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Augustus 2019 
 
 

In deze aflevering: 
- Niks te klagen.  
- Viering Maria ten Hemelopneming. 
- Aanbod Bijbelvereniging. 
- Algemene gegevens. 

 
 
Niks te klagen 
 
Vergeet niet te bidden 
in tijden van vreugde.  
 
Vergeet niet te danken 
voor al wie of wat je lief is. 
 
Vergeet niet het bidden 
als alles goed gaat.  
 
Niks te klagen?  
God zij dank gezegd! 
 

Paulien van Bohemen. 
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       lokatie Montfortkerk 

 

Viering Maria ten Hemelopneming.  

Op zondag 18 augustus vieren we als 
geloofsgemeenschap het feest van Maria ten 
Hemelopneming. We doen dat in de geest van 
Montfort.                                                                     
Montfort is een groot vereerder van Maria. In 
zijn tijd, maar ook in onze tijd , wordt /werd 
vaak gedicussieerd over de plaats van Maria. 
Montfort gaf zijn visie in veel van de cantieken 
die hij schreef. Wiel besteedt daar uitgebreid 
aandacht aan in zijn boek "Maria en 
Mariaverering".                                                                                  
De cantieken zijn vertaald en op muziek gezet. 
Een ad hoc samengesteld koor o.l.v. Sonja van 
den Dries, zal de cantieken zingen in de viering 
waarin Wiel voorgaat. 

Wat zou het mooi zijn als onze kerk vol zit met mensen die Maria een warm 
hart toedragen en zich daarmee plaatsen in de rij van volgelingen van 
Montfort. Wiel zal ons in de schriftuitleg zeker de weg wijzen. 
Wij nodigen u uit in de viering van 9.30 u in de Montfortkerk. 
 
Aanbod Bijbelvereniging. 
De bijbel is de grondslag voor ons 

geloven. Als woord van God biedt 

het richting aan ons leven. Zelf 

lezen in de bijbel is binnen de 

katholieke traditie geen 

vanzelfsprekendheid. Jammer, 

want door lezing en overdenking, 

kan de bijbel een verrijking en 

verdieping geven aan je 

geloofsleven.  

Misschien is de aanschaf van een bijbel een te grote financiële uitgave. De 
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Bijbelvereniging heeft een groot aanbod aan bijbels die zij gratis ter 

beschikking stellen. Zoals een 5-delige bijbeluitgave in grote letters, maar ook 

bijbels in allerlei talen. Via www.bijbelverening.nl kunt u het aanbod bekijken 

en als er een bijbel is die u aanspreekt, ook een bestelling doen. Er wordt 

alleen een bijdrage in de verzendkosten gevraagd. 

 

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  
 
 
 
 

 
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: 
- Seniorenpastoraat. 
- Thuis bij Peerke. 
- Zomerfestival 2019. 
- Vaatwasser. 
- Vieringen komende periode. 

 
 

Seniorenpastoraat. 

Voor het seniorenpastoraat van september een bijbelthema: “Vrouwen in 
Genesis” 

http://www.bijbelverening.nl/
mailto:info@parochiepeerkedonders.nl
mailto:devlaspit@parochiepeerkedonders.nl
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We hebben afgelopen voorjaar het 
bijbelboek Ruth bekeken. 
Dit keer zullen we nader ingaan op de 
vrouwen in Genesis.  
We kennen de namen van Eva, van Sara, 
van Rebekka en Rachel. 
Het is heel interessant om eens wat beter 
naar de verhalen te kijken en de rol die ze spelen. 
Dat doen we niet de hele middag want er moet ook tijd zijn voor een gezellig 
praatje onder het genot van koffie/thee. 
Van harte welkom op vrijdag 13 september 2019 om 14.15 uur in het 
parochiecentrum. 
  

Thuis bij Peerke 

Voor een lekkere maaltijd 

en een gezellig praatje. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

 

 
Courgettesoep 

met spekjes 

*** 
Runderchipolata’s 

met worteltjes en aardappelgratin 

*** 
   Appelroomtaart  
 
Wanneer : Woensdag, 11 september 2019 
Tijd  : 18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur) 
Waar  : Parochiecentrum Hoefstraat 201 
Kosten : €5,00 
Opgeven : Telefonisch (06-30790093), per e-mail     

thuisbijpeerke@hotmail.com of op het 
parochiecentrum (op werkdagen tussen 9.00u en 
11.30 uur) 
(vanaf maandag 21 augustus t/m vrijdag 6 september) 

mailto:thuisbijpeerke@hotmail.com
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Zomerfestival 2019. 
Zomerfestival Oud Noord, 4e editie. 
Voor het 4e achtereenvolgende jaar organiseert de werkgroep “Samen op 
Stap” het Zomerfestival. Het doel is om oudere mensen ook in de 
zomerperiode, als kinderen en kleinkinderen op vakantie zijn, een gezellig 
samenzijn te kunnen aanbieden. De werkgroep doet dit in samenwerking met 
ContourdeTwern en de parochie Peerke Donders. 
Het parochiecentrum aan de Hoefstraat is daarbij dit jaar 3 keer gastvrouw 
van het Zomerfestival. 
Begin juli was er een kermis georganiseerd en door het mooie weer kon het 
zelfs in de prachtige tuin.  
Twee weken later was het begin- en eindpunt van een busreis naar de 8 
Zaligheden en de landlopersroute. Een excursie die door de grensstreek van 
Nederland en België voerde met een tussenstop in Turnhout, waar de lunch 
werd gebruikt in het parochiecentrum van de Sint Pieterskerk. De laatste 

tussenstop was bij Kolonie 
Merksplas, een plek met 
geschiedenis. 
Op 1 augustus was koor Jukebox 
te gast en werd de middag 
afgesloten met een barbecue.  
Op 15 augustus is in 

wijkcentrum ’t Spoor de laatste middag geweest: een middag met een Indisch 
tintje. 
Het was een geslaagde zomer-activiteit 
en volgende jaar hoopt de werkgroep 
haar eerste lustrum te vieren. 
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Vaatwasser. 
De nieuwe vaatwasser is er!!! 
Alles bij elkaar is er er ruim € 400,= gedoneerd voor 
dit prachtige apparaat dat sinds een week staat te 
pronken in de keuken van het parochiecentrum. 
Ze wordt heel heet, is zuinig met energie, met een 
beetje zeep maakt ze alles glanzend schoon en je 
hoort haar bijna niet. 
Het is een zeer welkome aanwinst. 
Iedereen heel erg hartelijk bedankt voor uw 
bijdrage. 
 
Vieringen komende periode. 
Kapel Parochiecentrum, Hoefstraat 201. 
Maandag, dinsdag en vrijdag    08.15 uur Viering. 
 
Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124.  
Zondag 18 augustus  11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua. 
Zondag 25 augustus 11.00 uur Eucharistieviering . 
Zondag 1 september 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua. 
Zondag 8 september 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor. 
Zondag 15 september  11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantiqua. 
Zondag 22 september  11.00 uur Woord- en communieviering 

  m.m.v. Resurrexit. 
Zondag 29 september 11.00 uur Woord- en communieviering  

m.m.v. Cantiqua. 
 
 
Woonzorgcentrum Padua, Paus Adriaanstraat 60.  
Zaterdag 17 augustus 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 24 augustus 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 31 augustus 16.00 uur Woord- en communieviering. 
Zaterdag 7 september 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 14 september 16.00 uur Woord- en comminieviering. 
Zaterdag 21 september 16.00 uur Eucharistieviering. 
Zaterdag 28 september 16.00 uur Woord- en comminieviering. 
 


