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Adventsactie 2021: Hulp voor Zsámbék blijft nodig 
 

In de liturgie zal aandacht besteed worden aan het project en 

stellen wij u in de gelegenheid om uw bijdrage bij ons af te 

geven. Tijdens de dienst op de eerste en de derde 

adventszondag zal er een extra collecte gehouden worden 

voor Zsámbék, ter ondersteuning van het werk van de zus-

ters Norbertinessen. 

 

Leden van de werk-

groep Zsámbék zullen 

de hele advent op 

zondag na de viering 

in de Mariakerk aan-

wezig zijn. Dit jaar zul-

len er alleen kaarsen 

verkocht worden. Om-

dat we niet weten hoe 

corona zich zal ont-

wikkelen durven we 

het maken en verko-

pen van kerststukjes 

en adventskransen 

niet aan. 

 

Ook staat onze 

collectebus de hele 

adventsperiode ach-

ter in de kerk. We za-

melen extra geld in, 

zodat de zusters weer 

kunnen zorgen voor 

een gezellige kerst-

maaltijd voor onge-

veer 400 mensen en 

zodat er ook deze winter weer voedselpakketten uitgedeeld 

kunnen worden voor veel armen, kinderen en dakloze 

ouderen. In totaal zijn dat ongeveer 150 gezinnen. Er is dus 

veel geld nodig! Wij zorgen ervoor dat het op de juiste plaats 

terecht komt. 

 

U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken op IBAN NL06 RABO 

0108056686 t.n.v. Norbertijnen Tilburg Zsámbék. Voor meer 

informatie over dit project kunt u ons natuurlijk 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 2022! 

 

Werkgroep Norbertijnen Zsámbék Tilburg 
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Pastorale: De blijdschap van het kind dat gaat komen 
 

“Verwacht de tijden dat het beter gaat” zingen wij in onze 

kerken. Advent 2021 is weer een tijd waar wij ons zouden 

moeten richten op inkeer en verwachting. We kunnen de 

dagen tellen, weten wat er staat te gebeuren, zijn op weg naar 

nieuw leven. 

 

Dan blijft het hoofdnieuws: Corona. We blijven onzeker, 

gevaccineerd of niet gevaccineerd. Mensen blijven ziek 

worden, het virus is nog steeds niet onder controle. We 

hebben recent onze maatregelen in de kerk weer opgefrist en 

neergezet: 1 1/2mtr – groene driehoeken – communie in de 

bank. Terwijl we eigenlijk met andere zaken bezig zouden 

willen zijn.  

 

Advent: een periode van vier weken waarin we stil mogen zijn. 

Zoals zo’n zwangere vrouw met een “gevulde” buik. Het 

nieuwe leven mogen voelen, weten dat het komt, nog 

onbekend maar nu al gewenst. Nieuw Leven. Maria die voor 

het eerst een kind zou baren, ouder zou worden van een kind 

dat haar was aangezegd. Jozef de nieuwe vader van een 

eerstgeborene en wij als oom en tante of als neef en nicht. Een 

beetje op afstand leven wij met deze aanstaande ouders mee. 

Dromen, vertellen aan elkaar wat we denken. Zorgen voor het 

“mirre, wierook en goud” van deze tijd. Want met lege 

handen kunnen wij niet aan het bed staan. 

 

Dat is waar we mee bezig zouden moeten zijn, maar de 

waarheid is anders. We moeten nadenken hoe wij ervoor 

zorgen dat onze kerk veilig blijft. Dat wij geen bron van 

besmetting worden, dat wij mensen veilig kunnen blijven 

ontvangen. 

 

Maar onze onzekerheid is groot. Kerst 2020 staat geschreven 

in ons geheugen. Een prachtige opname van de Kerstviering 

maar met een koude LEGE kerk. Afschuwelijk was dat. Wij 

hopen dat we dit jaar wel samen kunnen vieren, daar gaan wij 

nu vanuit. Maar houden rekening met alle scenario’s. 

 

Lieve mensen, Advent 2021, Inkeer en verwachting, probeer 

het maar! Sluit de gordijnen, de verwarming één graad hoger 

en neem een goede stoel. Voel wat die aanstaande ouders 

kunnen voelen. De blijdschap van het kind dat gaat komen. 

Dat moet een glimlach op de mond geven. Laten we zacht 

stralen; dan zijn we klaar voor Kerst. 

 

Jan Claassen, pastor 

 

In memoriam Will van de Heijkant 
 

Ongelofelijk wennen was het voor Will. De Driekoningenkerk 

waar hij zo vertrouwd was, zou een nieuwe bestemming 

krijgen. Het begon met koffiedrinken na de viering van 09.30 

uur op woensdagmorgen. Will en Addy waren er altijd en 

ontvingen de mensen mee. Langzamerhand veranderde er 

nog veel meer. Na het koffiedrinken een half uur gesprek met 

kerkgangers, de filmavonden samen met de Bibliotheek, met 

de Ghanese en Indonesische gemeenschap Vastenaktie-

maaltijd houden. De vaak leegstaande Driekoningenkerk 

werd meer en meer een bruisend centrum.  

 

Dé grote verandering kwam toen de kerk werd omgebouwd 

en het Ronde Tafelhuis daar gevestigd werd. Will en Addy 

gingen, klopten, boorden en zaagden wat geklopt, geboord 

en gezaagd kon worden. Creatief en snel als hij was, kon je 

nog niet bedenken dat er iets moest gebeuren, of Will had het 

al klaar. Na het overlijden van Addy bleef hij trouw, ook toen 

het Ronde Tafelhuis verhuisde en weer verhuisde. Will maakte 

geen verschil: waar hij iemand kon helpen met hand- en 

spandiensten sprong hij in de bres en hielp waar geholpen kon 

worden.  

 

Verrassend was zijn vaak scherpe kijk op dat wat om hem 

heen gebeurde, dat bleek uit zijn uitgebreide logboek-

verslagen en niet minder 

uit zijn inbreng in het 

Ronde Tafelgesprek op 

de woensdag, waarbij hij 

ook zijn trouw aan de an-

dere deelnemers op een 

heel eigen manier inkleur-

de, tot op het eind.  

