
 

 

 

 

 

Vastenaktie 2022 

Ook dit jaar hebben we met elkaar en door inzet van de werkgroep Kerk en 

Wereld weer een mooi bedrag bijeen gebracht voor het project Jeugdzorg 
straatkinderen in Ernakulam, Kerala (India). Namens onze parochie is €1.216,86 

overgemaakt. Nogmaals dank aan u allen! 

Afscheid Harrie Wouters 

Op zaterdag 9 april hebben we afscheid genomen van Harrie Wouters tijdens een 

indrukwekkende viering in de Mariakerk. Op het parochiesecretariaat liggen nog 
enkele bidprentjes voor diegenen die graag nog een exemplaar willen hebben. 

Tijdens kantooruren kunt u hiervoor langskomen. 

Terugblik Pasen 

Afgelopen week hebben we weer, na twee jaar, Pasen kunnen vieren. Het was 

fijn om dit weer samen te mogen doen. Een woord van dank aan iedereen die 
meegeholpen heeft om alles te versieren, alles klaar te leggen, woorden uit te 

spreken, woorden te zingen en er voor elkaar te zijn. 

 

Maria Zingt 2022 

Op vrijdagavond 13 mei zal er voor de 13e keer een bijzonder evenement 

georganiseerd worden in de Kapel O.L. Vrouw ter Nood aan de Kapelhof in 

Tilburg. Aanvangstijd is 19.30 uur.  



Ook op onze website staat op de startpagina nog steeds de link naar Marialiedjes 

die in 2020 zijn opgenomen tijdens de 1e lockdown. 

1 mei 2022 14.00 uur Lezing Paul Spapens Peerke Donders 

Paviljoen 

In de jaren ’20 van de vorige eeuw leverde de rijke Tilburgse 

revuetraditie een bijzondere voordracht op, namelijk een lang 

spotgedicht over de heiligen in de Korvelse kerk. Voor 
schrijver en volkscultuurkenner Paul Spapens is dat een sterk 

voorbeeld van de uiting van de Tilburgers en hun volksgeloof; 

zij gingen daar uitermate lichtvoetig mee om. Het spotgedicht 

is zeer goedmoedig van toon. 

De rol en positie van de heiligen in het Brabants volksgeloof is het onderwerp 

van de lezing die Paul Spapens geeft op zondag 1 mei in het Peerke Donders 

Paviljoen in Tilburg Noord. De lezing begint om 14.00 uur en is rijkelijk voorzien 

van foto’s uit zijn collectie. Deze verzameling is gedurende tientallen jaren 
aangelegd, een periode waarin hij zijn specialisatie in volkscultuur en volksgeloof 

opbouwde. Paul Spapens schreef veel boeken over heiligen, bedevaarten, 

kapellen, volksgeloof, bijgeloof… 

De lezing wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling over 

Brabantse zaligen en heiligen in het Peerke Donders Paviljoen. Het heeft 

iedereen verrast dat deze expositie zoveel bezoekers trekt. De vermoedelijke 

verklaring is dat het verhaal van de Brabantse zaligen en heiligen wordt verteld 
als onderdeel van de Brabantse eigenheid en identiteit. Voor deze vormen van 

erfgoed bestaat een toenemende belangstelling. In feite is het verhaal dat Paul 

Spapens op zondag 1 mei te vertellen heeft een nadere toelichting op deze 

expositie. 

De tentoonstelling is elke woensdagmiddag en zondagmiddag nog te zien tot en 

met 19 juni 2022. Belangstellenden voor de lezing kunnen ook de tentoonstelling 

bezoeken. Iedereen krijgt een gratis, door Paul Spapens geschreven boekje mee 
over de Brabantse zaligen en heiligen. Op deze manier wil het Peerke Donders 

Paviljoen de kennis van de Brabantse cultuur uitdragen. 

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! 

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
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/geloof-beleven-in-de-familie/peerkedonders/
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/geloof-beleven-in-de-familie/peerkedonders/

