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In deze aflevering:
- Mogen we dan bij jou?
- Actie Kerkbalans.
- Samen kerst vieren.
- Paters Tarsis en Dandan.
- Algemene gegevens.
Mogen wij dan bij jou?
God, waar het hart vol van is,
loopt onze mond niet altijd over.
Soms
denken of
voelen
we iets in onszelf
dat we niet uit durven zeggen.
Mogen we het dan bij jou neerleggen?
Dat het veilig is bij jou?
En dat jij zegt: ‘Het is goed’?
Paulien van Bohemen.
Actie Kerkbalans.
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Aan het begin van het nieuwe jaar doen wij via de actie Kerkbalans een beroep
op u om onze parochie financieel te ondersteunen.
Wij willen als parochie een steunpunt zijn op momenten in uw leven wanneer
u het nodig hebt.
Als thema voor het werkjaar 2018-2019 is gekozen voor “NABIJHEID”.
Wij willen dichtbij elkaar staan, als kerk wanneer
wij uw vreugdevolle momenten kunnen
ondersteunen zoals bij doop, 1e communie, vormsel
en huwelijk. We doen dat ook door met elkaar te
zorgen voor inspirerende en goed verzorgde
vieringen waar iedereen van harte welkom is.
Als het wat minder gaat, als de jaren gaan tellen, als
u getroffen wordt door ziekte dan proberen wij
dichtbij te blijven door een bezoekje, ziekencommunie maar ook door
activiteiten als het seniorenpastoraat en via de inlooplunch of een
driegangenmaaltijd bij “Thuis bij Peerke”.
Voor de jongeren is er het Jongerenpastoraat en de Mandala. En onze
parochiecentra zijn dagelijks open voor allerlei praktische zaken maar ook voor
gewoon een kopje koffie of een goed gesprek.
Wij moeten deze dienstverlening echter geheel zelf betalen. Daarom kloppen
we ook bij u aan voor een bijdrage.
Mgr. Van den Hende zei over de actie het volgende: “De waarde van de Kerk is
niet in geld uit te drukken, maar de Kerk kan niet zonder geld bestaan. Met
Kerkbalans voorzie je je parochie van reisgeld om te kunnen blijven
pelgrimeren. Het is een bijbels beeld dat we als geloofsgemeenschap op reis
zijn hier op aarde. Geld voor de Kerk is reisgeld voor de pelgrimerende
kerkgemeenschap. Die reis krijgt op allerlei
manieren vorm”. De parochie Peerke Donders
heeft 4 torens die als kleine gemeenschap nabij
willen zijn in en voor de wijk.
Ook al heeft de kerk het in deze tijd moeilijk, de
zon is nog niet ondergegaan.
Maar wij teren wel in op onze reservers. Daarom
moeten wij ons vuur brandend houden, samen,
met elkaar! Helpt u mee?
Komende week ontvangt u de envelop met informatie over de aktie
Kerkbalans.
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Mocht u geen envelop ontvangen hebben dan kunt u contact opnemen via
telefoon en email (zie algemene gegevens).
Wij vertrouwen op uw steun en willen u bij voorbaat al hartelijk danken.
Samen kerst vieren.
De Parochie Peerke Donders heeft de mooie traditie om ook op 1e Kerstdag
haar deuren te openen. Niet alleen de kerkdeuren voor de vieringen maar ook
op twee plaatsen voor een sfeervolle kerstmiddag.
In het gebouw van de Stichting Jeugdbelangen in 't Zand wordt al sinds jaren
een middag georganiseerd door een
geoliede groep vrijwilligers. De
voorbereiding loopt gestroomlijnd en
iedereen weet wat hij of zij moet doen.
Dus de kerstbroden zijn gehaald, er is
volop boodschappen gedaan voor de
hapjes. Deze zijn ook Halal zodat de
middag echt voor iedereen toegankelijk is.
Het werd uiteindelijk een druk bezochte middag met oude bekenden en
nieuwe gezichten. De kinderen konden knutselen en accordeonist Eric speelde
sfeervolle kerstmuziek. Mooi om te zien hoe de culturen en achtergronden
wegvallen op een middag als deze. Iedereen viert kerst met elkaar. Aan het
eind van de middag, als de werkgroep weer aan het opruimen gaat, vertrekken
een aantal mensen naar de Montfortkerk aan de Corellistraat.
Daar is na de eucharistieviering door een aantal vrijwilligers de kerk aangepast.
Dat is geen kleine klus. Alles moest de kerk uit en de ruimte werd geheel
opnieuw ingericht. Ook dit jaar waren er vrouwen van 4Women die in een leuk
stalletje hapjes klaarmaakten. We doen dat om mensen
uit te nodigen te gaan kijken en kennis te maken met
mensen en lekkernijen uit andere culturen.
Rond 14.00 uur waren we klaar voor de ontvangst.
Als altijd druppelden de gasten langzaam binnen. (
Rond 12.00 uur zijn er echter al mensen aan de deur
geweest, die we moesten teleurstellen ).De gezellige
muziek en zang van Peter was een warm welkom. De
sfeer was meteen gemaakt, zodanig dat de eerste
danspasjes werden gemaakt. Intussen kon men de
kerstbeeldengroep van Bert bewonderen.
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In de kinderhoek werd intussen al snel door de kinderen geknutseld, maar de
handvaardigheid kreeg pas echt aandacht toen aan alle tafels kerststerren
werden gemaakt onderleiding van Bart en Joop. Overigens niet in stilte, want
troubadour Lucas trok rond om bij de verschillende tafels zijn zang te laten
horen.
De cateringgroep had gezorgd voor een lekkere goed verzorgde maaltijd. Er
klonken dan ook veel dankbare en gezellige opmerkingen. Het meest blij
waren we met de beloftes om volgend jaar terug te zullen komen.
Na de maaltijd wachtte er weer een hele klus: de kerk moest terug gebracht
worden in de oorspronkelijke staat. De ochtend werd in tegenovergestelde
richting herhaald. Geen wonder dat de laatste vrijwilligers pas rond half 10
moe maar tevreden de kerk verlieten.
Paters Tarsis en Dandan.
Het afgelopen jaar hebben we bij meerdere vieringen in onze parochie kennis
kunnen maken met twee paters MSC: Dandan Naong uit de
Fillipijnen en Tarsis Siswanto uit Indonesie. De bedoeling van
deze kennismakingsperiode was om te kijken op welke wijze
beide of één van hen actief bij onze parochie betrokken kunnen
worden. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het het beste is om
versterking te krijgen voor de liturgische en pastorale taken in onze parochie
door één van hen. En dat is pater Tarsis Siswanto geworden. Dus volop kans
dat u hem in de komende tijd nog vaker tegen zult komen. Team en
parochiebestuur zijn erg gelukkig met hem en wij hopen op een fijne
samenwerking die ook pater Tarsis veel geluk zal brengen.
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
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Schemavieringen
GOIRKESEKERK

