
 

 

 

 

Benefietconcert voor Oekraïne in de Sint-Jozefkerk Tilburg 2 april 

Op zaterdag 2 april organiseert de Torengroep Sint-Jozefkerk een groot benefietconcert 
van Tilburgse musici. Vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur zullen ongeveer 20 musici en 4 

grote koren optreden. In totaal zullen er meer dan 180 musici en zangers en 
zangeressen meedoen. Deze komen vanuit alle gelederen van de gemeente Tilburg, zoals 

studenten van het Conservatorium, stadorganist Rob Nederlof, 4 grote koren; Popkoor 

Switch, Koor van Christelijke Gemeente ‘Het Kruispunt’, Het Byzantijns koor Tilburg en 
het Heuvels Gemengd koor. Maar ook diverse musici op harp, viool, cello, orgel, piano, 

gitaar en hobo. 

Al met al een mooi en goed samengestelde groep musici die op deze middag hun 

talenten willen laten zien en horen om geld in te zamelen voor Oekraïne. 

In dit vier uur durende Benefiet inloopconcert willen ze iedereen vragen geld te doneren 

voor Oekraïne in de daarvoor bestemde offerblokken. Ze zullen diverse klassieke maar 

ook popmuziek stukken ten gehore brengen, en ze doen dit allemaal kosteloos. 

Alle deze musici hebben als doel de vluchtende Oekraïners te helpen niet alleen hier in 

Nederland maar ook zeker in hun eigen land Oekraïne. 

De kerk zal verder voorzien worden van vlaggen en veel zonnebloemen, deze bloem die 

zo kenmerkend is voor het mooie land Oekraïne . 

VASTENAKTIE 2022 

Zondag 3 april, na afloop van de viering in de Mariakerk, wordt 
er door de werkgroep Kerk en Wereld een kopje soep 

aangeboden tegen de prijs van €3,-. Opbrengst is bestemd voor 
het project van Stichting Solidair met India van de paters 

Norbertijnen van Heeswijk-Dinther: Jeugdzorg straatkinderen in 

Ernakulam, Kerala (India). 

Achter in de kerk liggen ook envelopjes voor uw bijdrage aan de 

vastenaktie.  

 

In Kerala is sprake van een sterke toename van jeugdcriminaliteit. De kinderen komen 
uit arme gezinnen, vaak is er weinig tijd en aandacht voor de kinderen en zo komen zij in 

aanraking met straatcriminaliteit. Het aantal misdrijven gepleegd door minderjarige 
jongeren neemt elke dag toe. Veel jongeren zijn verslaafd aan alcohol, drugs, tabak en 

worden seksueel misbruikt. Zij zijn niet goed gevoed, hebben geen onderdak, 

gezondheidszorg, onderwijs of enige vorm van recreatie. Zij vertonen onverantwoordelijk 

gedrag en vormen een bedreiging voor de samenleving.  

In India worden jongeren die in aanraking met de politie zijn gekomen, opgevangen in 

‘Observation Homes’, waar ze maximaal 4 maanden mogen blijven in afwachting van de 
rechterlijke procedures. Hierna worden ze voor langere termijn in ‘Special Homes’ 



geplaatst. In de achterstandsbuurt Vathuruthy in Ernakulam hebben de Norbertijnen een 

Jeugdzorgcentrum opgezet en daar bieden ze verschillende buitenschoolse 

onderwijsprogramma’s aan zo’n 50 tot 70 jongeren. 

Daarnaast hebben ze ook een ‘Special Home’ – Echo Jeevana Balabhavan, waar op dit 

moment 16 kinderen ( 5 -13 jaar) worden opgevangen die primair een dak boven hun 

hoofd nodig hebben en een veilige omgeving, plus zorg en onderwijs. Het doel van de 
programma’s in beide huizen is opvang en ondersteuning voor jongeren onder de 18 jaar 

om hen zo te beschermen tegen criminaliteit en een betere toekomst te bieden. Dit 
gebeurt door de gezinnen en Jeugdhuizen te bezoeken, middels gedragsstudies, het 

bieden van vaardigheidstrainingen en oriëntatieprogramma’s, onderwijs, medische zorg, 
counseling en programma’s gericht op re-integratie in de maatschappij. Op deze manier 

worden deze jongeren direct geholpen en meer dan 300 gezinnen beschermd.  

Laten wij in deze vastenperiode met z’n allen een mooi bedrag bij elkaar brengen voor 
deze kinderen. Bij het vorige project heeft u laten zien dat wij, ondanks de corona toch 

op een fors bedrag mogen rekenen, hopelijk lukt het dit keer weer.  

PLECHTIGE PROFESSIE ROB TANKE 

Op zaterdag 19 maart 2022 werd mij bij mijn plechtige professie door abt Denis 
Hendrickx gevraagd wat mijn verlangen is. In mijn antwoord heb ik o.a. geschetst hoe ik 

vanaf 1986 op verschillende manieren verbonden ben geweest met de canonie van 
Berne. “Ik heb in deze periode gewoond en gewerkt binnen en vanuit alle drie de 

bijzondere norbertijnse plekken van onze canonie. Ik heb de kracht ervaren van elk van 
deze drie plekken. Plekken waar door mensen geleefd, gebeden en gewerkt wordt als 

volgelingen van Jezus, in het voetspoor van Norbertus, de stichter van onze orde, met 
als motto: ‘tot elk goed werk bereid;’ met de regel van Augustinus als kompas, 

Augustinus bij wie liefde en vriendschap kernwoorden zijn. Het is mijn verlangen mij voor 

de rest van mijn leven aan deze canonie, de canonie van Berne, te verbinden.” 