 

Tegelijkertijd laat hij ook 

in de Mariakerk zijn spo-

ren na, klussen, koffie-

zetten- schenken en af-

wassen, aanwezig zijn, en 

niet minder ook in het Ronde Tafelhuis, zijn trouwe 

aanwezigheid bij de viering van Groot en Klein.  

 

Zijn ziekte overrompelde hem toch wat en, Will ten voeten uit, 

hij koos zijn eigen weg en kon dat ook uitstekend uitleggen 

aan de mensen om hem heen. Na enkele weken in het hospice 

sloot hij zijn ogen voor het laatst en wij vertrouwen erop dat 

hij veilig is aangekomen in het Eeuwige Licht.   

 

Thea van Blitterswijk, part. o praem 
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Waar denk je aan bij Kerstmis? 
 

Die vraag legden we voor aan vrijwilliger Han van Uden en pastor Harrie van de Berg. 

 

Han, waar denk je aan bij Kerstmis? 

De eerste associatie die bij me opkomt is overvloed. 

Kerststol, kerstrollade, kerstkransjes, kerstdiners, kerst-

servetten, kerstkaarten, kerstversiering... Al dat aanbod van 

luxe roept de vraag op “wat vieren we eigenlijk?” Iedereen 

zet wel een kerststalletje neer, maar wat vieren we? 

 

Ik heb persoonlijk gestreden tegen die overvloed door 

bijvoorbeeld kerstkaarten te sturen met daarin een verpakte 

boodschap. Zo heb ik eens een kaart gestuurd met daarop 

een foto van een kind uit een arm land, vergezeld van de 

tekst: “Is dit het kind dat we zoeken?”  

 

Die luxe wilde ik ook niet voor mezelf. Op eerste kerstdag 

schafte de pot traditiegetrouw herderseten: een wat arm-

zalige maaltijd van bruine bonensoep. Naarmate Kerstmis 

meer gevierd ging worden met anderen is dat wel wat 

veranderd. Geen soep meer maar nooit luxe kerstdiners. Je 

te buiten gaan aan luxe en overvloedig eten heeft niets met 

Kerstmis te maken. 

 

Wat zou kerst dan wel moeten zijn? 

Een nieuw begin, weer aandacht voor en omkijken naar 

elkaar. Ik heb mijn eigen beelden en gedachten bij het 

kerstverhaal. Maria, hoogzwanger, maakt zo’n lange zware 

reis, wat bezielt haar? Toen de bevalling zich aandiende zal ze 

vast ergens langs de deuren gegaan zijn, wie laat zo’n vrouw 

nu aan haar lot over? Niemand zegt dan toch ga daar maar 

liggen, want wij helpen je niet. Er zal toch best iemand 

geweest zijn die haar geholpen heeft, ik zie dat voor me, dat 

er een vrouw was die haar bijstond, maar die nergens wordt 

genoemd. Terwijl die wel liet zien waar het om draait; omzien 

naar elkaar, naastenliefde.  

 

En daarin ligt de kerstboodschap van Han: het kerstverhaal 

begint met omzien naar elkaar, laten we daarop verder 

bouwen. 

 

Harrie, waar denk jij aan bij Kerstmis? 

 

Kerstmis is het feest van het Licht, van nieuw leven. Maar bij 

Kerstmis denk ik ook aan de prachtige lichtjes op de Schans. 

 

De Kerstdagen zijn voor veel mensen toch andere dagen dan 

gewone zondagen. Aan de drukte in de kerk zie je dat het 

gebruik van naar de Kerk gaan met Kerstmis toch blijft 

hangen, ook nu nog. In dat opzicht leeft het eigenlijk meer dan 

Pasen. Het is dan ook een romantisch verhaal. 

 

Kerstmis is ook het vieren van een maaltijd waaraan veel 

aandacht is besteed. Niet zomaar eten maar echt samen 

tafelen, verbroederen. Je hoort het vaak, dat families weer 

verbroederen tijdens de kerstdagen. 

 

Met Kerst gedenken we dat God mens wordt. Maar ook wij 

moeten weer mens worden. Elkaar respecteren. Niet alleen 

mens zijn, maar vooral medemens. 

 

 

Jubilarissen van dit jaar 
 

 

Jeanne Haen – Corrie van Gils – Ton Zeedijk – Jan van den Berg 

– Toon van Kuijk en Marie Therèse van Renswouw. Zij zijn 

degenen tegen wie wij, nu in het bijzonder, dank je wel willen 

zeggen. Dit zijn weer mensen onder ons die vele jaren actief 

zijn in onze parochie. 45 jaar, 40 jaar of 25 jaar. 

 

Als bestuur en Pastoresteam willen wij daarom deze mensen 

expliciet feliciteren met hun jubileum. Zoveel jaren van 

klaarstaan voor de mensen van de parochie, zoveel jaar jouw 

inzet tonen voor een goede zaak. Dank je wel, dank je wel, 

dank je wel. Een klein cadeau mogen wij aanreiken, jullie werk 

is onbetaalbaar. 

 

Een gemeenschap kan alleen bestaan als wij elkaar kennen en 

bereidheid tonen om er voor de ander te zijn. De vrijwilligers 

van onze parochie laten dit iedere dag opnieuw weer zien. 

Samen zijn wij dat volk onderweg, zijn wij de mensen van de 

toekomst. Dank je wel dat wij samen mogen gaan. 

 

Jan Claassen 
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Beelden in de kerk VIII 
 

Na Antonius van Padua, die in de vorige editie van Mooi 

Meegenomen in de spotlights werd gezet, gaat vandaag de 

aandacht naar zijn buurman: Franciscus van Sales. 

 

Franciscus van Sales wordt op 21 augustus 1567 geboren op 

slot Sales in de Zuid Franse landstreek Savoye. Komend uit 

een lang geslacht van graven en gravinnen is het weinig 

verrassend dat voor hem een welgestelde huwelijks-

kandidate wordt gezocht en gevonden. Maar de jonge 

Franciscus heeft andere plannen: hij wil priester worden en 

dat blijft niet bij een wens alleen. Na theologie gestudeerd te 

hebben aan de universiteiten van Parijs en Padua wordt hij in 

1593, tot grote ergernis van zijn vader, priester gewijd en 

wordt hij geestelijk leider van het kapittel van Genève. 

