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Voorwoord. 
Op de website van Kris kwam ik de volgende bezinning tegen die ik met u wil 
delen. 
'Het koninkrijk van God lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in 
zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een boom werd, waar de vogels van de 
hemel in de takken kwamen nestelen.' Zo lezen wij in Lucas 13. 18-19 
Het zaadje groeit uit tot een boom waar de vogels in de takken komen 
nestelen... Mooi beeld! 
Is dat niet het beeld van de Kerk, of hoe de Kerk zou moeten zijn? Een struik, 
of een boom, met wijd uitgespreide takken waarin vogels van allerlei pluimage 
welkom zijn, een boom waar ze kunnen komen nestelen, waar ze zich thuis 
voelen, waar ze kunnen ontvangen en geven, waar ze gemeenschap vinden en 
kunnen beleven. 
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De Kerk zijn wij allen, u en ik. En op de plek waar wij wonen, leven en werken, 
zijn we geroepen zo'n boom te zijn. Geen passieve oude stam die op sterven 
na dood is, maar een frisse boom met een grote volgroeide kruin, z'n takken 
uitstrekkend naar allen die God op ons levenspad brengt. En, geworteld in 
God. 
Een vraag die ieder van ons moet stellen is: “Is iedereen welkom in onze 
boom?” Maar écht welkom; van harte dus, bereid zijnde ten diepste 
broederschap met ieder te vormen? Mag ieder die wij ontmoeten proeven van 
Gods liefde? 
Zijn onze takken, onze persoonlijke takken, maar ook de takken van ons gezin, 
onze gemeenschap, onze parochie, uitgestrekt bijzonder naar hen die moe zijn 
van het vliegen, die om welke reden ook gehavende vleugels hebben, naar zij 

die troosteloos zijn geworden, die zo goed als 
alle krachten verloren hebben? 
Geliefde mensen, laten we bomen zijn voor 
elkaar, laten we samen die ene boom zijn waar 
ieder welkom is. Laten we een boom zijn waar 
het feest van gemeenschap gevierd kan 
worden. Ja mensen, laten we een Kerk zijn die 
gegrondvest is in Gods liefde, één grote 
levensboom, gericht op, en levend in, de 
wereld, de plek waar Gods rijk gestalte moet 
krijgen. 

Alle goeds, 
pastoor Frank Lemmens. 
 
Het recht om te zijn. 
Op 3 november gaan wethouder Esmah Lahlah 
en zuster Maria Magdalena, priorin van 
Catharinadal met elkaar in gesprek in het Ronde 
Tafelhuis. Centraal  staat de vraag hoe wij 
komen tot onze opdracht tot maatschappelijk 
handelen. De manier waarop wij naar de wereld 
kijken wordt door de een meer en  de ander 
minder gevormd door onze 
levensbeschouwelijke achtergrond.  
Zuster Maria Magdalena en wethouder Esmah Lahlah zijn vrouwen  die in de 
levenskeuzes die zij maken laten zien dat zij geworteld zijn in hun religieuze 
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traditie. Beiden zien een wereld waarin nog veel te doen is, waarin mensen 
kansen moeten krijgen en verbinden dat met hun eigen levensprogramma. 
U bent welkom. 
Ronde Tafelhuis, Wagnerplein 4, 
3 november om 19.30 uur. 
Entreeprijs : €10,=  inclusief koffie en thee. 
 
Vormsel 2022. 
In april van dit jaar zijn we met 9 kinderen begonnen met het vormseltraject. 
We hebben sindsdien een aantal bijeenkomsten gehad en daarbij hebben we 
geprobeerd de gaven van de Heilige Geest te vinden in de wereld, in de 
parochie, maar ook in onszelf.  
De gaven zijn Kracht, Vuur en vlam, Geduld, Saamhorigheid, Enthousiasme, 
Moed en Vertrouwen. We hebben een steen vastgehouden en ontdekt dat we 
die zelfs kunnen verwarmen met onze eigen warmte. We hebben meegedaan 
aan de Peerke Dondersdag in juli, maar ook samen naar verhalen geluisterd, 
gevierd, gegeten en spellen gedaan.  

Zaterdag 15 oktober wilden we wat doen voor de mensen 
in Het Boshuis. We hebben cupcakes versierd en kaarten 
gemaakt. Het was jammer dat we ze zelf niet naar de 
mensen mochten brengen omdat er corona was daar, maar 
we hebben het wel af kunnen geven. 
Ook hebben we de wijk rondom de 
Hoefstraat wat mooier gemaakt door 
zwerfafval op te ruimen. We hebben 

ontdekt dat we zelf ook veel kunnen doen vanuit de 
gaven van de Heilige Geest. 
Na het eten zijn we naar de Petrus Donders kerk gelopen, 
waar we een mooie viering hadden met het koor Switch. 
We gaan allemaal ons vormsel doen op 6 november in de 
Lucaskerk! 
Groeten van de vormelingen: Alexander, Alexander, Eveline, Stephanie, 
Thiemo, Daniël, Simon, Lieke en Ayunda. 
  
