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Pastorale: Advent 
 

Een mevrouw, bekend gezicht uit onze parochie, sprak mij 

eens aan op het Wagnerplein. Een gesprekje was gewenst en 

een paar dagen later gingen we ervoor zitten. Uit haar verhaal 

sprak dat in de loop der jaren angst haar leven was gaan 

beheersen. Overal zag ze gevaren. In de grote wereld om ons 

heen en niet minder in haar eigen leven rondom kinderen en 

kleinkinderen.  

 

Gezonde angst is goed en houdt je een beetje op je hoede. 

Niet zomaar de straat oversteken of onbesuisd een mes 

vastpakken. Ongezonde angst is iets heel anders, die verlamt 

je en maakt dat je geen stap meer durft te zetten in het leven. 

Angst kan je op een dwaalspoor zetten. Als je eenmaal in de 

greep bent van angst, dan loert overal het gevaar. In het 

verkeer, in de stijging van de waterspiegel, in de stikstof-

problematiek, in mensen die een andere taal spreken dan de 

onze. Angst voor arbeidsmigranten, voor werkloosheid, voor 

mensen die op een andere manier tot God komen. Angst voor 

ziekte, voor de dood, voor het einde van de wereld.  

 

In sommige kringen hoor je voortdurend waarschuwingen: 

‘Kijk uit, wees voorzichtig, vertrouw niemand.’ Ieder mens 

kent angst, het begint al heel jong. Angst om niet goed 

genoeg te zijn, angst om niet serieus te worden genomen. 

Angst om niet mee te kunnen doen met de gymles of om niet 

gevraagd te worden voor een feestje. En het moet mij van het 

hart… met het ouder worden lijkt het wel of je je bewuster 

wordt van de gevaren die dreigen in onze wereld. Soms is het 

zelfs beklemmend. Wat is waar, wat is niet waar van alle 

berichten die op ons afkomen?  
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Wensen wij elkaar een gelukkig 
nieuwjaar 

Nieuwjaarsreceptie van 

Parochie Heikant/Quirijnstok, 

Stichting Peerke Donders 

en Ronde Tafelhuis 

Datum: zaterdag 18 januari 

Plaats: Ronde Tafelhuis (Wagnerplein 4) 

Tijd: 16.00-18.00 uur 
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Gelukkig overheersen, als je goed kijkt, vooral de andere 

momenten; momenten van vertrouwen. Hoeveel mensen 

komen we niet tegen die voortdurend bezig zijn om het goede 

voor elkaar te krijgen? Een man die iedere zaterdag in het 

Zorgcentrum de stoelen klaarzet zodat de viering gehouden 

kan worden. Een Somalische man die op bezoek gaat bij een 

zieke collega in het ziekenhuis. Mensen die hun kerstpakket 

willen afstaan aan iemand die leeft in armoede. Een vrouw die 

zich wekelijks buigt over een vrouw uit Afrika die zo graag 

onze taal wil leren, maar nu eenmaal niet gezegend is met een 

talenknobbel. Waar zou zij overigens allemaal bang voor zijn, 

nu zij veilig is in ons land? 

 

Gelukkig komen wij ook mensen tegen voor wie angst heel ver 

weg lijkt. Mensen die leven vanuit vertrouwen dat het goed 

komt met onze wereld; die vooral het oog willen richten op 

het goede, schone en ware. Mensen die, soms onbewust, 

aanvoelen dat ergens in onze wereld een kiem is gelegd van 

Gods aanwezigheid.  

 

Advent zet ons op weg om toe te leven naar het Licht, naar de 

komst van God in onze wereld. Een tijd waarin wij het ook 

letterlijk licht willen maken, kijk maar om je heen. In de 

Advent, op weg naar kerst, komen wij meer dan ooit mensen 

op het spoor die in woord en daad willen laten zien dat zij de 

hoop willen laten zegevieren. Mensen die iets willen geven 

van hun eigen overvloed. Mensen die iemand in huis opnemen 

die zonder huis of haard is. Mensen die de ander tegemoet 

gaan met goede wensen en lieve gebaren.  

Advent is uitzien naar het Licht, verwachtingsvol toeleven 

naar het goede dat komen gaat. De geboorte van het Kind is 

toch niets anders dan de menswording van die hoop. Advent 

is op reis gaan op de weg van angst naar vertrouwen.  

 

Thea van Blitterswijk, pastor 

 

Adventsactie 2019: Het vuur doorgeven 
 

Zr. Paula aan het woord: Op 6 december vieren we St. Nicolaas. Meestal is Father Peter verkleed als St. Nicolaas; hij deelt 

cadeautjes uit: chocolade, speelgoed en een boek.  

 

Vanaf midden november starten we met de voorbereiding voor Kerstmis. De kinderen van de dagopvang maken samen met de 

leerkrachten cadeautjes, die ze met Kerst uitdelen. Met de hulp van de zusters maken ze een adventskrans voor thuis. In de 

weekenden tijdens de Advent, is een optocht waarbij de zusters, vergezeld met een aantal kinderen, de komst van Jezus 

aankondigen. Ze lopen in een optocht door de straten van Zsámbék samen met een ezel, ze zingen liedjes en begeleiden zichzelf 

op instrumenten. Ook oefenen de kinderen tijdens de advent voor het kerstspel. Met Kerst geven ze een uitvoering in het 

Josephinum voor de oudere mensen en treden ze op voor hun ouders.  

 

Rond 20 december is er een kerstlunch voor de gezinnen van de kinderen van de dagopvang, tijdens deze lunch krijgen ze hun 

kerstcadeautje. De tafels worden feestelijk gedekt, ook staan er kaarsen op de tafels. Op 27 december vieren we het kerstfeest 

voor andere gezinnen uit het dorp. We beginnen met een mis in de parochiekerk en daarna komen ongeveer 400 mensen naar 

ons huis. Ze worden getrakteerd op een lunch onder de klanken van zigeunermuziek en het spelen van een tombola.  
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Ter ondersteuning van het werk van de zusters Norbertinessen in Zsámbék is de werkgroep Zsámbék is de hele advent op zondag 

na de vieringen in de Mariakerk aanwezig. Ook dit jaar zullen we o.a. kaarsen en kerststukjes verkopen. In de liturgie wordt 

aandacht besteed aan het project en stellen wij u in de gelegenheid om uw adventsbijdrage aan het werk van de zusters bij ons 

af te geven. Wij zorgen dan dat het op de goede plaats terecht komt. We zamelen geld in, zodat er weer gezorgd kan worden 

voor een gezellige kerstmaaltijd voor 400 mensen en zodat er ook wekelijks voedselpakketten uitgedeeld kunnen worden in de 

winter voor de meeste armen, kinderen en dakloze ouderen. In totaal voor ongeveer 150 gezinnen. Uw kunt uw gift natuurlijk 

ook overmaken op bankrekeningnummer: NL06 RABO 01080566 86 t.n.v. Norbertijnen Tilburg Zsámbék, De Schans 95, 5011 EN 

Tilburg. Voor meer informatie over dit project kunt u ons ook mailen: norbertijnenwgzsambek@gmail.com. Wij danken u nu 

alvast voor uw gulle gaven en wensen u fijne feestdagen en een heel goed en voorspoedig 2020!  

 

Werkgroep Norbertijnen Tilburg Zsámbék 

 

Uw steun is onze toekomst 
 

Levenstestament 
Naast een testament, waarin u kunt aangeven wat er na uw overlijden moet gebeuren met uw nalatenschap, kennen we 
een levenstestament. Met een levenstestament beschikt u niet over uw nalatenschap na uw overlijden, maar over 
beslissingen tijdens uw leven als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Een levenstestament moet -net zoals een testament- 
worden opgemaakt door een notaris. 
 
Het kan gebeuren dat u door een ziekte of een ongeluk wilsonbekwaam wordt. In uw levenstestament kunt u een 
vertrouwd persoon of personen in uw omgeving aanwijzen, die - namens u zelf- gemachtigd wordt of worden om uw zaken 
te regelen. Denk dan bijvoorbeeld aan uw bankzaken en belastingzaken. Zo’n machtiging kunt u ook van toepassing 
verklaren voor medische aangelegenheden. 
 
Het kan voorkomen dat u moet worden opgenomen in een zorginstelling en niet 
meer in uw eigen huis kunt terugkeren. In zo’n geval kan uw gemachtigde in 
plaats van uzelf, uw huis verkopen. Mogelijk heeft u een bedrijf en in die situatie 
kunnen zaken geregeld worden door de gemachtigde om uw belangen te 
behartigen.  
 
Geert Dollevoet, vicevoorzitter Parochiebestuur 

 

Zilveren Gregoriusmedaille voor Koos Scheffers 
 

Op zondag 23 juni werd de conventsviering in de Mariakerk opgeluisterd door het Tilburgs 

Gregoriaans Koor onder leiding van Jan Janovcik. Aan het slot van deze mooie viering had pastor 

Arockiadaos nog een verrassende mededeling in petto. Koos Scheffers, met zijn 83 jaren het oudste 

actief lid van het koor, werd naar voren geroepen en in het zonnetje gezet. In zijn toespraakje 

memoreerde Arockiadoss het feit dat het T.G.K. regelmatig de eredienst opluistert, niet alleen in de 

Mariakerk maar in verschillende kerken in Tilburg en omgeving.  

