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Een lichtje ter gedachtenis 
 

Op het moment dat ik dit schrijf is het pas 19.55 uur, maar 

buiten is het donker. De zomer lijkt nu echt voorbij. Later licht, 

eerder donker... De Blokker en Action weten het ook, aan het 

schap met kaarsen te zien. Warmte, gezelligheid en sfeer in 

huis, de Paaskaars, de kaarsjes bij Maria en... de kaarsjes op 

het kerkhof. Sinds de eerste Allerzielen die ik in deze parochie 

meemaakte, kan ik niet meer in het donker door de Zeller-

straat fietsen zonder in gedachten de lichtjes langs het pad te 

zien, en de rij mensen die, met een kaars in de hand en een 

geliefde in het hart, zwijgend naar het kerkhof trekt. 

 

In onze parochie vieren we op 1 november Allerzielen. Deze 

dag waarop we de overledenen gedenken stamt uit de wes-

terse rooms-katholieke traditie en wordt elk jaar gevierd op 

de dag na Allerheiligen. De viering van Allerzielen en Aller-

heiligen zijn dan ook nauw met elkaar verbonden.  

 

Abt Odilo van de abdij van Cluny bepaalde in 998 dat alle met 

Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de 

gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herden-

ken. Pas sinds de veertiende eeuw wordt Allerzielen alge-

meen gevierd binnen de katholieke kerk. De pestepidemieën 

die Europa in die tijd teisterden spelen daarbij een grote rol. 

De lichamen van ontelbare mensen kwamen in massagraven 

terecht, vaak zonder dat er voor hen een mis werd 

opgedragen. Om te voorkomen dat deze anonieme pest-

slachtoffers na hun dood het heil niet zouden bereiken, 

werden zij op Allerzielen alsnog in het gebed van de hele Kerk 

meegenomen. 

 

Bidden voor overledenen werd overigens al in de 2de eeuw 

voor Christus gedaan (Zie in de Bijbel 2 Makk.12,43-45). Men 

geloofde dat de overledenen hierdoor van hun zonden 

zouden worden vrijgesproken. 
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Zondag 7 november, 10.30 uur, Mariakerk 

Afscheidsviering Thea van Blitterswijk 
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De term “Allerzielen” is afgeleid van ‘gedachtenis aller zielen’ 

en voert terug op de overtuiging dat de mens bestaat uit een 

lichaam en een ziel en de ziel zich na het overlijden van het 

lichaam zal scheiden om terug te keren naar God. Wanneer 

echter de ziel van een gelovige na diens dood nog niet volledig 

zuiver is vanwege in het leven begane zonden, moet die 

volgens het katholieke geloof eerst gezuiverd worden in het 

zogenoemde vagevuur voordat deze in Gods nabijheid kan 

komen. Het bestaan van een vagevuur werd tijdens het 

Concilie van Trente (1545 – 1563) in de geloofsleer vastgelegd. 

Overleden gelovigen kunnen daar door gelovigen op aarde 

worden geholpen. 

 

Over de term vagevuur bestaat nogal eens verwarring. Het 

dient in geen geval te worden gezien als een soort 

voorportaal van de hel. Het vagevuur is van tijdelijke aard: 

zodra de zonden zijn “weggevaagd” volgt opname in de 

hemel. Tijdens Allerzielen wordt oorspronkelijk speciaal gebe-

den voor gestorvenen die zich nog in het vagevuur bevinden 

en nog niet voor altijd bij God verblijven. 

 

Zoals gezegd is door het vieren van Allerzielen op 2 november 

de herdenking nauw verbonden met Allerheiligen. In de 

verbinding wordt benadrukt dat Gods volk, zowel degenen 

die zich in de hemel reeds in Gods aangezicht bevinden als 

degenen die nog onderweg zijn, één gemeenschap vormt. 

 

Allerheiligen is een christelijk feest (in de rooms-katholieke 

Kerk een hoogfeest) ter nagedachtenis aan alle heiligen en, 

daarvoor was de dag oorspronkelijk bestemd, alle martelaren 

van de Kerk. Bij de herdenking wordt het leven van de heiligen 

die in de hemel verblijven herdacht en als voorbeeld gesteld 

voor een goed christelijk leven. 

 

Het feest wordt al sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd. 

Aanvankelijk vond het feest jaarlijks plaats op 13 mei. In 844 

verving paus Gregorius IV die datum door 1 november, 

volgens de regel van Benedictus de begindag van de winter-

periode. Hoewel binnen de katholieke kerk Allerheiligen een 

verplichte feestdag is hoeft die door een ontheffing van de 

paus in 1967 niet meer als zondag gevierd te worden.  

 

Zondag, maandag, dinsdag, ontheffing of niet... gedenken 

behoeft geen voorschrift. We dragen de mensen die ons 

voorgingen met ons mee, in gedachten, in ons hart en in het 

lichtje ‘ter gedachtenis aller zielen’. 

 

“Als je liefste licht sterft, sterf je mee. 

Ontsteek een lichtje ter gedachtenis, 

omdat ons beloofd is dat de nacht zal overgaan 

in troostend ochtendlicht”. 

 

Eveline Sitskoorn 

Pastorale: Wij hebben elkaar nodig 
 

De zon verliest zijn kracht, staat nog wel aan de hemel maar is 

niet meer de zon van twee maanden geleden. Zowel in licht 

als warmte neemt hij af. We schuiven duidelijk een nieuwe 

fase van het jaar in. De herfst is helemaal daar. Vallend blad, 

veel regen, lagere temperaturen, minder licht. Wij mensen 

trekken ons terug in onze huizen, zijn minder op straat, zijn 

korter buiten. De wereld maken we kleiner om ons heen alsof 

we op die manier de warmte beter kunnen vasthouden. Maar 

is dat zo wel. Als wij de wereld buiten houden, is het dan 

warmer binnen? 

 

Ik denk van niet. We doen ons zelf te kort als we dat doen. Wij 

hebben elkaar nodig. Wij, die mensen van dat volk Gods, 

kunnen niet zonder elkaar. Wij zijn juist gericht op elkaar. Als 

wij vol vertrouwen op weg zijn dat geeft dat warmte, geeft 

dat verbondenheid, geeft dat samen. 

 

In betrokkenheid staan we naast elkaar, kunnen elkaar die 

hand weer geven. Kunnen elkaar weer groeten en blijven 

groeten. Een winterjas doet wonderen. Eenvoudig om die 

herfstfrisheid buiten te houden. Als de zondagmorgen om 

10.30 uur in de kerk niet meer de plek is waar iedereen elkaar 

kan ontmoeten moeten we zoeken naar andere plekken en of 

momenten omdat te doen. Misschien kun je als buurt, als 

straat samen op zondag een wandeling maken. Gewoon, niets 

moeilijks, samen wandelen. Zodat we elkaar ontmoeten. 