Vormselviering 6 november. 
Op zondag 6 november komt vicaris Theo Lamers naar de Lucaskerk om het 
sacrament van het Vormsel aan onze jongeren toe te dienen. 
Het thema van de viering is: In het spoor van de Heilige Geest. 
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Centraal staat de lezing over de talenten. De dienaren van de man die naar het 
buitenland vertrok, hadden allemaal een verschillend aantal talenten 

gekregen. 
Maar eigenlijk deed dat het aantal er niet toe. 
Belangrijker is of ieder met zijn/haar talent ook heeft 
gewerkt. Als je gelooft in de kracht -de gaven- van de 
Heilige Geest, kun je veel goede kanten uit. 
Daar willen we ons voor open stellen; we gaan er voor 
bidden. Dan ontvangen onze jongeren het sacrament 
van het Vormsel. 
De viering begint om 11.00 uur. U allen bent van harte 
welkom om achter onze jongeren te gaan staan en hen 
een goede toekomst toe te bidden. 

Muziek en zang worden verzorgd door jongerenkoor Gotiko. 
 
Seniorenpastoraat.  
Op 11 november om 14.00 uur is in het Parochiecentrum, Hoefstraat 201 de 
volgende bijeenkomst van het Seniorenpastoraat. 
Die dag vieren wij de naam dag van St. Maarten 
(Martinus van Tours). 
Binnenkort komt Sint Nicolaas weer aan. Allebei 
heiligen die delen tot een groot goed maakten. 
In deze tijd speelt solidariteit een grote rol. 
Wat kunnen wij doen voor elkaar en belangrijker 
nog: voor deze wereld? 
Niet van die grote dingen maar gewoon in het klein, 
in het leven van alledag. 
Goed om daar met elkaar eens over van gedachten 
te wisselen. 
Wij zijn solidair want de koffie/thee met iets erbij staan klaar natuurlijk. 
Van harte welkom. 
 
Vrijwilligers: een speciale uitnodiging voor u!!! 
In een brief nodigt wethouder Esmah Lahlah alle vrijwilligers uit voor een 
Vrijwilligersbedankt-receptie in het vernieuwde stadhuis op woensdag 7 
december 2022: De Nationale Vrijwilligersdag. 
De vrijwilligers zullen worden ontvangen met een hapje en een drankje en 
natuurlijk is er ruimte en tijd om de locatie te bewonderen en elkaar te 
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ontmoeten. De locatie biedt ruimte aan 275 gasten. Om zoveel mogelijk 
vrijwilligers te kunnen ontvangen wordt er een middag- en avondreceptie 
georganiseerd. De receptie in de middag duurt van 15.30 uur tot 17.30 uur en 
in de avond is de receptie van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Aanmelden is noodzakelijk. Elke vrijwilliger kan zich aanmelden via de website 
van VrijwilligersbedankT: www.vrijwilligersbedankt.nl. Dit is mogelijk tot en 
met vrijdag 25 november. 

Het college wil met deze 
uitnodiging aangeven dat 
het trots is op al die 
vrijwilligers die zich  
inzetten om van Tilburg 
een warme samenleving te 
maken. Wij willen laten 
zien dat we een warme 
parochie 
vertegenwoordigen. 

 
Vergadering van de parochie en nu?? 
We kijken terug op een heel prettige vergadering van de parochie, maar zijn 
ons er van bewust dat deze vergadering een vervolg moet krijgen. Er wordt 
hard gewerkt aan een verslag.  Zodra dat beschikbaar is kunnen parochianen 
dit opvragen. We zullen daarover een mededeling doen in de nieuwsbrief.  
Tijdens de vergadering bent u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. 
Deze zijn inmiddels in een schema gezet en verdeeld over mensen in het 
bestuur en het team met de vraag om een antwoord te componeren. Als het 
gaat om vragen die van algemeen belang zijn, zullen we de antwoorden in een 
van de volgende nieuwsbrieven publiceren. 
Vandaag beantwoorden we een vraag van Owen Vergeer: 

Hoe wordt het vrijwilligersbeleid gevoerd zodat  nieuwe vrijwilligers ( 

eventueel ook van buiten en/of nieuw in de parochie ) goed ingewerkt 

worden in de organisatie en lijntjes binnen de parochie ? 