 

Maar Genève, door de refor-

matie in die tijd uitgesproken 

Calvinistisch, zit niet bepaald op 

hem te wachten. Geen pro-

bleem voor Franciscus. Vanuit 

zijn standplaats Annecy, waar 

hij samen met bisschop Claude 

de Granier verblijft, richt hij zich 

met overgave op zijn pastorale 

opdracht: het bekeren van pro-

testanten van Savoye. En dat 

doet hij goed. De vele beke-

ringen zijn de getuigen van de 

bevlogenheid waarmee hij zich 

wijdt aan zijn taak. Zijn over-

tuiging in combinatie met zijn 

warme en milde karakter deed 

sint Vincentius a Paolo eens 

zeggen: “God moet wel heel 

goed zijn, als je ziet hoe goed zijn 

dienaar Franciscus al is". 

 

Desondanks weet Franciscus in het Calvinistische gebied met 

zijn preken maar weinig mensen te bereiken. Hij besluit 

daarom pamfletten te gaan schrijven. Korte geschriften over 

het katholieke geloof, duidelijk en in toegankelijke taal, die hij 

onder de deuren door laat schuiven. De vraag waarom 

Franciscus van Sales tot op de dag van vandaag patroon is 

van (katholieke) pers en journalisten zal met dit gegeven niet 

moeilijk te beantwoorden zijn. 

 

In 1602 sterft de bisschop van Genève. Franciscus volgt hem 

op en maakt het tot zijn belangrijkste taak de hervormingen 

die waren voortgekomen uit het concilie van Trente door te 

voeren. Dat houdt in: een gedegen intellectuele en spirituele 

vorming van priesters en een grondige catechese voor de 

gelovigen. Ondanks de vele hervormingen die hij doorvoert, 

onder andere binnen de priesteropleiding en de organisatie 

van abdijen en kloosters, wordt van hem gezegd dat hij als 

bisschop rust en orde bracht in het bisdom. 

 

Op 28 december 1622 sterft Franciscus aan een beroerte en 

wordt begraven in de kerk van de Visitatie te Annecy. Paus 

Alexander VII verklaart hem heilig in 1665 waarna Paus Pius IX 

hem in 1877 uitroept tot Kerkleraar. 

 

Bij de grote meerderheid staat Franciscus bekend om zijn 

liefde en zorg voor de armen, zijn preken en de door hem 

geschreven boeken. De toegankelijkheid van zijn taal maakte 

hem al snel een populaire heilige. Niet alleen de congregatie 

van de salesianen die door priester Don Bosco werd gesticht 

is naar Franciscus genoemd, ook de Oblaten van de heilige 

Franciscus van Sales (OSFS) werden naar hem vernoemd. 

 

In de gerichtheid op God die Franciscus van Sales centraal 

stelt, staat alles in het teken van de liefde. Met angst, dwang 

en regeltjes heeft zijn godsbeeld niets te maken. God is liefde, 

en de mens is het werktuig en de vrucht ervan. 

 

Ik zou daarom willen afsluiten met de wijze raad die 

Franciscus van Sales geeft aan zijn goede vriendin Jeanne de 

Chantal met wie hij de vrouwelijke Orde van Maria Visitatie 

sticht: “Doe niets uit dwang, maar alles uit liefde”. 

 

Eveline Sitskoorn 

 

Een Kerstviering bijwonen in de kerk 
 

De onzekerheid rondom Kerst neemt hand over hand toe. 

Daarom hebben wij besloten om al enkele voorzorgs-

maatregelen te nemen. Omdat we niet met een coronacheck 

willen gaan werken, kunnen we helaas niet meer dan 

honderd mensen tegelijk toelaten tot de Mariakerk. Daarom 

hebben we besloten dat u zich van tevoren moet aanmelden 

voor een kersttviering. 

 

• Vanaf 12 december kunt u zich achter in de kerk op papier 

aanmelden voor een kerstviering.  

• Vanaf 13 december is inschrijving mogelijk via de website 

van de parochie. 

 

Verder gelden natuurlijk de gebruikelijke coronamaatregelen. 

Die vindt u terug op de volgende bladzijde. 
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Vieringen in de komende tijd 
 

Gezien de ontwikkelingen rond covid-19 moeten ook wij onze 

richtlijnen voor de vieringen weer aanpassen. 

 

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

klachten heeft zoals verkoudheid of koorts. 

• Bij binnenkomst draagt u een mondkapje. Zodra u bent 

gaan zitten, kan het mondkapje af. 

• U kunt gaan zitten in de banken met de groene sticker op 

de vloer. 

• Houd ook in de kerkbanken voldoende afstand tot elkaar. 

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

viering in het mandje achter in de kerk doneren.  

• De communie wordt door de voorganger naar u toe 

gebracht. 

• Samenzang is toegestaan. 

• Na afloop van de viering drinken we voorlopig geen koffie 

met elkaar. 

 

VIERINGEN IN DECEMBER EN JANUARI 

 

Afkortingen: 

EU Eucharistieviering 

G&K Groot & Klein 

MK Mariakerk 

RTH Ronde Tafelhuis 

W&C Woord- en Communieviering 

ZCH Zorgcentrum Heikant 

 

Elke woensdagochtend om 10.30 uur gebedsviering in het 

Ronde Tafelhuis. 