Kunnen vertellen, kunnen luisteren naar verhalen van alle dag. 

Wonderen hoeven wij niet te verrichten maar een oor voor 

een ander is goed te doen. De warmte die het oplevert is 

groots, voor iedereen. Lekker om dan, zo opgewarmd, weer 

thuis te komen en de zondag te vieren. Herfst krijgt een ander 

beeld. We blijven samen onderweg. 

 

Jan Claassen, pastor 
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Joodse feestdagen: Loofhuttenfeest of Soekot 
 

In het kerstnummer van Mooi Meegenomen verleden jaar 

begonnen we met een serie over de Joodse feestdagen door 

het jaar heen. We zijn inmiddels het jaar rond en bij het laatste 

feest in rij aanbeland. De joodse feestdagen zijn bijna allemaal 

gerelateerd aan momenten en gebeurtenissen uit de geschie-

denis van het Joodse volk, waarin overleven en het voort-

bestaan van het volk vanwege wrede vervolgingen op het 

spel stonden. Zo is het ook gesteld met het Loofhuttenfeest, 

dat de Joden een weeklang vieren vanaf de 15de van de 

maand tisjri van de joodse kalender. Vanwege de oriëntatie op 

de maanstand valt de datum van het feest telkens op een 

andere dag, maar altijd in de periode van eind september tot 

eind oktober. Dit jaar was dat vroeg, van maandag 20 tot 

maandag 27 september De eerste twee dagen van Soekot of 

Loofhuttenfeest gelden als feestdagen waarop in Israël 

althans niet gewerkt wordt.  

 

 

Soekot is een feest waarin de joden zich de tijd herinneren 

waarin het volk Israël op weg was naar het beloofde land 

Kanaän. In de Bijbel heeft Jahweh hen de opdracht gegeven 

om ieder jaar een week lang terug te denken aan die tijd dat 

hij hen uit Egypte bevrijdde en veertig jaar door de woestijn 

leidde naar het beloofde land. Door opnieuw zoals toentertijd 

in een hut te wonen, zou het volk ervaren hoe kwetsbaar en 

afhankelijk het is en dat God altijd voor zijn mensen zal zorgen. 

Tijdens het Loofhuttenfeest wordt daarom ook gevierd dat de 

laatste oogst van het jaar is binnengehaald. Soekot is dus een 

vreugdevol feest waarin God wordt bedankt voor de rijkelijke 

gaven.  

 

Soeka is het Hebreeuwse woord voor ‘loofhut’. De loofhut 

moet gemaakt worden van natuurlijk materiaal, zoals takken 

en bladeren. Met vruchten en slingers wordt de soeka vaak 

versierd. Door het dak van de loofhut moet je de sterren 

kunnen zien. Alle maaltijden worden gedurende de week 

gegeten in de loofhut, het liefst samen met vrienden of 

familie. In de loofhut en in de synagoge wordt er gedurende 

het feest gezwaaid met een bundeltje takken van vier 

verschillende bomen: de loelav. ‘Vier verschillende takken in 

één bundel’ staan symbool voor de eenheid van het joodse 

volk. Tijdens de diensten wordt de loelav in zes richtingen 

gezwaaid: de vier windrichtingen, omhoog en omlaag. Dit laat 

zien dat Gods goedheid er voor iedereen is. Het getal zeven 

komt ook opvallend vaak voor bij het Loofhuttenfeest. Het is 

het zevende feest, het wordt gevierd in de zevende maand en 

het duurt zeven dagen. Op de laatste dag van het feest gaat 

het volk zeven keer rond het altaar en zingt het volk zeven 

keer psalm 118: “Loof de Heer want hij is goed eeuwig duurt 

zijn trouw’.  

 

In Nederland wordt het Loofhuttenfeest minder uitbundig 

gevierd dan in Israël. Toch zijn er ook in ons land gezinnen die 

een loofhut bouwen in hun tuin of op hun balkon. Vaak heb-

ben joodse gemeenschappen een soeka waarin de gemeente-

leden samenkomen voor maaltijden en bijeenkomsten. 

 

Hans Happel 

 

 

 

Goed nieuws van Zonnebloem Heikant-Quirijnstok 
 

WIST U DAT we de inloopmiddag, die iedere tweede donderdag-

middag van de maand van kwart voor 2 tot 4 uur gehouden 

wordt in het Ronde Tafelhuis, Wagnerplein 4 weer op hebben 

kunnen starten? WIST U DAT we voor deze middag gasten van 

de Zonnebloem en overige wijkbewoners weer van harte uit 

nodigen? WIST U DAT er gelegenheid is samen een spelletje te 

spelen zoals kaarten, sjoelen, rummikub of gewoon om 

samen een praatje te maken? WIST U DAT de entree € 2,50 

(inclusief koffie of thee) bedraagt en dat het ook mogelijk is 

om iets anders te drinken? De kosten hiervoor bedragen € 

1,00. 

 

WIST U DAT wij inmiddels ook weer gestart zijn met kleine 

activiteiten? 

 

WIST U DAT ook in Tilburg de Zonnebloemauto te huur is. De 

uitgifte vindt plaats vanuit Toyota dealer Louwman aan de 

Kraaivenstraat 10 in Tilburg. De aangepaste auto is exclusief 

te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of 

scootmobiel. De bediening van de Zonnebloemauto is niet 

aangepast. De bestuurder moet in bezit 

zijn van rijbewijs B. Voor meer informatie 

over de Zonnebloemauto gaat u naar: 

www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto. 

WIST U DAT het nog altijd mogelijk is om u 

aan te melden als deelnemer van onze 

afdeling? Het gaat om mensen met een lichamelijke 

beperking, voor wie zelfstandig erop uitgaan niet zo 

vanzelfsprekend is.  

 

Wilt u meer weten van wat er mogelijk is binnen de 

Zonnebloem, neem dan contact op met onze secretaris, 

Marian Schipper: 013-4559013 of marian.schipper@ziggo.nl. 

 

Wij hopen dat wij u binnenkort een keertje mogen 

ontmoeten. 