We hebben in de parochie een vrijwilligersberaad. Dit beraad adviseert het 
bestuur over alle voorkomende zaken rondom vrijwilligers en laat zich graag 
inspireren door de werkgroepen op de locaties 
We hebben er voor gekozen om te werken met een plan dat 6 B’s kent: 
- Bezinnen op vrijwilligerswerk 
- Binnenhalen van vrijwilligers 

http://www.vrijwilligersbedankt.nl/
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- Begeleiden van vrijwilligers 
- Belonen/waarderen van vrijwilligers 
- Behouden van vrijwilligers 
- Beëindigen van vrijwilligerswerk 
In 2021 hebben we het plan nog eens 
aangepast. 
Op alle B’s hebben we richtlijnen uitgezet. 
Voor de voortvarendheid van de uitvoering 
zijn we uiteraard afhankelijk van de 
medewerkers van de verschillende torens. Met name het binnenhalen van 
vrijwilligers is een grote drempel (zoals bij de meeste organisaties). 
We beschikken over een aanname procedure met een inschrijfformulier, een 
vrijwilligersovereenkomst en een gedragscode. Deze laatste staat op de 
website. Voor een aantal functies wordt een VOG aangevraagd. Daarnaast 
beschikken we over een klachtenprocedure en vertrouwenspersoon. 
 
Even voorstellen: 
Chantal Clijsen. 
Mijn Grote voorbeeld: 
Dat zijn heel cliché misschien mijn ouders. Zoals ik door hun ben opgevoed is 
echt fijn. Ons gezin bestaat uit 4 (ouders, broer en ikzelf)  
Mijn moeder was altijd thuis als wij uit school kwamen. Hielp zelfs heel vaak 
op school als leesmoeder, handenarbeid, ging mee op uitjes etc. Altijd maar 
zorgen voor een ander. Ook zorgde zij voor mijn opa en oma. En dan vooral in 
de zin van vaak daar aanwezig zijn of zij bij ons. Hele gezellige tijd was dat.  
Het zorgen voor andere heb ik echt wel mee overgenomen. Je zelf weg cijferen 
en altijd aan  anderen denken en helpen. Bij ons thuis kan en mag (bijna) alles. 
Hoe meer mensen, hoe fijner.  
Mijn vader werkte hard en leerde ons dat hard werken leuk is. Zoek een baan 
die leuk is en je haalt er heel veel energie uit. Door iets vaak te doen word je er 
vanzelf goed in. Houd vol en je komt er wel!  
Wat hoort bij jou?  
Bij mij hoort mijn gezin, familie, vrienden en mijn werk.  
Genieten van de kleine dingen met mijn gezin en de aanhang.  
Ik ben recht door zee. Wat je ziet, is wat je krijgt.  
Waar kom je me tegen in de parochie? 
Ik zet me in voor de vormelingen.  
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De vormelingen is een groep jongeren van zo’n 11-  tot 13- jarigen. Van april 
tot en met het vormsel in november begeleiden we ze in hun “traject” op weg 
naar het moment dat ze gevormd worden.  
We gaan samen op zoek naar de Heilige Geest.  Dit doen we samen door er 
over te praten, maar ook door samen spelletjes te spelen of iets “goeds” te 
doen voor een ander (bijv ouderen bezoeken in een verzorgingstehuis en daar 
voor ze te koken of samen spelletjes te doen)  
Waar vind jij nu de Heilige Geest?  

Samen met de jongeren op pad naar de volgende stap 
in hun leven!  
Ik krijg energie van? 
Wandelen samen met een vriendin of alleen. Heerlijk 
de natuur in en genieten van alles om me heen.  
Ik droom van… 
Een leven zonder vooroordelen.  
Dat er vooral geleefd wordt met en voor elkaar.  
Dat vergeet ik nooit meer… 
Mijn eigen kindertijd. Hoe fijn en leuk die tijd was.  
Zo anders dan hoe ik nu de jeugd zie groot worden. Ik 
denk dan weleens konden we maar terug in de tijd. 

 
Vieringen in de komende periode.  
Goirkesekerk: 

- Zondag 30 oktober 9.30 uur eucharistieviering  
Frank Lemmens. 

- Dinsdag 1 november 19.00 uur Allerheiligen viering 
Frank Lemmens. 

- Woensdag 2 november 19.00 uur Allerzielen viering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 6 november 9.30 uur woord- en communieviering 
Peter Derks. 

- Zondag 13 november 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 20 november 9.30 uur eucharistieviering  
Frank Lemmens. 

- Zondag 27 november 9.30 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 
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Montfortkerk: 
- Zondag 30 oktober 9.30 uur Allerheiligen- en Allerzielen viering 

Liesbeth Eijsbroek. 

