Beste parochianen,
Dit is de derde nieuwsbrief van Parochie De Goede Herder in Corona-tijd. Deze
nieuwsbrief vervangt het parochieblad in deze periode.
Omdat er vanaf 1 juni weer vieringen mogelijk zijn, vanaf Sacramentszondag ook
weer met communie-uitreiking, willen we in deze nieuwsbrief een zo volledig
mogelijk overzicht opnemen van alle vieringen op zondag en door de week. Dit
vindt u op pagina 3.
Eind augustus zal het eerstvolgende parochieblad weer uitkomen. Tot die tijd
zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden via website en deze
nieuwsbrief.
We hebben vernomen dat niet iedereen een e-mailadres heeft, en dat ook nog
niet van iedereen een emailadres in ons parochianenbestand opgenomen is. Mocht
u iemand kennen die wel graag de nieuwsbrief via e-mail wil ontvangen, vraag
dan aan deze persoon om het e-mailadres door te geven aan Tonn de Jong
(tonn.dejong@home.nl) met vermelding van voorletters, achternaam en adres.
Kent u iemand die geen e-mailadres heeft, maar toch graag de nieuwsbrief op
papier zou willen ontvangen, zou u dan de nieuwsbrief uit kunnen printen en bij
deze persoon bezorgen? Hartelijk dank!
De redactie van het parochieblad
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Opnieuw opstarten met nieuwe tijden
Stap voor stap komen we weer terug in het normale leven. Velen kijken ernaar uit, want
we hebben veel gemist en de nodige ongemakken gehad.
De tijd die achter ons ligt heeft ook bezinning gebracht. Moet alles weer zo gaan zoals het
was? We hebben ervaren dat we kwetsbaar en afhankelijk zijn. Het steeds maar
doorjakkeren van de ene naar de andere activiteit heeft ons geleerd opnieuw naar ons
leven te kijken en ons af te vragen: Waar draait het ten diepste om?
Ook in de parochie moeten we opnieuw de prioriteiten stellen. Ook hier hebben we grote
veranderingen. In Goirle nemen pastoor Martin van Zutphen en diaken Jan van Amelsvoort
afscheid na een verdienstelijk en actief pastoraat. We zijn hen dankbaar voor het vele dat
ze voor onze parochie gedaan hebben. Voor hen breekt een nieuwe fase aan en we wensen
hun alle goeds. Na de zomervakantie zal er een officieel afscheid plaatsvinden.
De pastorale zorg voor Goirle moet opnieuw ingevuld worden
en afgestemd op het geheel. Dat zal voor velen wennen zijn.
De wijzigingen gelden ook voor de vieringen. We hebben
gestreefd naar een opzet die we voor jaren kunnen blijven
gebruiken.

Aanvangstijden
vieringen gaan
vanaf 1 juli
veranderen

Om het mogelijk te maken dat ook in Goirle de vieringen kunnen plaatsvinden moeten we
de aanvangstijden aanpassen zodat de priester op zondagmorgen twee H. Missen kan
opdragen. Dat geldt trouwens niet alleen voor Goirle, maar ook voor andere locaties.
Daarom is het belangrijk om in de maand juli, wanneer de veranderingen ingaan, goed
te letten op de aanvangstijden.
Met Broekhoven gaan we zeer binnenkort in gesprek over de toekomst van de vieringen.
Voor de zondagsviering in de Heuvelse kerk zijn we nog in overleg over een tijdelijke
oplossing.
Deken-pastoor Jeroen Miltenburg

Voedselbankactie verlengd
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is
er in de Sint Jozef Kerk een actie voor de Voedselbank.
Nog steeds heeft de voedselbank grote tekorten en
daarom verlengen wij deze actie tot en met eind
september.
U kunt dagelijks artikelen zoals; koffie, thee, suiker en
andere houdbare artikelen inleveren dagelijks tussen
8.00 en 19.00 uur in de Sint Jozef Kerk.
Aan de rechterzijde van het hekwerk staan twee
winkelwagens waarin u de artikelen kunt deponeren.
Namens de voedselbank onze hartelijke dank.
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Vieringenoverzicht juni 2020

Locatie Broekhoven:

Locatie Heuvel:

Gebedsvieringen op:
Woensdag 10 juni om 10.00 uur
Woensdag 17 juni om 10.00 uur
Woensdag 24 juni om 10.00 uur

Eucharistievieringen op:
Elke ma t/m za 18.00 uur

Reserveren tijdens kantooruren: 013 542 30 38

Reserveren telefonisch: 06-15481087 of via email:
tomwerkhoven@live.nl

Locatie Goirle:

Locatie Petrus en Pauluskerk:

Eucharistievieringen op:
Elke woensdag om 19.00 uur
Elke zaterdag om 18.30 uur
Elke zondag om 10.00 uur, ook via Lokale Omroep

Eucharistievieringen op:
Zondag 14 juni om 10.00 uur, ook via livestream
Zondag 21 juni om 10.00 uur, ook via livestream
Zondag 28 juni om 10.00 uur, ook via livestream

Reserveren telefonisch: 013-5340838 of via mail:
goirlesintjan@parochiedegoedeherder.nl
Voor woensdagviering: woensdag van 9-11 uur
Voor weekendvieringen: donderdag van 9-11 uur

Vrijdag 5 juli om 10.00 uur KBO-viering
Reserveren ma t/m vr 9-12 uur: 013-4670580

Locatie Heike:

Locatie Trouwlaan:

Eucharistievieringen op:
Zondag 14 juni om 10.30 uur
Zondag 21 juni om 10.30 uur
Zondag 28 juni om 10.30 uur