 

Zonnebloem afdeling Heikant-Quirijnstok, 

Marian Schipper-Secretaris

  

mailto:marian.schipper@ziggo.nl
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Beelden in de kerk VII 
 

Het volgende object in ons rondje kunst door de kerk zou 

eigenlijk de afbeelding van het Laatste Avondmaal geweest 

zijn, ware het niet dat dit werk onlangs een nieuwe plek in de 

kerk heeft gekregen, om plaats te maken voor het mooie glas-

in-loodraam dat -verlicht en wel- te bewonderen is bij het 

doopvont. Het raam is afkomstig uit de voormalige priorij aan 

de Schans en heeft een mooie herbestemming gekregen. Een 

afbeelding van de gemeenschap in al haar diversiteit op de 

plaats waar pasgedoopten erin worden opgenomen, een 

mooiere plek kon het zich niet wensen. 

 

 

Wanneer u het raam bewonderd heeft, zijn het slechts enkele 

stappen naar links voor u voor het volgende kunstwerk staat: 

het beeld van Sint Antonius van Padua, de grote volksheilige 

die niet alleen wordt aangeroepen bij hopeloze en verloren 

zaken, maar opvallend genoeg ook patroonheilige is van 

onder andere de liefde en het huwelijk.  

 

Antonius op 15 augustus 1195 in Lissabon geboren als 

Fernando Martins de Bulhoes. De naam Antonius, vader van 

de woestijnmonniken, nam hij aan toen hij zich op 25-jarige 

leeftijd aansloot bij een groep Franciscanen om in Marokko de 

moren te bekeren. Overvallen door ziekte vielen die plannen 

echter in duigen, waarop Antonius terechtkwam in Noord-

Italië, waar bij toeval zijn talent voor het preken werd 

herontdekt. In Portugal was zijn gave bekend geweest, maar 

door de bescheiden opstelling van Antonius was die in Italië 

onopgemerkt gebleven.  

 

In zijn vurige prediking ligt de basis van het feit dat hij, ook nu 

nog, wordt aangeroepen bij verloren geraakte dingen 

(“Heilige Antonius mijn beste vrind, maak ik dat ik mijn .... 

vind”). Men was er namelijk van overtuigd dat door zijn 

prediking de mensen hun verloren zeden (“mores perditos”) 

weer terugvonden. Een ijverige monnik verschreef zich echter 

in een vertaling en maakte er “res perditos”, “verloren zaken” 

van. Aangezien de aanroeping nog steeds standhoudt, blijft 

de vraag of een verschrijving wel de enige verklaring is... 

 

Een ander mooi verhaal dat zijn prediking illustreert, vertelt 

over een teleurgestelde Antonius die naar het strand trekt om 

voor de vissen te prediken; de mensen luisteren immers toch 

niet. Zodra hij zijn preek tot de zee richtte, kwamen uit alle 

richtingen de vissen aanzwemmen om voor het strand naar 

Antonius te luisteren. In het boekje Roosjes uit de hemeltuin 

vinden we het volgende versje: 

“Antonius, die tot de vissen 

Zo heerlijk preekte, zo vol vuur, 

Dat zij er niets van wilden missen, 

Al duurde het meer dan een uur, 

Leer mij ook luisteren, vroom en stil, 

Naar al wat God mij leren wil”. 

 

In de kunst wordt Antonius afgebeeld in een Franciscaner pij, 

met een lelie als teken van maagdelijkheid, een boek en niet 

zelden het Christuskind op zijn arm. Zo had een medebroeder 

hem ooit aangetroffen in zijn kamer in de periode dat hij ziek 

was, badend in wit helder licht, met het Christuskind op zijn 

arm. 

 

Rond 1230 verslechterde zijn gezondheidstoestand dusdanig 

dat Antonius, inmiddels priester gewijd en werkzaam als 

docent theologie en provinciaal van de Romagna, zijn ontslag 

vroeg en kreeg. In 1231 stierf hij en werd nog geen jaar later 

heilig verklaard door paus Gregorius IX. 

 

De Limburgse band Rowwen Heze heeft zelfs een lied 

geschreven over de heilige Antonius. Ter afsluiting de wijze 

woorden die hem in dit nummer in de mond worden gelegd: 

"Soms is 't baeter iets moëis te verliezen;  

baeter verleeze dan daat ge 't noëit het gehad." 

 

Eveline Sitskoorn 
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Nieuwe coronarichtlijnen voor de vieringen 
 

Nu de meeste coronamaatregelen niet meer van kracht zijn, 

kunnen we weer (bijna) als vanouds de vieringen in de kerk 

bijwonen. Hou daarbij nog wel rekening met de volgende 

afspraken. 

 

• We gaan ervan uit dat u niet naar een viering komt als u 

klachten heeft zoals verkoudheid of koorts.  

• Alle kerkbanken zijn weer beschikbaar om plaats te 

nemen.  

• U kunt uw gaven voor de collecte voor aanvang van de 

viering in het mandje achter in de kerk doneren.  

• Na afloop van de viering drinken we gezellig met elkaar 

een kopje koffie/thee. Wel proberen we daarbij zoveel 

mogelijk elkaar de ruimte te geven.  

• Koren kunnen op het priesterkoor met max. acht perso-

nen zingen en houden onderling voldoende afstand. 

 

VIERINGEN IN OKTOBER 

 

Afkortingen: 

EU Eucharistieviering 

G&K Groot & Klein 

MK Mariakerk 

RTH Ronde Tafelhuis 

W&C Woord- en Communieviering 

 

24 okt 10.30 MK W&C ............................. T. van Blitterswijk 

24 okt 12.00 MK G&K/W&C . L. Schuurmans en J. Claassen 

27 okt 09.30 RTH W&C ............... E. Sitskoorn en J. Claassen 

31 okt 10.30 MK W&C ......................................... J. Claassen 

3 nov 09.30 RTH W&C ............... E. Sitskoorn en J. Claassen 

7 nov 10.30 MK EU......................................... D. Hendrickx 

7 nov 12.00 MK G&K/W&C . L. Schuurmans en J. Claassen 

10 nov 09.30 RTH W&C ............... E. Sitskoorn en J. Claassen 

14 nov 10.30 MK W&C ......................................... J. Claassen 

17 nov 09.30 RTH W&C ............... E. Sitskoorn en J. Claassen 

21 nov 10.30 MK EU..................... J. Joosten en H. v.d. Berg 

24 nov 09.30 RTH W&C ............... E. Sitskoorn en J. Claassen 

28 nov 10.30 MK W&C ............................. T. van Blitterswijk 

28 nov 12.00 MK G&K/W&C .  L. Schuurmans en J. Claassen 

Allerheiligen/Allerzielen 

 

Traditiegetrouw vieren wij dit in onze parochie op 1 novem-

ber. Ook dit jaar gaan we dat doen. De kerk is om 13.00 uur 

open en dan beginnen wij met het lezen van alle namen uit 

ons Dodenboek. Sinds 1964 schrijven wij de namen van de 

overledenen in dit boek. Dit jaar willen wij ze allemaal uit-

gesproken hebben. Want als jouw naam hardop uitgespro-

ken is, leef jij voort. Dit namen noemen doen wij tot de start 

van de viering om 19.00 uur. 

