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Nieuwsbrief  
Aflevering 2019-1 
Januari 2019 

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 van 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, Eerste Communie, 
Vormsel en huwelijk. We doen dat 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 tevens door 
activiteiten als het seniorenpastoraat, de inlooplunch of een 
driegangenmaaltijd bij “Thuis bij Peerke”.  
Voor de jongeren is er het Jongerenpastoraat en de Mandala. Onze 
parochiecentra zijn dagelijks open voor allerlei praktische zaken, maar 
evengoed voor een kopje koffie of een goed gesprek. 
Wij moeten deze dienstverlening echter geheel zelf betalen. Daarom kloppen 
we 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 vier 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, dan kunt u contact opnemen via telefoon 
en email (zie algemene gegevens). 
Wij vertrouwen op uw steun en willen u bij voorbaat hartelijk danken. 
 
Samen kerst vieren. 
De Parochie Peerke Donders heeft de mooie traditie om op 1e Kerstdag haar 
deuren te openen. Niet alleen de kerkdeuren voor de vieringen maar 
bovendien 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. De 
kerstbroden zijn gehaald, er zijn 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, vertrekt 
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 bood 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 belofte 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. Geen wonder dat de laatste vrijwilligers  
pas rond half tien moe maar tevreden de kerk verlieten. 
 
Paters Tarsis en Dandan.  
Het afgelopen jaar hebben we bij diverse 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 na te gaan op welke wijze beiden 

of één van hen actief bij onze parochie betrokken kon 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:  www.parochiepeerkedonders.nl 
e-mail:    info@parochiepeerkedonders.nl 
bereikbaar:  013-207 0127 (van 09.30 – 12.30 u.) 

voor noodgevallen (08.00 – 20.00 u.): 06-5199 0105 
bank:   Rabobank, rekeningnummer NL28 RABO 0304 9188 57  
 
 
 
 

 

mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
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JKL gaat stoppen! 
Zo’n 47 jaar geleden werd er in de Lucaskerk aan de Lage Witsiebaan een 
jongerenkoor opgericht: Jongerenkoor St Lucas.  
In al die jaren heeft JKL 

• vele leden gekend, 

•  vrijwel maandelijks  gezongen in een viering in de Lucaskerk, de 
Kievitshorst of  Het Kruispunt, 

• gezongen op bruiloften van leden, 

• gezongen op begrafenissen, 

• een aantal JKL kinderen voortgebracht, 

• gezongen op tv bij een tv-mis, 

• 2x het jongerenkorenfestival in Rijsbergen gewonnen,  

 
Parochiecentrum Frater Andreas 
Lage Witsiebaan 83-85 – 5042 DP  Tilburg 
Op werkdagen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur 
Telefoon:        013 – 207 01 27 
Rabobank:     NL26 RABO 0151 2133 72 
Website:        www.parochiepeerkedonders.nl 
 E-mail:           fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl 

In deze aflevering: 
- JKL gaat stoppen 
- Vervoer gezocht 
- Openingstijden parochiecentrum Lage Witsiebaan 
- 25 jaar priester 
- Wie kan er nog zingen? Zing dan mee 
- Boeken in de kerk 
- Wij gedenken 
- Gedoopt 
-          Vieringen voor de komende periode 

http://www.parochiepeerkedonders.nl/
mailto:fraterandreas@parochiepeerkedonders.nl
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• eigen composities gezongen, 

• veel leuke koorkampen en stranddagen gehad, 

• Op 24 december 2018 de laatste mis gezongen. 
 
Ja, u leest het goed! 24 december jl was de laatste keer dat JKL gezongen heeft 
in een mis. Na 47 jaar houdt het koor op te bestaan, een tekort aan leden 
zorgt dat er geen andere keuze gemaakt kan worden dan te stoppen, alhoewel 
dit met pijn in het hart gaat. 
Maar JKL zou JKL niet zijn, als het dit afscheid niet met onze trouwe luisteraars 
zou vieren. 
We willen ieder dan ook bij deze van harte uitnodigen voor ons 
afscheidconcert op zaterdag 9 februari. 
Die avond zullen we in de huidige bezetting zingen en spelen, halverwege de 
avond worden we vergezeld door oud-comboleden en oud-leden, die samen 
met ons zorgen dat het afscheid van JKL niet zonder glorie gaat. 
Aan het einde van het concert is er voor u gelegenheid een vrijwillige bijdrage 
te geven. Dit is bedoeld om de kosten voor het concert te kunnen dekken. Al 
het geld daarboven doneren we aan een goed doel. Onze voorkeur gaat uit 
naar een doel dat gericht is op jongeren in Tilburg, naar projecten voor 
jongeren en muziek. Weet u zo’n doel dan horen we dat graag. 
Kunt u zaterdag 9 februari niet aanwezig zijn, dan willen we u vanaf deze plek 
bedanken voor het vertrouwen en de support die u ons de afgelopen 47 jaar 
heeft gegeven. We hebben graag voor u gezongen. Voor alle anderen: we zien 
u graag op 9 februari! 
 
Nog even een rijtje: 
Wat: afscheidsconcert JKL; 
Wanneer: zaterdag 9 februari aanvang 20: 00 uur; 
Waar: Lucaskerk, Lage Witsiebaan. 
 