Iedere vrijdagochtend 09.30 uur: Eucharistieviering in de sacristie van de Goirkese
kerk. Voorganger zal zijn pastoor Frank Lemmens. Na de viering is er gelegenheid
tot koffiedrinken.

GOIRKESEKERK
DATUM
Zo. 3 febr. 9.30 uur

VIERING
Eucharistie

ZANG
Gem. koor ‘t Goirke

Eucharistie

VOORGANGER
Renee v.d. Fuhr
Tarsis Siswanto
Frank Lemmens
Renee v.d. Fuhr
Frank Lemmens

Zo. 10 febr. 9.30 uur

Eucharistie

Zo. 17 febr. 9.30 uur
Zo. 24 febr. 9.30 uur

Eucharistie

Frank Lemmens

Gem.koor ‘t Goirke

Regenboog koor
Gem. Koor de Bron

BIJSTERSTEDE
DATUM
Za. 2 febr. 16:00u.
Za. 16 febr.

16:00u.

VIERING
Eucharistie

VOORGANGER
Tarsis Siswanto

WenC

Sjack Willemen
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ZANG

KRONIEK
Overleden

12 jan. 2019 Jan van Antwerpen
19 jan 2019 Gerrie Staps – Konings
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81 jaar
93 jaar

Concert Hasseltse kapel

Op dinsdag 5 februari vindt er in de Hasseltse kapel weer
een concert plaats dat verzorgd zal worden door de
violiste Lidewij
van der Voort en de bekende luitist Fred Jacobs.

Lidewij van der Voort viool
Fred Jacobs - luit
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Op het programma getiteld 'Rembrandt's oren' (dit in het
kader van het Rembrandtjaar) staat muziek uit de 17de
eeuw van o.a. John Jenkins, Dario Castello en Marco
Uccelini. Muziek die allemaal afkomstig is uit een collectie
van een tijd- en stadsgenoot van Rembrandt, Antoni
Pannekoeck. Deze Antoni Pannekoeck (?-1679) was
indertijd een van de zes officiële stadsmusici van
Amsterdam. Rembrandt en Pannekoeck zullen elkaar zeker
gekend hebben, daar zij immers in contact stonden met
dezelfde opdrachtgever, namelijk de stad Amsterdam. De
collectie geeft een mooi inzicht in het muziekleven van
Amsterdam in de 17de eeuw dat, in weerwil van het
traditionele beeld, zeer bloeiend was en op een hoog
niveau stond. Alle nieuwste muziekedities uit Antwerpen en
met name Venetië waren er verkrijgbaar zo leert deze
verzameling van Pannekoeck
Kaarten à € 12,-- kunnen worden besteld via
cultuurprogramma@hasseltsekapel.nl of telefonisch op
013-4681089.
Het concert begint om 20.15 uur. De kapel is open vanaf
19.45 uur.
U bent van harte welkom!
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