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Beste parochianen,
Dit is de vierde nieuwsbrief van Parochie De Goede Herder in Corona-tijd. Deze
nieuwsbrief vervangt het parochieblad in deze periode.
Vanaf 1 juli is er veel veranderd in het aanbod van vieringen. Daarom geven we in
deze nieuwsbrief een zo volledig mogelijk overzicht van alle vieringen in het
weekend en door de week in de maanden juli en augustus. 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 de website.
We hebben vernomen dat niet iedereen een e-mailadres heeft, en dat ook nog
niet van iedereen een e-mailadres 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!

Of u nu thuis blijft of weg gaat, we willen u graag een prettige vakantie wensen!
De redactie van het parochieblad
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Het Nieuwe Normaal in de Parochie
We gaan over tot het nieuwe normaal. Dat zijn de veranderingen die de laatste tijd zijn
doorgevoerd en blijvend zijn in de samenleving. Zo zijn er altijd ontwikkelingen, ook in de
parochie.
We bestaan als parochie de Goede Herder nu ruim 8 jaar. Voor velen was het wennen om
de eigen parochie te zien opgaan in een groter geheel. De oude structuur blijft lang in het
geheugen.
In de afgelopen jaren waren er minder actieve pastorale krachten beschikbaar. Zo is het
aantal priesters en diakens gehalveerd. Recent zijn in Goirle diaken Jan van Amelsvoort
en pastoor Martin van Zutphen gestopt, na heel verdienstelijk werk gedaan te hebben.

Helaas kan de weekendviering in Broekhoven geen doorgang meer vinden. Samen met
Karel Loodts en in de laatste jaren ook met Theodoor van den Boom heb ik die viering de
laatste 10 jaar met plezier gedaan.
Voor de Heuvelse kerk geldt, in ieder geval tot de komende advent: op zaterdagavond
een Eucharistieviering om 18.00 uur en op zondagen om 11.30 uur een eucharistieviering
of een viering van woord en gebed. Raadpleeg hiervoor het vieringenoverzicht.
In Goirle gaan we over naar één Eucharistieviering op de zaterdagavond in de Guldenakker
en één Eucharistieviering op zondag in de kerk.
Om meer Eucharistievieringen te kunnen doen hebben we de tijden aangepast. Het
liturgierooster op de website (www.parochiedegoedeherder.nl) geeft daarvan het
overzicht.
Zo proberen we op veel plaatsen de mogelijkheid te bieden om een viering mee te maken.
Ook hier geldt dat het nieuwe normaal wel wennen zal zijn. Als iets niet meer is wat je
gewend bent ervaar je als een gemis. Belangrijk in deze tijd is om te zien wat er wèl is en
daar samen een levende parochie van te maken.
Deken-pastoor Jeroen Miltenburg
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Vieringenoverzicht juli en augustus 2020
Locatie Broekhoven:

Locatie Heuvel (vervolg):

Woord- en gebedsvieringen op:
Woensdag 8 juli 10.00 uur
Woensdag 15 juli 10.00 uur
Woesdag 22 juli 10.00 uur
Woensdag 29 juli 10.00 uur
Woensdag 5 augustus 10.00 uur
Woensdag 12 augustus 10.00 uur
Woensdag 19 augustus 10.00 uur
Woensdag 26 augustus 10.00 uur

Zondag 2 augustus 11.30 Eucharstieviering
Zondag 9 augustus 11.30 Eucharistieviering
Zondag 16 augustus 11.30 Woord- en gebedsviering
Zondag 23 augustus 11.30 Woord- en gebedsviering
Zondag 30 augustus 11.30 Eucharistieviering

Locatie Goirle:
Eucharistievieringen op:
Zondag 5 juli 11.00 uur
Zondag 12 juli 11.00 uur
Zondag 19 juli 11.00 uur
Zondag 26 juli 11.00 uur
Zondag 2 augustus 11.00 uur
Zondag 9 augustus 11.00 uur
Zondag 16 augustus 11.00 uur
Zondag 23 augustus 11.00 uur
Zondag 23 augustus 11.00 uur
Elke dinsdag om 19.00 Eucharistieviering in
Emmauskapel