 

In die viering zullen wij de namen noemen van hen die afge-

lopen jaar overleden zijn en steken wij voor hen een kaarsje 

aan. Na de viering gaan wij naar het kerkhof waar we een 

kaarsje kunnen plaatsen bij het graf van een dierbare of 

plaatsen een kaarsje op bijzondere plek die daarvoor is in-

gericht. Weet dat u allemaal welkom bent om dit gezamenlijk 

te doen. Pijn gaat niet zomaar weg maar samen stil staan bij 

verdriet en lijden kan ons helpen in ons proces van rouw.  

 

 

 

 

 

 

 

De Eerste Communie 
 

De vieringen van Groot en Klein zijn weer opgestart na een 

lange periode van niet gemeenschappelijk vieren. Voor de 

veiligheid hebben wij gekozen voor de locatie Mariakerk. Hier 

weten wij zeker dat we samen veilig kunnen vieren. Wat 

corona ons nog gaat brengen, weten we niet maar wat we wel 

weten is dat we continuïteit willen in de voortgang van onze 

vieringen. Tot en met Kerstmis blijven we op de Schans op de 

eerste en vierde zondag van de maand. Om 12.00 uur komen 

wij samen onder het jaarthema van: “Verscheidenheid, die 

verbindt”. Tot Kerst staan wij stil bij Verschillen. 

 

In onze eerste viering van het seizoen spraken wij over 

leeftijd. In onze kring was de oudste 85 en de jongste 1 jaar. 

Samen zijn wij dat volk van God onderweg. Servaas 

Bellemakers heeft ons, alweer lang geleden, de woorden 

gegeven: “Een volk op weg gezet om vrede tegemoet te 

gaan: de toekomst die is aangezegd, moet doorverteld, 

verstaan, gedaan. Zijn wij dat volk gewekt om op te staan? Wij 

gaan.” Gaat u mee? De negen meisjes en jongens die hun 

eerste communie willen gaan doen, zijn al op weg. Weet: de 

deur staat altijd open. 

 

Werkgroep Groot en Klein 

Zondag 7 november, 10.30 uur, Mariakerk 

Afscheidsviering Thea van Blitterswijk 
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Abdij van Postel 
 

Diep in de Kempen, te midden van bossen, heide en velden, 

ligt de abdij van Postel verscholen in het groen. Wat 

gebouwen, zowel oud als nieuw, verstrooid liggend binnen 

een ommuurring lopen uit op een eeuwenoud kerkje. Hier 

wonen sinds lang vervlogen tijden kloosterlingen. Om precies 

te zijn. Een aantal jaar geleden waren het nog 19 broeders en 

paters. Dit jaar 2021, nu de orde van de Norbertijnen 900 jaar 

bestaat, besteden wij aandacht aan de in België en Nederland 

gevestigde Norbertijner abdijen. We hebben tot nu toe een 

fraaie tocht gemaakt van Grimbergen, via Leuven en 

Averbode naar Tongerloo, en trekken nog wat verder door 

naar het Noorden van Brabant richting onze eigen stad Tilburg 

en komen dan voorbij de abdij van Postel. 

 

Rond 1134 schonk een ridder uit het land van Altena een derde 

deel van zijn bezit in Postel aan de Abdij van Floreffe. De naar 

Postel gezonden Norbertijnen bouwden er een kerkje op dit 

kruispunt van wegen, die van west naar oost, van Antwerpen 

naar Keulen, van Breda naar Maastricht en van noord naar 

zuid, van Den Bosch naar Leuven, liepen. De opvang van 

reizigers werd een belangrijke taak voor de kleine 

kloostergemeenschap. De eerste, gewijde bidplaats uit 1140 

werd al gauw te klein. Daarom ging men ertoe over om een 

grotere kerk te bouwen. Die werd in 1190 geconsacreerd en is 

nog steeds in gebruik. Het is de oudste nog in gebruik zijnde 

norbertijnenkerk. De oudste toegangspoort tot de abdij is 

romaans en vind je nog steeds achter in de kerk rechts. 

Gedurende de Middeleeuwen werden er veel schenkingen 

gedaan aan de abdij van gronden, die voornamelijk in het 

noorden van het hertogdom Brabant, in het huidige 

Nederland lagen. De opbrengsten werden deels gebruikt voor 

armenzorg, deels gingen ze naar de moederabdij in Floreffe of 

naar de hertogen van Brabant. 

 

Postel kreeg vanaf de 14de eeuw verscheidene keren met 

oorlogsschattingen te maken ten gevolge van twisten tussen 

feodale heren. In de 16de eeuw werd Postel nog door de 

Geuzen geplunderd. De contrareformatie kreeg vorm en de 

afhankelijkheid van Floreffe werd een probleem. Floreffe 

oefende het recht uit om in parochies pastoors te benoemen. 

Die gemeenschappen werden dan opgescheept met Waalse 

geestelijken die de volkstaal niet machtig waren. Postel was 

nog geen abdij en mocht er daarom geen noviciaat op 

nahouden. De bisschop van Den Bosch verlangde echter wel 

dat er en een priesteropleiding kwam in Postel. Dit leidde 

ertoe dat de priorij uiteindelijk zijn zelfstandigheid verkreeg.  

 

De Vrede van Münster van 1648 bracht duidelijkheid over de 

landgrens tussen de Spaanse Nederlanden en de Republiek, 

maar niet voor Postel. Dat bleef omstreden gebied. In een 

aangespannen rechtszaak om de bezittingen van de abdij 

kwam het in 1785 uiteindelijk tot een besluit. 48 hoeven en 12 

molens ten noorden van de grens in Noord-Brabant bleven 

definitief eigendom van de Republiek. Slechts negen hoeven 

en één molen bleven over voor de abdij, waardoor het 

inkomen van de witheren van Postel flink slonk. Toch bleef de 

abdij pastoors leveren aan parochies in de noordelijke 

Nederlanden, die zo voor het katholicisme behouden bleven. 

Men gewaagde zelfs te spreken van "de witte linie" tegen het 

protestantisme. Tijdens de Franse revolutie verdreven Franse 

troepen de laatste kloosterlingen. De abdij werd verkocht. 

Abdijgebouwen werden afgebroken. Het duurde ruim 50 jaar 

totdat de witheren konden terugkeren en aan de heropbouw 

beginnen. De restauratie heeft 150 jaar geduurd. Het gasthof 

de Beiaard kwam er in 1960 en het bezinningscentrum (het 

eigenlijke gastenkwartier) met haar conferentiezalen staat 

sinds 1970 open voor retraites en seminars. 

