11 juni 2021
AANMELDEN vieringen niet meer nodig
Het is niet meer nodig dat u zich vooraf aanmeldt voor de vieringen. Wel zullen
we registreren bij de ingang.
PASTOR AROCKIA KEERT TERUG NAAR INDIA
Jammer genoeg moeten pastores, parochiebestuur en
Norbertijnengemeenschap de mededeling doen dat pastor Arockia definitief
terugkeert naar India. Op zondag 25 juli zal hij voor de laatste maal mee
voorgaan in de eucharistieviering en na de viering wordt iedereen de
gelegenheid geboden afscheid te nemen van hem. In de eerst week van
augustus zal hij daadwerkelijk naar zijn thuisland terugkeren. Gedurende 7,5
jaar is hij lid geweest van de Norbertijnengemeenschap ‘De Schans ‘.
Tijdens zijn Nederlands verblijf is hij niet alleen zorgend aanwezig geweest in
de Norbertijnen kring, maar heeft hij ook hand – en spandiensten verricht als
pastor: in de parochie, op het heiligdom van Peerke Donders en bij de zusters
Norbertinessen in Oosterhout. Het was een hele uitdaging voor hem om de
vertrouwde omgeving van Zuid India te verlaten en naar het onbekende
Nederland in Europa te trekken.
Het zal duidelijk zijn dat het vertrek van Arockia nogal wat gevolgen heeft voor
de voortgang van het pastoraat in de parochie en de mogelijkheden van
Norbertijnse aanwezigheid in Tilburg-Noord. Met het huidige pastorale team,
het parochiebestuur en de Norbertijnen gemeenschap wordt bekeken welke
toekomstmogelijkheden er haalbaar zijn. Hieraan wordt in de komende weken
druk gewerkt zodat aan het begin van het nieuwe seizoen – begin september –
hopelijk een haalbaar plan gepresenteerd kan worden.
Hoe begrijpelijk ook, velen zullen het vertrek van Arockia betreuren want hij
was zo langzamerhand een vertrouwd beeld geworden in Tilburg-Noord.
Mochten er suggesties leven met het oog op de invulling van de toekomst:
Norbertijnen, pastoraal team en parochiebestuur houden zich aanbevolen.
Pastoraal team/ parochiebestuur en Norbertijnen gemeenschap
Denis Hendrickx,
abt en wnd. pastor/teamleider
Vieringen komende weken
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D. Hendrickx
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Eerste Communie
Eindelijk!!!
De eerste Communicanten van vorig jaar kunnen eindelijk hun eerste
Communie doen.
De kerk is weer open en het weer is ook oké, de gasten kunnen komen.
Op zondag 27 juni en zondag 19 september zal het gaan gebeuren voor Stijn Stella - Finn - Rik - Wouter en horen ze er helemaal bij.
Ze zijn meer dan welkom!
De ouders met kinderen (van vorig jaar en van dit jaar) in de juiste leeftijd
krijgen in augustus een uitnodiging voor de EC 2022.
Begin september zal het inschrijven zijn en we starten op zondag 26
september 2021 om 10:30 uur in het Ronde Tafel Huis met de vieringen van
Groot en Klein waar ook de voorbereidingen zullen zijn van de Eerste
Communie.
Extra Actie Kerkbalans helpt kerken weer opbouwen in tijd van
versoepeling
In de afgelopen coronatijd hebben kerken op inventieve wijze
invulling gegeven aan samen kerk zijn. Creatieve en digitale
oplossingen voor vieringen en ‘omzien naar elkaar’ heeft
financieel veel van kerken gevraagd.
Met steeds meer versoepelingen van de coronamaatregelen
in zicht, start Actie Kerkbalans een extra actie om gemeenten
en parochies te helpen weer op te bouwen onder het motto
‘Houd elkaar vast’. Wij gaan als parochie niet al onze parochianen aktief
benaderen met een brief maar ondersteunen zeker deze actie.
Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer
NL32RABO0181277638 o.v.v. Extra Actie Kerkbalans t.n.v. Parochiebest. der
Parochie Heikant-Quirijnstok.
Mooi Meegenomen
Volgende week verschijnt weer de nieuwste uitgave van ons parochieblad Mooi
Meegenomen. Mocht u deze nog niet ontvangen maar zou u dat wel willen
neem even contact op met Sonja van den Dries,
svddries@norbertijnenparochiehq.nl. We kunnen er dan voor zorgen dat u het
parochieblad per mail ontvangt.

