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ABDIJMARKT 6 JUNI  

De Norbertijnen nodigen u graag uit voor de 

feestelijke Kloostermarkt. Op Tweede 

Pinksterdag en Norbertusdag, maandag 6 juni 

2022, wordt de markt om 12.00 uur officieel 

geopend en tot 18.00 uur vinden talrijke 

activiteiten plaats op het terrein van de Abdij 

van Berne in Heeswijk-Dinther.  

 

Met deze kloostermarkt willen de Norbertijnen iedereen in de gelegenheid stellen 

om elkaar te ontmoeten en nader kennis te maken met de vele mogelijkheden 

van en rond de abdij. De toegang is gratis.  

Buiten op het abdijterrein en binnen een deel van de abdijgebouwen zijn rond 

diverse onderwerpen pleinen gemaakt. Daar vinden activiteiten plaats, wordt 

informatie gegeven en zijn producten te koop.  

● diverse kloosters bieden hun producten aan, streekproducten, kunst en oude 

ambachten worden gepresenteerd  

● uit de abdij worden meubilair en allerlei roerende zaken te koop aangeboden  

● er wordt volop informatie aangeboden rond de thema’s inspiratie, pelgrimage 

en er is aandacht voor jongeren.  

● in de zalen van het abdijcomplex worden korte lezingen gehouden door auteurs 

over hun boeken maar ook over de historie van de Abdij van Berne.  

● het archief en de bibliotheek tonen unieke documenten en historische boeken.  

● beleef de bijzondere akoestiek van de abdijkerk tijdens de muzikale 

voorstellingen (o.a. orgel) en zang (koor).  

● speciaal voor kinderen wordt een eigen plein ingericht met activiteiten.  

● de abdijwinkel biedt diverse artikelen aan tegen speciale kloostermarktprijzen  

● Berne Abdijbier zorgt voor een uitgebreid terras en de verzorging van de 

inwendige mens. Eten en drinken zijn immers op een dag van elkaar ontmoeten 

van groot belang.  

● het openluchtgebeuren wordt opgevrolijkt met muzikale medewerking van 

dorpsgenoten.  



Ook Tilburg is die dag vertegenwoordigd! De Wereldkeuken van het Ronde 

Tafelhuis zal tijdens de Kloostermarkt lekkere hapjes aanbieden.  

 

DERDE INFORMATIEMARKT Tilburg Noord Heikant en Vlashof 8 juni  

van 19.00 tot 21.30 uur.  

Op 8 juni wordt in het Ronde Tafelhuis de informatiebijeenkomst gehouden 

waarin de Heikant - Vlashof centraal staat. De hoofdonderwerpen hier zijn 

Veiligheid zowel in het verkeer als thuis, maar ook Wijkwerkgeverschap en het 

belang voor een Zaalruimte met horeca, gebedsruimte en feestzaal. De plannen 

van de gemeente om 5.000 nieuwe woningen te bouwen in de wijk, worden kort 

toegelicht. Uit een gespreksronde langs bewoners van de wijken Heikant en 

Vlashof zijn deze onderwerpen naar voren gekomen. De avond begint met de 

film ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg Noord van Jesse van Venrooij. Hierin 

schetsen bewoners een beeld van Stokhasselt, Heikant en Quirijnstok. 

Aansluitend krijgen bewoners alle gelegenheid om aan Wijkwerktafels met elkaar 

in gesprek te gaan over de gekozen thema’s Ludo Hermans, stedebouwkundige 

in de PACT ontwikkeling, Alleta Scholten, teamchef Politie, Jochem van Engelen, 

projectleider stedelijke ontwikkeling, Wagnerplein en von Weberpark, Karin de 

Jong, Contour de Twern en Hans van de Schroef, ACT zijn die avond aanwezig 

om te horen wat leeft en vragen toe te lichten. U bent van harte welkom in het 

VERHALENHUIS, WAGNERPLEIN 4!  