 

De abdij van Postel wordt dagelijks door pelgrims en 

dagjesmensen bezocht. In de abdij worden rondleidingen 

georganiseerd én rondom zijn er wandelingen uitgezet. De 

abdij heeft een eigen kaasproductie en er worden 

verschillende abdijproducten verkocht zoals abdijbrood, 

abdijkaas, hesp en een eigen abdijbier, dat overigens wordt 

gebrouwen bij Alken-Maes. Tijdens de lente- en zomerperiode 

kun je op mooie dagen in en rond de abdij over de koppen van 

mensen lopen. Voor velen is het een traditie om naar Postel te 

gaan voor een wandeling in de natuur en een bezoek aan de 

abdij… én in de namiddag af te sluiten met een ijsje, een zakje 

friet of een hotdog in de Postelse frietstraat tegenover de 

abdij.  

 

Hans Happel 
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Van de bestuurstafel 
 

Dit keer gebruik ik deze rubriek graag om onze twee nieuwe 

bestuursleden aan u voor te stellen: Rhea Bruggeman en Jürn 

Scherrrens. Rhea is onze nieuwe vicevoorzitter en volgt daar-

mee Geert Dollevoet op. Jürn treedt in de voetsporen van Wil 

van Gils als onze nieuwe penningmeester. 

 

Rhea’s blijkt letterlijk en figuurlijk een kind van onze parochie:  

 

Er is mij gevraagd of ik mij aan u 

wil voorstellen als nieuw be-

stuurslid, in de rol van vice-

voorzitter. Ik ben Rhea Brugge-

man, 43 jaar oud en vorm samen 

met Koen en mijn vier zonen een 

gezin. Ik ben opgegroeid met de 

kerk en Norbertijnen in Tilburg 

Noord. 

 

Mijn moeder was namelijk lange 

tijd dirigent van het 

Driekoningen koor, mijn oma en tante zongen in het koor. Door 

studie en verhuizen is het contact met de parochie wel 

verwaterd, echter rituelen als een kaarsje branden voor iemand 

is nooit weggeweest. Zo ook het ‘even in de kerk kijken’ op 

vakantie. Ik heb in de loop der jaren bemerkt dat geloven voor 

iedereen anders is en vele uitingsvormen kent. Voor mij hangt 

het samen met bepaalde waarden en normen naleven binnen, 

maar zeker ook buiten het kerkgebouw.  

 

Onlangs ben ik gevraagd of ik wat van mijn tijd en energie in zou 

willen zetten voor de parochie in het bestuur. Dit zal ik per 

september gaan doen, dan neem ik het stokje van Geert over. 

Samen met de nieuwe penningmeester heb ik inmiddels al 

kennis mogen maken met de overige bestuursleden en het team 

binnen de parochie. 

 

Hebt u nog vragen aan mij of wilt u nader kennismaken, dan kan 

dat altijd. U kunt mij mailen via de parochie: 

rheabruggeman@norbertijnenparochiehq.nl. 

 

Jürn stelt zich als volgt aan u voor: 

 

Hallo iedereen! Ik ben Jürn Scherrens en wil me graag 

voorstellen als nieuwe penningmeester in opvolging van Wil. Ik 

ben 42 jaar, getrouwd met Linde 

en vader van een zoon van 14 en 

een dochter van 11. Ik kom 

oorspronkelijk uit België (uit een 

dorp in de buurt van Brugge), 

maar woon ondertussen al 18 

jaar in Tilburg. Ik ben dol op talen 

en ik heb mijn hart verloren aan 

Zeeland, waar ik dan ook heel 

vaak vertoef.  

 

Waarden zoals klaar staan voor 

een ander, elkaar helpen, het 

goede voor hebben met 

anderen… zijn de belangrijkste drijfveren om dit 

vrijwilligerswerk juist bij deze gemeenschap uit te voeren. Door 

mijn baan als team leader op de debiteuren-administratie hoop 

ik ook de nodige kennis aan te kunnen voeren.  

 

Ik hoop door mijn steentje bij te dragen, dat de parochie nog een 

mooie toekomst heeft. We zijn samen onderweg… 

 

 

Tijdens een informele bijeenkomst op 13 september namen 

we afscheid van Geert en Wil. We stonden ook stil bij Thea’s 

afsluiting van een langdurige periode als pastor/teamleider. 

En natuurlijk ging dat vergezeld van een cadeautje. We 

verwelkomden Rhea en Jürn. Zij werden daarvoor ‘in de 

bloemetjes’ gezet, getuige de foto die u ook in deze Mooi 

Meegenomen aantreft. Overigens werd ook Eveline Sitskoorn 

in dat welkom betrokken. Zij versterkt immers ons pastorale 

team en het parochiebestuur is daar erg gelukkig mee! 

 

In en vanaf de volgende Mooi Meegenomen is het weer 

‘business as usual’ en doe ik verslag van wat in de 

bestuursvergadering is besproken én besloten. 

 

En het ziet ernaar uit dat we (bijna) verlost zijn van de 

vervelende, maar noodzakelijke, beperkingen die ons al 

anderhalf jaar belasten. Laten we daar dankbaar voor zijn. De 

Kerstvieringen weer onder het ‘oude normaal’? We gaan 

ervoor! 

 

Peter Liebregts, secretaris 

 

Bijbelse uitdrukkingen 
 

Muggenziften: vallen over onbeduidende kleinigheden. 

Strafrede tegen de Farizeeën: Gij die de mug uitzift (uit het eten zeeft) en de 

kameel doorslikt. (Matteüs 23,24) 

 

De hand in eigen boezem steken: de schuld bij zichzelf zoeken. 

God laat Mozes zijn hand in zijn eigen boezem (hemd) steken, die er vervolgens 

melaats uitkomt. (Exodus 4,6) 

 

Iets bedekken met de mantel der liefde: Iets voor zich houden. 

De kinderen van Noach bedekken hun vader met een mantel, als ze zien hoe hij 

naakt in zijn tent slaapt. (Genesis 9,23) 
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Gedachten bij de evangelielezingen in de maanden oktober/november 
 

De lezingen van de komende weken komen uit het evangelie 

van Marcus. Bij wijze van voorproefje kijken we vast naar de 

inhoud ervan. Wat horen we nu eigenlijk? 