Eucharistievieringen op:
Zondag 14 juni om 10.00 uur
Zondag 21 juni om 10.00 uur
Zondag 28 juni om 10.00 uur

Elke ma t/m za 12.00 uur

Vrijdag 19 juni om 10.30 uur (H. Hart van Jezus)

Reserveren voor zondagsvieringen:
Donderdag van 9-12 uur: 013-5423914

Alle vieringen zijn ook te volgen via de livestream
www.facebook.com/parochiehlgm/
Stille aanbidding in de kerk op do 4-11-18-25 juni
om 16.00 uur.
Reserveren di t/m vr 9-12 uur: 013-5423455
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Pinkstercollecte
‘Geloven in de ander. Samen één missie’
Dit is het thema van de Pinksteractie van 2020.
Door de coronacrisis zijn jaarlijkse activiteiten
als de Vastenactie en de Week van de
Nederlandse Missionaris met de Pinkstercollecte
behoorlijk in de knel gekomen. Met de opbrengst
van de Pinkstercollecte worden Nederlandse
missionarissen en missionair werkers financieel
ondersteund zodat zij zich elke dag opnieuw
kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen
wereldwijd. Dit doet de WNM al vijftig jaar!
Dit jaar helaas geen collecte in de kerk, maar u
kunt uw bijdrage ook overmaken:
IBAN: NL30RABO0171211111
Heel hartelijk dank!

Donderdag 11 juni: 24-uurs aanbidding op Sacramentsdag
Sacramentsdag is het Hoogfeest van het heilig
lichaam en bloed van Christus. We vieren dat Jezus
zich onder de gedaante van brood en wijn aan de
gelovigen wil geven als voedsel op onze reis door het
leven en onder de mensen wil blijven door middel
van Zijn tegenwoordigheid in de geconsacreerde
hostie.
In Tilburg is er een aanbiddingskapel in de Heuvelse
kerk waar de hele dag de gelegenheid is om Jezus te
aanbidden in het Allerheiligst Sacrament.
Donderdag 11 juni is er voor u de mogelijkheid een
uur bij Hem te zijn, waarna u wordt afgelost. We
leggen handschoentjes in het halletje neer en laten
de glazen deur openstaan, zodat u niets hoeft aan te
raken en er tevens goede ventilatie is.
Er zijn 24 bidders nodig, doet u mee?
We starten op woensdag 10 juni om 24.00 u. tot
donderdag 11 juni om 24.00 u. U kunt zich opgeven
door te bellen/appen met Irma Spikker, tel. 0639.09.13.11.

Vrijdag 24 juli: voertuigenzegening op Christoffeldag
Op vrijdag 24 juli tussen 19.00u en 20.00 uur kunt u uw vervoersmiddel
(auto, fiets, …) laten zegenen. De zegening zal zijn op de parkeerplaats
voor de ingang van de Broekhovense kerk.
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Van de bestuurstafel
Parochiebestuur weer compleet
Per 1 januari 2020 zijn Harrie de Swart, Richard Spikker en Marian van Pelt teruggetreden als
vicevoorzitter respectievelijk lid van het parochiebestuur.
Zij zijn twee periodes van vier jaar lid geweest van het parochiebestuur.
Het parochiebestuur is verheugd dat Martijn Antens, Alex Hendrickx en Arthur Pijnenburg
bereid zijn gevonden om in de vacatures te voorzien.
Arthur neemt ook de functie van secretaris over van Gé Vrenken, die vicevoorzitter wordt van
het parochiebestuur. We wensen allen heel veel succes bij hun werkzaamheden.
Met deze benoemingen is het parochiebestuur weer compleet en zijn de taken opnieuw
verdeeld:

• Pastoor Jeroen Miltenburg (voorzitter)
• Gé Vrenken (vice-voorzitter) tevens lid Dagelijks Bestuur
•
•
•
•
•

Coördinatie van onderwerpen die in het DB en AB aan de orde moeten komen en
voortgangsbewaking van de afspraken in het Dagelijks Bestuur en Algemeen
Bestuur.
Periodieke afstemming met het pastoresteam m.b.t. de voortgang van het
pastoraal beleidsplan “ELKAARS GOEDE HERDER ZIJN”.
Personele aangelegenheden.
Aansturen centraal secretariaat en afstemming tussen het centraal secretariaat
en de locatie secretariaten.
Secretaris van de Stichting Religieus Erfgoed.

• Arthur Pijnenburg (secretaris)
•
•

Secretaris van het bestuur.
Automatisering en Informatie, daartoe bijgestaan door een nog op te starten
werkgroep.

• Bart Franken (penningmeester) tevens lid Dagelijks Bestuur
•
•
•
•

Financiën van de parochie.
Verantwoordelijk voor Aktie Kerkbalans in samenwerking met de Werkgroep
Kerkbalans
Periodiek afstemming met penningmeesters van andere parochies in het
Dekenaat Tilburg-Goirle.
Penningmeester van de Stichting Religieus Erfgoed.

• Frank van den Bogaard (gebouwen) tevens lid Dagelijks Bestuur
•
•

Beheer en onderhoud gebouwen, inventarissen en begraafplaatsen
Afstemming met de gebouwenbeheerders van de locaties.

• Alex Hendrickx (vrijwilligers)
•
•

Vrijwilligersbeleid.
Aanspreekpunt voor de vrijwilligerscoördinatoren van de locaties.

• Martijn Antens (communicatie)
•
•

Communicatiebeleid.
Communicatievoorzieningen, zoals website, parochieblad en nieuwsberichten, in
samenwerking met de Werkgroep Communicatie en Redactie.
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