 

Deze gelegenheid is aangegrepen om Koos Scheffers, die al vele jaren actief betrokken is bij onze 

parochie, eens extra in het zonnetje te zetten. Koos is al vele jaren vrijwilliger in de aandachtgroepen 

voor nabestaanden, als koster en in de verzorging van de gebedsvieringen in Zorgcentrum De 

Heikant. Deze zomer bereikte Koos de mijlpaal van 25 jaar lid van het Tilburgs Gregoriaans Koor. 

Naast zijn andere activiteiten op kerkelijk gebied is met name dit feit voor het bisdom aanleiding 

geweest om aan hem de zilveren Gregoriusmedaille toe te kennen.  

 

Aan het slot van zijn toespraak overhandigde pastor Arockiadoss aan Koos de oorkonde en de zilveren medaille met draagspeld. 

Vervolgens werd de onderscheiding bij de jubilaris opgespeld door zijn vrouw Christien, terwijl koor en kerkgangers hem een 

spontaan en warm “Lang zal hij leven” toezongen.  

Tot slot sprak Koos nog een kort dankwoordje, waarna hem, samen met zijn familie en de andere koorleden met hun partners, 

nog een gezellig feestje wachtte in De Oude Stokerij.  

 

Frans Hermans  

mailto:norbertijnenwgzsambek@gmail.com
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De pastores in norbertijns verband (XVII) 
 

In 1973 moet zich een kleine schok in het leven van Thea van 

Blitterswijk hebben voorgedaan. Het gezin Van Blitterswijk 

verhuisde vanuit Den Haag naar een nieuwe wijk in Tilburg, 

Quirijnstok. Ooit heeft ze verteld dat zij zich als leerlinge van 

de Maria Mavo in een vreemd land waande: de leerlingen en 

mensen in haar omgeving spraken een onverstaanbaar 

dialect. Toch is in deze wijk een levenslange liefde voor 

Tilburg-Noord ontstaan. Die liefde is inmiddels wederzijds: 

Thea is in Noord een boegbeeld geworden van alles waar de 

norbertijnen voor staan. En zij mag zich sinds 

donderdagavond 15 november 2018, toen zij benoemd werd 

tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, ook nog eens een BK’er 

noemen: een bekende kruikenzeiker. 

 

Haar CV is indrukwekkend. Thea begon haar loopbaan, na een 

opleiding Arbeidsmarktpolitiek Personeelsbeleid, als 

personeelsadviseur in het kloosterverzorgingshuis van de 

Zusters van Liefde aan de Oude Dijk, werd aansluitend 

stafmedewerkster bij het Missionair Servicecentrum aan de 

Bredaseweg en stond van 1997 tot 2002 aan het roer van de 

Boomgaard, het inloopcentrum van het toenmalige AZC dat 

vanuit religieuze instellingen in de stad tot stand was 

gekomen. 

 

Veel eerder al had zij kennisgemaakt met de norbertijnen van 

de Mariakerk op de Schans. Deze kennismaking heeft haar 

verdere leven getekend. Zij werd in 1989 secretaris van het 

parochiebestuur en werd in 1999 de eerste vrouwelijke 

pastoraal medewerker. Het was een drukbezet bestaan, maar 

het weerhield er haar niet van om in 2000 Theologie en 

Levensbeschouwing 

te gaan studeren aan 

de Fontys Academie. 

Anno 2019 is Thea in 

de parochie verant-

woordelijk voor litur-

gie en diaconie. Sinds 

het overlijden van Ben 

Jansen is zij bovendien assistent-team-leider van de pastores. 

Never a dull moment! 

 

Parel aan de kroon 

Thea heeft zich van meet af aan ingezet voor mensen die in 

het buitenland hulp nodig hadden en voor mensen uit het 

buitenland die het in ons land moeilijk hebben. In haar jonge 

jaren heeft zij vrijwilligerswerk in Mozambique gedaan, zij was 

twee decennia lid van de werkgroep Tilburg-Miskolc 

(Hongarije) en is sinds 2010 een van de voortrekkers in de 

bijzondere relatie tussen de norbertijnen in Nederland en die 

in het Hongaarse Zsámbék.  

 

De parel aan haar kroon werd echter de totstandkoming van 

het Ronde Tafelhuis, een interreligieus ontmoetingscentrum 

dat met een groot hart open staat voor alle 

bevolkingsgroepen en alle religies in Tilburg, en dat zijn er heel 

wat. In het Ronde Tafelhuis wordt zichtbaar dat integratie en 

een interculturele samenleving wel degelijk maakbaar zijn. 

Met dank aan met name Thea van Blitterswijk.  

 

Hein Wilsens 

 

Kerstconcert van Stella Vocalis 
 

Het kerstverhaal is overbekend. Het spreekt aan: een gezin 

voor wie geen plaats is, de geboorte van een baby, de komst 

van herders en wijzen met geschenken. Omgeven door 

romantiek met lichtjes en muziek ontroert het iedereen. Maar 

staan we wel stil bij het mysterie? Waar het eigenlijk om gaat: 

het wonder dat God aan het licht komt in een mens. Hoe kijken 

we naar deze Blijde Boodschap: zakelijk, ver van ons bed, een 

geschiedenis van toen? Of een mooi verhaal, maar natuurlijk 

onzin? Letterlijk, precies zo gebeurd? We worden in dit kerst-

concert met teksten en muziek uitgenodigd met andere ogen 

te kijken, verwonderd en met de ogen van een kind. Dan gaat 

het kerstverhaal echt leven. Ogen, oren en hart openzetten 

om het wonder van Kerstmis te beleven. Het raakt ons 

allemaal. 

 

Het koor Stella Vocalis bestaat uit enthousiaste en geoefende 

zangers uit Midden- en West-Brabant. Het koor staat sinds de 

oprichting onder leiding van Sonja van den Dries en verzorgt, 

samen met diverse begeleiders, waaronder Rick Muselaers, 

regelmatig, op verzoek, muzikale ondersteuning bij vieringen 

in Oosterhout, Tilburg, Rijen en Dongen. Jaarlijks verzorgt het 

koor een gevarieerd kerstconcert met samenzang. Dit jaar is 

dat op zondagmiddag 22 december om 15.00 uur in de 

Norbertinessen Priorij Sint-Catharinadal te Oosterhout. Op 

het programma staan klassieke en hedendaagse 

kerstliederen. Natuurlijk zullen ook de traditionele 

kerstliederen niet ontbreken die gezamenlijk gezongen gaan 

worden. Diaken Jan Joosten zal er als verteller van het 

Kerstverhaal een hedendaags tintje aan geven. De toegang is 

gratis. Na afloop zal er een deurcollecte worden gehouden.  
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De fakkel brandend houden: in gesprek met Harrie van den Berg 
 

Sommigen zeggen dat Berna et Lucerna verwijst naar twee 

Zwitserse steden: Bern en Luzern, maar mijn gesprekspartner 

weet wel beter. Hij is de bedenker van het motto van het 

liturgisch jaar van onze parochie. Geïnspireerd door het 

wapen van de Abdij van Berne wil de Latijnse tekst zo veel 

zeggen als Houdt de Fakkel van Berne Brandend.  

 

“Berna et Lucerna,” legt pastor Harrie van den Berg me uit, 

“betekent letterlijk Berne als fakkel. Het begon allemaal in dat 

kleine gehuchtje Berne aan de Maas. Daar vind je de 

oorsprong van onze abdij. Vandaag de dag is er niet veel meer 

van over dan een oude waterput: de put van Berne. Maar het 

is aan ons vieren in deze Norbertijnse parochie Heikant-

Quirijnstok om iets van dat vuur en licht brandende te houden, 

om de beweging die in Berne een aanvang nam in beweging 

te houden. Frappant, dat iets dat in zo’n klein gehuchtje in 1134 

ontstond, zich zo wereldwijd verspreid heeft. Niet alleen in 

het Bisdom Den Bosch liet de Abdij van Berne van zich horen 

door middel van pastoraat in Haarsteeg, Vlijmen, Elshout, 

Engelen, Bokhoven, Hedikhuizen en Lithoyen. Allemaal heel 

oude parochies die door Norbertijnse pastoors werden 

bediend. Buiten onze landsgrenzen realiseerde de Abdij 

stichtingen in de V.S., India en Duitsland.” 

 

Wat is de betekenis van 

dit licht van Berne? 

“Norbertus stond voor 

een vita mixta. Niet al-

leen binnen in het kloos-

ter, maar ook naar buiten 

in de maatschappij moest 

het licht worden ge-

bracht. Actie en contem-

platie heet dat. Ook op 

sociaal en liturgisch vlak 

is er veel vanuit Berne 

gegroeid en tot ontwik-

keling gebracht. De be-

roemdste Norbertijn op 

maatschappelijk gebied 

was zonder twijfel Pater 

van den Elsen. In Tilburg 

is er een plein naar hem 

genoemd. Hij kwam op 

voor de boeren en liet 

hen kennis maken met de 

coöperatieve beweging. ‘Waarom ieder afzonderlijk vier 

dorskasten gekocht? Doe het samen om beurten met één.’ Hij 

stond ook aan de wieg van de Boerenleenbank, de latere 

RABO. Misschien draait hij zich om in zijn graf, wanneer hij 

verneemt hoe banken vandaag de dag werken.” 

 

“Na het Tweede Vaticaanse Concilie heeft onze abdij een 

voortrekkersrol vervuld op liturgisch gebied. Besloten was dat 

de leken zouden deelnemen aan het liturgisch gebed. 

Volkszang werd gestimuleerd. In onze abdij werden een 

zangpater en een preekpater aangesteld, die de Norbertijnse 

parochies afgingen met instructies voor de priesters.”  

