
 

 

 

 

30 oktober 2022 

 
Allerzielenviering dinsdag 1 november 
Komende dinsdagavond is de Allerzielenviering om 19.30 uur in de Mariakerk. 
We herdenken dit jaar degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Daarnaast is er ook de 
gelegenheid om uw dierbaren te herdenken. Na afloop van de viering gaan we met z’n allen met een 
lichtprocessie naar de begraafplaats. 

 
 
Start vormselvoorbereiding 

 
Aan het begin van het nieuwe pastorale seizoen is er gekeken hoe we de 

vormselwerkgroep weer nieuw leven in kunnen blazen. Op dit moment is er een 

enthousiaste groep van vier personen die de schouders onder de voorbereiding van 
jongeren op het vormsel op zich neemt. 

 
Op zondag 21 mei 2023 is de vormselviering. Ter voorbereiding op 

deze viering is er vanaf 3 november iedere maand een 
bijeenkomst. Er zijn acht vormelingen die zich hebben aangemeld. 

Met deze jongeren gaan we een mooi voorbereidingstraject in met 
bijeenkomsten op de pastorie en daarbuiten. Zo gaan we met de 

jongeren op pad naar het Museum van de Liefde in het Peerke 

Dondersplantsoen of naar Kamp Vught. Want geloven heeft te 
maken met deze concrete wereld waarin we wonen, waar we 

verantwoordelijk voor mogen zijn en waar we en eigen rol in mogen hebben. Geloven 
heeft ook te maken met je kunnen verwonderen. Daarom brengen we ook een bezoek 

aan het Museum Voor Moderne Kunst de Pont. Daarbij dagen we de jongeren uit na te 
denken over de vraag “hoe kijk jij naar dat wat jouw vreemd is?” 

Kortom op donderdag 3 november starten we met een mooi vormend proces waarbij we 
samen gaan ontdekken wat het kan betekenen om christen te zijn in de 21ste eeuw. 

De vormselvoorbereidingsgroep bestaat ui Bert Scholten, Marie-Therese van Renswouw, 

Eveline Sitskoorn en Rob Tanke. 
 

Energiekosten 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de energiekosten de laatste maanden enorm stijgen. 

Zo ook de energiekosten voor dit kerkgebouw. Met enige angst zien we uit naar de eerst 
volgende eindafrekening van onze energieleverancier. 

De situatie dwingt tot maatregelen om het energie verbruik in te perken. 



Er is zelfs overwogen om het kerkgebouw, gedurende de wintermaanden, te sluiten en de 

diensten elders, in een energiezuiniger gebouw, onder te brengen. Dat voelt als een zeer 

desastreuze maatregel die we liever willen vermeiden. 
We kiezen er voor om, gedurende de wintermaanden, de verwarming in de kerk op een 

lage stand te zetten. Helaas geeft dit een minder aangename, zelf koude sfeer. Zeker als 
de buitentemperatuur onder het vriespunt gaat dalen. 

We vragen uw begrip voor deze situatie en verzoeken om warm gekleed naar de 
vieringen te komen. Voor degene die bij binnenkomst merken dat het kouder is dan 

verwacht, achter in de kerk liggen warme plaids die u mag lenen. Na de viering kunt u de 
plaid weer achter in kerk op de bank leggen. 

 
 

 

 
Heeft u tips of suggesties om de energiekosten te beperken laat het dan weten. Dan kan 

via mail naar ericboor@norbertijnenparochiehq.nl of spreek iemand van het bestuur of 
pastorale team aan na de viering. 

 
 

3 november Ronde Tafelhuis  Een verassende ontmoeting in ‘Het recht om te 
zijn…’ 

 
  

Wethouder Esmah Lahlah en zuster Maria Magdalena, priorin van Catharinadal gaan op 3 
november met elkaar in gesprek. Een ontmoeting die staat in het teken van de 

bijeenkomsten ‘Het Recht om te zijn’, dat in 2021 en 2022 in het VerHalenHuis is 
geprogrammeerd. 

  
Het gesprek van 3 november is de afsluiting van de reeks. Centraal staat de vraag hoe 

wij komen tot onze opdracht tot maatschappelijk handelen. De manier waarop wij naar 
de wereld kijken wordt door de een meer en door de ander minder óók gevormd door 

onze levensbeschouwelijke achtergrond. Zuster Maria Magdalena en wethouder Esmah 

Lahlah zijn vrouwen die in de levenskeuzes die zij maken laten zien dat zij geworteld zijn 
in een religieuze traditie. Beiden zien een wereld waarin nog veel te doen is, waarin 

mensen kansen moeten krijgen en verbinden dat met hun eigen levensprogramma. 
  

Op 3 november gaan zij met elkaar in gesprek. 
U bent daarbij van harte uitgenodigd! 

  
Locatie: Het VerHalenHuis 

Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) 

Entreeprijs: € 10,- inclusief koffie en thee. 
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Het Recht om te zijn is een programma van Het Ronde Tafelhuis en de Bibliotheek 

Wagnerplein. 

Over het Recht om te Zijn: 
  

Hoe kijken wij naar onszelf en hoe belangrijk vinden wij het hoe anderen naar ons 
kijken? Bestaat er zoiets als ‘Nederlandse identiteit’? Kijken wij anders naar mensen die 

zeggen uit Beiroet te komen, of uit Marakesh, of uit Assen of Delfzijl? Wil niet ieder van 
ons vooral gezien worden als mens, in álle facetten van ons zijn? Heeft niet ieder van ons 

het Recht om te zijn? Daarover gaat een serie bijeenkomsten in het VerHalenHuis. Een 
huis waar dagelijks Tilburgers binnen stappen, geboren in alle delen van de wereld. 

Mensen zoals wij allemaal. Met eigen hoop en verlangen, maar ook pijn, verdriet en 
beslommeringen. En waar mensen elkaar ontmoeten komt verbinding tot stand, die ons 

altijd weer brengt bij die vraag: mag ik zijn wie ik echt wil zijn, wie ik ten diepste ben? 

 
 

Zondag 6 november 
Komende zondag is er om 10.30 uur een oogstdankviering met medewerking van het 

Laurentius kookgilde en de muziekband 'Proost'. 
Met toepasselijke teksten en muziek zal stil gestaan worden bij de opbrengst van de 

oogst en het belang van voedsel.  

Wilt u meer weten over het Laurentius kookgilde ga dan naar hun website Sint Laurentius 
Kookgilde 
 

 
 

 
 

Indien u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief stuur dan een mail naar 
administratie@norbertijnenparochiehq.nl 
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