zo is er informatie over de mogelijkheid om in het kader 

van Thuis bij Peerke in de Goede Week samen de maaltijd te gebruiken en deel te 

nemen aan inspirerende vieringen. In de Montfort is de solidariteitsmaaltijd in het 

kader van de Vastenactie en u kunt lezen over de bijzondere Goede Vrijdagwake in 

de Petrus Donderskerk, de Paasfakkeltocht op Paaszaterdag en alle vieringen die er 

vanaf Palmpasen tot en met Tweede Paasdag in onze parochie plaatsvinden.  

Wij wensen u een zinvolle en goede weg naar Pasen toe en dat het feest van Jezus 

opstaan uit de dood, het feest van het leven, ook u veel nieuwe levenskracht en 

levensvreugde mag brengen. Dat het voor u een zalig Pasen mag zijn. 

Pastores en bestuur Parochie Peerke Donders 

IETS VOOR U? 

In de Montfortkerk, Corellistraat 231 wordt donderdag 11 april weer een 

solidariteitsmaaltijd gehouden in het kader van de Vastenactie. De sobere maaltijd 

wordt voorafgegaan door een korte gebedsviering. Aanvang 18.00 uur. Graag 

opgeven door te bellen naar 013-4550510 op dinsdag, woensdag of vrijdag tussen 

13.00 en 15.00 uur. 

Vrijdag 12 april is er om 14.00 uur in het parochiecentrum Hoefstraat 201 een 

bijeenkomst van het Seniorenpastoraat rond het thema Pasen.  

In het kader van Thuis bij Peerke, is het in de Goede Week dagelijks mogelijk om met 

een aantal mensen te genieten van een eenvoudige maaltijd en deel te nemen aan 

een inspirerende viering. Maandag 15 t/m vrijdag 19 april, aanvang 17.45 uur, 

Hoefstraat 201. Opgeven kan via tel. 06-30790093 of per mail: 

thuisbijpeerke@hotmail.com. Kosten 5 euro, mede voor de Vastenactie. 

Dinsdag 16 april is er om 14.00 uur in de Bijsterhof een Paasviering van de 

Zonnebloem. Dameskoor ’t Goirke verzorgt de zang.  

In samenwerking met de AntiRacismeGroep Tilburg (ARG) zal er in de weken rond 

Pasen in de Lucaskerk een tentoonstelling zijn van posters die gebruikt worden om 

op te roepen voor respect voor minderheden en andersdenkenden; posters die 

wijzen op de negatieve gevolgen van vooroordelen, discriminatie en uitsluiting. Te 

bewonderen voor en na de vieringen in de kerk. 
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VOOR KINDEREN EN JONGE GEZINNEN 

Palmpasenstokken 

Zondag 14 april zullen kinderen die hun communie gaan doen naar de verschillende 

kerken komen met de palmpasenstokken die zij gemaakt hebben. 

Kleuterkerk 

Kleuterkerk is een laagdrempelige en speelse manier om je (klein)kinderen kennis te 

laten maken met Bijbelverhalen.  

De verhalen van de Goede Week en Pasen verteld, waarna ze nagespeeld worden 

door de kinderen. We beginnen bij Palmpasen als Jezus naar Jeruzalem komt en heel 

veel mensen naar Hem zwaaien. Wij willen ook zwaaien, neem jij een vlaggetje mee 

om te zwaaien? Graag tot zaterdag 20 april! Let op, we beginnen een half uur later 

dan normaal: om 16.30u. Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91. Na de viering is er ranja, 

koffie en thee. Aanmelden voor kleuterkerk is niet nodig.  

Paasfakkeltocht 

Op paaszaterdag 20 april wordt een paasfakkeltocht gehouden. Om 18.00 uur wordt 

er vanaf verschillende kerken (Petrus Donderskerk, kerk op het Goirke, Lucaskerk) 

vertrokken naar een centraal punt. Daar zijn broodjes en drinken voor ieder die 

meeloopt. In een korte viering wordt het nieuwe vuur gezegend. Met dat vuur 

worden de paasfakkels aangestoken en loopt ieder weer terug om het vuur naar de 

eigen kerk te brengen. Aanmelding tot 15 april via paasfakkeltocht@gmail.com. Laat 

ons even weten met hoeveel mensen je komt en vanaf welke plek je wilt vertrekken. 