 

24 okt. Mc. 10,46-52 

De man die naar Jezus roept, Bartimeus, is blind. Hij leidt, 

letterlijk, een uitzichtloos bestaan. Maar toch ziet hij wat 

anderen niet zien: hij ziet wie hem kan helpen. Hij gelooft dat 

hij genezen en gered kan worden, dat zijn leven drastisch kan 

veranderen. De omstanders manen hem tot stilte, maar hij 

laat zich de mond niet snoeren, hij gelooft in zijn redding. De 

omgekeerde wereld: de blinde ziet en de zienden zijn blind. 

“Ga heen” zegt Jezus, maar Bartimeus gaat niet weg, hij volgt 

Hem. Hij heeft zijn pad gevonden. Zijn geloof heeft hem 

gered.  

 

31 okt. Mc. 12,28b-34 

“Bemin God met heel uw hart en uw naaste als uzelf”. Het 

antwoord op de vraag van de schriftgeleerde is helder, de 

boodschap is duidelijk. Maar opvallend is dat Jezus twee 

geboden neemt en er één van maakt. Ze zijn met elkaar 

verbonden. Te veel oog voor de liefde van God zou de 

naastenliefde wel eens kunnen verdringen. Te veel oog voor 

de liefde voor een ander zou God wel eens op de achtergrond 

kunnen zetten. In zijn antwoord benadrukt hij de onlos-

makelijkheid. De liefde voor God is liefde voor de mensen, de 

liefde voor mensen is liefde voor God.  

 

7 nov. Mc. 16,15-20  

In een laatste ontmoeting geeft Jezus de apostelen de 

opdracht de wijde wereld in te trekken om de goede 

boodschap te verkondigen. Jezus koos geen zelfverzekerde 

mensen, geen geboren sprekers en uitstekende leraren. Hij 

koos mensen van het volk en stuurde ze op weg, maar liet ze 

niet alleen. De opdracht die ze kregen is ook de onze: vertel 

over Hem, verkondig zijn boodschap en leef als Hij. Hij zal ons 

helpen. 

 

14 nov. Mc. 13,24-32 

Het is geen rooskleurig beeld dat Jezus hier schetst. 

Verduistering van zon en maan, sterren die uit de hemels 

vallen, wankelende machten... maar dan zal Hij komen, “op 

wolken met macht en heerlijkheid”. Betekent dit dat we 

achterover kunnen leunen en wachten tot Hij ons komt 

redden? Het antwoord ligt in de parabel die erna komt. Leer 

van de vijgenboom, kijk naar de bladeren en de takken om te 

weten wanneer het fruit rijp is om geplukt te worden. Moeten 

we deze woorden zien in het licht van het veelbesproken 

einde der tijden? Of gaat het hier om onze eigen tijd? We zullen 

allen ooit sterven, zoveel is zeker, maar over het wanneer 

hebben we geen controle. Weest waakzaam zegt Jezus, want 

niemand weet wanneer het moment daar is. Een waakzaam 

hart is een zachtmoedig hart, vervuld van de Geest. Wacht 

niet af, maar zorg dat u gereed bent. 

 

21 nov. Joh. 18,33b-37 

Pilatus kan in deze tekst beslissen over het leven of de dood 

van Jezus. Hij stelt Hem daarom de vraag of Hij inderdaad een 

koning is. Het antwoord dat Jezus geeft, dat Hij een koning is, 

maar niet van deze wereld, lijkt Pilatus gerust te stellen. Wat 

hij ook over Jezus denkt, een bedreiging voor de Romeinse 

heersers zal hij niet vormen. Onschuldig, zo oordeelt Pilatus. 

Na de vraag of Jezus koning is, volgt nog een vraag. “Wat is 

waarheid?”. Voor Jezus is de waarheid duidelijk, het koninkrijk 

en de onvoorwaardelijke liefde van God. Maar Pilatus heeft 

daar niet zoveel boodschap aan, hij moet zichzelf uit een 

benarde positie zien te redden, zodat hij geen man die in zijn 

ogen onschuldig is ter dood hoeft te veroordelen. 

Op zoek naar een uitweg, gaat hij voorbij aan de waarheid om 

zijn eigen zekerheden veilig te stellen. Een dilemma van alle 

tijden. Macht en eigenbelang zijn de grootste vijanden van 

waar het uiteindelijk om draait: de weg, de waarheid en het 

leven. 

 

 

Eveline Sitskoorn 

 

De redactie van Mooi Meegenomen is benieuwd wat u, de 

lezer, vindt van deze informatie. Vindt u deze korte evangelie-

uitleg bijvoorbeeld een waardevolle toevoeging of volstrekt 

niet interessant (of iets ertussenin). We zien uw reacties graag 

tegemoet: evelinesitskoorn@norbertijnenparochiehq.nl of 

mooimeegenomen@home.nl.  

  

mailto:evelinesitskoorn@norbertijnenparochiehq.nl
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Een Stadshart voor Noord, kan dat? 
 

Maandag 13 september was het dan zo ver. Project-

ontwikkelaar BPD en de Gemeente Tilburg ontvouwden 

tezamen het vervolg van hun plannen met het Wagnerplein. 

BPD is van 2007 al betrokken bij de herontwikkeling van het 

Wagnerplein en onder meer verantwoordelijk voor de nieuwe 

Drieburcht, de hoogbouw van Zorgcentrum Heikant en de 

renovatie van het winkelcentrum. 

 

Op de online-informatieavond heette wethouder Rick Grashof 

maar liefst 110 belangstellenden welkom. Zij hoorden hem in 

zijn openingszinnen de volgende, indringende vragen stellen: 

“Een stadshart voor Noord, waar je graag naar toegaat, kan 

dat? Wat voor soort woningen willen we daar hebben en wat 

voor voorzieningen? Hoe kunnen we het Von Weberpark 

behouden en mooier maken en de verkeerssituatie verbete-

ren?” Op deze informatieavond werden de eerste schetsen 

van de architecten en stedenbouwkundigen gepresenteerd 

en moest een proces worden ingezet waarbij geïnteresseerde 

wijkbewoners betrokken zouden worden bij het samen met 

de Gemeente en BPD vorm geven van de plannen voor de 

toekomst.  

 

In de schets voor het stedenbouwkundig plan wordt gedacht 

aan de bouw van 270 appartementen met 300 

parkeerplaatsen en 1700 m2 voor maatschappelijke en 

commerciële voorzieningen aan het plein. De gemeente wil 

daar minimaal 20 % aan sociale huurwoningen realiseren en 10 

% in de categorie met een middel-dure huur bouwen. De 

overige 70 % van de woningvoorraad zal breed gedifferen-

tieerd zijn, met onder meer starterswoningen en woningen 

voor ouderen. Het zal voornamelijk om hoogbouw gaan. Het 

Von Weber park verandert in een open stadstuin, waar ruimte 

is voor activiteiten en voor recreatie door wijkbewoners. 

