
 

 

 

26 AUGUSTUS 2022 

PAROCHIEBLAD MOOI MEEGENOMEN 

Eind volgende week zal ons parochieblad weer bij u thuis bezorgd worden 

of u ontvangt een digitale versie via de mail. Ook liggen er achter in de 

kerk enkele exemplaren vanaf zondag 4 september om mee te nemen. 

Wilt u graag de MM digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar 
administratie@norbertijnenparochiehq.nl zodat wij u aan de lijst kunnen 

toevoegen. 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN 

28 augustus 10.30 uur Mariakerk E. Sitskoorn 
4 september 10.30 uur Mariakerk E. Sitskoorn 

11 september 10.30 uur Mariakerk D. Hendrickx  

opening pastoraal jaar 

18 september 10.30 uur Mariakerk A. van Tongeren 
25 september 10.30 uur Mariakerk T. van Blitterswijk 

DOOPBULLETIN 

 

Enkele keren per jaar wordt er door Lianne 
Schuurmans een doopbulletin gemaakt voor de ouders 

die in de afgelopen 4 jaar hun kind lieten dopen. In dit 

zomernummer is het thema ‘Lastige Kinderen’.  

‘Ach wie heeft dat niet; die ervaring dat je kind je 

soms tot wanhoop drijft. Het leven met kinderen is nu 
eenmaal één grote ontdekkingsreis. 

Achter in de kerk liggen exemplaren om mee naar huis te nemen. 

 

VERHALEN ROND GELOVEN JODENDOM  

Twee bijeenkomsten in het Ronde Tafelhuis op 6 en 20 oktober en 

excursie naar de Liberaal Joodse Synagoge in Amsterdam. De 

bijeenkomsten staan in het teken van verhalen uit het Jodendom en joods 
leven. Veel aandacht wordt besteed aan de Joodse feestdagen en de 

mailto:administratie@norbertijnenparochiehq.nl


manier waarop deze in de 21ste eeuw worden gevierd. Mevrouw M. 

Groeneveld, betrokken bij LJG Midden Brabant, verzorgt de 
bijeenkomsten.  

We zoomen in op de Joodse jaartelling en enkele grote feestdagen zoals 

Jom Kipoer en Rosh Hashana. Thea van Blitterswijk, religiedeskundige en 

directeur van het Ronde Tafelhuis, zal op enkele momenten laten zien hoe 
gebruiken en gebeden uit het jodendom een plaats kregen in de 

christelijke tradities. 20 oktober gaan we verder met de grote feesten en 

kijken heel bijzonder naar het Joodse Pesach en Christelijke Paasfeest. 

Mevrouw Groeneveld vertelt verhalen uit de joodse traditie. Bij voldoende 
belangstelling worden de bijeenkomsten afgesloten met een excursie naar 

de Liberaal Joodse synagoge in Amsterdam en het Namenmonument ter 

herinnering aan de Shoah slachtoffers.  

Datum en tijd: 6 en 20 oktober van 13.30 tot 15.00 uur. Kosten per keer : 
10,= Maximaal 10 deelnemers. De datum en de bijdrage voor de excursie 

naar Amsterdam wordt later besproken. Belangstelling of inschrijven? Mail 

naar reserveren@rondetafelhuis.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. 

BOEKEN EN BUREN 

Op zaterdag 24 september organiseert de 

Noordraad met het Ronde Tafelhuis evenement 

“Boeken en Buren” van 12.00 – 16.00 uur. Een 
mooie samenwerking met “Wagnerplein Goes 

Classic”, georganiseerd door de 

Winkeliersvereniging.  

