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In deze aflevering:
- Dat mogen we hopen.
- Maria ten Hemelopneming.
- Iets zachts onder jou leggen.
- Christelijke spiritualiteit voor het leven van alledag.
- Vita Nova.
- Dat moet de hemel wel zijn.
- Doe mee.
- Vieringen in de komende weken.
- Overleden parochianen.
- Algemene gegevens.
Dat mogen we hopen.
Dat Hij met ons begaan is
Dat Hij niet onverschillig is
Dat Hij ons aanvaardt
Dat Hij ons niet laat vallen
Dat Hij meegaat tot voorbij het einde
Dat Hij niet kieskeurig is
Dat Hij ons draagt…
Dát mogen we hopen, ja!
Paulien.
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Maria ten Hemelopneming.
Zaterdag 15 augustus werd het feest van Maria
ten Hemelopneming gevierd met een
eucharistieviering in de openlucht bij de
Hasseltse Kapel. Voorganger pastoor Frank
Lemmens.
Iets zachts onder jou leggen.
Elise en Tessa zijn meegeweest naar de verloskundige. ‘s Avonds liggen ze bij
elkaar op de kamer in hun bedje en je hoort hen door de babyfoon nog wat
gezellig kletsen. Natuurlijk gaat het over het zusje dat binnenkort geboren
wordt. Ze weten dat mama Ineke en papa
Thomas beneden mee kunnen luisteren.
Bezorgd als Elise is, laat ze daarom toch
maar even weten: “Mama als de baby
geboren wordt, moeten we wel iets zachts
onder jou leggen, anders doet ie zijn hoofd
pijn”.
Mama heeft goed geluisterd, want 17
augustus is Aimée zacht geland.
Christelijke spiritualiteit voor het leven van alledag.
Het moderne leven is soms ingewikkeld en chaotisch. Geen wonder dat velen
zoeken naar richting en houvast in het leven. Zelfhulpboeken, mindstylebladen
en spirituele leraren springen op die behoefte in. Opvallend is dat het
christelijk geluid soms lijkt weg te vallen in deze overdaad aan exotisch
aanbod. Het e-magazine www.debezieling.nl wil hier een tegenwicht bieden.
De Bezieling biedt inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven vanuit
een open christelijk perspectief. De Bezieling leeft van de overtuiging dat de
veelzijdige christelijke cultuur een originele bron van zowel persoonlijke als
maatschappelijke ‘levenshulp’ kan zijn.
Om de dag brengt de Bezieling nieuwe artikelen, merendeels eigen producties,
geleverd door een groep van betrokken en hoog gekwalificeerde
medewerkers. De site biedt interviews, columns, beschouwing, een cultuur-,
bijbel-, en boekenrubriek, kijk- en luistertips.
Pastor Paulien is redactielid en schrijft elke maand een column op de Bezieling.
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De Bezieling is geen nieuwssite, maar haakt in op vragen uit de onderstroom
van onze cultuur.
Neem zelf eens een kijkje op
www.debezieling.nl .
Belangstellenden kunnen zich
aanmelden voor de
halfmaandelijkse Nieuwsbrief met een overzicht van nieuwe bijdragen. De
Bezieling is onafhankelijk, vrij van reclame en gratis toegankelijk voor iedereen

Vita Nova.
Na het maken van plannen voor een nieuw
op te richten uitvaartkoor door Elleke
Inderfurth, Mia Haanappel, pastor Monic
Jansen en Paul Overman kon in de nazomer
van 2012 begonnen worden met repetities
voor een koor van 35 leden dat de naam
“Vita Nova” kreeg. Mia Haanappel werd de
dirigente, Paul Overman en Kazue Goto de
vaste begeleiders. Als het nodig was
sprongen Fabian Sohl en Munira bij.
Naast allerlei passende Nederlandstalige
liederen werd begonnen met het
instuderen van de mis van Reiniers, gevold door de mis van Vermulst en nog
weer later de mis van Gounod. Hoewel het gloria uit deze mis niet zo vaak
gezongen werd bij een uitvaart is het voor menig koorlid een dierbaar gezang
geworden want na de repetities werd bij het aantrekken van de jassen en het
naar huis gaan nog steeds “eer aan God” gebracht.