Rond het plein komt een wandel- en fietsroute. Deze wordt 

aangelegd op het oude tracé van het Lijns Heike. De oude 

Noord Zuid lijn wordt in nieuwe glorie hersteld. Zo krijgt 

Tilburg Noord en met name het te realiseren ‘stadshart’ van 

de wijk zijn oude verbinding met de rest van Tilburg terug en 

wordt het Wagnerplein verbonden met het groen en de 

recreatie van een toekomstig nieuw stadspark aan het kanaal. 

Grootse plannen en daar mag u, indien u zich geroepen voelt, 

over komen meedenken. 

 

Aan het eind van de bijeenkomst lichtte Abdelkader Barkane, 

omgevingsmanager van Noord, toe hoe deze participatie van 

betrokkenen via twee trajecten zal gaan verlopen. Bij het 

ruimtelijk traject van bestemmingsplan en zienswijzen zullen 

vooral de direct omwonenden en stakeholders, zoals de 

winkeliersvereniging, betrokken worden. De Gemeente wil 

begin 2022 een bestemmingsplan gereed hebben waarover 

de Gemeenteraad in de zomer van dat jaar een definitieve 

beslissing neemt. In het sociaal maatschappelijk traject wordt 

de PACT-aanpak gevolgd. Alle wijkbewoners zijn nadrukkelijk 

uitgenodigd mee te denken over de invulling én het gebruik 

van het park en over het type woningen dat gerealiseerd moet 

worden. De omgevingsmanager wil twee sessies aan deze 

thematieken besteden. Het resultaat van de besprekingen 

hierover wordt samen met een eerste aanzet tot een 

bestemmingsplan op een informatieavond aan het eind van 

dit jaar gepresenteerd. Wilt u meer informatie, kijk dan op 

www.tilburg.nl/wagnerplein. 

 

Hans Happel 

  

http://www.tilburg.nl/wagnerplein
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Feest van Christus Koning 
 

Het feest van Christus, Koning van het Heelal (in het Latijn: 

Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex) of kortweg 

Christus Koning is een hoogfeest binnen de katholieke kerk 

dat eind november gevierd wordt, op de laatste zondag van 

het kerkelijk jaar. Dit jaar is dat zondag 21 november. De 

daaropvolgende zondag is het begin van de advent, het begin 

van het nieuwe kerkelijk jaar.  

 

Het feest van Christus Koning werd in 1925 ingesteld door 

paus Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het 

Concilie van Nicaea om nadruk te leggen op de alles-

omvattende betekenis van het koningschap van Christus over 

de mens en de wereld. Pius XI wijdde de encycliek Quas Primas 

aan dit feest dat telkens het kerkelijk jaar afsluit. Christus 

Koning is een van de vele verschillende titels van Jezus 

Christus.  

 

Overigens is deze datum eenvoudig te bepalen: het hoogfeest 

van Christus Koning valt altijd op de zondag in de periode van 

20 tot en met 26 november.  

 

ACHTERGROND 

De titel "koning" wordt in het Nieuwe Testament verschil-

lende keren in verband gebracht met Jezus. De term Christus 

Koning verwijst naar een van de drie Messiaanse functies van 

Jezus: Koning, Priester en Profeet. In het evangelie van 

Johannes zegt Jezus tegen Pontius Pilatus: "(...) ik ben koning. 

Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld 

gekomen dan om te getuigen van de waarheid." (Joh. 18, 37). 

 

Op het kruis hing boven het hoofd van Jezus het opschrift 

INRI, "Jezus van Nazareth, koning der Joden". Bij zijn 

geboorte vroegen de drie koningen ook naar de koning der 

Joden. Ook op andere plaatsen wordt deze term nog vermeld.  

 

Na de invoering van de feestdag werden Heilig Hartbeelden 

ook als Koning afgebeeld, veelal voorzien van koninklijke 

attributen. Een klein aantal daarvan toont Christus zittend op 

een troon. 

Activiteiten in het Ronde Tafelhuis 
 

Kijk op de website (www.rondetafelhuis.nl) welke evenemen-

ten en activiteiten zijn gepland in de komende tijd. Hieronder 

beschrijven we er alvast een paar. 

 

FILMAVOND 

Op 9 november is de film La source des femmes te zien: In 

Noord-Afrika halen vrouwen iedere dag water bij een 

afgelegen bron. De pasgetrouwde Leila organiseert een 

liefdesstaking en eist dat de mannen uit het dorp voor een 

waterleiding zorgen. 

 

Zaal open: 19.00 uur; begin film: 19.30 uur 

Entree: € 5,00 (inclusief koffie/thee en een hapje bij het 

nagesprek) 

Aanmelden: reserven@rondetafelhuis.nl 

 

WERELDKEUKEN (SPECIAL) 

In de Wereldkeuken kunt u van maandag t/m zaterdag terecht 

voor een heerlijke lunch, verzorgd door vrijwilligers afkomstig 

uit allerlei regio’s van de wereld. Naast de Wereldkeuken 

Lunch, organiseren we ook één keer per maand een 

Wereldkeuken Special. Dit is een diner voor wijkbewoners en 

belangstellende, waarvoor we steeds een andere groep of 

persoon vragen om het diner te verzorgen.  

 

 

STIK- EN STRIJKLESSEN (elke maandag van 11.00 tot 13.00 uur) 

Stik en Strijk geeft vrouwen uit onze wijk gelegenheid om bij 

elkaar te komen rond de naaimachine en strijkplank. Met hulp 

van enkele enthousiaste vrijwilligers leren zij de fijne kneepjes 

van het maken en strijken van kleding. Het is niet alleen een 

gezellig en sociaal samenzijn. Het helpt deze vrouwen ook om 

met een lapje van de markt zelf kleding te maken voor het 

hele gezin. Wellicht kan de ervaring op de strijkplank ook een 

extra zakcentje opleveren als men strijkt voor tweeverdieners 

met een druk leven.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkelijk_jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Advent_(periode)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1925
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Pius_XI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Nicaea_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/Encycliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quas_Primas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christus_Koning_(titel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christus_Koning_(titel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Testament
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Johannes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Johannes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
https://nl.wikipedia.org/wiki/INRI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drie_koningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig_Hartbeeld
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Ga eropuit in de herfst 
 

Hoewel het op het moment dat ik dit schrijf pijpenstelen 

regent, biedt de herfst volop gelegenheid om een dagje op 

pad te gaan. De herfstkleuren in het bos zijn prachtig, musea 

zijn weer open met indrukwekkende tentoonstellingen en 

ook de schouwburg kan weer worden bezocht. 