 

Advent 

5 dec 10.30 MK EU....... D. Hendrickx m.m.v. Stella Vocalis 

5 dec 12.00 MK G&K/W&C 

12 dec 10.30 MK W&C ............. J. Claassen m.m.v. Cantiqua 

19 dec 10.30 MK EU...................... I. Bertens en H. v.d. Berg 

 

 

Kerstavond 

24 dec 14.30 ZCH W&C ............... J. Claassen en E. Sitskoorn 

24 dec 16.00 MK  G&K/W&C 

24 dec 18.00 MK W&C ......................................... J. Claassen 

24 dec 20.00 MK W&C ............................. T. van Blitterswijk 

24 dec 22.00 MK EU.................... J. Claassen en H. v.d. Berg 

Eerste en Tweede Kerstdag 

25 dec 06.00 MK Een bijzonder Kerstmoment .. J. Claassen 

25 dec 10.30 MK EU ................... J. Claassen en H. v.d. Berg 

    ................................. m.m.v. Stella Vocalis 

26 dec 10.30 MK EU . D. Hendrickx m.m.v. Vrijwilligerskoor 

 

 

Nieuwjaar en later 

1 jan 10.30 MK W&C ........................................ J. Claassen 

2 jan 10.30 MK EU ...... D. Hendrickx m.m.v. Stella Vocalis 

2 jan 10.30 RTH G&K/W&C 

9 jan 10.30 MK W&C ............ J. Claassen m.m.v. Cantiqua 

16 jan 10.30 MK EU .......... A. van Tongeren en H. v.d. Berg 

 

Een bijzonder kerstmoment 
 

Op 25 december gaan om zes uur ’s morgens de kerkdeuren 

open voor een bijzondere ontmoeting op Eerste Kerstdag. 

900 jaar geleden werd in de Kerstnacht door Norbertus de 

Orde van Prémontré gesticht. Een nieuwe beweging in een 

donkere tijd. Norbertus ging staan. Met mannen en vrouwen, 

één van Hart en één van Geest samen op weg naar God. Met 

het Licht van Norbertus vieren wij de geboorte van dit Kind. 

Toekomst die is aangezegd. Tijdens dit bijzondere moment 

staan we hierbij stil. Willen wij elkaar een Zalig Kerstfeest 

wensen. Met al het goeds wat opgesloten ligt in de geboorte 

van het nieuwe kind. Een bijzonder ontmoeting op een 

bijzonder moment. U weet: u bent van harte welkom. 
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Onze Lieve Vrouwe-abdij van Leffe 
 

2021 is voor de Norbertijnen over de hele wereld een 

bijzonder jaar. Het is precies 900 jaar geleden dat de orde 

werd gesticht door Norbertus van Gennep. In de kerstnacht 

van 1121 legde hij met enkele eerste volgelingen in het dal van 

Prémontré de religieuze geloften af. Toen hij dertien jaar 

later als bisschop van Maagdenburg stierf, telde zijn nieuwe 

beweging al heel wat kloostergemeenschappen. Afgelopen 

jaar hebben wij in elk nummer van Mooi Meegenomen 

aandacht aan één van de nog bewoonde norbertijner abdijen 

in Nederland en België besteed. In dit nummer geven we u 

een inkijkje in de geschiedenis van de Onze-Lieve-

Vrouweabdij van Leffe. In de abdij van Leffe, een gehucht 

nabij de Belgische stad Dinant wonen momenteel nog 16 

kloosterlingen, waarvan 13 priesters.  

 

In 1152 schonk de graaf van Namen de Onze-Lieve-

Vrouwekerk van Leffe aan de Norbertijner abdij van Floreffe. 

Ofschoon het gebouwencomplex niet langer in gebruik is als 

abdij, verheft het zich tot op de dag van vandaag hoog boven 

het dorp aan de Samber. De stichting van de priorij in Leffe 

werd door deze hechte band met Floreffe een Naamse 

enclave binnen het prinsbisdom Luik. Drie jaar later werd de 

kerk van de priorij ingewijd door de Luikse bisschop. De 

nieuwe stichting trok zoveel novicen, dat ze in 1200 werd 

verheven tot een aparte abdij. 

 

In 1790 moest de kloostergemeenschap de abdij van Leffe 

ontruimen wegens het geweld van de Luikse Revolutie, die 

door veel historici gezien wordt als een onderdeel van de 

Franse Revolutie. Na de val van de prins-bisschop gaat de 

omwenteling in Luik gepaard met het binnentreden van 

Franse troepen. Het eindigde met het opheffen van het 

prinsbisdom. De revolutie nam extreme vormen aan. Zo werd 

de Sint- Lambertuskathedraal in de stad Luik tot laatste steen 

afgebroken. Na de Franse annexatie moesten de norber-

tijnen van Leffe vluchten. De abdij werd aangeslagen als 

nationaal goed, verkocht en gedeeltelijk afgebroken.  

 

 

De abdijgebouwen werden in 1902 opnieuw aangekocht door 

Franse norbertijnen uit Frigolet. Zij verhuisden hun abdij naar 

België omdat de Franse eerste minister Combes, fervent 

antiklerikaal politicus, het aantal én de activiteiten van 

religieuze congregaties tot het uiterste wilden beperken. 

Veel kloosterlingen werden uit hun kloosters verdreven. De 

norbertijnen van Frigolet begonnen in Leffe aan een grote 

verbouwing, waarbij ze werden gesteund door de bisschop 

van Namen. In 1929 brandde een deel van de abdij van 

Tongerlo af. De norbertijnen van Leffe boden ruimte aan aan 

hun Vlaamse medebroeders. Zo ontstond een innige band 

tussen beide abdijen. 

 

Leffe heeft vooral naam gemaakt door haar beroemde 

abdijbier. In 1240 verwierven de monniken de brouwerij van 

Saint-Médart, aan de overkant van de Maas, en brachten die 

over naar de abdij zelf. In 1952 sloot de toenmalige abt een 

overeenkomst met brouwerij Lootvoet uit Overijsse. Twee 

jaar later werd Stella Artois hoofdaandeelhouder van 

Lootvoet. Sindsdien is het bier een van de belangrijkste 

merken geworden van de AB Inbev-groep. De abdij is slechts 

houder van het intellectueel eigendom op de merknaam 

Leffe. Naast de abdij staat een Leffemuseum. 