- Zondag 6 november 9.30 uur eucharistieviering 

Frank Lemmens. 

- Zondag 13 november 9.30 uur woord- en communieviering 

Frans Maas. 

- Zondag 20 november 9.30 uur eucharistieviering 

Peter Denneman smm. 

- Zondag 27 november 9.30 uur woord- en communieviering 

Anja Verbraak. 

 

Padua:  
- Zaterdag 29 oktober 16.00 uur woord- en communieviering 

Jos Langenhoff en Joke van Knegsel. 
- Zaterdag 5 november 16.00 uur woord- en communieviering 

Bert Jacobs en Rob Waijers. 
- Zaterdag 12 november 16.00 uur eucharistieviering 

Frank Lemmens. 
- Zaterdag 19 november 16.00 uur woord- en communieviering 

Joke van Knegsel en Jos Langenhoff. 
- Zaterdag 26 november 16.00 uur eucharistieviering 

Frank Lemmens. 
 
Kapel Parochiecentrum Hoefstraat 201: 

- Elke maandag, dinsdag, en vrijdag 8.15 uur viering. 
 
Petrus Donderskerk: 

- Zondag 30 oktober 11.00 uur woord- en communieviering  
Jos Langenhoff en Joke van Knegsel. 

- Woensdag 2 november 19.00 uur Allerzielen viering 
Avondwake-werkgroep. 

- Zondag 6 november 11.00 uur woord- en communieviering 
Bert Jacobs en Rob Waijers. 

- Zondag 13 november 11.00 uur eucharistieviering 
Theo te Wierik en Gerard Stevelink. 
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- Zondag 20 november 11.00 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Zondag 27 november 11.00 uur eucharistieviering  
Frank Lemmens. 

 
MFA ’t Kruispunt:  

- Zondag 30 oktober 9.30 uur woord- en communieviering 
Peter Derks. 

- Zondag 6 november 9.30 uur woord- en communieviering 
Henny Spooren. 

- Zondag 13 november 9.30 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

- Zondag 20 november 9.30 uur woord- en communieviering 
Peter Derks. 

- Zondag 27 november 9.30 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

 
Kapel de Duynsberg: 

- Zaterdag 29 oktober 16.00 uur woord- en communieveiring 
Peter Derks. 

- Zaterdag 5 november 16.00 uur woord- en communieviering 
Henny Spooren. 

- Zaterdag  12 november 16.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

- Zaterdag 19 november 16.00 uur woord- en communieviering 
Peter Derks. 

- Zaterdag 26 november 16.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar. 

 
Lucaskerk:  
U kunt de vieringen via livestream volgen: 
www.parochiepeerkedonders.nl zie tab: vieringen en 
bezinning , online kerkdienst. 
Of scan met nevenstaande QR-code 

- Zondag 30 oktober 11.00 uur eucharistieviering 
Frank Lemmens. 

- Dinsdag 1 november 19.00 uur Allerheiligenviering 
Marijn van de Laar. 

http://www.parochiepeerkedonders.nl/


~ 10 ~ 
 
 

- Woensdag 2 november 19.00 uur Allerzielenviering 
Marijn van de Laar en Peter Derks. 

- Zondag 6 november 11.00 uur Vormselviering 
Vicaris Theo Lammers en Frank Lemmens. 

- Zondag 13 november 11.00 uur eucharistieviering 
Marijn van de Laar.       

- Zondag 20 november 11.00 uur woord- en communieviering 
Peter Derks. 

- Zondag 27 november 11.00 uur eucharistieviering  
Marijn van de Laar. 

 
  
 
Overleden parochiaan: 
   10 oktober: Ans Stavast-Heeren, 79 jaar. 
                                 Toos Claassen-Linnemans, 70 jaar. 
   12 oktober: Jopie Koevoets- v.d. Goorbergh, 88 jaar. 
   16 oktober: Annie de Bruin-Doedée, 86 jaar. 
   18 oktober: Esther Ansems- van Gorp, 92 jaar. 
 
 
 

 
 
 
 
Algemene gegevens: 
Website www.parochiepeerkedonders.nl 
e-mail  info@parochiepeerkedonders.nl 
Bereikbaar 013-2070127 ( van 9.30 uur - 12.30 uur) 

Voor noodgevallen ( van 08.00 uur – 20.00 uur) 
  06-5199 0105 
Bank  Rabobank: NL28 RABO 0304 9188 57 
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in het weekend van 19-20 november  
Kopij voor deze editie kan ingeleverd worden tot 15 november, 18.00 uur. 
nieuwsbrief@parochiepeerkedonders.nl 

http://www.parochiepeerkedonders.nl/
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