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Nieuwsbrief  
Aflevering 2019-7 
Juli 2019 
 

In deze aflevering: 
- Niet zomaar zomer. 
- Bedankbrief Theo Raaijmakers. 
- Diaconie in de parochie Peerke Donders, deel 3 
- Algemene gegevens. 

 
Niet zomaar zomer 
 
Laat de zomer niet  
zomaar de zomer zijn. 
 
Laat de zomer niet  
gedachteloos aan je 
voorbijgaan. 
 
Geniet bewust van 
het licht en de schaduw,  
de vrijheid en elkaar 
de rust op straat 
je tuin of je balkon 
je reis en je thuiskomen.  
 
Laat de zomer niet zomaar lopen. 
Omarm de zomer!  
 

Paulien van Bohemen. 
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Bedankbrief Theo Raaijmakers. 
Beste Eerste-Communiecanten, Ouders, Pastors, Vrijwilligers en –sters, Koren 
en Dirigenten, Kosters, Collectanten en alle andere Medewerkers en –sters!! 
 

Eindelijk dan een berichtje 
van mij, allereerst om alle 
kinderen alsnog te 
feliciteren, die hun Eerste 
Communie hebben gedaan 
dit jaar!! En ik hoop dat 
het voor jullie een hele 
mooie viering en een hele 
mooie dag is geworden, 
waar jullie nog lang aan 
zullen terugdenken!!  
Ik heb met jullie 

meegeleefd op een afstandje en werd door mijn zus op de hoogte gehouden 
van hoe het allemaal verliep in de verschillende kerken en  parochies. Ik was 
weer enorm onder de indruk met hoeveel inzet en enthousiasme er is gewerkt 
en met hoeveel energie er naar die speciale dagen is toegeleefd. 
Ik wil jullie ook allemaal heel erg van harte bedanken voor het hele mooie 
bedrag dat jullie bij elkaar hebben gespaard voor de kinderen en jongeren in 
Cochabamba, Bolivia!! Wij zijn daar enorm blij mee en heel dankbaar voor, 
want wij kunnen met dat geld daar weer heel wat doen en dat zal dan vooral 
gaan naar de studies en de scholing van onze kinderen en jongeren. Wij krijgen 
gelukkig steeds meer kinderen, die naar school gaan, maar we moeten er 
vooral bij meisjes ook wel voor zorgen dat ze op school blijven!! En dan als het 
even kan ook nog de middelbare school afmaken en misschien iets doen van 
een hogere opleiding aan een technische school of aan de universiteit. De 
ouders van die kinderen, als ze al in beeld zijn, kunnen dat meestal niet 
betalen en wij doen ons best om zoveel mogelijk van die kinderen en jongeren 
te helpen. En dat kan alleen maar als er mensen zijn zoals jullie, die ons helpen 
om te betalen voor al die onkosten. Jullie denken dan misschien dat jullie niet 
zo veel hebben opgehaald, maar met zo´n bedrag kunnen wij daar toch heel 
wat doen!! Blijf daarom ook alsjeblieft doorgaan met die steun voor de 
kinderen en jongeren in Cochabamba!! Het geld komt naar mij en gaat van mij 
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rechtstreeks naar het project van de kinderen en jongeren en er blijft dus niks 
aan de strijkstok hangen!! Ga zo door!! 
Beste mensen, nogmaals van harte proficiat voor alle kinderen, die hun Eerste 
Communie deden en ik hoop dat jullie vooral doorgaan om in het leven goede 
mensen te worden, die iets overhebben voor andere mensen, die het niet zo 
goed hebben. Jullie hebben bij dit speciale feest al laten zien, dat jullie dat 
kunnen en dat is een van de belangrijkste zaken van die hele viering! Jullie 
hebben niet alleen aan jullie zelf gedacht, maar ook aan armere mensen in een 
ander deel van de wereld en dat is fantastisch!! Heel veel dank aan jullie 
allemaal!! En ook nogmaals veel dank aan alle andere mensen, die de dag van 
de Eerste Communie tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt, iedereen die 
er, op wat voor manier dan ook, aan heeft meegewerkt! 
Met de hartelijke groeten en de allerbeste wensen voor iedereen!! 
 
Theo Raaijmakers. 
 
Diaconie in de parochie Peerke Donders – Deel 3 
 
In de vorige nieuwsbrieven hebt u over de inlooplunch en het 

verwijsspreekuur kunnen lezen. Deze keer neem ik u mee naar PSV, niet de 

voetbalclub maar de Projectgroep Sociale Voorzieningen. Een stukje over het 
werk van Hans en Til Wouters uit de Montfort. Een bevlogen stel met een 

bijzonder project. Veel leesplezier. Renee.  

➢ Wat de afgelopen weken in het nieuws was: 

TILBURG - Niet de bestaande regelingen, maar mensen zelf moeten leidend 
zijn bij de aanpak van armoede in Tilburg. ,,Het begint bij het besef dat de 
beweging vanuit de persoon zelf moet starten." 

Dat betoogde wethouder Esmah Lahlah tijdens een lezing in het Peerke 
Donders Paviljoen in Tilburg. De expositie ‘Arm in arm met Peerke’vertelt daar 
de geschiedenis van ruim 200 jaar armoede en armoedebestrijding in Tilburg. 
De partijloze wethouder werkt aan nieuw beleid voor armoedebestrijding en 
bestaanszekerheid.  