 

Hans Happel 

  

Hoofdingang van de abdij van Leffe 

De niet meer in gebruik zijnde Abdij van Floreffe 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0_Dinant_-_Abbaye_Notre-Dame_de_Leffe_(2).JPG
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Van de bestuurstafel 
 

Door het vertrek van Arockia en het terugtreden van Thea als 

pastor is een nieuwe situatie ontstaan. Gelukkig blijft Thea 

nauw verbonden aan onze parochie en zullen wij haar 

regelmatig zien voorgaan in de conventsviering op zondag. 

Het neemt echter niet weg dat we voor de uitdaging staan 

een structuur neer te zetten die toekomstbestendig is. 

Daarom is afgesproken het laatste kwartaal van dit jaar een 

aantal bijeenkomsten te plannen met het pastorale team. 

Daarin willen we samen antwoord krijgen op best wezenlijke 

vragen. 

 

Het eerste gezamenlijke overleg hadden we in oktober. Denis 

was er door ziekte niet bij. Aan de orde kwam de vraag welke 

toekomst we in willen gaan. Is er dat een waarin we doorgaan 

op de huidige weg, kiezen voor behoud? Of reiken onze 

ambities verder? Immers, met de vergrijzing van onze huidige 

parochianen, maar ook de verdergaande ontkerkelijking 

betekent het doorgaan op de huidige weg het geleidelijk 

‘verdampen’ van onze parochie. Het legt ook toenemende 

druk op de financiële stabiliteit. En niet in de laatste plaats 

moeten we ons de vraag stellen of en hoe lang we ons nog 

een Norbertijnenparochie kunnen noemen.  

 

 

Het bisdom heeft het pastoraat in onze parochie in 1964 

toevertrouwd aan de Norbertijnen. We moeten onder ogen 

zien dat de Norbertijnse aanwezigheid gaandeweg is 

afgenomen. Ik noemde het vertrek van Arockia maar roep 

ook in herinnering het overlijden van Ben Jansen en niet zo 

lang daarna Wim Manders. En je trekt, met alle respect, niet 

zomaar een ‘blik Norbertijnen’ open! Het was dan ook 

onvermijdelijk om voor de verzorging van de weekendliturgie 

een beroep te gaan doen op ‘externe’ pastores. Nu ja, 

‘extern’ is wat overdreven. Ine, Arthur en Jan zijn niet alleen 

ervaren pastoraal werkenden maar zijn ook nauw betrokken 

bij onze parochie, al jarenlang! Het neemt echter niet weg dat 

het predicaat ‘Norbertijnenparochie’ aandacht vraagt. In het 

verlengde daarvan moet ook de vraag worden gesteld of we 

ons, ondanks het steeds kleiner worden van de Norbertijnse 

gemeenschap toch een Norbertijnse parochie kunnen blijven 

noemen. Daarmee doelend op het gedachtegoed dat de 

Norbertijnen uitdragen. Dat hoeft misschien niet het 

exclusieve werk van de orde te zijn. Dat kunnen anderen 

misschien ook. 

 

Maar wat is dat eigenlijk, het ‘Norbertijnse gedachtegoed’? 

We kunnen er van alles bij bedenken maar het is goed om dat 

door Denis eens op een rijtje te laten zetten. Naast liturgie is 

diaconie een van de pijlers van pastoraat, je zou kunnen 

zeggen het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk. Wij kennen in 

dat verband de bijzondere, misschien wel unieke relatie met 

het Ronde Tafelhuis. Met Thea als directeur zijn wij nauw met 

elkaar verbonden. Maar is daarmee gezegd dat we de 

diaconie hebben ‘uitbesteed’ aan het Ronde Tafelhuis of is er 

voor de parochie ook nog het nodige te doen en zo ja, wat is 

dat dan? 

 

 

Kortom, fundamentele vragen waarvan de antwoorden ons 

een werkbare weg naar de toekomst moeten wijzen. Want 

dan kunnen we ook aan de slag met het maken van een 

uitvoeringsplan: welke taken moeten worden opgepakt, 

hoeveel mensuren moeten daarvoor worden ingezet, wat 

gaat dat kosten en kunnen we ons dat veroorloven? En niet 

in de laatste plaats: wie gaan dat doen? Ik hoop in mijn 

volgende bijdrage de uitkomst met u te kunnen delen. 

 

Tot slot nog even iets rechtzetten. Een vorige keer meldde ik 

triomfantelijk dat het onderhoud aan de Mariakerk klaar was. 

Dat bleek wat voorbarig. Jan, samen met John onze ‘Ed en 

Willem Bever’, sprake me licht vermanend toe dat het 

schilderwerk nog moest gebeuren. Onlangs vertelde Jan me 

mee, met een brede glimlach op het gezicht, dat dat nu ook 

klaar is. Het kwam bij me over als: ‘De Deltawerken zijn 

voltooid!’ “Niets is echter minder waar”, zei Jan. “Het 

binnenkort aanpakken van het groot onderhoud aan de 

pastorie wordt de volgende ambitieuze uitdaging.” Onze 

beide bouwkundige experts houden ons en vooral de 

aannemers scherp. Zonder waterpomptang. 

 

 

En zo gaan we op weg naar Kerstmis, nog steeds in 

‘coronatijd’. Ik wens u allen toe dat we dat dit keer wél 

kunnen vieren, in de Mariakerk, al dan niet nog gebonden aan 

enkele beperkingen. Hoe dan ook wens ik u een Zalig 

Kerstmis! 

 

Peter Libregts, secretaris 

 

 

 
  



8 - Mooi Meegenomen 320 

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. 

 

Kefa Allush in het VerhalenHuis! 

 

Op donderdag 20 januari gaat Ralf Bodelier in het 

VerhalenHuis in gesprek over het thema ‘identiteit’ met Kefa 

Allush, bekend als presentator van Op 1. Hoe kijken wij naar 

onszelf en hoe belangrijk vinden wij het hoe anderen naar ons 

kijken? We menen dat het antwoord op deze twee vragen 

een antwoord kan geven op wie we zijn, op onze identiteit. 

