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Peerke is er klaar voor!

W

e zijn bezig met de puntjes op de i te zetten voor de bedevaart naar
Peerke Donders. Peerke zelf helpt zo nu en dan een handje. Net op het moment
dat je denkt: ‘Dit gaat mis’, of, ‘Onmogelijk’ komt er een uitkomst uit de lucht
vallen. Peerke leert ons rustig en met vertrouwen door te gaan.
In de Sint-Janskathedraal in Den Bosch staat een mooi beeld van Peerke Donders,
vlak bij de Zuideringang. Hij was alleen wat
stoffig geworden door de
bouwactiviteiten. Als dank hebben we zijn
beeld stofvrij gemaakt. Peerke staat nu te
stralen in de Sint-Jan. Altijd brandende
kaarsjes voor hem. Een van de dikke
noveenkaarsen hebben wij aangestoken,
namens alle pelgrims. Dat moet helpen, op
weg naar een mooie bedevaart.

Wat nemen we mee op 2 juli?
Ook deze bedevaart-voor-één-dag is een echte bedevaart. Dat betekent samen
onderweg zijn, en samen ontvankelijk zijn voor wat de dag ons geeft. Allereerst is
dat het weer, want we zijn veel buiten. Kijk van te voren goed naar het
weerbericht welk weer we kunnen verwachten. Als er kans is op regen, zorg dan
voor regenjassen en een paraplu. Wordt het erg warm, denk dan na over een
hoed of pet, en kleed je luchtig. Zorg in ieder geval voor wat zonnebrandcrème.
Verder lopen we geregeld, dus
gemakkelijke schoenen en goede sokken zijn belangrijk. Tegen
lunchtijd krijgt iedereen eten en
drinken. Als je vroeg in de ochtend vertrekt, is een flesje water
misschien handig.
Verder is die dag een Picknick
kleed een must. We gaan lunchen in het park, op het gras.
En ook tijdens de mis is het
gras onze zitplaats. Een
kleedje is dan wel fijn .
Heb je gekozen voor de
workshop ‘de naakten kleden’?

In deze nieuwsbrief
*Peerke is er klaar voor!
*Wat nemen we mee op 2
juli?
*Bij héél slecht weer?
*Aan de verplichtingen
voldaan?
*Parkeren in Tilburg?
*Voor de priesters
*Tipje van de sluier

Dan vragen we je om een kledingstuk van jezelf mee te nemen. Een kledingstuk wat saai of
versleten is, dat je niet zo graag meer draagt. Je staat versteld van hoe we het op kunnen fleuren!

Bij héél slecht weer?
Wordt er extreem weer verwacht, dan nemen we contact op met de contactpersonen van de
parochies, en met de
gezinnen die individueel meedoen, voor aanpassingen in het programma.

Aan de verplichtingen voldaan?
Bij een goede voorbereiding hoort ook dat de eigen bijdrage van € 5,00 per
persoon is betaald. Kijk je even na of jullie dat gedaan hebben? Dan zorgen
wij op onze beurt dat alles wat je nodig hebt, beschikbaar is.
Melden jullie je vóór 10 juni aan, dan kun je rekenen op gratis busvervoer,
als je dat wilt. Ga je met eigen vervoer, dan kun je ook nog later inschrijven.
Voor de organisatie is het wel fijn om tijdig te weten hoeveel mensen er komen. Dus schrijf je in, als je weet dat je komt!

Parkeren in Tilburg?
Als jullie met de auto komen, kunnen jullie in de ochtend kosteloos parkeren op het parkeerterrein van ROC Tilburg, bij de Goirkese kerk. Voor het Peerke Donderspark kunnen
jullie parkeren in de wijk links en rechts van de Pater Dondersstraat. Indien jullie met de fiets komen is
er op beide locaties ruimte om de fietsen te stallen.

Voor de priesters
Voor de priesters is het mogelijk te concelebreren in de afsluitende viering. Meld je daarvoor aan op
familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl. Het is daarbij belangrijk je ook aan te melden voor de dag zelf,
zodat we voor iedereen voldoende voedsel en materialen hebben.

Tipje van de sluier programma
En dan wil je natuurlijk weten wat we
allemaal gaan doen. Wat je gaat beleven.

Peerke geeft jullie een hint …

We zien jullie op 2 juli

