
 

 

 

 

2 december 2022 

 

ADVENTSAKTIE 
 

Adventsactie 2022 ‘Zie jij het ook…....’ dat in Zsámbék onze hulp nog steeds hard nodig 
is. De werkgroep Zsámbék is de hele advent op zondag, na de viering, in de Mariakerk 

aanwezig. Ook dit jaar zullen we o.a. kaarsen en kerststukjes verkopen. In de liturgie 
wordt aandacht besteed aan het project en stellen wij u in de gelegenheid om uw 

adventsbijdrage aan het werk van de zusters bij ons af te geven. Wij zorgen dan dat het 

op de goede plaats terecht komt.  
We zamelen geld in, zodat er weer gezorgd kan worden voor een gezellige kerstmaaltijd 

voor 400 mensen en zodat er ook wekelijks voedselpakketten uitgedeeld kunnen worden 
in de winter voor de armen, kinderen en dakloze ouderen. In totaal voor ongeveer 200 

gezinnen. Tevens is er tijdens de dienst op de 1e en 3e adventszondag een extra collecte 
voor Zsámbék.  

U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken op bankrekeningnummer:  
NL06 RABO 01080566 86 t.n.v. Norbertijnen Tilburg Zsámbék, De Schans 122, 5011EN 

Tilburg.  

 
Voor meer informatie over dit project kunt u ons natuurlijk ook mailen: 

norbertijnenwgzsambek@gmail.com Wij danken u nu alvast voor uw gulle gaven en 
wensen u fijne feestdagen en een heel goed en voorspoedig 2023!  

 
Werkgroep Norbertijnen Tilburg Zsámbék. 

 

 
 

Webinar 'Hoopvol op weg naar een synodale kerk' 

 
Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het Bisdom 

Den Bosch organiseren opnieuw een webinar in het Synodaal proces. Het vindt plaats op 
7 december van 19.00 tot 21.00 uur. Het heeft als titel ‘Hoopvol op weg naar een 

synodale kerk’. Om 19.30 u. start het webinar met een inleiding van prof. dr. Myriam 
Wijlens. Zij is lid van het secretariaat van de bisschoppensynode en zal het 

werkdocument toelichten. Vier sprekers reageren inhoudelijk, elk vanuit een eigen 
perspectief: Lucas Brinkhuis als jongere; Shirleni Blanken vanuit een 

migrantengemeenschap; zuster Pascale Fourmentin o.c.s.o. vanuit de religieuzen; en 



mgr. Gerard de Korte bisschop van Den Bosch. Jos Moons s.j. zal ten slotte enkele 

conclusies formuleren. Laetitia van der Lans modereert het webinar. 

Ieder die wil meedenken en meepraten over een synodale Kerk is van harte welkom om 
deel te nemen. Opgave vooraf is niet nodig. De livestream van het webinar blijft ook op 

de site beschikbaar om terug te kijken. 
 

Op 7 december zal het webinar via deze pagina te volgen zijn:  https://www.knr.nl 
De geplande avond om samen te kijken in het parochiezaaltje gaat niet door. 

 
Inschrijving Jongerenprijs Kerk en Wereld van start 

 
In 2023 reikt fonds Kerk en Wereld opnieuw de Jongerenprijs uit aan jongeren 

of jongerenorganisaties die met hun project willen bijdragen aan een betere wereld. Elf 

initiatieven maken kans op een van de geldbedragen. Op 13 oktober gaat de inschrijving 
van start.  

Misschien geef jij als student gratis bijles om zo bij te dragen aan minder 
kansenongelijkheid of help je meiden met een vluchtelingenachtergrond om te 

participeren in de samenleving. Fonds Kerk en Wereld wil jongeren en 
jongerenorganisaties uitdagen om hun plannen concreet te maken en in actie te komen. 

Alle wereldverbeteraars worden beloond met het gratis Wereldverbeteraarsdiner.   
 

Van 13 oktober 2022 tot en met 31 januari 2023 kunnen jongeren en 

jongerenorganisaties hun projectplan indienen via jongerenprijs.nl. Na de sluitingsdatum 
ontvangen deelnemers een uitnodiging om een mening te geven over de andere 

inzendingen. Daarna is deelname definitief en ontvangen deelnemers hun toegangsbewijs 
voor het Wereldverbeteraarsdiner.   

 
Meedoen? 

Ben je jongere of maak je deel uit van een organisatie die werkt voor, door of met 
jongeren van 12-35 jaar? En heb jij een plan dat aansluit bij een van de drie 

onderstaande thema’s van Kerk en Wereld? Download het deelnemersplan 

op jongerenprijs.nl, vul het in en ding mee naar de Jongerenprijs 2023. Je plan moet 
voldoen aan een of meer van de drie thema’s van Kerk en Wereld: 

·       Verbinden 
·       Christelijk geloof actualiseren of praktiseren 

·       Ontmoetingen tussen levensbeschouwingen 
Kijk voor de volledige omschrijving en criteria op kerkenwereld.nl.  

De Jongerenprijs is een tweejaarlijks initiatief van Kerk en Wereld. Hiermee stimuleert 
het fonds jongeren om - vanuit christelijke inspiratie - de wereld mooier te maken met 

projecten op het grensvlak van geloof en samenleving. 

 
 

Maandelijkse gebedsviering bij het graf van frater Andreas 
 

Elke eerste maandag van de maand is er in de kapel van het Generalaat van de Fraters 
CMM een gebedsdienst waarin ook gebeden wordt om de zaligverklaring van de 

Eerbiedwaardige Dienaar Frater Andreas van den Boer. 
  

Deze gebedsdienst, waarin ook gebeden wordt voor zijn zaligverklaring, vindt plaats 

op maandag 5 december a.s. in de kapel van het Generalaat van de Fraters, 
Gasthuisring 54 te Tilburg om 15.00 uur. Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid 

elkaar te ontmoeten. Van harte welkom! 
  

 
 

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

https://www.knr.nl/
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