 

OPENBARE WANDELEXCURSIE 

Op zondag 28 november organiseert IVN Tilburg een 

wandelexcursie door Moerenburg. Onder leiding van een gids 

loopt u door dit mooie natuurgebiedje aan de oostkant van 

Tilburg. Meer informatie vindt u op de website van IVN: 

www.ivn.nl/afdeling/tilburg 

 

EUREGIO JEUGDORKEST 

Op zaterdag 20 november speelt het Euregio Jeugdorkest het 

programma ‘Music, Maestro!’ in de Concertzaal in Tilburg. 

Onder dat motto heeft dirigent Hans Casteleyn een mooi 

programma samengesteld met muziek die zeker tot de 

verbeelding spreekt. Van het feeërieke Prélude à l'après-midi 

d'un faune van Debussy tot de donkere sfeer van Nacht op de 

kale berg van Moessorgski: het belooft een attractief 

programma te worden met veel herkenbare melodieën en 

misschien ook enkele nieuw te ontdekken parels! 

 

MUSEUM CATHARIJNECONVENT 

In dit voormalige klooster in Utrecht zijn – naast de vaste 

collectie – nu ook enkele bijzonder interessante tijdelijke 

tentoonstellingen te zien. Het gebouw van Museum 

Catharijneconvent is één van de best bewaarde laat-

middeleeuwse kloostercomplexen van Nederland, en het 

schittert en fonkelt in de schatkamer van het museum. 

 

Vaste collectie 

 

In de middeleeuwen waren kunst en religie onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Verhalen uit de Bijbel en de heiligenlevens 

vormden een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars. In 

het museum kunt u genieten van een van de belangrijkste 

middeleeuwse collecties in Nederland. Bewonder het wereld-

beroemde Middelrijns altaarstuk, Ecce Homo, prachtige 

heiligenbeelden en middeleeuwse handschriften of het 

reusachtige beeld van Christoffel. 

 

 

Maria Magdalena (tot 7 januari 2022) 

 

Ontmoet de mysterieuze Maria Magdalena en haar vele 

gezichten: van kroongetuige, zondares tot feminist. Ze wordt 

geassocieerd met de vermenging van seksualiteit, sensualiteit 

en zonde; een baken van hoop en een feministisch icoon. En 

was ze nu wel of niet getrouwd met Jezus? Voor het eerst 

krijgt ze haar eigen tentoonstelling. Ga mee op 

ontdekkingstocht langs historische bronnen, indruk-

wekkende schilderijen, hedendaagse beeldende kunst en 

populaire cultuur. Sta oog in oog met Maria Magdalena, en 

ontrafel haar beeldvorming door de eeuwen heen. 

 

 

Verhalen van het licht (tot 2 november) 

 

Ieder jaar vormen prachtige lichtsculpturen het hart van de 

Sint Maarten Parade in Utrecht. Ook dit jaar hebben 

kunstenaars samen met Utrechters uit alle wijken grote 

verlichte sculpturen gemaakt. Deze beelden zijn geïnspireerd 

op de lampions waarmee de kinderen met Sint-Maarten langs 

de deuren gaan. 

 

Het huis van Sinterklaas (tot 5 december) 

 

Oh kom er eens kijken… Goed nieuws! Sinterklaas komt weer 

logeren in Museum Catharijneconvent! Waarom eten we 

eigenlijk speculaas, taaitaaipoppen en kruidnoten met 

Sinterklaas? Dit heeft alles te maken met graanwonderen die 

de Sint vroeger verrichtte. De kinderen komen via een route 

van 50 minuten langs de diverse vertrekken van Sinterklaas. 

Spelenderwijs leren ze meer over de geschiedenis en het 

leven van de goedheiligman. Maar dat is niet alles! Aan het 

einde mogen de kinderen Sinterklaas bezoeken in zijn 

werkkamer en hem alle vragen stellen die ze hem altijd al 

hebben willen stellen! 

https://www.catharijneconvent.nl/verhalen-en-blogs/ecce-homo/
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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. 
 
Overleden 
25 aug Bertus van Dorp (1934) 

8 sep Martin Bogaers (1926) 

9 sep Anny van den Broek-Meesters (1937) 

22 sep Harrie van Deursen (1943) 

 

Foto’s/afbeeldingen 
 
blz. 1: www.pexels.com 

blz. 2: © Jan van den Berg (2x) 

blz. 3: https://visie.eo.nl 

blz. 3: www.zonnebloem.nl 

blz. 4: © Eveline Sitskoorn 

blz. 5: © Jan van den Berg (2x) 

blz. 6: www.abdijpostel.be 

blz. 7: © Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok (2x) 

blz. 7: © Jan van den Berg 

blz. 8: © Jan van den Berg (2x) 

blz. 9: www.tilburg.nl/actueel/wagnerplein 

blz. 10: www.pixabay.com 

blz. 10: www.rondetafelhuis.nl (2x) 

blz. 11: www.catharijneconvent.nl (2x) 

blz. 12: © Jan van den Berg 

 

Nummer 320 van Mooi Meegenomen verschijnt in het week-

einde van 4/5 december. Kopij graag voor 15 november aan-

leveren: mooimeegenomen@home.nl. De redactie behoudt 

zich het recht voor om aangeleverde kopij in te korten. 

 
Dit is de verdere planning voor Mooi Meegenomen in 2021: 
 

nummer kopij bij de redactie verspreiding 

321 10 januari 29/30 januari 

322 21 februari 19/20 maart 

323 30 mei 25/26 juni 

324 15 augustus 3/4 september 

325 26 september 22/23 oktober 

326 14 november 3/4 december 

 

 

Mooi Meegenomen wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 
 
Bouwbedrijf G. Kuypers: voor ver- en nieuwbouw 
Stokhasseltlaan 43, 5049 TB Tilburg 
013 - 4561289 
 
Woonsfeer: woningstoffering 
Offenbachstraat 165, 5011 EH Tilburg 
013 – 4555305, info@woonsfeerbv.nl 
 
Boca kaarsen BV: kerkkaarsen/kerkartikelen 
Galvaniweg 20, 5482 TN Schijndel 
073 – 5492511, www.boca.nl 
 
Bijnen Uitvaartverzorging Tilburg 
Brucknerlaan 20, 5011 DN Tilburg 
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 
 
Tuincentrum GroenRijk Tilburg 
Stokhasseltlaan 39, 5049 TB Tilburg 
013-4550860, www.groenrijktilburg.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, Jan Claassen, 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.norbertijnenparochiehq.nl 
E-mail:  info@norbertijnenparochiehq.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.pixabay.com/

