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In deze aflevering: 
- Inspirerende bijeenkomst van de vergadering van de parochie. 
- Kandidaten gezocht voor Torengroep Montfort. 
- Er is echter meer. 
- Toren Frater Andreas heeft weer een uitvaartkoor. 
- Algemene gegevens. 

 
Inspirerende bijeenkomst van de vergadering van de parochie. 

Op maandag 26 september waren een 
zestigtal parochianen naar ’t Goirke 
getogen om daar de vergadering van de 
parochie bij te wonen. De eerste 
verrassing was de pas klaar gekomen 
ontmoetingsruimte in de kerk. Het is 
een zeer welkome prachtige voorziening 
waar o.a. koren en werkgroepen graag 
gebruik van zullen gaan  maken. Een 

trotse pastoor heette ons dan ook welkom. Hierna gaf hij het woord aan de 
dagvoorzitter. Zoals eerder nodigen we voor deze vergaderingen, waar zowel 
he bestuur als het pastorale team hun werk met ons bespreken, een 
onafhankelijk gespreksleider uit.  
Dit maal was dat Jan Claassen op dit moment als pastoraal werker werkzaam 
in de Bommelerwaard, maar eerder in de Norbertijner parochie in Tilburg 
Noord. Het was een schot in de roos. Hij wist niet alleen de vergaderorde te 
bewaken, maar leidde het bestuur, maar in het bijzonder het team in met 
relevante en inspirerende gedachten. Daarnaast nodigde hij ons uit om te 
reageren. Het bestuur kwam als eerste aan het woord.   
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Op zijn eigen deskundige wijze heeft de vice-voorzitter ons bijgepraat over: 
personele ontwikkelingen, bouwkundige zaken en zorgen van het bestuur. Het 
was door de coronatijd immers lang geleden dat we elkaar gesproken hebben. 
De grote zorgen zijn de zorgen die u thuis ook  hebt: Hoe komen we de winter 
door met de huidige energiecrisis? Er zijn een aantal gebouwen die alleen 
tegen een hoge prijs te verwarmen zijn. Het bestuur heeft nog geen besluiten 
genomen, maar zal in de komende vergadering wel richtlijnen moeten 
vaststellen   Verwarmen we de kerk niet en trekken we een warme jas aan? 
Zijn de kerken op toerbeurt open? We werden uitgenodigd mee te denken. 
Dat hebben we gedaan maar zijn ook uitgenodigd om suggesties door te geven 
als we deze hebben.  
Dat meedenken belangrijk is bleek ook toen de penningmeester zijn cijfers 
presenteerde. Het bestuur is er in geslaagd om de slechte financiële positie die 
we vlak na te fusie hadden minder slecht te maken en uitzicht te bieden, maar 
dit dreigt nu teniet gedaan te worden. Gevraagd naar reacties en hulp van het 
bisdom, moest de penningmeester aangeven dat het  bisdom ook regels stelt 
bv. het invullen van vacatures wordt niet altijd goedgekeurd. Ook het 
uitvoeren van bouwkundige voorzieningen is onderhevig aan goedkeuring. 
Naast het afleggen van verantwoording over de financiën moeten we ook elk 
jaar een afdracht doen aan het bisdom. Kortom: de penningmeester is 
voortdurend in discussie. Hij verdient applaus voor het gevoerde beleid. 
Het pastorale team wilde met ons praten over een tweetal stellingen in de 
beleidsnota die met name de samenwerking en de presentatie in de wijk 
betreffen. Vier aanwezige leden van het team hebben ieder een aspect naar 
voren gebracht waarbij ze aangaven wat zij doen en welke vragen ze aan ons 
hebben. Er was te weinig tijd om dit uitvoerig te bespreken, maar vragen en 
opmerkingen konden ook op papier gezet worden. Deze  zullen worden 
beantwoord. Zodra het verslag gereed is, zullen deelnemers aan de 
vergadering dit ontvangen en kan het worden opgevraagd. Houd u de 
nieuwsbrief in de gaten. 
 
Kandidaten gezocht voor Torengroep Montfort. 