Hoe ziet Harry dat het licht van Berne brandend wordt 

gehouden in onze parochie? 

“Ik bewonder Jan Claassen en Thea van Blitterswijk die het in 

deze tijd volhouden, die voor de interreligieuze dialoog gaan 

en de interkleur van de verschillende culturen in het Ronde 

Tafelhuis, en die iedere zondag met zo’n honderd gelovigen 

liturgie vieren.” 

 

Welke rol heeft het licht van Berne 

in zijn persoonlijke leven gespeeld? 

“Ja, wat is roeping? Inspirerend 

waren voor mij die witheren bij ons 

in het dorp. Wat zijn dat voor 

mensen? Die hebben het toch maar 

goed. Lekker rondwandelen in dat 

kasteel. In het dorp deed de grap de 

ronde dat men twee broeders had 

zien lopen die samen een 

bonenstaak droegen. Het was een 

geprivilegieerd bestaan. Studie buiten het dorp was voor mij 

niet mogelijk én zo’n klein manneke met de kruiwagen laten 

lopen dat wordt niks, zei onze vadder. Ik was geen studax en 

had best moeite met het gymnasium. Wel ging ik steeds meer 

van de liturgie houden. Witte heren met Gregoriaans gezang. 

Mooie stemmen. Predikanten met donderpreken.” 

 

“Toen ik intrad werd me niet gevraagd door te studeren. Ik 

werd naar Eindhoven gestuurd en was daar korte tijd 

catecheet op de LTS. In 1969 werd ik op voordracht van de abt 

door de bisschop benoemd tot pastor in de Heikant. Het 

leefde al wel langer om in een parochie te gaan werken. De 

vita mixta kreeg nu pas handen voeten. Niet alleen maar 

bidden, maar Ora et labora, zodat je veel kunt betekenen voor 

de maatschappij. Het convent van de priorij onderhield slechts 

twee getijden, het ochtend- en het avondgebed. We hadden 

veel diensten, uitvaarten en huwelijken. We bedienden drie 

kerken, Onze Lieve Heer kwam genoeg aan zijn trekken, en 

het pastoraat kostte heel veel tijd.”  

 

“Ik ben begonnen in het verlengde van mijn werk als 

catecheet met de voorbereiding van de communie en het 

vormsel op scholen. Mijn zorg was niet het ziekenhuis. Ik 

waardeer het daarom nog steeds om in een team te mogen 

werken. In mijn eentje pastoor zijn? Dat had ik niet 

volgehouden. Je hoeft het ook allemaal niet te kennen. Maar 

met het wegvallen van Toon Derks bleek dat ik ook zieken en 

stervenden kon begeleiden. Die losbol kreeg ook daar de 

smaak van te pakken. Mijn fakkel is een pastorale fakkel. Ik wil 

dicht bij de mensen zijn. Mijn pastoraal hart is goed aan bod 

gekomen. Het contact met de scholen was heel rijk aan 

ontmoeting. Niet alleen met kinderen, maar ook met de 

leerkrachten en de ouders. Veel vrijwilligers zijn zo 

gerekruteerd. Ik fietste veel rond en kende veel mensen van 

scholen. Dat heeft veel huwelijksmissen opgeleverd. Hier op 

de Heikant was het goed gemixt. Niet te veel bidden, maar 

vooral veel en goed werk doen. 

 

Hans Happel 
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Nieuws uit het Ronde Tafelhuis 
 

10 december: Dag van de rechten van de mens 

Avond rondom juridische en morele dilemma’s bij de terugkeer van kinderen en vrouwen uit IS-kampen. Met 

prof. dr. Anton van Kalmthout, Europees mensenrechtendeskundige, en Floor van Berkel, manager 

jongerenwerk RNewt. 

 

Filmavond: Le Grand Bain 

Wat doe je als je een gedeprimeerde Franse man bent met een buikje en op de rand zit van een midlifecrisis? Precies! 

Synchroonzwemmen! Ook de trainster, een voormalig zwemkampioene, heeft haar portie ellende wel gehad. Samen vormen ze 

een hecht team en krijgen ze langzaam weer het gevoel dat ze ertoe doen. Een prettige mix van een sociale komedie en een 

sportfilm.  

Dinsdag 17 december, inloop: 19:00 uur, start film: 19:30 uur, afsluiting: 22:00 uur.  

Entree: € 4,00 (inclusief koffie/thee). 

 

Jamsessie: De Muzikale Huiskamer van Tilburg-Noord 

Met open muziekavonden bieden we een podium voor zowel beginnende als meer ervaren muzikanten. Ook mensen die houden 

van gezelligheid en luisteren naar muziek zijn altijd welkom! Niets voor niets zijn we dé muzikale huiskamer van Tilburg-Noord. 

Wij beschikken over een drumstel, piano, keyboard, djembés en een onwijs gezellige sfeer. Alleen (bas)gitaristen moeten hun 

eigen instrument meenemen. De deuren gaan op 19:00 uur open en sluiten om 23:00 uur. U bent welkom om langs te komen 

wanneer u wilt! De jamsessies zijn een samenwerking tussen het Ronde Tafelhuis, de Kleurrijke Mama’s en Peto Music 

Productions. 

Woensdag 18 december, inloop: 19:00 uur, start: 19:30 uur, afsluiting: 23:00 uur.  

Gratis toegankelijk. 

 

Januari: Maand van het jodendom 

Donderdag 9 januari: een avond ‘Verhalen uit het jodendom’ 

Vrijdag 17 januari: Relitour brengt een bezoek aan de Joods-Liberale Synagoge 

(Willem II-straat) 

Maandag 27 januari: Holocaust Memorial Day in Kamp Vught, met rondleiding door 

de nieuwe expositieruimte en een gesprek met wethouder Esmah Lahlah en Dion 

van den Berg (van de vredesorganisatie PAX) 

Donderdag 30 januari: ‘Door de ogen van een ander’ met gedetineerde vrouw en 

haar begeleidster uit de penitentiaire inrichting Nieuwersluis. Het thema is de 

voorbereiding op het leven in de maatschappij na terugkeer uit de gevangenis. 

 

Voor meer informatie over deze en andere activiteiten, zie www.rondetafelhuis.nl. 

 

Wereldwinkel, Fair Trade 
 

Met veel plezier staan wij, de dames van de werkgroep Kerk & Wereld, over het 

algemeen elke eerste zondag van de maand achter de toonbank van de kleine 

wereldwinkel achter in de Mariakerk. In december staan we er trouwens op 8 en 

22 december! Ons winkeltje is niet te vergelijken natuurlijk met de mooie grote 

Fair Trade Wereldwinkel in de Nieuwlandstraat 39, maar het gaat toch immers om 

de goede bedoeling: werknemers in onderontwikkelde gebieden een eerlijk loon 

laten krijgen voor het product dat zij maken. Zo willen wij uitbuiting tegen gaan. 

 

Heel wat trouwe kerkgangers komen een kijkje nemen naar de uitgestalde spullen 

en vooral nu Sinterklaas en de Kerstman in aantocht zijn wordt er gevraagd naar 

leuke kleine cadeautjes. We hebben bijvoorbeeld kerstengeltjes, heel kleine kerststalletjes, leuke fotolijstjes, mooie sieraden en 

vrolijke tassen. Zo ook leren portemonneetjes en heel mooi: vogeltjes op een lieve troostkaart. De prijzen zijn vriendelijk en blijven 

over het algemeen beneden de 15 euro. Er zijn al kleine cadeautjes voor 3 euro.  

 

Wanneer u als lezer van Mooi Meegenomen ook een kijkje wilt komen nemen: van harte welkom … en fijn als u ook iets van uw 

gading vindt. We zijn overigens te klein voor pinbetalingen. Tijdens het ‘winkelen’ kunt u trouwens ondertussen genieten van 

een lekkere kop koffie of thee. Tot ziens in de Mariakerk. 

 

Werkgroep Kerk & Wereld 
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Liturgievieringen in onze parochie 
 

DOOR DE WEEK zijn er in onze parochie de volgende liturgische vieringen: 

o ochtendgebed (lauden) van maandag t/m zaterdag om 8.00 uur en avondgebed (vespers) van maandag t/m 

vrijdag om 18.15 uur, beide met de norbertijnse gemeenschap in de Norbertuskapel (zij-ingang Mariakerk) 

o eucharistieviering of gebedsdienst 

• op dinsdag om 9.45 uur in stiltecentrum van Zorgcentrum 'De Heikant' 

• op dinsdag om 14.30 uur in kapel van Peerke Donderspark 

• op woensdag om 9.30 uur in het Ronde Tafelhuis 

• op iedere eerste vrijdag van de maand om 9.45 uur in stilteruimte van Zorgcentrum 'De Heikant'. 

 

IN HET WEEKEINDE zijn er in onze parochie de volgende 

liturgische vieringen: 

 

o Zorgcentrum ‘De Heikant’, zaterdag 17.30 uur 

o Eucharistieviering of woord- en communieviering 

• 7 december 

• 14 december 

• 21 december 

• 28 december 

• 4 januari 

• 11 januari 

• 18 januari 

• 25 januari 

• 1 februari 

 

o Norbertuskapel (Mariakerk), zondag 09.15 uur 

o Eucharistieviering of woord- en communieviering 

• 8 december 

• 15 december 

• 22 december 

• 29 december 

• 5 januari 

• 12 januari 

• 19 januari 

• 25 januari 

• 2 februari 

 

o Mariakerk, zondag 10.30 uur 

o Conventsviering 

• 8 december met Tilburgs Gregoriaans Koor 

• 15 december met Vrijwilligerskoor 

• 22 december met Tilburgs Gregoriaans Koor 

• 29 december met cantor 

• 5 januari met Vrijwilligerskoor 

• 12 januari met Cantiqua 

• 19 januari met cantor 

• 25 januari met cantor 

• 2 februari met Stella Vocalis 

 

o Ronde Tafelhuis, zondag 10.30 uur  

o Viering voor Groot en Klein 

• 8 december 

• 22 december 

• 12 januari 

• 26 januari 

 

Koffiedrinken: elke week na de viering van 10.30 uur in de 

Mariakerk. Iedereen is daar van harte welkom! 

