
 

 

 

 

 

Vieringen in de Goede Week 

28 maart Palmzondag  10.30 uur (online viering via de website) 

1 april Witte Donderdag  19.00 uur (livestream via de website) 

2 april Goede Vrijdag  19.00 uur (livestream via de website) 
3 april Paaswake   19.00 uur (online viering via de website) 

4 april 1e Paasdag   10.30 uur (livestream via de website) 

 

Vanaf zondag 11 april gaan we weer gezamenlijk vieren in de Mariakerk. 
In de week vooraf kunt u zich aanmelden via het parochiesecretariaat 

info@norbertijnenparochiehq.nl of bellen naar 013-4550663. 
 

 
Palmzondag 

Op zondag 28 maart, Palmzondag, kunt u tussen 10.30 – 11.30 uur een 

palmtakje komen halen in de Mariakerk. 
 

 
Sam’s kleding inzamelactie 

Zaterdag 17 april van 11.00 tot 12.00 uur Sam's kleding inzamelactie in 
de Mariakerk. 

Duik in uw kast en breng het naar de kerk. Wij worden er blij van en met 
ons vele anderen die wij kunnen helpen. 

 
 

Vastenactie India! 
Wij blijven zeuren. Het is niet voor ons zelf maar voor mensen die onze 

hulp hard nodig hebben. Grote bedragen zijn natuurlijk welkom maar met 
kleine kunnen wij ook leven. 

U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer 

NL18RABO0120110660 t.n.v. Solidair met India o.v.v. 40-dagentijd Actie. 

Testbus COVID19 in Tilburg-Noord 
Om het extra makkelijk te maken komt er een testbus naar Tilburg-Noord. 

Een maand lang op dinsdag, donderdag en zaterdag. 

- Je hoeft geen afspraak te maken 
- Neem je identiteitsbewijs mee 

Wagnerplein Zaterdag 09.00 – 16.30 uur 
Verdiplein  Dinsdag 09.00 – 16.30 uur 

Verdiplein  Donderdag 11.00 – 19.00 uur 
 

mailto:info@norbertijnenparochiehq.nl


Johan Bonny, Bisschop van Antwerpen: 'Ik voel plaatsvervangende 
schaamte voor mijn Kerk' 

Homoseksuele relaties kunnen nog altijd niet worden gezegend door de 

katholieke Kerk, stelde de Congregatie van de Geloofsleer deze week. De 
Antwerpse bisschop Johan Bonny voelt mee met gelovige homoparen die 

teleurgesteld zijn. 'k voel plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk', 
aldus Bonny in een opiniestuk woensdag in De Standaard. Voor meer 

informatie kunt u terecht op onze website.  
 

Klik hier voor het volledige artikel. 
 

Online Passieconcert  
Op zondag 28 maart (Palmzondag) wordt in de Tilburgse Petrus en 

Pauluskerk een bijzonder passieconcert gehouden dat u online mee kunt 
maken. 

In deze moeilijke coronatijd kunnen we wel een extra bemoediging 
gebruiken. En passiemuziek is bij uitstek zo’n hart onder de riem: lijden 

wordt niet ontkend, maar juist meeslepend uitgezongen. Maar vooral is er 

hoop, troost en uitzicht. Met het open einde van het passieverhaal geeft 
dit concert ons een belofte van een goede toekomst waar we die nu nog 

niet helemaal kunnen zien. 
Mezzosopraan Daniella Buijck, tenor Joost van der Wulp, Paul Fischer op 

viool en Rob Nederlof op piano en orgel nemen u mee in dat verhaal.  
Het concert begint op zondag 28 maart om 10.45 uur, is kosteloos online 
mee te beleven via Een viering online volgen | Parochie de goede herder en duurt tot 

uiterlijk 12.00 uur.  
 

Onderhoud Mariakerk 

Afgelopen week is men begonnen met het herstellen van het voegwerk 
van de Mariakerk. Ook wordt op diverse plaatsen het loodwerk daar waar 

nodig vervangen. Daarna zal men gaan beginnen met het schilderwerk 
aan de buitenkant van de kerk. 

 
 

https://www.norbertijnenparochiehq.nl/wp-content/uploads/2021/03/Ik-voel-plaatsvervangende-schaamte-voor-mijn-Kerk.pdf
https://parochiedegoedeherder.nl/ik-wil/een-viering-online-volgen/