Meer impact door maatwerk, zo bepleitte Lahlah. ,,De professional zal moeten 
aansluiten bij het gevoel en de leefwereld van de inwoner. Ondersteuning 
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moet gericht zijn op meedoen in de samenleving: als vrijwilliger, als werkende 
of misschien als mantelzorger. We moeten niet enkel compenseren wat 
iemand niet heeft, maar vooral ook activeren wat iemand wél kan. Het begint 
bij het besef dat de beweging vanuit de persoon zelf moet starten. We moeten 
present zijn bij die persoon en steunen zoveel als kan.” 

Gezien op tv: Nederland is een van de rijkste landen ter wereld, maar ook 
hier wonen arme mensen. En dat worden er steeds meer. De andere kant 
van Nederland op RTL 5 laat zien hoe zij leven. 

1 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens van 930 euro per maand. En 
ondanks dat de economie steeds beter draait, stijgt dat aantal. Wie zijn zij en 
hoe weten ze zich elke maand weer te redden? 

60 euro per week. 
De andere kant van Nederland volgt gezinnen en huishoudens in Rotterdam, 
Tilburg, Groningen, Utrecht, Deventer en Heerlen. Zij laten zien hoe zij er op 

hun eigen manier het beste van proberen te maken. Met soms niet meer dan 

60 euro in de week om alles van te doen. 

Macaroni met smac. 

Sommige van hen eten de hele week macaroni smac om genoeg over te 
houden voor het zondagsuitje. Anderen sparen een maand voor een bezoekje 

aan de ballenbak of maken zelf hun wasverzachter. En hoe organiseer je een 

no budget date als je net verliefd bent? De lange rijen voor de pinautomaat op 
de dag dat de toeslagen worden gestort laten zien dat zij niet alleen staan. 

Dat er momenteel veel aandacht is voor armoede in de wijk stemt tot 

tevredenheid maar we zijn er uiteraard nog lang niet…  

Sinds jaren bestaat er binnen de gemeenschap van de Montfort-toren een 
werkgroep die zich ”Projectgroep Sociale Voorzieningen” noemt.  Deze richt 
zich met name op het maatschappelijke werk binnen de kerk:  diaconie 

genaamd.  
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Al jaar en dag wordt vanuit de gemeenschap in Tilburg Noord een beroep 

gedaan op deze werkgroep. Het gaat dan met name om een kleine financiële 

bijdrage.  

En nog steeds komen er aanvragen binnen. We merken ook dat met name in 

de wintermaanden het aantal toeneemt. Het is ook fijn dat het Rondetafel 

Huis ons weet te vinden. Als ze daar even niet meer weten hoe in een specifiek 
te handelen, wordt een beroep op ons gedaan. En daar doen we het voor, 
mede dankzij de financiële hulp van de Vincentiusgroep. 

Hans en Til Wouters 

 
 
 
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  
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Jos Vingerhoets neemt afscheid van Gemengd Koor 
De Bron 
 
Al bijna 48 jaar is Jos Vingerhoets het boegbeeld van Gasgothe, dat in 
2012 is opgegaan in het huidige Gemengd Koor De Bron. Als oprichter 
en dirigent heeft hij vanaf 26 augustus 1971 met heel veel 
enthousiasme en passie het koor gebracht waar het nu is. 
In de loop van 2018 heeft Jos, in goed overleg met zijn echtgenote 
Ingrid, besloten om op 70-jarige leeftijd  zijn loopbaan als dirigent van 
Gemengd Koor De Bron te beëindigen. Dat moment is nu helaas bijna 
daar. Afscheid nemen doe je niet zomaar, zeker niet als je zoveel 
betekend hebt voor het koor en de parochie. 
Jos Vingerhoets zal op zondag 25 augustus 2019 voor de laatste keer 
zijn koor dirigeren tijdens een feestelijke mis in zijn kerk van het Goirke; 
aanvang 9.30 uur. Aansluitend is er een receptie in de kerk waar u Jos 
persoonlijk kunt begroeten. 
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Schemavieringen 
GOIRKESEKERK 

 
GOIRKESEKERK 
 

DATUM TIJD VOORGANGER DIENST ZANG 

Zo.  14 juli  2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie 
 

 

Zo.   21 juli  2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie  

Zo.   28 juli  2019  9.30 uur Theo te Wierik  Eucharistie 
 

 

Zo.   4 aug.  2019  9.30 uur Renee v.d. Fuhr  W&C 
 

 

Zo.  11 aug. 2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie  

Zo.  18 aug. 2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie  

Zo.  25 aug. 2019  9.30 uur Frank Lemmens 
 

Eucharistie  

 
BIJSTERSTEDE 
 

DATUM TIJD VOORGANGER DIENST 
 

Za.   20   juli 2019        16:00 uur Frank Lemmens Eucharistie 

Za.    3 aug.  2019        16:00 uur Renee v.d. Fuhr  W&C 

Za.   17 aug. 2019        16:00 uur Frank Lemmens Eucharistie 

Za.   31 aug. 2019        16:00 uur Tarsis  Siswanto 
Renee v.d. Fuhr 

Eucharistie 

 