Centraal in ‘Boeken en Buren; staat een 
boekenmarkt. De opbrengst daar van is voor de Sop- & zeepplank, een 

variant op de voedselbanken waar wijkbewoners voor een klein bedrag 

producten voor badkamer, wasmachine en schoonmaakkast kunnen 
vinden. Sop & Zeepplank is een initiatief van de parochies in Tilburg Noord 

waar het hele jaar producten worden ingeleverd. De Boekenmarkt heeft 

een mooi en breed aanbod waaronder ook kinderboeken en curiosa. 
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Tegelijk zorgt de Noordraad voor informatie voor wijkbewoners over alle 

nieuwe ontwikkelingen en plannen voor Tilburg Noord. Ook de opdracht 
voor meer woningen en de planontwikkeling voor het Wagnerplein wordt 

getoond. De Noordraad laat zien hoe de wijkorganisaties het hele jaar 

door zich inspannen voor de belangen van álle bewoners van de wijk.  

Bij het VerHalenHuis verzorgt de Wereldkeuken een gezellig terras met 
smakelijke hapjes gemaakt door wijkbewoners van overal in de wereld. 

Verder een keur van activiteiten: kinderen kunnen geschminkt worden.  

Er is een Workshop ‘Lezen en creatief schrijven’ voor kinderen. Sonia 

verzorgt Zumba demonstraties en UNA geeft een optreden van een dj en 

enkele jonge rappers uit Tilburg Noord. Dagelijks worden in het Ronde 
Tafelhuis Nederlandse les- voor nieuwkomers gegeven. Op deze burendag 

draaien we het om. U kunt een les ‘Arabisch’, Oekraïens of Somalisch voor 

beginners volgen. Dat wordt vast een ontspannend gebeuren.  

In het Ronde Tafelhuis tonen we de films “Gezond en gelukkig in Tilburg 
Noord” en “Het Rondetafelhuis”. 

LEZING RALF BODELIER IN HET VERHALENHUIS 29 SEPTEMBER 

Een lezing over Bodeliers ‘omgekeerde kruistocht’ van Israël naar de 
Ardennen. Voor iedereen die toe is aan verdieping en bezinning maar niet 

weet waar te beginnen. 4200 kilometer voet van Jeruzalem naar Bouillon. 
Al wandelend doe je de beste ideeën op. Aanvang januari 2020 vertrok hij 
vanuit Jeruzalem. Voor zijn lange wandeling van Jeruzalem naar Bouillon 

dacht Ralf Bodelier niet meer dan één jaar uit te trekken. Maar 2020 was 
niet het meest geschikte jaar om meer dan 4200 kilometer dwars door het 

Midden-Oosten, Turkije, de Balkan en de Duitstalige wereld te lopen. Maar 
liefst drie keer moest hij zijn reis onderbreken. Daaronder die ene keer in 

het Bulgaarse Ruse toen een rammelende ambulance hem doodziek van 
corona naar het ziekenhuis bracht. En zo werden het twee jaar wandelen. 

Of was het een pelgrimage?  

Bodelier zelf spreekt over een ‘Omgekeerde Kruistocht’. In omgekeerde 

richting liep hij dezelfde route die Godfried van Bouillon van 1096 tot 1099 

aflegde als leider van de eerste kruistocht. Godfried reisde met het zwaard 

en tijdens zijn tocht kwamen 1,5 miljoen mensen om. Bodelier liep met 
niet meer dan een rugzak, een laptop en een onstilbare honger naar 

nieuwe verhalen en ideeën. Over zijn ervaringen deed hij wekelijks 

verslag voor het Financiële Dagblad en de Groene Amsterdammer. Op dit 

moment werkt hij aan een boek over zijn wandeling.  

De lezing is er al. Een spannend en meeslepend verhaal van een geboren 

verteller. Vol nieuwe inzichten, opgedaan in talloze gesprekken in Israël 

en op de Westbank, in de vluchtelingenkampen van Libanon en moskeeën 
in Turkije. Of het door oorlog getekende oosten van Kroatië. U bent van 



harte welkom: 29 september 2022 19.00 uur zaal open. Reserveren kan 

via reserveren@rondetafelhuis.nl.  

 

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Mail dan naar 
administratie@norbertijnenparochiehq.nl  
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