In december is de Wereldwinkel in de Mariakerk aanwezig op 

8 en 22 december. 

 

Bijzondere vieringen in deze periode: 

 

24 december: Kerstavond 

16.30 uur RTH viering voor Klein en Groot 

18.00 uur ZCH m.m.v. Cantabile 

  MK m.m.v. koor De Bron 

19.30 uur RTH viering voor Groot en Klein 

20.00 uur MK m.m.v. Cantiqua 

22.00 uur MK m.m.v. In Between) 

 

25 december: Eerste Kerstdag 

09.15 uur MK 

10.30 uur MK m.m.v. Stella Vocalis 

 

26 december: Tweede Kerstdag 

10.30 uur MK 

 

 

1 januari: Nieuwjaarsdag 

10.30 uur MK (met cantor) 
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Het Kerstfeest elders op de wereld 
 

“Vandaag is in de stad van David uw redder geboren. Glorie aan 

God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in 

wij Hij een welgevallen heeft” (Lc. 2,11-13) 

 

We zouden het bijna vergeten door alle kerstfolders, 

kerstshows, overdaad aan luxe gerechten in de winkels en 

vakantieplannen: de essentie van het Kerstfeest. De geboorte 

van Jezus om vrede te brengen op aarde. De 

kerstboodschappenstress doet maar al te makkelijk de 

belangrijkste boodschap vergeten: de boodschap van vrede. 

Vrede zoals de Romeinen die al kenden, de Pax Romana, was 

de tijd tussen twee oorlogen. Er werd niet gevochten, de 

soldaten rustten uit. Maar vrede als afwezigheid van oorlog 

en strijd is niet de vrede die bedoeld wordt met de vrede van 

Kerstmis. Met Kerst gedenken we de geboorte van Jezus. 

Jezus werd mens om ons in contact te brengen met God. De 

God die je liefheeft, de God die je kent en de God die weet wat 

de bestemming is in je leven. Die God kennen, dát is de vrede. 

“Op aarde vrede onder de mensen”. Maar hoe vieren de 

mensen op aarde die vrede van Kerstmis? 

 

Polen: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia! 

In Polen vinden we het hoogtepunt van Kerstmis op 

Kerstavond. Na een periode van dagelijkse ochtend-

ceremonies gedurende de advent komt op Kerstavond de 

familie bij elkaar. De tafel is mooi gedekt met een wit 

tafellaken met daaronder wat hooi als symbool voor de 

armoede van Jezus. Eén plaats wordt gedekt maar blijft leeg. 

Symbolisch is het de plek voor de Heer, maar omdat niemand 

alleen mag zijn met Kerst ook praktisch; er moet altijd plaats 

zijn voor bijvoorbeeld een dakloze. Het moment dat de eerste 

ster aan de oostelijke hemel verschijnt, is het moment dat de 

gedachtenis aan de geboorte van Jezus begint. De familie 

verzamelt zich rond de tafel en de oudste persoon houdt een 

speciaal voor deze gelegenheid gebakken ‘Kersthostie’ 

omhoog. Deze ‘Oblatek’ ofwel ‘brood van liefde’ als symbool 

van Christelijke eenheid en verzoening is een wafel van 

ongegist deeg die wordt rondgedeeld. Ieder neemt er een 

stukje van terwijl gebeden wordt voor geliefden. Het diner op 

kerstavond bestaat traditiegetrouw uit twaalf gerechten (als 

verwijzing naar de twaalf apostelen). Als gevolg van een 

inmiddels herzien mandaat dat ooit strikte vasten en 

onthouding voorschreef op de dag voor Kerstmis, zijn deze 

gerechten nog steeds zonder vlees. Tegenwoordig wordt ook 

beweerd dat het vlees wordt weggelaten om de dieren die 

Jezus warm hielden in de stal te eren. Na het uitgebreide 

feestmaal is het tijd voor cadeautjes, waarna de hele familie 

naar de nachtmis gaat. 

 

 

 

Eritrea: ጽቡቕ ናይ ገና በዓል 

Christenen van de Eritrees Orthodoxe Kerk vieren Koptisch 

Kerstmis. Volgens de Ge’ez- of Juliaanse kalender, die de basis 

is voor alle christelijke religieuze aangelegenheden, wordt het 

Koptisch Kerstmis, ‘Leddet’ gevierd op 7 januari. Leddet 

betekent het einde van een 43 dagen durende periode van 

vasten; een periode waarin geen dierlijke producten worden 

gegeten. In de kerstnacht worden ook in Eritrea diensten 

gehouden. In sommige kloosters van vroeg in de avond tot 

diep in de nacht. Kerken zijn versierd met gekleurde lampen 

en engelenfiguren. Een speciaal brood, ‘Qurban’, wordt onder 

de gelovigen gedeeld. Het brood is versierd met een kruis in 

het midden, omgeven door twaalf punten die ook hier de 

twaalf apostelen symboliseren. Na de dienst gaat men naar 

huis, wordt de vasten verbroken en is het tijd voor de 

gezamenlijke ‘fatta’, een maaltijd van vlees en rijst. De dag 

erna, Leddet, komen families en gezinnen bij elkaar om samen 

te lunchen. Daarna wordt koffie gedronken, popcorn en 

zelfgebakken zuurdesembrood gegeten. Buren en vrienden 

worden bezocht en kinderen krijgen een klein geldbedrag, ‘El 

aidia’, voor speelgoed, snoep en ijsjes. 

 

India: क्रिसमस की शुभकामनाएँ 

Kerstvieringen vinden in India al vanaf begin december plaats. 

Christenen hangen een van papier gemaakte ster aan hun 

huis. Om ook niet-christenen uit te kunnen nodigen wordt de 

kerstviering zelf soms op de zondag in het weekend vóór 

Kerst gevierd. We zien hierin direct een belangrijk aspect van 

het Indiase kerstgevoel; ook ongelovigen bereiken met het 

evangelie. In een aangepaste prediking wordt uitgelegd 

waarom Christus op aarde is gekomen. Na afloop van deze 

dienst wordt er, hoe kan het ook haast anders, goed gegeten. 

Traditioneel is dit ‘Biriyani’, kip met kruiden en rijst. Op eerste 

kerstdag zelf staan de christenen vroeg op, trekken nieuwe 

kleren aan en gaan naar de kerk voor een korte dienst. Na de 

dienst is het tijd voor gebak met buren en vrienden, om de dag 

af te sluiten met een kerstdiner. In een multicultureel land als 

India vieren verschillende christelijke groepen Kerstmis. Elke 

groep doet dit met zijn eigen rituelen en tradities, die van 

regio tot regio kunnen verschillen.  
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Antillen: Bon Pasku! 

Op de Antillen neemt men met de ‘Misa di Aurora’, de 

dageraadsmissen, ruim de tijd om zich terdege voor te 

bereiden op het kerstfeest. Acht dagen, ruim een week lang, 

gaan de rooms-katholieke bewoners van de Benedenwindse 

Eilanden elke ochtend om vijf uur naar de kerk. De traditie van 

deze vroegmis is waarschijnlijk uit de Zuid-Amerikaanse 

buurlanden komen overwaaien. Naast het op gang brengen 

van het kerstgevoel staat voor veel mensen het bijwonen van 

deze missen voor het krijgen van vrede met en voor zichzelf 

en de wereld. Het is een voorbereiding op de komst van de 

Messias, de verlosser wordt begroet.  

Ook het sociale aspect speelt een rol: mensen ontmoeten 

elkaar na de mis buiten de kerk, drinken koffie en 

chocolademelk en eten ‘l’eter’, een s-vormig pindakoekje. De 

kerstdagen zelf viert men veelal in familiekring met goed eten 

en vooral tijd en aandacht voor elkaar.  

 

Zoveel landen, zoveel volken, zoveel mensen. Ieder met zijn 

eigen gebruiken, tradities en rituelen. Een prachtig scala aan 

symboliek om uitdrukking te geven aan die gedachtenis die 

ons christenen, waar ter wereld ook, verbindt. Mogen wij 

elkaar, in het verlengde van de kerstgedachte, ondanks onze 

verschillen blijven zoeken en vinden. Mogen wij altijd blijven 

geloven in een betere wereld, door Hem die ons verlossing 

bracht. 

 

Zalig Kerstfeest. 

 

Eveline Sitskoorn 

 

Een nieuwe abdijkerk in India 
 

Het stond al geruime tijd vast dat op 7 november van dit jaar 

bij de dochterstichting van Berne – de abdij van Jamtara – een 

nieuwe abdijkerk zou worden ingezegend. Als vader-abt van 

Jamtara mocht ik daarbij aanwezig zijn. Voorafgaande aan die 

bijzondere plechtigheid bezocht ik een aantal Norbertijnse 

gemeenschappen in het immense land India. Op 25 oktober 

landde ik na een vlucht van ruim 8 uur in Mumbai. De 

norbertijnen hebben daar een kleine gemeenschap aan de 

rand van enorme krottenwijken. 

 

Vanuit Mumbai zette ik enkele dagen later koers naar de 

deelstaat Kerala. Op een drietal plaatsen leven en werken 

daar norbertijnen. Van hieruit vertrok ik naar Tamilnadu aan 

de oostkust. Daar stonden mij bijzondere 

programmaonderdelen te wachten. Allereerst was daar de 

inzegening van een nieuw schoolgebouw in Thiruvetriyur 

waaraan mijn naam gegeven was; the abbot Denis Hendrickx 

school’. Een bijzondere plechtigheid in aanwezigheid van alle 

leerkrachten en natuurlijk de schoolkinderen zelf. Dan was 

daar – en dat is zeker een van de hoogtepunten geweest – het 

bezoek aan de geboortegrond van Arockiadoss, onze Indiase 

medebroeder uit Tilburg. Ik was te gast bij zijn ouders, zus, 

broer en nichtjes en neefjes. Ik aanschouwde het huisje en de 

waterput welke met steun van de vrienden van Tennamary tot 

stand waren gebracht. Via moeilijk begaanbare wegen 

bereikte ik de thuisbasis van Arockiadoss en het eenvoudige 

armoedige leven heeft indruk op me gemaakt. Met een 

tussenstop in het hooggebergte van Kerala – op de 

missiestatie Ooty – werd de rondreis beëindigd en werd via de 

luchthavens van Coimbre, Chennai, Calcutta koers gezet 

richting Jabalpur/Jamtara. 

 

Bij aankomst werd er nog druk gewerkt aan de nieuwe 

abdijkerk. Alles werd in gereedheid gebracht voor het grote 

gebeuren van de officiële ingebruikname van de nieuwe 

gebedsruimte als belangrijk centrum van dagelijks leven van 

de norbertijnen van Jamtara. Voor deze speciale gelegenheid 

was ook het Dagelijks bestuur van onze wereldwijde orde 

naar Jamtara gekomen. Zij hielden eerst hun halfjaarlijkse 

bestuursvergadering en vierden daarna op donderdag 7 

november daadwerkelijk de inzegeningsplechtigheden mee. 

Aan de vooravond op woensdag 6 november werd ik met het 

ordebestuur ontvangen bij bisschop Almeida van Jabalpur. 

Het werd een officiële ontvangst waarbij veel priesters van 

het bisdom aanwezig waren en waarbij natuurlijk uitgebreid 

gegeten moest worden. 
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De inzegening van de abdijkerk is een indrukwekkende bijna 3 

uur durende plechtigheid geworden: in een sfeervolle en met 

duizenden lichtjes aangeklede omgeving: een grote 

ontmoetingsplek in de openlucht, want na zo’n plechtigheid 

moet er wel door ruim 500 mensen gegeten kunnen worden. 

Norbertijnen en veel priesters van het bisdom werden aan de 

abdijingang onder luidruchtig tromgeroffel afgehaald. Bij de 

toegangspoort tot het kerkplein werd haltgehouden om de 

liturgische kleding aan te trekken. Danseressen begeleidden 

de lange stoet vervolgens naar de hoofdingang van de nieuwe 

abdijkerk. Generaal abt Jos Wouters mocht het lint 

doorknippen en de bisschop van Jabalpur zegende de 

aangebrachte gedenkstenen. Hij klopte op de deur om daarna 

met het hele gevolg binnen te kunnen trekken. Laat het 

nieuwe kerkgebouw aan de buitenkant een Indiase stijl zien, 

binnen treffen we heel wat westerse elementen aan: Een 

koorgestoelte zoals bekend van Berne en andere abdijen. 

Tijdens de plechtigheid werd de lezenaar voor de 

verkondiging gezegend en dat gold natuurlijk ook heel 

nadrukkelijk de altaartafel. Daar werd een relikwie van 

Norbertus aangebracht en het tafelblad werd grondig 

ingesmeerd met gewijde olie. En wat werd er uitbundig 

gezongen. 

 

Na afloop van de liturgische plechtigheid vond in een 

aangrenzende zaal een ontvangst plaats waarbij officiële 

gasten op traditionele wijze met bloemen en de 

overhandiging van een sjaal nadrukkelijk werden 

verwelkomd. Namens de moederabdij mocht ik vervolgens de 

dochtergemeenschap gelukwensen. Een dan volgt de 

ontmoeting onder het genot van verschillende lokale 

gerechten. Tot het middernachtelijk uur klonk uitbundige 

feestmuziek en voerde de aanwezige jeugd traditionele 

dansen uit.  

 

De volgende ochtend bleek er alweer veel opgeruimd te zijn. 

De hele nacht was er doorgewerkt. Op de ‘day after ‘werd 

voor de eerste maal het gemeenschappelijke ochtendgebed – 

de metten en de lauden – gevierd. Nog wat onwennig zaten 

we met elkaar in de koorbanken per slot van rekening was het 

voor velen een eerste maal dat zij op een dergelijke wijze een 

nieuwe dag openden. Met het maken van een groepsfoto 

voor de ingang van de abdijkerk en wat korte gesprekjes voor 

een lokaal tv-programma werden de feestelijkheden 

afgesloten. Enkele uren later zat ik in het vliegtuig dat mij van 

Jabalpur naar de immense stad Mumbai bracht. Vrijdagnacht 

9 november vloog ik van Mumbai terug naar Nederland om in 

de vroege ochtend mijn abdij weer te kunnen bereiken.  

 

 

Vermoeid vanwege de nagenoeg slapeloze nacht maar met 

een dankbaar gevoel keek ik terug op 16 bijzondere dagen. Je 

bent trots op de 50 medebroeders van Berne die in India zo’n 

geweldig pionierswerk hebben verricht en je bent o zo trots 

op die Indiase medebroeders die in de voetsporen van de 

mannen van Berne op veel plaatsen in India de evangelische 

boodschap verkondigen en daadwerkelijk doen. 

Missionarissen trokken van hier naar daar, nu is er meer en 

meer sprake van een omgekeerde beweging. De 

aanwezigheid van Arockiadoss in Tilburg-Noord is daar een 

levend bewijs van. Een wederkerigheid van gaan en komen, 

een wederkerigheid van leven en werken als bouwen aan een 

gemeenschappelijke samenleving voor morgen. 

 

Abt Denis Hendrickx 

 
 

MIVA 
 

Hartelijk dank dat u het werk van mensen zoals Clementine in 

Kameroen steunt met €231,85. Mede dankzij uw bijdrage kan 

MIVA-zuster Clementine ondersteunen met een auto. Met 

deze auto kan zij kansarme gezinnen en kinderen bereiken, 

voeden, onderwijzen en ondersteunen. Vanaf het kleine 

klooster in Bangang is het anderhalf uur rijden naar 

Bafoussam. Als het regent, is de weg onbegaanbaar en 

verandert deze in een modderstroom. De alternatieve route 

duurt dan ruim drie uur. Een auto is onmisbaar om de 

gezinnen te bereiken. In 

Kameroen zijn gelukkig 

meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er 2019 nog 

zes auto’s nodig, zodat zij nog meer families en 

gemeenschappen kunnen helpen. Nogmaals dank voor uw 

bijdrage, u draagt er direct aan bij om dit mooie project in 

Kameroen uit te breiden!  

 

Birgit Pans (MIVA) 
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Een klimaatneutrale kerst 
 

Het zal niemand zijn ontgaan dat het milieu weer hoog op de 

agenda staat van de politiek en daardoor van alle 

Nederlanders. We moeten in elk geval minder CO2 uitstoten 

om de klimaatdoelen te halen. Daarnaast blijken we nu ook 

‘ineens’ een enorm stikstofprobleem te hebben, waar de 

oplossingen nog lang niet voor gevonden zijn. Iedereen kan 

natuurlijk zijn of haar steentje bijdragen aan het verbeteren 

van het klimaat en milieu door ook tijdens de kerst goed op te 

letten. Toch wordt het daardoor niet minder gezellig! 

 

Kerstboom 

Het is niet bekend welk type kerstboom de minste milieu-

impact heeft: echte kerstbomen of kunstkerstbomen. 

Duidelijk is wel dat lang met de boom doen de milieubelasting 

vermindert. Herplant een echte boom na de feestdagen en 

gebruik een kunstkerstboom meerdere jaren. De belasting 

van het klimaat van een echte of kunstkerstboom (productie, 

transport en wegdoen) is ongeveer gelijk aan 25 kilometer 

autorijden. Je kunt dus beter een boom dicht bij huis kopen 

dan 10 kilometer op en neer rijden om een huurkerstboom of 

tweedehands kunstboom op te halen. Enkele tips: 

• Huur of adopteer een levende kerstboom. Je neemt dan 

tegen betaling van huur of statiegeld een boom in huis en 

levert hem na de feestdagen weer in. 

• Wil je een echte kerstboom en die later in de tuin planten, 

kies er dan een met een grote kluit in een pot, en geef veel 

water. 

• Ga je voor een kunstkerstboom, kies er dan een die lang 

meegaat of koop een tweedehands exemplaar. 

• Afgedankte kerstbomen leveren in afvalverwerking 

nauwelijks milieuvervuiling op. Kerstbomen die de 

gemeente inzamelt gaan naar een afvalenergiecentrale, 

de versnipperaar of naar de compost. In de 

afvalenergiecentrale komt wel CO2 vrij, maar verder geen 

schadelijke luchtvervuilende stoffen. Bovendien wordt 

een deel van de verbrandingsenergie in de energiecentrale 

teruggewonnen. Het composteren of het versnipperen 

van kerstbomen levert geen energie op, maar wel 

bruikbare producten (zoals bodemverbeteraar of 

bodembedekker). 

• Bij verbranding van kerstbomen op straat ontstaat wel 

luchtvervuiling.  

 

Kerstverlichting 

Bij kerst hoort kerstverlichting, en dat kan sfeervol én 

energiezuinig! Voor binnen en buiten zijn er kerst-ledlampen 

te koop met een warme uitstraling. Met ledverlichting in 

plaats van ouderwetse gloeilampjes bespaar je veel 

elektriciteit. Dat scheelt op je energierekening in de vaak dure 

kerstmaand. Hoe meer stroom je kerstlampjes verbruiken des 

te groter het effect op het milieu. Wil je nieuwe lampjes voor 

in de boom kopen? Kies dan voor zuinige led-kerstlampjes en 

zet ze uit als niemand van de versiering geniet. Led is net zo 

feestelijk en kost minder elektriciteit. Zo bespaar je op de 

energierekening en komt er minder broeikasgas (CO2) vrij. 

Enkele tips: 

• Kerstverlichting met led-lampjes is zuinig en gaat lang 

mee. Zulke lampjes zijn vaak iets duurder in aanschaf, maar 

dat verdien je terug op de energierekening. Ledverlichting 

is ongeveer zeven keer zuiniger dan kerstverlichting met 

gloeilampjes. 

• Als je een timer gebruikt om de verlichting aan- en uit te 

schakelen, voorkom je dat de lampjes de hele nacht 

branden. 

• Zit er een transformator bij de verlichting? Trek de stekker 

dan uit het stopcontact als het licht niet brandt. Zo 

voorkom je sluipverbruik. 

• Kies voor verlichting buiten alleen veilige (led)kerst-

lampjes of lichtslangen die beschermd zijn tegen vocht en 

vuil. 

 

Kunstsneeuw of nepsneeuw als versiering 

Met kunstsneeuw in de boom (of op een andere plek) kun je 

er een witte kerst van maken zonder dat het sneeuwt. Vooral 

als je dit soort nepsneeuw buiten gebruikt is het geen goed 

idee voor het milieu. De vlokken, poeders of sprays zijn 

meestal gemaakt van plastic met een chemisch laagje tegen 

brand. Omdat de nepvlokken klein en licht zijn, verspreiden ze 

zich snel bij wind en regen. Ook blijven vaak restjes liggen. Dit 

alles zorgt voor zwerfafval. Het plastic komt in de natuur 

terecht via de bodem of grondwater en kan bijdragen aan de 

plastic soep. 

 

Kerststal, kerstballen en andere kerstspulletjes 

We weten allemaal dat er in bouwmarkten en tuincentra 

vanaf september al volop kerstspulletjes te koop zijn. Denk er 

eens over na of het echt nodig is om elk jaar nieuwe 

https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/spullen-en-diensten/kerstbomen/#echtofnep
https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/autokeuze-en-gebruik/
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-verminderen/plastic-in-zee/#zwerfafval
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/voorkom-afval/plastic-in-zee/
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kerstballen of allerlei andere kerstattributen te kopen. Als je 

toe bent aan verandering, kun je ook heel goed slagen bij 

bijvoorbeeld een kringloopwinkel. Pak je fiets (wat extra 

lichaamsbeweging kan nooit kwaad) en ga daar eens kijken. 

Je zult worden verrast door wat daar allemaal te koop is. 

 

Kerstdiner 

Eerlijk én heerlijk eten gaan prima samen, helemaal met de 

kerstgedachte in ons achterhoofd. De impact van dierlijke 

producten is veel groter dan die van plantaardige producten. 

Meer plantaardige en minder dierlijke producten verwerken in 

je menu is dus dé gouden tip voor iedereen die de kerst iets 

duurzamer wil doorkomen. Enkele tips: 

• Gebruik meer producten uit het seizoen en van dichtbij. 

Kerst is bij uitstek de tijd voor uitstapjes en in Nederland rij 

je dan al snel langs boerenbedrijven waar je je producten 

rechtstreeks in de boerderijwinkel kan kopen. Maar ook in 

de supermarkt kan je kiezen. Haricot verts die overgevlo-

gen zijn naar Nederland, al hebben ze drie keurmerken, 

zijn nog steeds minder duurzaam dan de boontjes uit 

eigen land. 

• Let op monoverpakkingen: los ingepakte koekjes, 

eenpersoonsporties chips en per stuk verpakte crackers? 

Er zijn vaak even lekkere en gemakkelijke alternatieven die 

een stuk minder bijdragen aan de afvalhoop. 

• Minder plastic: Wat dacht je van bij het boodschappen 

doen en shoppen je eigen tas meenemen? 

• Geen verspilling: hou in je gerechten rekening met 

voedselverspilling. Kun je bijvoorbeeld een aantal 

ingrediënten voor meerdere gerechten gebruiken? Kun je 

de restjes verwerken in een ander gerecht zoals een 

amuse of een soep? 

• Tweede kerstdag-tip: ‘Restjesdag’! Vraag alle gasten of ze 

hun restjes van Eerste Kerstdag willen meenemen. 

Meestal heeft iedereen heel wat over na die 

bourgondische dagen en al die restjes bij elkaar leveren 

een rijk buffet op. 

 

Jan van den Berg 

 

Jubilarissen in de parochie 
 

Op zondag 24 november sloten we het kerkelijk jaar af op het feest van Christus Koning. Bij die gelegenheid werden onze vrijwilligers 

die een jubileum vierden extra in het zonnetje gezet. 

 

Jan Kapitein (50 jaar) 

50 jaar actief als vrijwilliger, Jan schrikt er zelf ongetwijfeld van. Een heel bijzonder jubileum dus, 

want al die jaren hebben wij altijd een beroep op Jan kunnen doen. Al tijdens zijn bijzonder actieve 

arbeidzame leven was Jan actief op verschillende terreinen. Zo zong hij bij het Mannenkoor van de 

oude Heikant en was hij indertijd zeer betrokken bij de Herderskerk en alles wat daarmee samenhing. 

Bestuurlijk was er enorme inzet, eerst jarenlang als bestuurslid, later ook als penningmeester. Vanuit 

zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid droeg Jan ook zorg voor de verzekeringen, was jarenlang lid 

van de Commissie Financiën en altijd beschikbaar en bereid om zijn steentje bij te dragen waar moest 

worden beslist over vraagstukken rondom het beheer van het onroerend goed van de parochie. Zijn 

betrokkenheid bij de norbertijnen van onze parochie is groot en Jan is dan ook, samen met zijn vrouw 

Wil, lid van de Vrienden van Prémontré. Altijd tot iedere goede dienst bereid. Zo mag Jan zeker 

geschetst worden.  

 

Henk en Irene Boers (25 jaar) 

Henk is wat je kunt noemen ‘een van de gezichten van de Mariakerk’. Al 

jarenlang is hij koster in de weekenden, maar op de achtergrond ook 

verantwoordelijk voor het beheer van de Mariakerk. Een taak die hij met collega 

John nauwgezet en trouw vervult. Op de achtergrond is Henk een van de 

mensen die kaarsen besteld, hosties regelt, zorgt dat licht en verwarming het 

blijven doen en nog veel meer. Onlangs liet Henk zijn echtgenote Irene via het 

programma Koffietijd een bloemetje bezorgen bij gelegenheid van hun 55-jarig 

huwelijk. Trots vertelde hij over alle inzet van Irene en de manier waarop zij het 

bloemetje in ontvangst had genomen. Irene is voor velen in de parochie een 

bekend gezicht. Samen met de andere vrijwilligers bezorgt zij bloemetjes bij 

zieke wijkbewoners en neemt altijd tijd om te luisteren naar verhalen die haar worden toevertrouwd. Samen maakten zij jarenlang 

deel uit van de werkgroep Huwelijksvoorbereiding en ontvingen ze aanstaande echtparen thuis om met hen in gesprek te gaan 

over de extra dimensie die de kerkelijke inzegening kan bieden in een relatie.  
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Frans Kwantes (25 jaar) 

Ook Frans en zijn echtgenote Marja maakten jarenlang deel uit van de werkgroep 

Huwelijksvoorbereiding. Een werkgroep die indertijd werd begeleid door Harrie van den Berg; 

de leden van die geweldige groep getuigen nog altijd van de bijzondere inhoudelijke 

gesprekken die daar plaatsvonden. Frans is indertijd via zijn schoonouders betrokken geraakt. 

Na zijn actieve dagelijkse werk zien we hem nu op verschillende gebieden veel energie en inzet 

geven aan vrijwilligerswerk in de parochie. Frans is na een zware periode in zijn gezin meer 

betrokken geraakt bij de zorg voor ons kerkhof en treedt daar nu op als beheerder en 

contactpersoon. Zo ontmoet hij velen die een bezoek brengen aan het graf van een dierbare 

en is altijd beschikbaar voor een luisterend oor en een goed woord. Behalve dat alles is Frans, 

als gepensioneerd grafisch ontwerper, ook verantwoordelijk voor ons nieuwe parochielogo, 

de vormgeving van Mooi Meegenomen en al het grafische werk van onze parochie. In onze 

norbertijnenparochie ontvangen velen het tijdschrift Berne, een uitgave van de Abdij in 

Heeswijk. Ook daar is Frans verantwoordelijk voor de vormgeving.  

 

Van de bestuurstafel 
 

Nadat in juni het parochiebestuur en het pastorale 

beleidsoverleg (PBO) als het ware zijn ‘ontvlecht’, kwam het 

parochiebestuur sinds augustus enkele keren bijeen. Groot 

belang wordt gehecht aan voortdurend goede afstemming 

met het pastoraatsoverleg in het PBO. Daarom zijn afspraken 

gemaakt over planmatig regelmatig afstemmingsoverleg met 

Thea als teamleider van het pastoresteam. Ook worden de 

notulen van bestuur en PBO uitgewisseld. Bestuursleden zijn 

op uitnodiging aanwezig in het PBO en twee keer per jaar 

vindt een gezamenlijk overleg plaats. Ten slotte hecht het 

bestuur er veel waarde aan als alle pastores deel uit gaan 

maken van het Pastoraal Beleidsoverleg. Het is immers de 

regelmatige ontmoeting met betrokken parochianen en 

daarmee een uitstekend platform om gedachten en ideeën 

met elkaar te delen en er over en weer van te leren! Het 

parochiebestuur weet zich nauw betrokken bij het pastoraat 

en dus ook het pastoresteam. Waar mogelijk en wenselijk 

wordt dat belangrijke werk dan ook gefaciliteerd. 

Afgesproken is dat het PBO daartoe elk jaar in oktober bij het 

bestuur een begrotingsvoorstel indient voor het komende 

jaar. 

 

Het pastoresteam heeft gelukkig vaste vorm gekregen. Denis 

is vorig najaar door onze bisschop benoemd tot waarnemend 

pastoor (‘administrator’), Arockiadoss tot kapelaan en met 

Jan zijn opnieuw rechtspositionele afspraken gemaakt. Thea 

zorgt voor de dagelijkse aansturing van het team. Enkele 

bestuursleden hebben onlangs met elk van de pastores van 

gedachte gewisseld over de continuïteit van onze 

norbertijnenparochie, wat daarvoor nodig is en op welke 

wijze het parochiebestuur daaraan kan bijdragen. Actueel is 

de inzet van koren tijdens de liturgie. Het aantal koren loopt 

terug en de kosten nemen toe. Ook wordt gesproken over 

een nieuwe vorm van overleg over diaconie, een van de 

kerntaken van de parochie. De komende periode moet dat 

verder gestalte gaan krijgen. 

 

De financiële positie van onze parochie blijft veel aandacht 

vragen. Teruglopende inkomsten bij tenminste gelijkblijvende 

kosten leggen voortdurend druk op de exploitatie. 

Desondanks is toch een impuls gegeven aan verbetering van 

de technische ondersteuning. Met een nieuwe leverancier zijn 

afspraken gemaakt over de plaatsing van een nieuwe printer. 

Positieve bijkomstigheid is een merkbare beperking van de 

printkosten. Ook zijn enkele nieuwe computers aangeschaft 

waarmee beter en vooral sneller gewerkt kan worden. Voorts 

vindt verbetering plaats van het netwerk, waarmee het ook 

mogelijk wordt thuis te werken als dat op momenten beter 

uitkomt. En niet in de laatste plaats is het mogelijk gebleken 

de netwerk- en telefoonkosten te verlagen. 

 

Ook het beheer en onderhoud van de kerk en de pastorie 

hebben aanhoudende prioriteit. Na tientallen jaren als 

deskundig adviseur heeft Jan Embregts te kennen gegeven 

een stapje terug te willen doen. Hoezeer het bestuur dat ook 

spijt wordt zijn besluit volstrekt gerespecteerd en heeft het 

bestuur veel waardering voor de manier waarop Jan zich van 

zijn belangrijke taak gekweten heeft. Inmiddels is Jan 

Schuurmans bereid gevonden dit specialistische advieswerk 

over te nemen. Waar hij dat nodig vindt, blijft Jan Embregts 

hem daarin ondersteunen. Met het bouwbureau van het 

bisdom is inmiddels overlegd over de aanpak van het 

onderhoud aan de kerk. De voorbereiding is gestart en 

verwacht wordt dat met de uitvoering kan worden begonnen 

na de zomer van komend jaar. Het werk is voltooid in het 

voorjaar van 2021. 

 

Op 12 november kwam het bestuur bijeen op de abdij in 

Heeswijk. Na de gebruikelijke hartelijke ontvangst door Denis 

is gesproken over Kerkbalans. Traditioneel wordt in januari 

weer een appel gedaan op onze parochianen om een (extra) 

steentje bij te dragen aan het zelfstandig kunnen blijven 

voortbestaan van onze norbertijnenparochie. De komende 

tijd wordt hier aandacht aan besteed.  
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Opnieuw kijken we terug op een buitengewoon geslaagde 

‘verwenmiddag’ op 28 september. Net als vorig jaar konden 

we gebruikmaken van de accommodatie van Petanque 

Vereniging Tilburg (PVT). Het weer werkte mee zodat we op 

de buitenbanen een gezellig ‘potje jeu de boulen’ konden 

organiseren. Op 12 november jl. besloot het parochiebestuur 

om van dit vrijwilligersfeest een jaarlijkse traditie te maken. De 

kosten daarvan komen voortaan volledig ten laste van de 

exploitatie van de parochie. Van het vragen van een eigen 

bijdrage is dus geen sprake meer! Met deze ruimhartige 

toezegging vervalt wel de vrijwilligersvergoeding waarop tot 

nu een beroep kon worden gedaan. Gebleken is overigens dat 

daarvan wisselend en weinig gebruik werd gemaakt.  

 

Hoewel het nog even duurt wens ik u op deze plaats een heel 

mooi en gezegend Kerstmis toe. 

 

Peter Liebregts, secretaris 

 

Open brief van de wijkraden in Tilburg-Noord 
 

Het afgelopen jaar is een stevige start gemaakt met het ontwikkelen van plannen voor de toekomst van onze wijk. Kortgeleden kwam 

een bericht binnen op basis waarvan de Wijkorganisaties hebben aangegeven dat het goed is om pas op de plaats te maken. Zij 

nodigden de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders uit voor een wandeling door de wijk. Hieronder deze 

brief. 

 

Onlangs kregen een aantal inwoners van Tilburg Noord via het 

Brabants Dagblad te horen, dat Tilburg Noord is gekozen als 

locatie voor het storten van 200.000 m3 met PFAS vervuilde 

grond. De enige plek daarvoor in Tilburg, (zelf 120 km2 groot), 

was naar de mening van de gemeente, het terrein 

“Zwaluwenbunders”, gelegen binnen het recent vastgestelde 

landschapspark Pauwels.  

 

Informatie van de gemeente aan de inwoners van Tilburg, 

kwam enige dagen later, via een nieuwsbrief. Beide wijkraden 

van Tilburg Noord krijgen nu toch wel echt de idee, dat de 

bestuursorganen van Tilburg nu en in het verleden, niet echt 

op de hoogte zijn van de situatie in Tilburg Noord. Veelal zien 

we de leden van de gemeenteraad, echter pas rond de 

verkiezingen in Noord en dat duurt nog even. Daarom doen 

we de suggestie, speciaal voor de leden van de 

bestuursorganen van Tilburg, onder aansturing van de 

Stadsgidsen, een alternatieve wandeling te organiseren, om 

hen in verbinding brengen met de leefwereld van de kiezers. 

Die route loopt als volgt: We beginnen op één van de 

industrieterreinen, die Tilburg Noord omringen, het 

industrieterrein Kraaiven. De autoboulevard (stikstof alom) 

ter hoogte van b.v. Maître Paul, is een ideaal startpunt. We 

gaan langs het beoogd festivalcomplex, het voormalige MOB-

complex. Beoogd, omdat grote festiviteiten te belastend zijn 

voor het Leypark en haar omgeving. Vanaf daar naar de nog 

enige afvalbegraafplaats van Brabant, waar nu en de 

komende tien jaren, Attero niet te verwerken afval verwerkt 

en een GFT-vergister exploiteert.  

 

Goed geïnformeerd brengen we vervolgens een bezoek aan 

de Afvalwaterreinigingsinstallatie (AWRI) van de Dommel. 

Omdat Erik de Ridder er nu dijkgraaf is, moet het mogelijk zijn 

daar een rondleiding te regelen tussen de aerobe en anaerobe 

bacteriën. Via het Noorderbos of te wel de voormalige 

vloeivelden, waar i.v.m. de vervuiling van de grond geen 

woningen gerealiseerd konden worden, bezoeken we de 

gebieden waarvoor de raad het structuurplan Pauwels heeft 

vastgesteld als, een beoogd vloeiend overgangsgebied tussen 

Tilburg en de Drunense duinen. Daar brengen we midden in 

dit beoogde landschapspark een bezoek aan de opslagplaats 

voor PFAS “Zwaluwenbunders” Het beklimmen van de 

bergen is op eigen risico. Aanschouw ook de vestigingsplaats 

voor 400 arbeidsmigranten op nauwelijks 100 meter afstand 

van de opslagplaats voor PFAS. (Volksgezondheid?) 

 

Na het natuurgebied Pauwels, brengen we ook nog een 

bezoek aan de exploitant van de gaswinning onder Tilburg 

Noord, Vermilion. Heb ook aandacht voor de ranke 

elektriciteitsmasten die de skyline van Tilburg Noord mede 

bepalen. We beëindigen de rondleiding bij Peerke Donders. 

Op deze historische plek kan de stadsgids aan de hand van een 

eveneens historische kaart aantonen hoe immens het 

heidegebied van de Stokhasselt en de Heikant de afgelopen 

150 jaar door menselijk ingrijpen is veranderd. Het tot inkeer 

brengen van de leden van de bestuursorganen, kan wellicht 

het laatste wonder zijn, dat onze Peer nodig heeft om heilig 

verklaard te worden. Via de Sweelincklaan, oppassen voor 

speciaal aangepaste diesel vrachtauto’s, die dwars door de 

woonwijk containers van het industrieterrein Loven naar 

Kraaiven transporteren, keren we huiswaarts. Of als u nog tijd 

over hebt kom nog even langs bij de wijkraden dan kunnen we 

u informeren over andere facetten van Tilburg Noord. De 

koffie in de beide wijkcentra, of het Ronde Tafelhuis is zeker 

klaar. Is dè wè vur jullie!!  

 

P.S. We nemen aan dat de raad geen vijftig handtekeningen 

nodig heeft om af te reizen naar Tilburg Noord. Mocht dit wel 

het geval zijn, dan zijn die met 24.000 legale inwoners snel te 

regelen.  

 

Tilburg Noord, een place to dump?  

 

Namens de wijkraden Tilburg Noord, H. Meeuwesen  
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Kerst-weetjes 
 

In 1955 publiceerde Sears, een warenhuis in de VS, een 

advertentie waarin kinderen werd gevraagd om de Kerstman 

te bellen. Helaas werd hierbij het verkeerde telefoonnummer 

vermeld. Het telefoonnummer was van een kolonel in de 

Continental Air Defense’s Director of Operations, CONAD. Dus 

in plaats van een telefoontje over een raket die door Rusland 

werd afgevuurd, kreeg deze goede meneer telefoontjes van 

kinderen met hun verlanglijstjes. Maar de kinderen afschepen, 

dat deed kolonel Harry Shoup niet. Hij en zijn staf gaven de 

bellende kids de coördinaten van de woonplaats van de 

Kerstman op de Noordpool. In de jaren daarna is het CONAD 

veranderd in NORAD en bellen kinderen nog steeds. 

 

‘Stille Nacht’ is van alle Kerstliederen het meest opgenomen. 

733 verschillende versies zijn al voorzien van een copyright 

sinds 1978. White Christmas is de bestverkochte kerst-single 

aller tijden. ‘All I want for Christmas’ van Mariah Carrey is de 

meest populaire kerstsingle van deze tijd. 

 

Iedere jaar in December schalt deze gouwe ouwe ‘kerstsong’ 

meerdere keren door de speakers en vrijwel iedereen kent wel 

een stukje tekst: Jingle Bells. Maar wist je dat Jingle Bells 

eigenlijk geschreven is voor Thanksgiving en helemaal niet 

voor Kerst? Jingle Bells is trouwens het eerste lied dat ooit 

vanuit de ruimte te horen was. De Gemini 6-astronauten Tom 

Stafford en Wally Schirra zongen dit nummer voor Mission 

Control op de ochtend van 16 december 1965.  

 

Al sinds de jaren 1960 kijkt de halve Zweedse bevolking op 

Kerstavond naar een tekenfilm van Donald Duck. De tekenfilm 

heet ‘Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul’ (Donald 

Duck en zijn vrienden wensen je een gelukkig Kerstfeest). 

 

 

In een dorp in Peru wordt Eerste Kerstdag gebruikt om het 

nieuwe jaar op een bijzondere manier met een schone lei te 

beginnen. Eerst wordt er stevig gedronken, waarna mensen 

een stevig potje met elkaar vechten. Vrede op aarde, zullen 

we maar zeggen. 

 

Een veel geziene gast in Catalaanse kerststalletjes is de 

caganer. Dit is een klein mannetje in boerenkledij dat gehurkt 

zit met omlaag getrokken broek en zo z’n behoefte zit te 

doen. De vrouwelijke variant (caganera) komt ook voor. 

‘Caganer’ betekent dan ook ‘kakker’. Tegenwoordig worden 

ook veel beroemdheden vereerd met hun eigen versie van het 

traditionele poppetje. Er zijn voorbeelden te vinden van 

caganeres van politici, voetballers en zelfs de paus. 

 

Het figuurtje werd waarschijnlijk eind zeventiende of begin 

achttiende eeuw in kerststalletjes geïntroduceerd, maar het 

kwam daarvoor al op Catalaans tegelwerk voor. Ook in 

negentiende-eeuwse Catalaanse en Spaanse boeken zijn 

illustraties van het mannetje te vinden. In de kathedraal van 

Ciudad Rodrigo in West-Spanje is op een houten koorbank 

zelfs een gebeeldhouwd poepend mannetje van rond 1500 te 

zien, maar dit op zichzelf staande houtsnijwerk maakt geen 

deel uit van een groter tafereel.  

Er wordt wel vermoed dat de caganer in feite symbool staat 

voor overvloed of vruchtbaarheid en geluk, omdat zijn 

ontlasting als mest dienstdoet en daarmee een goede oogst 

in het vooruitzicht stelt. Dezelfde soort figuurtjes worden ook 

gebruikt in Frankrijk, in Murcia in het zuidoosten van Spanje, 

in Napels in Italië en in Portugal, waar ze respectievelijk Père 

la Colique, cagones, cacone of pastore che caca (‘poepend 

herdertje’) en cagões worden genoemd. 

  

http://www.noradsanta.org/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerststal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wandtegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Rodrigo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koorgestoelte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemvruchtbaarheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mest
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Alle registers open 
 
In deze rubriek geven wij een overzicht van iedereen die 
sinds de vorige Mooi Meegenomen gedoopt, getrouwd of 
overleden is. 
 
Gedoopt 

3 nov Sanjay Kathiravelu 

3 nov Dorus Groeneweg 
 
Overleden 

29 sep Gré Mutsaers-Brouwer (1937) 

6 okt Tinus Brekelmans (1938) 

7 okt Corrie Mastbroek-van de Plas (1931) 

20 okt Jo Manderveld (1939) 

17 nov Johanna Hensen-van Berkel (1929) 
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Het nummer 309 van Mooi Meegenomen verschijnt in het 

weekeinde van 1/2 februari. Kopij graag voor 13 januari 

aanleveren: mooimeegenomen@home.nl. De redactie be-

houdt zich het recht voor om aangeleverde kopij in te korten. 

 
Dit is de verdere planning voor Mooi Meegenomen in 2020: 

nummer kopij bij de redactie verspreiding 

310 9 maart 28-29 maart 

311 25 mei 20-21 juni 

312 10 augustus 29-30 augustus 

313 21 september 17-18 oktober 

314 9 november 5-6 december 
 

Mooi Meegenomen wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 
 
Bouwbedrijf G. Kuypers: voor ver- en nieuwbouw 
Stokhasseltlaan 43, 5049 TB Tilburg 
tel:013 - 4561289 
 
Magnolia Bloemen: bloemenspeciaalzaak 
Leharstraat 125, 5011 KB Tilburg 
tel: 013 – 4550770, info@magnoliabloemen.nl 
 
Woonsfeer: woningstoffering 
Offenbachstraat 165, 5011 EH Tilburg 
tel:013 – 4555305, info@woonsfeerbv.nl 
 
Boca kaarsen BV: kerkkaarsen/kerkartikelen 
Galvaniweg 20, 5482 TN Schijndel 
tel: 073 – 5492511, www.boca.nl 
 
Bijnen Uitvaartverzorging Tilburg 
Brucknerlaan 20, 5011 DN Tilburg 
tel. 013 – 4553379, www.bijnenuitvaartverzorging.nl 
 
Autobedrijf Probaat VOF: BOVAG-autobedrijf 
Leharstraat 21, 5011 KA Tilburg 
013-5357171, info@autoprobaat.nl 
 
Bruidsboetiek Lovely Lady 
Stationsstraat 86, 5141 GG Waalwijk 
0416-337388, www.lovelylady.nl 
 
Natuursteenbedrijf Schaapsmeerders: grafmonumenten 
De Schans 63, 5011 EM Tilburg 
013-4550129, www.schaapsmeerdersheikant.nl 
 
Boomrooierij Weijtmans: houthandel en transport 
Handelsweg 18, 5071 NT Udenhout  
013-5111483, www.boomrooierijweijtmans.nl 
 
Maton Groep: afvalrecycling, sloopwerken en gevelrenovatie 
Van Hilststraat 5, 5145 RK Waalwijk 
0416-281468, www.matongroep.nl 
 
Sabeh Tours/Garage v d Sande 
Rhijnkant 10, 5056 JH Berkel-Enschot  
013-5331243, www.sabehtours.nl 

 

Colofon 
 
‘Mooi Meegenomen’ is het communicatieorgaan van de 
norbertijnenparochie Heikant/Quirijnstok in Tilburg-Noord.  
 
Oplage:  1150 stuks 
Frequentie:  6x per jaar 
Redactieleden: Jan van den Berg, Thea van Blitterswijk, 

Hans Happel, Eveline Sitskoorn, Hein 
Wilsens 

E-mail redactie: mooimeegenomen@home.nl 
 
Adres parochie: De Schans 122, 5011 EN Tilburg 
Telefoon:  (013) 4550663 
Internet:  www.parochiehq.nl 
E-mail:  info@parochiehq.nl 
 
Uw kerkbijdrage of gift mag worden overgemaakt op IBAN 
NL28INGB0001095131. ANBI-nummer 824144302 t.n.v. paro-
chie OLV Onbevlekt Ontvangen te Tilburg. 
Een verhuizing of huwelijk, de geboorte of het overlijden van 
een parochiaan graag doorgeven aan bovenstaand parochie-
adres. 

http://www.matongroep.nl/
http://www.sabehtours.nl/