Maar bestaat er wel zoiets als identiteit? Koningin Maxima 

ging op zoek naar de ‘Nederlandse identiteit’, maar kon hem 

niet vinden. Massaal vielen de opiniemakers vooral van 

politiek rechts over haar heen. Kijken wij eigenlijk anders naar 

mensen die zeggen dat zij uit Beiroet of Marrakesh, of uit 

Maastricht of Delfzijl komen? Willen we eigenlijk niet gewoon 

als mens gezien 

worden? Heeft ieder 

van ons niet het recht 

om te zijn? Over dit 

soort vragen organi-

seert het Verhalen-

Huis in het voorjaar 

2022, als Covid-19 het 

toelaat, een serie 

gesprekken met be-

kende Nederlanders 

van allochtone af-

komst, met als titel 

Het recht om te zijn. 

Uitgenodigd zijn Si-

nan Çankaya, auteur 

van het spraakmaken-

de boek Mijn ontel-

bare identiteiten, Mar-

djan Seighali, directeur van de Stichting 

voor Vluchteling-Studenten UAF, en Kefa 

Allush. De laatste bijt op 20 januari het spits 

af.  

 

Kefah Allush werd op 1 december 1969 in Nablus, op de 

westelijke Jordaanoever geboren. Van Palestijnse komaf 

groeide hij op in Vlaardingen, dat hij op zijn zeventiende 

verliet voor een carrière bij de omroep. Voor radio en tv 

maakte Allush een groot aantal reizen door de Arabische 

wereld. Zijn eerste grote reis - toen hij ook nog even 

terugkeerde naar zijn geboorteplaats Nablus - maakte hij als 

18-jarige tijdens de Eerste Intifada in Palestina. Opgegroeid in 

een seculier-islamitisch milieu noemde hij zich toen nog 

atheïst. Tegen de dertig veranderde hij van geloof en besloot 

hij dat er wel degelijk een schepper moest bestaan. In 2009 

trad Allush in dienst bij de EO. Eind 2013 was hij te zien in 

Kerstgroeten uit Bethlehem, waarin Allush en 'pro-Israël'-

christen Andries Knevel elkaar kennis lieten maken met de 

Israëlische respectievelijk de Palestijnse kant van het leven in 

Palestina en Israël. Voor de EO presenteerde hij de zesdelige 

serie Van Nablus naar Ninevé, waarin hij de oude, minder 

bekende volken en culturen in het Midden-Oosten 

herontdekte: Samaritanen, druzen, kopten, bedoeïenen en 

jezidi’s. Op de witte donderdag van 2017 was Allush de 

verslaggever van de processie in The Passion, en rond de 

kersttijd van 2018 werd de door hem gepresenteerde 

vierdelige documentaireserie Jezus van Nazareth 

uitgezonden. Ruim een jaar nu vormt Allush samen met 

Margje Fikse een van de vele presentatie-duo’s voor de 

talkshow Op1. In het VerhalenHuis gaat Kefa Allush in gesprek 

met Ralf Bodelier, die het afgelopen jaar tijdens de lockdown 

de omgekeerde kruistocht van Jeruzalem naar Bouillon liep. 

Kortom, aanknopingspunten genoeg voor een vruchtbare 

dialoog. 

 

Hans Happel 

 

Gedachten bij de evangelielezingen in de maand december 
 

5 december Lucas 3,1-6 

Luid klinkt een stem in de woestijn: Maak de weg van de Heer 

gereed… 

 

De woorden die Johannes hier aanhaalt, zijn woorden van de 

profeet Jesaja over wat zal komen, in dit geval de redding van 

God. Ook herkennen we er woorden uit Maleachi in, een 

andere profeet. Ze gaan over een bode, die de weg moet 

effenen zodat God kan komen. De woorden leggen de nadruk 

op wat staat te gebeuren.  

 

Profeten worden vaak gezien als toekomstvoorspellers, 

maar dat is niet helemaal juist. Vaak zijn het mensen die 

feilloos aanvoelen wat er aan de hand is, wat er staat te 

gebeuren, en die daarom mensen willen aansporen een 

keuze te maken, of een beslissing te nemen.  

 

Advent is de tijd van verwachting en een tijd van bezinning. 

En, net als bij de profeten, een tijd om na te denken over de 

weg die we gaan, een aansporing om na te denken over wat 

staat te gebeuren, over keuzes, beslissingen. 

Johannes is de prediker van een nieuw begin: de beweging 

van God naar de mensen toe. De weg wordt geëffend, Hij 

komt, en wij gaan mee, op weg met Hem. 

 

12 december Lucas 3,10-18 

De mensen vragen aan Johannes wat zij moeten doen om 

“aan de dreigende toorn te ontvluchten”. Blijkbaar hechten 

ze veel waarde aan zijn antwoord. Zo veel, dat ze zich 

afvragen of hij misschien niet de langverwachte Messias is. 

Johannes maakt ze snel duidelijk dat dat niet zo is. Want na 

hem komt degene die sterker is. Degene die de dorsvloer zal 

zuiveren en voor wie de weg geëffend moet worden.  

 

Het effenen van die weg is meer dan behoren tot een 

geloofsgemeenschap. Het gebeurt door verandering in de 

manier waarop we denken en handelen.  

 

Johannes geeft wat voorbeelden, maar vraagt daarbij niet 

het onmogelijke. Hij zegt niet dat belastingontvangers geen 

belastingen meer mogen innen, of dat soldaten moeten 

deserteren. Zijn boodschap is eenvoudig: sociale 
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rechtvaardigheid. Deel wat je bezit, wees eerlijk, verdruk 

niemand. Hij roept niet op tot heldendaden. Maar soms lijken 

heldendaden eenvoudiger dan dagelijks het goede te doen. 

Zoals aan Johannes gevraagd werd kunnen wij het ons ook 

afvragen. Hoe kunnen we de weg effenen, en het goddelijke 

in het gewone leven binnenbrengen? 

 

19 december Lucas 1,39-45 

In het begin van het Lucas-evangelie vinden we twee 

verhaallijnen: de aankondiging en geboorte van Johannes en 

de aankondiging en geboorte van Jezus. Vandaag horen we 

hoe die twee verhalen samenkomen. 

 

Elisabeth, die in verwachting is, krijgt bezoek van haar nichtje 

Maria, die ook een kind verwacht. Als dat geen band schept! 

Hun ontmoeting staat in het teken van vreugde: beiden 

dragen nieuw leven in zich, ze delen de vreugde om een 

nieuw begin. Het is een bijzonder moment. De ontmoeting 

heeft een speciale betekenis, omdat de openheid voor wat 

komen gaat, op een bijzondere manier tot uitdrukking komt. 

 

Openheid en ontmoeting. Eigenlijk alles dat met advent te 

maken heeft. Advent, de tijd van verwachting, van 

ontvankelijkheid, van openheid voor het nieuwe dat van God 

komt. Zonder openheid geen ware ontmoeting. Als Elisabeth 

er niet voor open had gestaan, zou ze het kind niet hebben 

ontvangen. En als Maria niet had opengestaan voor de 

boodschap van de engel Gabriel... 

 

Openstaan voor het nieuwe is soms moeilijk. Liever laten we 

dingen bij het oude. Geloven leert je in vrijheid open staan 

voor nieuwe mogelijkheden. Juist nu, in de advent. De tijd van 

verwachting, van ontvankelijkheid, van nieuwe wegen 

durven gaan en openheid voor al het nieuwe dat van God 

komt. 

 

Eveline Sitskoorn 

Museum Catharijneconvent: Zin in Kerst (voor de hele familie) 
 

In Museum Catharijneconvent kun je mee op een hele leuke 

reis. Samen met Jozef en Maria, de herders en de drie 

koningen ga je op weg naar de stal. Ontdek wat ze mee 

hebben op reis, en welk vervoer ze gebruiken. Krijg jij al zin in 

kerst? 

 

Het prachtige reisverhaal komt tot leven in de moderne 

kerstvertelling. Daarna gaan jullie zelf op reis met je eigen 

reisboekje. Zoek de poepschep, ga mee met de drie 

koningen, maak een foto tussen de andere reisfiguren en 

kom zo steeds dichter bij je bestemming. En wie is het snelst 

bij de kamelenrace? In de stallen vinden jullie nog meer 

interessante reisfiguren. Wat denk je van de kamelendrijver, 

en de doedelzakspeler? 

 

Met elkaar alle haltes langs geweest? Dan ben je bijna aan het 

einde gekomen van je reis. Maak je op voor de grote finale: 

de megagrote Napolitaanse kerststal! Bewonder de 

gigantische kerststal in een prachtig decor. Het lijkt wel een 

complete stad! Je ziet bijna niet meer waar Jozef, Maria en 

het kindje zijn. Kom jij meezoeken in deze achttiende-eeuwse 

kerststal uit Napels? 
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Driekoningenzingen en Het Vierde Geschenk 
 

Als de coronamaatregelen het toelaten kun je op 6 januari in 

de Hasseltse Kapel genieten van koren, die in het kader van 

Driekoningen een kort optreden zullen verzorgen. Het een en 

ander zal plaats vinden tussen 17.00 en 19.00 uur. Ook 

kinderen en volwassenen die een driekoningenlied willen 

zingen, zijn van harte welkom. Aanmelden kan via het e-

mailadres beheerder@hasseltsekapel.nl. Om 18.00 uur zal 

Henk van Gerven, als herder verkleed, enkele toepasselijke 

kerstverhalen vertellen. De bijeenkomst is gratis toegankelijk 

voor belangstellenden.  

 

 

Op zondag 9 januari na zonsondergang, ijs en corona 

dienende, zal een Sterrentocht door het centrum van Tilburg 

trekken. De optocht begint om 17.00 uur aan het 

Willemsplein bij het Paleis Raadhuis, en eindigt om 19.00 uur 

op hetzelfde plein. De Tilburgse Sterrentocht is de opvolger 

van de Drie Koningen Intocht. Deze werd door Het Vierde 

Geschenk georganiseerd en vond twee keer plaats, in 2019 en 

2020. Met telkens enkele duizenden toeschouwers was de 

Drie Koningen Intocht een groot succes. Toch besloot de 

stichting daar een andere draai aan te geven. In de nieuwe 

opzet staat licht centraal. Licht is een universeel begrip in alle 

culturen. Indachtig het gegeven dat in Tilburg 151 

verschillende nationaliteiten voorkomen, nodigt de Tilburgse 

Sterrentocht iedereen uit om mee te doen. Solidariteit is een 

van de hoofdthema’s in de optocht waarin verschillende 

culturele zang- en dansgroepen meelopen. De hoofdrol-

spelers blijven de kinderen die met zelfgemaakte lampionnen 

meelopen. Voorop gaat een enorme ster die voor deze stoet 

speciaal gebouwd is en die licht geeft. Overigens, ook de 

Driekoningen met hun kamelen blijven meedoen.  

 

Het Driekoningenzingen mag inmiddels dan zo goed als 

verdwenen zijn, maar de diepere betekenis van het feest, het 

samen delen, is in de hedendaagse Tilburgse samenleving 

nog steeds zeer waardevol. De naam Het Vierde Geschenk 

laat zich vanuit dit oorspronkelijke verhaal van de Drie 

Koningen verklaren, die met drie geschenken op weg gingen 

naar de geboorteplaats van een nieuwe vredesvorst. Zij 

volgden een sterre. In de Sterrentocht 9 januari a.s. wordt 

naast goud, wierook en mirre speelgoed meegenomen. Dat 

speelgoed is ingezameld via basisscholen en is bedoeld voor 

kinderen uit gezinnen waar te weinig geld voor handen is om 

speelgoed voor de kinderen te kopen. De stichting Het Vierde 

Geschenk heeft daartoe ook de Tilburgse Speelgoedbank 

opgezet. Aan de D.J. Jittastraat 4A, pal achter de Wester-

markt, is die gevestigd. Deze nieuwe voorziening laat zich in 

zekere zin vergelijken met de Voedselbank. Kinderen krijgen 

gratis speelgoed dat passend is bij hun leeftijd. Het speelgoed 

is schoongemaakt, op leeftijd geselecteerd en eventueel 

gerepareerd. Inpandig in de speelgoedbank is het Tilburgs 

Speelgoed Repair Café gevestigd. De stichting heeft volop 

vrijwilligers nodig voor het runnen van de speelgoed-bank. 

