
 

 

 

29 juli 2022 

Vakantieperiode zondag 31 juli t/m zondag 4 september 

De scholen zijn gestart met de vakantieperiode en velen gaan even op 
reis. Ver weg of dichtbij. Of heerlijk thuis blijven en genieten in je eigen 

omgeving.  

In de vakantieperiode gaan de vieringen volgens het rooster gewoon door. 

Elke woensdag om 09.30 uur een gebedsviering in het Ronde 

Tafelhuis. 

Elke zondag om 10.30 uur een Eucharistieviering of Woord- en 

Communieviering in de Mariakerk. We zijn blij dat ook dit jaar organist 
Jan Kennis de vieringen weer muzikaal wil begeleiden tijdens de 

vakantieperiode zodat we samen de liederen kunnen zingen. Na de viering 
is gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee. 

Vieringen Mariakerk 

31 juli  Eveline Sitskoorn en Harrie v.d. Berg 

7 augustus  Denis Hendrickx 

14 augustus Ine Bertens  Maria Tenhemelopnemng 

21 augustus Jan Joosten en Harrie v.d. Berg 

28 augustus Rob Tanke 

4 september Denis Hendrickx 

Vrijwilligerskoor 

Zondag 14 augustus zal het vrijwilligerskoor tijdens de viering aanwezig 

zijn om samen met u de liederen te zingen. Jan Kennis zal het koor 
begeleiden.  

Het vrijwilligerskoor zingt enkele malen per jaar tijdens een viering in de 

Mariakerk. Er wordt éénstemmig gezongen en op de vrijdag vooraf is er 

een kleine repetitie. Wilt u ook een keer meezingen? Neem dan contact op 



met Sonja van den Dries via de mail svddries@norbertijnenparochiehq.nl 

of telefonisch op woensdag-of vrijdagochtend 013-4550663. 

Vacature Ronde Tafelhuis 

Het Ronde Tafelhuis, centrum voor religie en cultuur, op het Wagnerplein 
in Tilburg, is per 1 oktober 2022 op zoek naar een Stafmedewerker (24 

uur). Via onderstaande link komt u op de website van het Ronde Tafelhuis 

waar u meer informatie over de vacature kunt vinden. 

Vacature Stafmedewerker (rondetafelhuistilburg.nl) 

Vrijwilligers gezocht 

Voor diverse werkgroepen zijn we nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 

Denk bijv. aan het koffie schenken op zondagochtend, onderhoud 

begraafplaats, ziekenbezoekgroep, onderhoud kerk en pastorie, redactie 
Mooi Meegenomen, enz.  

Heeft u tijd en wilt u meer informatie over de mogelijkheden van 
vrijwilligerswerk in onze parochie neem dan contact op met Sonja van den 

Dries via de mail svddries@norbertijnenparochiehq.nl of telefonisch op 
woensdag- of vrijdagochtend 013-4550663. 

Sop- en zeepplank 

In ieder huishouden is het nodig: producten op het gebied van wassen, 

douchen en schoonmaken. In deze tijd waarin veel mensen met weinig 

geld moeten rondkomen zijn dit vaak dure producten.  

Via het Ronde Tafelhuis worden ingeleverde schoonmaakproducten, tegen 

een minimale vergoeding, beschikbaar gesteld voor mensen met een té 

laag inkomen. 

Wat kunt u inleveren? 

Alle ongebruikte en ongeopende producten op het gebied van 

schoonmaak, badkamer en wasmiddelen. 

Waar kunt u inleveren? 

Ronde Tafelhuis  

Wagnerplein 4 op ma t/m vr 09.00u-13.00u 

Norbertijnenparochie HQ 

De Schans 122 op ma t/m vr 09.00u-12.30u en op 

Zondagochtend 10.30 uur – 11.30 uur tijdens de viering 

 

FIJNE VAKANTIE 
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