We stellen een vrijwillige bijdrage in de kosten op prijs. 

GOEDE VRIJDAG WAKE 

Koor en tekstgroep Switch organiseert een wake als voorbereiding op Pasen. 

Iedereen is de hele avond en nacht welkom om (delen van) de wake mee te beleven. 

Wij willen samen met jou stilstaan bij Goede Vrijdag door te bidden, te vieren, en stil 

te zijn. De wake is van vrijdag 19 april tot zaterdag 20 april 2019, in de Petrus 

Donderskerk, Enschotsestraat 124 in Tilburg. In de nacht zal er ruimte zijn voor stilte 

en gebed rondom het kruis. Er is een stilte- en leesruimte en een activiteitenruimte. 
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Het programma is als volgt: 19.00 uur Goede Vrijdagviering; 20.30 uur Film “Hunt for 

the wilderpeople” en napraten hierover; 23.45 uur Bezinningsviering en spelactiviteit; 

02.30 uur Bezinningsviering en creatieve activiteit; 05.15 uur Bezinningsviering en 

wandeling; 07.00 uur Stilteontbijt; 07.30 uur Bezinningsviering; 08.00 uur Afsluiting. 

Kom jij ook? Je kunt deelnemen aan één of meerdere blokken, of “gewoon” de hele 

nacht blijven. Wij zorgen voor eten en drinken tijdens de nacht. Meer informatie staat 

op koorswitch.tumblr.com en facebook.com/koorswitch Met vragen kun je terecht bij 

Karen Veldmeijer (06-45928286) of via koorswitch@hotmail.com. Op deze manieren 

kun je je ook aanmelden. 

PALMPASEN 

Zaterdag 13 april 

16.00 uur Huize Padua, Paus Adriaanstraat 60. 

Woord en communieviering met palmwijding, samenzang. 

Voorgangers: werkgroep. 

16.00 uur Bijsterstede, Energieplein 54. 

Eucharistieviering met palmwijding, samenzang. 

Voorganger: Frank Lemmens. 

17.30 uur Kapel Duynsberg, Indigolaan 100. 

Eucharistieviering met palmwijding, samenzang. 

Voorganger: Marijn van de Laar. 



 

Palmzondag 14 april 

9.30 uur MFA ’t Kruispunt, Sinopelstraat 1. 

Eucharistieviering met palmwijding, samenzang. 

Voorganger: Marijn van de Laar. 

9.30 uur Montfortkerk, Corellistraat 231. 

Viering met palmwijding, presentatie communicanten, zang door het Experikoor. 

Voorganger: Wiel Logister. 

9.30 uur Goirkesekerk, Goirkestraat 68. 

Eucharistieviering en palmwijding, presentatie communicanten. 

Voorgangers: Frank Lemmens en Renee von der Fuhr. 

Zang: Gemengd Koor De Bron. 

11.00 uur Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124. 

Eucharistieviering en palmwijding, presentatie communicanten, met zang door het 

Surinaams koor Pramisi. 

Voorgangers: Theo te Wierik en Gerard Stevelink. 

11.00 uur Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91. 

Eucharistieviering en palmwijding, presentatie communicanten; het kinderkoor KIFA 

en het koor L’Esprit zorgen voor de zang. 

Voorgangers: Marijn van de Laar en Geert Eijsbouts. 

 



WITTE DONDERDAG 

17.30 uur Kapel Duynsberg, Indigolaan 100. 

Eucharistieviering met samenzang. 

Voorgangers: Marijn van de Laar en Sjack Willemen. 

19.00 uur Montfortkerk, Corellistraat 231. 

Eucharistieviering met zang door gelegenheidskoor. 

Voorganger: Wiel Logister. 

19.00 uur Goirkese kerk, Goirkestraat 68. 

Eucharistieviering met zang door Kerkkoor Goirke. 

Voorgangers: Frank Lemmens en Renee von der Fuhr. 

19.00 uur Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124. 

Eucharistieviering met zang door het dameskoor. 

Voorganger: Tarsis Siswanto. 

19.00 uur Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91. 