Meer informatie is via 06-51641103 verkrijgbaar. Dit nummer 

kan gebeld worden door mensen die een afspraak willen 

maken om gratis speelgoed op te halen. Ook wie speelgoed 

wil brengen, kan dit nummer bellen. Speelgoed brengen kan 

alleen naar de Jules de Beerstraat 6. Daar is de opslag van de 

winkel. De Tilburgse Speelgoedbank is wekelijks geopend op 

woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 

uur.  

 

Hans Happel 

 

 

 

 

  

Bezoek van de Drie Koningen aan het Christuskind in de 
Heuvelse Kerk (2020) 

Een deel van het interieur van de Tilburgse Speelgoedbank 
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Kerststal van de Sint-Jan in Den Bosch 
 

Wie kent hem niet, de kerststal in de Sint-Jan. Een bezoek aan 

de kerststal in de Sint Jan is voor veel mensen een hoogtepunt 

tijdens de kerstdagen, en terecht. Op zaterdag 11 december 

wordt de kerststal van de Sint-Jan geopend. Vanaf dat 

moment is het mogelijk deze te bezoeken. Het thema is dit 

jaar ‘Kind dat volken verbindt’. Evenals vorig jaar werken ze 

dit jaar met een onlinesysteem om te reserveren. Dit 

voorkomt lange wachttijden. Vanaf 1 december kunt u uw 

bezoek inplannen. De kerststal blijft staan tot en met zondag 

6 februari 2022. Deze informatie is onder voorbehoud, omdat 

nog niet duidelijk is welke coronamaatregelen dan gelden. 

 

 

Kerstquiz 
 

Zoek je kerstquizvragen voor een heerlijke kerstquiz voor na het kerstdiner of wil je gewoon meer weten over kerst? Dan kun je 

deze vragen gebruiken. 

 

1. In welk jaar werd de eerste kerstkaart verzonden? 

A. 1843 

B. 1898 

C. 1951 

 

2. Uit welk jaar komt de eerste kerstzegel? 

A. 1843 

B. 1898 

C. 1951 

 

3. Wat vieren christenen op eerste kerstdag? 

A. Dat Jezus voor ons gekruisigd is 

B. De terugkomst van Jezus Christus 

C. De geboorte van Jezus Christus 

 

4. Heeft Rudolph echt een rode neus? 

A. Nee, dat is een verzinsel uit een kinderboekje. 

B. Ja! Dat komt door de vele bloedvaatjes in hun neus. 

 

5. Wat is de traditie als je samen met iemand anders onder 

een maretak staat tijdens Kerst? 

A. Jullie zijn voorbestemd voor elkaar. 

B. Je mag elkaar zoenen. 

C. Dat brengt ongeluk. 

 

6. Hoelang duurt het ongeveer voordat een kerstboom 

volwassen is? 

A. 3 jaar 

B. 8 jaar 

C. Een kerstboom blijft altijd doorgroeien. 

 

7. Welke geschenken brachten de drie wijzen mee naar 

Jezus? 

A. Goud, geurige olie en mirre 

B. Goud, zilver en mirre 

C. Goud, wierook en mirre 

 

8. Hoeveel kaarsen zitten er in een adventskrans of -

kandelaar? 

A. 4 kaarsen 

B. 5 kaarsen 

C. 7 kaarsen 

 

9. Waarvan is engelenhaar gemaakt? 

A. Glasvezels 

B. Goudgespoten papiersnippers 

C. Restjes messing 

 

10. Hoe vaak hebben we in Nederland een witte kerst gehad 

sinds 1900? 

A. 8 keer 

B. 31 keer 

C. 65 keer 

 

11. Hoe zeg je ‘fijne kerst’ in het Italiaans? 

A. Buon Fine Settimana 

B. Buona Pasqua 

C. Buon Natale 

 

12. Hoeveel echte kerstbomen worden er jaarlijks verkocht? 

A. 900.000 

B. 2.500.000 

C. 4.700.000 

 

13. Waar vier je sowieso géén witte kerst? 

A. Canberra (Australië) 

B. Alaska (Verenigde Staten) 

C. Tokyo (Japan) 

 

De antwoorden staan in het kader op de achterzijde van deze 

Mooi Meegenomen. 
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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 
14 nov Job van der Korput 
 
Overleden 
11 okt Allan Tentoea (1953) 

14 okt Peter Hoek (1967) 

20 okt Johanna van Casteren-de Groot (1924) 

2 nov Johan Klaassens (1939) 

 

Foto’s/afbeeldingen 
 
blz. 1: © Johan van de Hoef 

blz. 2: www.pixabay.com 

blz. 2: © Familie Van de Heijkant 

blz. 3: © Han van Uden 

blz. 3: www.pixabay.com 

blz. 4: © Eveline Sitskoorn 

blz. 4: www.pixabay.com 

blz. 5: © Jan van den Berg (2x) 

blz. 5: www.abdijvanberne.nl 

blz. 6: https://ardennen.nl 

blz. 6: www.abbaye-de-leffe.be (2x) 

blz. 7: www.norbertijnenparochiehq.nl 

blz. 7: www.rondetafelhuis.nl 

blz. 7: www.pixabay.com 

blz. 8: www.rondetafelhuis.nl 

blz. 8: www.volkskrant.nl 

blz. 9: www.bijbelcitaat.be 

blz. 9: www.catharijneconvent.nl 

blz. 10: © Christel Doevendans 

blz. 10: © Yvonne Richter 

blz. 10: © Jan van den Berg 

blz. 11: www.kerststal-sint-jan.nl 

blz. 12: © Jan van den Berg 

 

Nummer 321 van Mooi Meegenomen verschijnt in het week-

einde van 29/30 januari. Kopij graag voor 10 januari 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 

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 
Redactie: 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. 

 

Antwoorden op de kerstquiz: 

1A, 2B, 3C, 4B, 5B, 6B, 7C, 8A, 9A, 10A, 11C, 12B, 13A 

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/