Na het uitspreken van deze woorden stelde de abt mij de volgende vragen: 

Abt: Rob, wil je, geleid door het evangelie en geïnspireerd door de regel van Augustinus, 

met kracht streven naar liefde tot God, de medemens en de gehele schepping?Rob: Ja, 
dat wil ik. Abt: Rob, wil je, met hulp van de heilige Geest, je richten op het Koninkrijk 

van God door je dienstbaar te maken aan Gods volk onderweg, zoals dit mede 

vertegenwoordigd is in de Kerkgemeenschap van Berne? Rob: Ja, dat wil ik. Abt: Rob, wil 
je, in navolging van Jezus Christus en met de hulp van Gods genade, meebouwen aan 

het Koninkrijk van God door een leven te leiden dat getekend wordt door open handen, 
open oren en een open hart, dat is: armoede, gehoorzaamheid en gewijd celibaat? Rob:  

Ja, dat wil ik. Daarna volgde een indrukwekkend ritueel waarbij ik op de grond lag en de 
litanie van alle heiligen zingend werd gebeden. Na 

dit indrukwekkende moment, knielde ik voor de abt 
om mijn handen in zijn handen te leggen en mijn 

handgeschreven professieformulier uit te spreken. 

Daarbij beloofde ik me te geven aan de kerk van 
Berne en te leven met open handen, een open hart 

en open oren (armoede, celibaat en 
gehoorzaamheid). Nadat de abt en ikzelf het 

handgeschreven formulier ondertekend hebben, 
was mijn verbintenis voor het leven aan de canonie 

van Berne een feit. In de stralende zon is die 
feestelijk gevierd met mijn broeders, zusters, 

familie en vrienden. Rob Tanke 



GEEN VIERINGEN MEER OP ZONDAG IN HET RONDE TAFEL HUIS 

Vanaf 1 april zijn er geen vieringen meer in het Ronde Tafelhuis op zondagochtend. 

Zondag 27 maart sluit de werkgroep Groot & Klein af met de Eerste Communieviering. 

De vieringen op woendsagochtend 09.30 uur gaan gewoon door. 

Familiedag 2 juli 2022 Bisdom Den Bosch 

Op zaterdag 2 juli 2022 wordt er een familiedag georganiseerd rondom Peerke Donders 

in Tilburg. 

Peerke Donders wordt in 1809 geboren in een weversgezin zoals er dan zoveel zijn in 

Tilburg. Hard werken, lange dagen, veel armoede, slechte gezondheid. In dit tamelijk 

troosteloze bestaan ziet Peerke één licht: Hij voelt zich fijn bij God. Peerke heeft een 
grote droom: hij wil priester worden. Dat is 200% kansloos in zijn situatie. Toch komt 

Peerke in 1842 als jonge priester aan in Paramaribo, Suriname, om er nooit meer weg te 
gaan. Als missionaris werkt hij hard om het Evangelie van Jezus in woord en daad te 

brengen naar de nieuwe mensen om hem heen. Na een rijk en vol leven sterft Peerke in 

1887, 77 jaar oud. 

Het is niet perse knap wat Peerke bereikt heeft. Bijzonder is dat Peerke leert te 

vertrouwen op het plan dat God met hem heeft. Hij laat God aan het werk in zijn leven. 

Dát kunnen wij van Peerke leren! 

We reizen op zaterdag 2 juli naar Tilburg om ons mee te laten nemen in het 

levensverhaal van Peerke Donders. En natuurlijk gaan we ook zelf aan de slag: dansen, 
zingen, kleien, weven, spelen. We laten ons verwonderen en we ontmoeten nieuwe 

mensen.  

Voor wie? 
Voor gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, 

broers, zussen en vriendjes zijn allemaal van harte welkom. We vinden het bijzonder fijn 
wanneer parochies met hun gezinnen komen. Gemeenschappen met een Surinaamse of 

Antilliaanse achtergrond: we nodigen u in het bijzonder uit! 

Prijs 

De prijs voor deze gezinsbedevaart is € 5,00 per persoon. 

Inschrijven 

De uiterste inschrijfdatum is 15 mei 2022. U kunt u aanmelden bij bedevaartorganisatie 

Huis voor de Pelgrim. 

Vervoer  

U kunt op eigen gelegenheid naar Tilburg komen. U kunt ook gebruik maken van 

busvervoer. U kunt dit aangeven bij het aanmelden. 

Meer informatie 

Op de website van het Bisdom Den Bosch kunt nog meer informatie vinden. 

Gezinsbedevaart 'In de voetstappen van Peerke Donders' - Bisdom van 's-Hertogenbosch 
(bisdomdenbosch.nl) 

 

 

https://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/pelgriminis/gezinsbedevaart-peerke-donders
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