De Montfort kent een torengroep. Deze komt om de zes 
weken bij elkaar en bespreekt zaken die onze 
torengemeenschap aangaan. We maken uiteraard deel 
uit van de parochie Peerke Donders en een aantal 
beslissingen worden uiteraard genomen door het 
parochiebestuur en het pastorale team. Dat neemt niet 
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weg dat er ook ruimte is voor EENHEID IN VERSCHEIDENHEID, hetgeen steeds 
is uitgedragen. Op de agenda van de torengroep staan dan ook punten die je 
zou kunnen aankondigen als: informatie vanuit het bestuur en/of team. Maar 
daarnaast zijn er ook uitwerkingen en initiatieven vanuit de eigen 
geloofsgemeenschap. De samenstelling van de bevolking in de verschillende 
wijken van onze parochie vraagt misschien ook om andere gesprekken. Op de 
agenda staan zaken als: voorbereiding feestdagen, gebruik van de kerk, jubilea 
en festiviteiten, vragen van het koor, kortom alle zaken die dicht bij ons staan. 
Helaas hebben we van enkele mensen door ziekte, ouderdom of overlijden 
afscheid moeten nemen. 
We weten ook dat er nog mensen ons in de loop van het komende jaar gaan 
verlaten. We zoeken daarom enkele nieuwe kandidaten. Nieuwe inbreng 
brengt dikwijls ook nieuwe ideeën en houdt zittende mensen bij de les. 
Hebt u belangstelling of wilt u een keer mee doen, of ons op iemand 
attenderen, meld u dan op het parochiesecretariaat. Een oriënterend gesprek 
mag natuurlijk ook. 
Leden van de huidige torengroep. 
 
Er is echter meer. 
Mede door de veroudering binnen onze gemeenschap zijn een aantal 

werkgroepen noodlijdend. Misschien 
bent u meer een doener en wilt u 
meewerken aan een van de activiteiten. 
Denk bv aan verzorging van bloemen in 
de kerk, uittypen van teksten, zieken- en 
ouderenbezoek, onderhoud en kleine 
klussen, diaconie of aankleding van de 
kerk bij feesten. Maak vrijblijvend eens 
een afspraak om u te oriënteren. Bel of 
mail J. Roovers 06-53371086 of 

rooversjoke@gmail.com  
 
Toren Frater Andreas heeft weer een uitvaartkoor. 
Tijdens en na de corona tijd zijn er ook diverse koren gestopt met hun 
werkzaamheden, deels door verhuizing en deels door ziekte en/of ouderdom. 
Dat betekent, dat wij sinds een jaar geen uitvaartkoor meer hadden.  
En omdat er in de Lucaskerk per jaar nog tussen de 40 en de 50 kerkelijke 
uitvaarten plaatsvinden en nabestaanden het soms toch ook heel fijn vinden, 
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als er dan een koor kan zingen, heeft de pastoraatsgroep een oproep gedaan 
aan (met name) oud leden van de vroegere koren om samen een nieuw 
uitvaartkoor te vormen. Op die oproep reageerden ongeveer 20 mensen 
positief. 
In de persoon van Harry Swinkels vonden we een uitstekende dirigent/pianist, 
die zich bereid verklaarde dit koor te gaan begeleiden. 
Procedureel gaat het nu als volgt; als een een uitvaart aangemeld wordt en er 
is behoefte aan een koor, gaat een koorlid alle medeleden per mail informeren 
met de vraag ook een bericht terug te sturen. Het koor komt één uur 
voorafgaande aan de uitvaart samen met de begeleider in de kerk om het 
gewenste repertoire door te zingen. Na een uur kan dan de viering mét koor 
beginnen.   

Uiteraard gaat het om eenvoudige gezangen; het koor gaat bv. niet de 
Krönungs-messe van Mozart in studeren. Maar wij zijn in ieder geval heel blij 
met dit nieuwe koor, dat we heel veel succes willen toewensen. 
Pastor Marijn van de Laar. 
 
 

 
 

 
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 

http://www.parochiepeerkedonders.nl/
mailto:info@parochiepeerkedonders.nl