Locatie Heike:
Eucharistievieringen op:
Zondag 5 juli 11.00
Zondag 12 juli 11.00
Zondag 19 juli 11.00
Zondag 26 juli 11.00
Zondag 2 augustus 11.00
Zondag 9 augustus 11.00
Zondag 16 augustus 11.00
Zondag 23 augustus 11.00
Zondag 30 augustus 11.00

Elke ma t/m za 18.00u. Eucharistieviering
Locatie Petrus en Pauluskerk:
Eucharistievieringen op:
Zondag 5 juli 9.30 ook via livestream
Zondag 12 juli 9.30 ook via livestream
Zondag 19 juli 9.30 ook via livestream
Zondag 26 juli 9.30 ook via livestream
Zondag 2 augustus 9.30 ook via livestream
Zondag 9 augustus 9.30 ook via livestream
Zondag 16 augustus 9.30 ook via livestream
Zondag 23 augustus 9.30 ook via livestream
Zondag 30 augustus 9.30 ook via livestream
Vrijdag 3 juli om 10.30 uur Eucharistieviering KBO
Locatie Trouwlaan:
Eucharistievieringen op:
Zondag 5 juli om 10.00 uur
Zondag 12 juli om 10.00 uur
Zondag 19 juli om 10.00 uur
Zondag 26 juli om 10.00 uur
Zondag 2 augustus om 10.00 uur
Zondag 9 augustus om 10.00 uur
Zondag 16 augustus om 10.00 uur
Zondag 23 augustus om 10.00 uur
Zondag 30 augustus om 10.00 uur
Elke zaterdag om 17.30u. Eucharistieviering

Elke ma t/m za 12.00 uur Eucharistieviering

Eucharistievieringen op:
Vrijdag 3 juli om 10.30 uur 1e vrijdag
Dinsdag 14 juli om 10.30 uur Piomorgen
Vrijdag 7 augustus om 10.30 uur 1e vrijdag
Dinsdag 11 augustus om 10.30 uur Piomorgen

Locatie Heuvel:

Alle Eucharistievieringen zijn te volgen via de
livestream
www.facebook.com/parochiehlgm/

Zondag 5 juli 11.30 Woord- en gebedsviering
Zondag 12 juli 11.30 Eucharistieviering
Zondag 19 juli 11.30 Woord- en gebedsviering
Zondag 26 juli 11.30 Eucharistieviering

Stille aanbidding in de kerk op
Do 2-9-16-23 en 30 juli
Do 6-13-20 en 27 augustus
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Jeugdkoor Trouwlaan in oprichting
Onlangs is een kleine groep jeugdzangers gestart met de repetities met het doel om te
komen tot de oprichting van een jeugdkoor. Elke maandagavond om 18.30 uur wordt er in
de kerk van de Trouwlaan gerepeteerd onder de bezielende leiding van dirigent Nick van
Kuipers. De pianobegeleiding is in handen van Jop Gennip. Beide heren hebben hun sporen
verdiend in de muziekwereld, dus kwaliteit verzekerd.
Het doel is om elke twee maanden een kinderdienst te houden waarbij het jeugdkoor de
muzikale omlijsting verzorgt. Op zondag 20 september bij de viering van de Eerste Heilige
Communie wordt de eerste uitvoering verwacht. Voor Kerstmis wordt gewerkt aan een
speciale uitvoering van het jeugdkoor. Het repertoire bestaat uit traditionele
(kerk)liederen alsmede hedendaagse muziek.
Ook zin in zingen? Sluit je dan aan bij het jeugdkoor van de Trouwlaan. Iedereen is
welkom. Kom eens langs tijdens de repetities, of meld je aan bij Michel Kocken: 06 –
22775466 of via: m.kocken@hccnet.nl
Harry L.M. Hendriks

Nieuw initiatief in onze parochie: Geloofscafé
Wat is het: Gezelligheid met ruimte voor geloofsverdieping.
Niets moet, alles kan. Iedereen is van harte welkom, iedere
6 weken, kortom het geloofscafé.
Programma:
19.15: Inloop met koffie en thee
19.45: Thema
20.30: Pauze
20.45: Gespreksgroepjes
21.15: Naborrelen en afsluiting
Wanneer: 16 juli 2020
Volgende avonden:
27augustus 2020
08 oktober 2020
19 november 2020
Waar: Petrus en Pauluskerk
Vierwindenlaan 11, 5037 MN Tilburg

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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