Vita Nova verzorgde talloze uitvaarten, vaak wel twee of drie in de week, in de
Lucaskerk en de Kievitshorst. Gaandeweg werd het koor ook betrokken bij
vieringen op Aswoensdag, met Allerzielen, de Maria-viering in oktober in de
Hasseltse Kapel, en ook bij grote feestdagen in de kapel van de Duynsberg. Al
gauw bleek hoe veelzijdig en flexibel het koor geworden was.
Toch heeft het koor, samen met het pastoraal team, moeten besluiten om te
stoppen. De laatste jaren werd het vertrek van koorleden vanwege leeftijd of
ziekte, niet meer opgevangen voor de aanwas met nieuwe leden. Van meet af
aan is het bieden van kwaliteit een belangrijke voorwaarde geweest voor het
koor. Maar het werd steeds moeilijker om dat te kunnen garanderen. De
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corona-crisis en het naderende vertrek van de dirigente heeft het besluit om
te stoppen bespoedigd.
Tijdens een bijeenkomst, met z’n allen
corona-proof gezeten, onder een grote
boom bij Boerke Mutsaerts heeft pastor
Sjack Willemen het koor bedankt. Hij heeft
het koor een visitekaartje genoemd voor
onze parochiegemeenschap. Niet alleen
vanwege de trouwe opkomst, het
stemmige zwart waarin de leden gekleed
waren bij een uitvaart of vanwege de bijzondere kwaliteit van de koorzang.
Maar vooral omdat zij met hun zang vele bedroefden getroost hebben,
geholpen hebben om van de doden waardig afscheid te nemen en dat ze de
honger en dorst naar troostende en zinvolle woorden in tijden van verdriet en
rouw muzikaal gestild hebben.
Aan het eind van de bijeenkomst nodigde de voorzitster van het koor, Corrie
Groenen, de leden uit om de in de afgelopen 8 jaar opgebouwde vriendschap
te blijven koesteren. De eerste maandag van de maand zullen de leden bij
elkaar blijven komen in de Lucaskerk voor ontmoeting met koffie en thee. Of
zoals Paul Overman het noemde: pauzeren zonder repetitie.
Dit moet de hemel wel zijn.
Wekelijks zat Brigitta bij ons in de kerk. Al jaren.
Eerst in de Vredeskerk en later is zij mee
overgegaan naar de Goirkese kerk. Ze had haar
vaste plek en haar vaste gewoontes. Tijdens de
viering even naar achteren lopen om, als dat
lukte, alvast een kopje koffie los te troggelen van
de koster. En ja, die trapte er natuurlijk altijd in.
Ze was zó dol op koffie.
Ze vond het belangrijk om wekelijks naar de
viering te komen. Alles bad ze mee. Soms moest
ze wel even vragen aan degene voor of achter haar waar het stond in het
boekje maar dan was ze er weer bij. Ze kende de liederen, de gewoontes, de
rituelen, de gebeden.
Een grote wens was er nog. Nog één keer naar de church. Met de
wensambulance heeft ze een rondje gereden langs diverse kerken en
kapelletjes. In de St. Jan in Waalwijk werd haar gevraagd wat ze zou willen zien.
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'Iets moois!' zei ze. Ze hebben voor Brigitta een monstrans uit de kluis gehaald.
Zo iets moois had ze nog nooit gezien. Na de laatste kapel, de Hasseltse kapel
heeft Brigitta nog één kopje koffie gedronken. Ze is de ambulance weer
ingegaan en met de ogen dicht zei ze: “Wat mooi is dit, alles is wit, dit moet de
hemel wel zijn.” Haar ogen zijn dicht gebleven en diezelfde avond is Brigitta
naar de overkant gegaan.
Brigitta: het laatste stukje van haar leven opgemaakt. Haar laatste sigaretje
gerookt. Voor de laatste keer naar de church geweest. We moeten afscheid van
je nemen. Je hebt je leven op een onnavolgbare eigen manier geleefd. Je was
wie je was, puur en zonder opsmuk, jezelf zonder masker. Je hebt velen voor je
ingenomen. In de parochie hielden de mensen van je. Ze kenden je gewoontes.
Ze wisten waar jij van hield en ze wilden je graag helpen als dat nodig was.
Afgelopen donderdag 6 augustus heb je het leven losgelaten. Op een prachtige
manier. Genade was het. In die kerk waar jij zo graag kwam en waar je je zo
thuis voelde. Jouw geloof was een belangrijk onderdeel van jouw leven.
A Dieu Brigitta, het was een voorrecht je te kennen.