 

SOP EN ZEEPPLANK  

Denkt u nog eens aan onze Sop- en Zeepplank? Met uw gift helpt u mensen die 

moeilijk rond kunnen komen. Zeker in deze tijd van oplopende prijzen is de 

aanschaf van dat wat nodig is voor de wasmachine en schoonmaak vaak 

problematisch. Achter in de kerk vindt u de bak waarin uw gift kan worden 

gedeponeerd. 

 

VIERINGEN 

Zondag 5 juni 10.30 uur Mariakerk koor Stella Vocalis 

Maandag 6 juni 10.30 uur Mariakerk pianist Munira Yakunina 

Woensdag 8 juni 09.30 uur Ronde Tafel huis 

Zondag 12 juni 10.30 uur Mariakerk koor Cantiqua 

Woensdag 15 juni 09.30 uur Ronde Tafel huis 

Zondag 19 juni 10.30 uur Mariakerk koor Stella Vocalis 

Woensdag 22 juni 09.30 uur Ronde Tafel huis 

Zondag 26 juni 10.30 uur Mariakerk pianist Munira Yakunina 

 

 



PROJECT STICHTING MUZIEK NU 

'Frisse Wind' is de benaming van een nieuw project dat Stichting Muziek Nu is 

gestart. Evert van Merode en Arjan van Baest (beiden vele jaren betrokken 

geweest bij onze parochie) hebben een bundel liederen gecomponeerd op 

teksten van Brabantse dichters. De muziek is geschreven voor bas/bariton Frank 

Hermans. Hij gaat de liederen uitvoeren (én opnemen) samen met Jenny 

Spanoghe (viool en altviool) en Paul Hermsen (piano).  

Na diverse corona-lockdowns werd het weer tijd voor een 'frisse wind'. De 

getoonzette gedichten van onder andere JACE van de Ven, Frans Ellenbroek, 

Merel Morre en Carina van de Walt garanderen een grote verscheidenheid aan 

sferen en stijlen. 

Via de website van voordekunst.nl zijn zij een crowdfunding-actie begonnen om 

middelen te verzamelen om een opname en twee uitvoeringen van de liederen 

mogelijk te maken. 

U kunt hen ondersteunen via onderstaande link naar de website van 

Voordekunst, alwaar ook wat meer inhoudelijke informatie over het project te 

vinden is: 

Frisse wind door Muziek Nu – voordekunst  

 

 

WORLD MEETING OF FAMILIES 

Van 22 t/m 26 juni wordt in Rome de 10e World Meeting of Families 

georganiseerd. Deze Wereldbijeenkomst is opgericht door paus Johannes Paulus 

II in 1994. Sinds dat jaar wordt er ongeveer om de drie jaar op verschillende 

plaatsen in de wereld een World Meeting of Families gehouden. Voor het eerst 

wordt alles via een livestream uitgezonden, waardoor parochies en families over 

de hele wereld het programma mee kunnen maken.  

In Rome start het programma op woensdag 22 juni met het verwelkomen van 

alle gedelegeerden en uitgenodigde organisaties en gezinnen. In de avond zal er 

een Familie Festival zijn waarbij er getuigenissen zullen zijn van verschillende 

families over de hele wereld. Er zal (waarschijnlijk) ook muziek en dans zijn. Een 

bijzondere opening van de bijeenkomst.  

Op zaterdagmiddag 25 juni zal de paus de Eucharistie vieren op het St. 

Pietersplein. Het hele programma zal via livestream worden uitgezonden en zal 

te volgen zijn via:  

www.romefamily2022.com 

http://voordekunst.nl/
https://www.voordekunst.nl/projecten/13485-frisse-wind
http://www.romefamily2022.com/


CURSUS BIJBELS HEBREEUWS VOOR BEGINNERS 

In september 2022 begint in Tilburg een nieuwe cursus Bijbels Hebreeuws voor 

beginners. De cursus wordt gegeven door drs. Nico van Doorn, pastoraal werker 

in Tilburg. De lessen worden gegeven in de Pauluszaal van de Petrus en 

Pauluskerk, Vierwindenlaan 11 in Tilburg, op woensdagochtend van 10.00 – 

11.30 uur. Start is 14 september 2022. Kosten bedragen €50,-. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar 

petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl 

 

mailto:petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl

