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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 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. In de 
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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:  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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Parochiecentrum:  Hoefstraat 201   
                                   5014 NL  Tilburg 
telefoon:                  013-207 0127  
Gerard Stevelink:  06-4979 2756 
website: www.parochiepeerkedonders.nl 
e-mail: devlaspit@parochiepeerkedonders.nl 
bank:                   NL22 RABO 0151 2171 30 

 

In deze aflevering: 
- Terugblik Kerstmis 2018. 
- Terugblik op de kerstpakkettenactie. 
- Switchviering. 
- Seniorenpastoraat. 
- Thuis bij Peerke. 
- Neem even de tijd om gelukkig te zijn. 
- Vieringen komende periode. 

 
Terugblik Kerstmis 2018. De kerstperiode is een tijd waarin veel mensen de 
weg naar de kerk weten te vinden. Daarmee ook een uitgelezen mogelijkheid 
om mensen onze parochie aan elkaar te tonen en te laten proeven. Want wij 

zijn een gemeenschap van mensen die samen 
de boodschap van Jezus proberen uit te dragen. 
En dat hebben we met elkaar gedaan. Een 
prachtig concert van Cantiqua met Muzemento. 
Sfeervolle vieringen met de Zonnebloem.  De 
groepen van de scholen die in de afgelopen 
maand onze kerk 
hebben bezocht. 
Samen met de 
Surinaamse 
gemeenschap een 
mooie 
kerstbijeenkomst. De 
bloemsiergroep die 

voor een prachtige en stijlvolle kerstversiering heeft 
gezorgd in een zorgvuldig gepoetste kerk.  
 

mailto:devlaspit@parochiepeerkedonders.nl
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De kerststal die een nieuwe opstelling kende en is opgezet door een kleine 
groep enthousiaste mensen.  
Alle beelden en toebehoren die weer van zolder gehaald en teruggebracht 
zijn. De verdere aankleding van de kerk met doeken en telkens wisselende 
decors. De mooie vieringen van kerstavond en 1e kerstdag waarin veel zorg is 
besteed aan teksten en zang. Want ook al onze koren zijn al weken bezig om 
zich het kerstrepertoire eigen te maken. De kosters, acolieten en lectoren die 
geen moeite teveel is. De ploeg die mensen welkom heet. De lichtjes in de 
gekleurde potjes die het portaal van de kerk tot een sfeervol welkom en tot 
ziens maakten. De vertelster, acteurs en pianist van het kerstverhaal voor 
peuters en kleuters. De intieme vieringen in het parochiecentrum op 2e 
kerstdag en oudejaarsavond. Het kerstdiner van Thuis bij Peerke en al die 
pakketten die gemaakt en bezorgd zijn. En dan de mensen die voor koffie/thee 
zorgen. Dat de boekjes gevouwen worden. Dat alles maakt dat we een 
prachtige decembermaand mochten beleven met en voor een grote groep 
mensen. Grote dank voor alle inzet en we gaan er in 2019 weer een fantastisch 
jaar van maken. Dat kan vooral als iedereen ook een financieel steentje 
bijdraagt om ook de toekomst veilig te stellen.  
Alvast dank en blijf elkaar nabij!  
Gerard 
 
Terugblik op de kerstpakkettenactie. 
Met de kerstdagen zijn de meeste mensen het liefst bij familie, om gezellig 
samen te eten, spelletjes te doen, misschien wat cadeautjes uitpakken… maar 
er zijn ook mensen in Tilburg die niet veel te besteden hebben, of die weinig of 
geen familie hebben. Om deze reden houden we bij de Mandala elk jaar een 
kerstpakkettenactie, zodat ook deze mensen met kerst verrast worden en 
weten dat er aan hen gedacht wordt. 
Het begin: 
Deze kerstpakketten actie begint altijd met het inzamelen van zoveel mogelijk 
levensmiddelen, verzorgingsspullen en anderen giften. En ook dit jaar kwam er 
weer van alles binnen, waaronder tassen vol met etenswaren, drinken en 
enveloppen met giften. Daarnaast is er tijdens de actie ook nog een mooi 
samenwerking ontstaan, tussen de Mandala en Wijkcentrum De Wissel. 
Waardoor nog eens een mooie subsidie van ‘Verrijk je wijk’ binnen kwam voor 
de kerstpakkettenactie. 
 



 

~ 7 ~ 
 

De volgende fase: 
Na het inzamelen begint de 
volgende fase van de 
kerstpakkettenactie, namelijk het 
samenstellen van kerstpakketten 
en kerstpresentjes. Hiervoor 
kwamen alle jongeren van de 
Mandala samen en werden zij nog 
eens versterkt door de 
hulptroepen van de Wijkcentrum 
De Wissel. We waren gelukkig met 

een hoop mensen, die allemaal meteen aan de slag gingen. De taken werden 
verdeeld; naast een team dat de dozen vouwde en dicht-tapete, coördineerde 
iemand anders hoe de dozen moesten worden ingepakt (groot gezin, 
alleenstaande, enz.), en pakte de rest in tweetallen de dozen in. De spullen 
waren door de ruimte verdeeld op categorie, zoals pasta, brood, drinken, 
koffie/thee, enz. Daardoor was het alsof je bij het inpakken van de dozen aan 
het winkelen was, hoe leuk is het 
als je van alles uit mag zoeken en 
je er niet schuldig over hoeft te 
voelen dat je te veel hebt gekocht? 
En als je daarnaast ook nog eens 
een ander er gelukkig mee maakt… 
De sfeer zat er goed in, met 
kerstliedjes op de achtergrond 
waren we binnen twee uur klaar 
met het inpakken. De spullen die 
over waren werden verdeeld over 
dozen die naar Pater Poels gaan. 
Binnen no-time werden ook deze 
dozen ingepakt en voorzien van 
een kerstpapiertje en kerstwens. 
Daarna moest er nog opgeruimd worden, maar met zo veel handen was ook 
dit zo gedaan. 
Voor iedereen was deze avond enorm geslaagd en een goed begin van de 
feestdagen. De snelheid en vrolijkheid waarmee iedereen de hele avond te 
werk ging, daar zou de kerstman met zijn kerst-elfen team jaloers op zijn… 
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Switchviering. 
Op zaterdag 2 februari verzorgt Switch een viering in de Petrus Donders kerk. 

Het thema van deze viering is “Aan het licht”. Jezus 
wordt in de tempel voorgesteld aan God. Zijn ouders 
laten hem in al zijn kwetsbaarheid, zachtheid en 
tederheid zien. Het is een Joodse traditie om 40 dagen na 
de geboorte met je kind naar de tempel te gaan en iets 
te offeren. In de tempel is Simeon. In de ontmoeting met 

Simeon wordt ons duidelijk hoe 
bijzonder Jezus is. Ieder van ons is 
bijzonder. Ieder van ons heeft iets 
kwetsbaars, zachts en teders in zich. 
Je laat het alleen niet altijd zien; het 
komt niet altijd aan het licht. 
Misschien omdat je niet durft, of 
omdat je niet meer weet dat je het 
in je hebt. Wie weet wat voor moois 
er zichtbaar wordt als jij jezelf laat 
zien.   
Wie mag jou zien?   
Kom je mee vieren?  
Wanneer:   Zaterdag 2 februari om 19.00 uur  
Waar:    Petrus Donderskerk,    Enschotsestraat 124, Tilburg 
 

Seniorenpastoraat. 

De volgende  bijeenkomst van het seniorenpastoraat is op vrijdag 8 februari 
om 14.15 uur. De koffie staat voor iedereen klaar en er is ruimte voor een 
praatje. Waar het deze keer over gaat is nog niet helemaal zeker.  

Misschien gaat het wel over “balans” als 
reactie op de actie Kerkbalans die 
momenteel alle aandacht vraagt. Of zou 
de bijbellezing die deze week actueel is 
een uitgangspunt kunnen zijn voor 
mooie gesprekken. Het zou zo maar 
kunnen dat er een ander onderwerp ter 
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sprake komt en we hier samen bij stil staan. Kortom 
laat u verrassen en onderdompelen in een fijne sfeer van 

samen-zijn. U bent van harte welkom. 
 
 

Thuis bij Peerke  

Voor een lekkere maaltijd  

en een gezellig praatje.  

Iedereen is van harte welkom! 

 

 

 

Goed gevulde erwtenoep 
Met roggebrood en spek 

* * * 

Dame Blanche 
met slagroom 

 

 
Wanneer : Donderdag, 28 februari  
Tijd  : 18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur) 
Waar  : Parochiecentrum Hoefstraat 201 
Kosten : €5,00 
Opgeven : Op het parochiecentrum, in de Petrus Donderskerk,  
                            per telefoon (06-30790093)   
                            of per mail via thuisbijpeerke@hotmail.com  

  (vanaf maandag 28 januari tot uiterlijk  
   vrijdag 21 februari oktober 2018) 

 

 

Neem even de tijd om gelukkig te zijn. 
Neem even de tijd, héél even maar, om je naaste te zien - te ontmoeten op je 
weg. Neem even de tijd, héél even maar, om in stilte Zijn schepping te 
bewonderen op je weg.  
Neem even de tijd, héél even maar, om te genieten en dankbaar te zijn op je 
weg. Neem even de tijd, héél even maar, om te denken dat elke nieuwe dag 
een gave, maar ook een opgave is op je weg.  

mailto:thuisbijpeerke@hotmail.com
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Neem even de tijd, héél even maar om te kijken waar je kunt helpen op je 
weg. Neem ook de tijd om gelukkig te zijn door uit jezelf te treden, ruimte te 
geven aan de ander op je weg.  
 
Vieringen komende periode. 
Kapel Parochiecentrum, Hoefstraat 201. 
Maandag, dinsdag en vrijdag    08.15 uur Viering. 
 
Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124.  
Zondag 27 januari 11.00 uur Woord- en communieviering m.m.v.  

Dameskoor. 
Zaterdag 2 februari 19.00 uur Switchviering. 
Zondag 3 februari  11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua 
Zondag 10 februari  11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Pramisi. 
Zondag 17 februari 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua. 
Zondag 24 februari 11.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. 
     Resurrexit. 
Zondag 3 maart  11.00 uur Woord- en communieviering: Carnaval. 
 
Woonzorgcentrum Padua, Paus Adriaanstraat 60.  
Zaterdag 26 januari 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 2 februari 16.00 uur Woord- en communieviering. 
Zaterdag 9 februari 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 16 februari 16.00 uur Woord- en communieviering. 
Zaterdag 23 februari 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag  2 maart 16.00 uur Woord- en communieviering: Carnaval. 
 
 

 

ZIELSGELUKKIG 
 

Als je wacht 
met gelukkig zijn 

tot alle problemen zijn opgelost 
kun je lang blijven wachten.  