Voor meer informatie: jongerenkoorsintlucas@gmail.com  
 

mailto:jongerenkoorsintlucas@gmail.com
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Vervoer gezocht 
Twee mensen uit onze parochie komen graag naar de Lucaskerk, maar hebben 
daarvoor vervoer nodig dat er nu niet is. Het gaat om een mevrouw uit de 
Hyssopstraat en een mevrouw uit de Kievitshorst. Natuurlijk gaat het in 
overleg en zij verwachten echt niet, dat u elke week paraat staat.  Bent u 
bereid om een van beide dames af en toe op te halen en terug te brengen, 
mail dan naar: pastor.paulien.vanbohemen@parochiepeerkedonders.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden parochiecentrum Lage Witsiebaan 
Het parochiecentrum aan de Lage Witsiebaan is vanaf 1 februari op de 
woensdagochtend gesloten. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staan de 
medewerkers op het centrum graag voor u klaar tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 
 
 
25 jaar priester 
Maandag 28 januari viert pater Tarsis Siswanto MSC dat hij 25 jaar priester is. 
Een groot deel daarvan is hij actief geweest in zijn geboorteland Indonesië. De 
laatste jaren in Nederland. Sinds vorig jaar is hij overste van de groep MSC-ers 
die aan de Lage Witsiebaan 101 wonen en is hij betrokken als assistent-
priester bij onze parochiegemeenschap. Wij feliciteren hem van harte met dit 
bijzonder jubileum. 

mailto:pastor.paulien.vanbohemen@parochiepeerkedonders.nl
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Wie kan er nog zingen? …Zing dan mee! 
Ieder koor in onze parochie vindt het fijn als er uitbreiding komt van het aantal 
mensen dat kan en wil zingen. Altijd welkom dus om jouw stemgeluid te laten 
klinken. Maar heel dringend doen we een beroep op sopranen voor ons 
uitvaartkoor Vita Nova. Het uitvaartkoor is, samen met voorgangers die zorgen 
voor een persoonlijke uitvaart, vaak het liturgische visitekaartje van onze 
toren Frater Andreas voor mensen die zelden of nooit naar de kerk komen. 
Het uitvaartkoor draagt met haar zang keer op keer bij aan een sfeervol en 
troostrijk afscheid van dierbare medeparochianen. Om die kwaliteit te kunnen 
blijven bieden is aanvulling van het koor met een aantal sopranen nodig. Iets 
voor u? Meer informatie? Laat het weten door een mailtje naar 
pastor.sjack.willemen@parochiepeerkedonders.nl of op werkdagen tussen 
9.30 en 12.30 uur bellen naar 013-2070127. 
 
 
 

 
 
 
Boeken in de kerk 
We zijn een aantal bibliotheken in onze parochie aan het opruimen. Vanaf 
zondag 3 februari zal er een aantal weken in de Lucaskerk een tafel staan met 
daarop boeken en tijdschriften die we voor een klein prijsje te koop 
aanbieden. De opbrengst van de verkoop gaat naar de Inlooplunch.  
 
 

 

mailto:pastor.sjack.willemen@parochiepeerkedonders.nl
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WIJ GEDENKEN  

15 december  Piet van Beers    92 jaar 
23 december  Karel van Gulik    80 jaar 
26 december  Anthonet Starmans - Mouwen  88 jaar 
1 januari  Peter van Ierland   71 jaar 
3 januari  Corry Loose – van Wezenbeek  92 jaar 
7 januari  Joke Raaijmakers - Swaans  89 jaar 
15 januari  Ine van Vught - Hobbelen  84 jaar 
17 januari Anny van Corven – van Santvoord 88 jaar 
18 januari Johanna van Riel   93 jaar 
19 januari Jan Geboers    90 jaar 

GEDOOPT 

6 januari Jin van Lieshout 

 
 
 

10 februari Lucaskerk Sop en Zeepplank 
Wereldwinkel 
Amnesty International 

10 februari Kruispunt Sop en Zeepplank 
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WEEKENDVIERINGEN IN DE KOMENDE PERIODE 
 

Duynsberg 

26 jan. 17.30 Woord en communie Sjack Willemen samenzang 

2 febr. 17.30 Woord en communie Sjack Willemen samenzang 

9 febr. 17.30 Eucharistie Marijn v.d. Laar samenzang 

16 febr. 17.30 Woord en communie Frits Heijltjes samenzang 

23 febr. 17.30 Eucharistie Marijn v.d. Laar samenzang 

2 mrt. 17.30 Woord en communie Sjack Willemen samenzang 

 
 

Kruispunt 

27 jan. 9.30 Eucharistie Marijn v.d. Laar WBK 

3 febr. 9.30 Woord en communie Sjack Willemen samenzang 

10 febr. 9.30 Eucharistie Marijn v.d. Laar samenzang 

17 febr. 9.30 Woord en communie Frits Heijltjes samenzang 

24 febr. 9.30 Eucharistie Marijn v.d. Laar LAHK 

3 mrt. 9.30 Woord en communie Sjack Willemen Tropicals 

 

Lucas 

27 jan. 11.00 Eucharistie Marijn van de Laar samenzang 

3 febr. 11.00 Gezinsviering 
Presentatie 
communicantjes 

Frank Lemmens 
Geert Eijsbouts 

KIFA 

10 febr. 11.00 Eucharistie Marijn van de Laar LAHK 

10 febr. 16.00 Kleuterkerk Werkgroep  

17 febr. 11.00 Woord en communie Frits Heijltjes WBK 

24 febr. 11.00 Eucharistie Marijn van de Laar L’Esprit 

3 mrt. 11.00 Gezinsviering Frank Lemmens 
Paulien v. Bohemen 

KIFA 
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