Eucharistieviering met zang door L’Esprit. 

Voorgangers: Marijn van de Laar en Sjack Willemen. 

 

 



GOEDE VRIJDAG 

15.00 uur Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124. 

Kruisweg verzorgt door de werkgroep. 

15.00 uur Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91. 

Kruisweg, meditatie bij de 14 staties, samenzang. 

Voorganger: Sjack Willemen. 

17.30 uur Kapel Duynsberg, Indigolaan 100. 

Viering rond het lijdensverhaal, samenzang. 

Voorganger: Sjack Willemen. 

19.00 uur Montfortkerk, Corellistraat 231. 

Gebedsviering met zang door het Experikoor. 

Voorganger: Frans Maas. 

19.00 uur Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124. 

Wake met Switch (zie elders in dit boekje). 

19.00 uur Goirkese kerk, Goirkestraat 68. 

Viering van woord en gebed rond het lijden van Christus, waarbij Gemengd koor De 

Bron voor de zang zorgt. 

Voorgangers: Frank Lemmens en Renee von der Fuhr. 

19.00 uur Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91. 

Goede Vrijdagviering, medewerking door het Jongeren Pastoraat, het Liturgisch 

AdHoc Koor verzorgt de zang. 

Voorgangers: Marijn van de Laar en Paulien van Bohemen. 



PAASZATERDAG (STILLE ZATERDAG) 

16.00 uur Bijsterstede, Energieplein 54. 

Paasviering, eucharistie, met zang door Mannenkoor ’t Goirke. 

Voorgangers: Tarsis Siswanto en Renee von der Fuhr. 

16.00 uur Huize Padua, Paus Adriaanstraat 60. 

Paasviering, eucharistie met samenzang. 

Voorganger: Frank Lemmens. 

17.30 uur Kapel Duynsberg, Indigolaaan 100. 

Paasviering, eucharistie met zang door Vita Nova. 

Voorgangers: Marijn van de Laar en Sjack Willemen. 

20.30 uur Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124. 

Paaswake met zegening en binnendragen van het licht van Pasen; besprenkeling met 

wijwater en wegzending met het vuur van Pasen; eucharistieviering, zang Gemengd 

koor Cantiqua. 

Voorgangers: Tarsis Siswanto en Gerard Stevelink. 

20.30 uur Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91. 

Paaswake met ontsteken paaskaars, wijding van het water. Eucharistie, met zang door 

Cantare. 

Voorgangers: Marijn van de Laar en Sjack Willemen. 

21.00 uur Montfortkerk, Corellistraat 231. 

Paaswake met zang door het Experikoor. 

Voorganger: Wiel Logister. 

21.00 uur Goirkese kerk, Goirkestraat 68. 

Paaswake, eucharistie met zang van Gemengd koor De Bron. 

Voorgangers: Frank Lemmens en Renee von der Fuhr. 



EERSTE PAASDAG 

9.30 uur MFA ’t Kruispunt, Sinopelstraat 1, 

Eucharistieviering met zang door L’Esprit. 

Voorgangers: Marijn van de Laar en Sjack Willemen. 

9.30 uur Montfortkerk, Corellistraat 231. 

Eucharistieviering met samenzang. 

Voorganger: Tarsis Siswanto. 

9.30 uur Goirkese kerk, Goirkestraat 68. 

Eucharistieviering met zang door kerkkoor ’t Goirke. 

Voorgangers: Frank Lemmens en Renee von der Fuhr. 

11.00 uur Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124. 

Eucharistieviering met zang door gemengd koor Cantiqua. 

Voorganger: Frank Lemmens. 

11.00 uur Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91. 

Eucharistieviering, met zang door het Wandelboskoor. 

Voorgangers: Marijn van de Laar en Sjack Willemen. 

TWEEDE PAASDAG 

9.30 uur Goirkese kerk, Goirkestraat 68. 

Eucharistieviering met samenzang. 

Voorganger: Frank Lemmens. 

11.00 uur Parochiecentrum Hoefstraat 201. 

Woord- en communieviering. 

Voorgangers: werkgroep. 

11.00 uur Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91. 

Eucharistieviering met samenzang. 

Voorganger: Marijn van de Laar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de parochie:  www.parochiepeerkedonders.nl 
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