
 

 

 

Actie Kerkbalans 2023 gaat van start! 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we 

dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok 

weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden 

rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar 

zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw 

bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven. 

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan 

de Actie Kerkbalans. Binnenkort ontvangt u een brief vanuit de parochie met meer informatie. 

U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op IBAN-rekeningnummer NL32RABO0181277638 

t.n.v. OLV Onbevlekt Ontvangen onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023’. 

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze 

al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen. 

Twee meditatieve bijeenkomsten tijdens de vastentijd. 

Tijdens de vastentijd zal er zoals gebruikelijk een hongerdoek hangen in de Mariakerk. Op 

twee donderdagochtenden wordt een meditatieve bijeenkomst gehouden waarin gesproken 

gaat worden over de betekenis van het hongerdoek. De bijeenkomst wordt afgesloten met een 

gezamenlijke lunch van soep en brood. 

 

Data: 2 maart en 16 maart 11.00 – 13.00 uur 

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor de vastenaktie 2023 

U kunt zich voor 15 februari opgeven via het parochiesecretariaat voor één of beide data via 

info@norbertijnenparochiehq.nl of 013-4550663. 

Dag van het Jodendom 

 

Dit jaar wordt de 'Dag van het Jodendom' in ons bisdom gehouden op zondag 22 januari. 

Recent is in dat in Tilburg een korte film opgenomen. Bisschop de korte sprak in de synagoge 

aan de Willem II straat met mevrouw Marlien Groeneveld, actief betrokken bij de joodse 

gemeenschap. Zij spreken over de verbondenheid tussen Synagoge en Kerk maar ook over de 

verschillen. De bisschop maakte ook een wandeling door de binnenstad van Tilburg op zoek 

naar sporen van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog en naar joods erfgoed. 

 

Zondag 22 januari wordt een digitaal studiemoment gehouden tussen 14.00 en 15.00 uur, 

waar u via deze link aan kunt deelnemen. 

U kunt dan kijken naar de film over Joods Tilburg. Daarna volgt een gesprek tussen bisschop 

de Korte, diaken Cor Sinnema en mevrouw Marlien Groeneveld. 

Alle deelnemers aan de digitale bijeenkomst kunnen reageren. 

Hopelijk vindt u tijd om aan dit uur van bezinning deel te nemen. 

 

 
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u een mail sturen naar:  
administratie@norbertijnenparochiehq.nl 
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