Renee von der Fuhr.
Doe mee!!
Onze geloofsgemeenschap is geen eiland in een wijk of stadsdeel.
Integendeel: in de lezingen van het komende weekend lezen en horen we dat
we persoonlijk verantwoordelijk zijn voor onze medemens wie of waar deze
ook is. Handelen we daar ook naar? In Tilburg Noord wordt toegewerkt naar
2040. De bouw uit de zestiger jaren toen de woningnood bestreden werd
door veelal dezelfde woningen, vaak hoogbouw, is mede oorzaak van de
bevolkingsopbouw nu: 70 % van woningen in wijk zijn woningwetwoningen.
Met meer variatie hoopt men ook meer variatie in de opbouw van de
bevolking te creëren. Dat is alleen mogelijk als er ook
wat gedaan wordt aan de werkgelegenheid, aan
armoedebestrijding, aan onderwijs en opleiding, aan
steun aan de jongeren die nu geen perspectief zien.
Kortom: een geïntegreerde aanpak.
Het is de bedoeling dat op korte termijn bijeenkomsten
georganiseerd worden waar men met bewoners wil
praten over de plannen. Het is goed om daar als
geloofsgemeenschap een positieve inbreng te hebben.
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Het is goed om daar de liefde voor alle medemensen naar voren te brengen,
om hoop en vertrouwen uit te stralen en op te komen voor hen die het
moeilijk hebben.
Let daarom op de uitnodigingen en kom naar de bijeenkomsten . Daarmee
laten we zien, dat we geen eiland zijn, maar een hart dat verantwoordelijkheid
wil dragen voor medemensen.
Vieringen in de komende weken.
Goirkesekerk:
- Iedere vrijdag 9.30 uur eucharistieviering
- Zondag 30 augustus 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 6 september 9.30 uur eucharistieviering
Tarsis Siswanto en Renee von der Fuhr.
- Zondag 13 september 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
Montfortkerk:
- Zondag 30 augustus 9.30 uur woord- en communieviering
Anja Verbraak.
- Zondag 6 september 9.30 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zondag 13 september 9.30 uur woord- en communieviering
Paulien van Bohemen.
Padua:
- Zaterdag 29 augustus 16.00 uur woord- en communieviering
Joke van Knegsel en Jos Langenhoff.
- Zaterdag 5 september 16.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 12 september 16.00 uur woord- en communieviering
Joke van Knegsel en Jos Langenhoff.
Kapel Parochiecentrum Hoefstraat 201:
- Elke maandag, dinsdag, en vrijdag 8.15 uur viering.
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Petrus Donderskerk:
- Zondag 30 augustus 11.00 uur woord- en communieviering
Joke van Knegsel en Jos Langenhoff.
- Zondag 6 september 11.00 uur woord- en communieviering
Gerard Stevelink en Joke van Knegsel.
- Zondag 13 september 11.00 uur eucharistieviering
Theo te Wierik.
De Duynsberg:
(alleen voor bewoners, maximaal 18 zitplaatsen)
- Zaterdag 5 september 17.30 uur woord- en communieviering
Sjack Willemen.
- Zaterdag 12 september 17.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
MFA ’t Kruispunt:
- Zondag 30 augustus 9.30 uur eucharistieviering
Tarsis Siswanto en Sjack Willemen.
- Zondag 6 september 9.30 uur woord- en communieviering
Sjack Willemen.
- Zondag 13 september 9.30 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
Lucaskerk:
- Zaterdag 29 augustus 19.00 uur eucharistieviering
Tarsis Siswanto en Sjack Willemen.
- Zondag 30 augustus 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens.
- Zaterdag 5 september 19.00 uur woord- en communieviering
Sjack Willemen.
- Zondag 6 september 11.00 uur eucharistieviering
Frank Lemmens en Geert Eijsbouts.
- Zaterdag 12 september 19.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
- Zondag 13 september 11.00 uur eucharistieviering
Marijn van de Laar.
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Overleden parochianen:
1 augustus Ton Jongbloets, 80 jaar
3 augustus Barbara Bastiaansen-Huijsmans, 100 jaar
6 augustus Brigitta Swenneker
9 augustus Riet Aarts – Jacobs, 89 jaar
16 augustus Anne-Marie de Man-Maurits, 76 jaar

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 5 en 6 september.
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 1 september, 18.00 uur.
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