
 

 

 

 

 

 

 

  

Regiobank: Rek.nr. NL81RBRB0698136772, algemeen: schutsboom@heemkundekring-goirle.nl, secretariaat: 

secretariaat@heemkundekring-goirle.nl,  

Internet: http://www.heemkundekring-goirle.nl 

Heemkundige kring “De Vyer Heertganghen” 

Nieuwe Rielseweg 41-43 

5051 PD  Goirle 

Tel. 013 – 534 89 72 

De Heemkundige  Kring nodigt alle heemleden uit voor deelname aan een excursie naar het 

Museum van de Zusters Van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid 

 

op dinsdag 23 april 2019 om 14.00 uur 

Het museum is gevestigd aan de Oude Dijk 1, 5038 VL Tilburg. 

 

In het museum zijn langs een tijdbalk de ontwikkelingen weergegeven in de geschiedenis van de 

maatschappij, de kerk en de congregatie vanaf de stichting van de congregatie in 1832 tot heden. 

Aan de hand van symbolen in de glas-in-loodramen in het museum worden het leven en de werken van de 

zusters in beeld gebracht. 

Die thema’s zijn: inspiratiebron, vorming en opleiding, apostolaatswerk, gebed en meditatie, het leven in 

de kloosters, werken in eigen land en de Derde Wereld, geloften van trouw aan God en congregatie, 

herinnering aan overleden medezusters en heden en toekomstverwachting. 

We worden om 14.00 uur ontvangen voor een rondleiding bij de receptie van het gebouw Mater 

Misericordiae, Kloosterstraat 10 in Tilburg. Zuster T. Scholtes is onze contactpersoon. 

Auto’s kunnen het best geparkeerd worden op het Louis Bouwmeesterplein (in de navigatie intikken: 

5038 VP). Fietsen kunnen gratis worden geparkeerd in de onder de Concertzaal gelegen 

fietsenparkeerkelder. 

Vanwege aanstaande verhuizingen is het voor de zusters helaas niet mogelijk ons een consumptie aan te  

aanbieden. Daartoe verwijzen de zusters naar mogelijkheden (privé) aan de overkant van de 

Schouwburgring. 

Aan deze excursie zijn geen verplichte kosten verbonden. Wel hebben de zusters een geldbus beschikbaar 

voor vrijwillige bijdragen, die zij bestemmen voor een van hun projecten.  

Aanmelden kan op zaterdag 13 april a.s. bij de Heemkundige kring aan de Nieuwe Rielseweg tussen 

10.00 en 11.00 uur. 

Eind mei 2019 vindt de volgende excursie plaats naar Marie van de Middelhaai in Vlijmen. 

 

Commissie lezingen en excursies 

 

 

Hierlangs afknippen ------  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ondergetekende wil met …… persoon/personen deelnemen aan de excursie naar de zusters van Liefde 

Naam:  .....................................................................................................  

Adres:  .....................................................................................................   

Telefoon:  .................................................   


