Parochie Peerke Donders is een grote geloofsgemeenschap.

Ons motto is eenheid, verscheidenheid en nabijheid.
Wij spiegelen ons aan de naamgever van onze grote
parochie, een echte Tilburger wiens naam ieder wel kent:
Peerke Donders. Iemand die in zijn leven mensen heeft
bijgestaan als het zwaar en moeilijk was.
Wij willen als geloofsgemeenschap Gods boodschap
uitdragen, staand midden in de samenleving, en met oog
voor alle mensen, in vreugde en verdriet, jong en oud.
Voor kinderen
Naast de sacramenten doop, de 1e heilige communie en het vormsel, bieden
wij ook kindergezinsvieringen, kindernevendiensten, kindercatechese en
peuter- en kleutervieringen. Wij gebruiken dan taal en symbolen die speciaal
geschikt zijn voor kinderen en vinden het belangrijk dat zij zich thuisvoelen.
Bijzonder zijn de speciale vieringen rondom kerstmis, maar ook het kiemkrachtfestival in juli.
Voor jongeren
Speciaal voor jongeren hebben wij het jongerenpastoraat en de Mandala.
Jongeren komen in diverse (leeftijds)groepen samen waarin ze vooral zichzelf
mogen zijn, maar ook om elkaar te bemoedigen en de dingen
van alledag uit te wisselen. Daarnaast ondernemen zij acties
voor ouderen en voor mensen die het even nodig hebben om
een steuntje in de rug te krijgen.

Heel bijzonder is dat jaarlijks in mei een grote
groep jongeren afreist naar Taizé in Frankrijk.
Een hele week samen op pad, 3 keer per dag
meedoen in een viering in de kerk met zingen,
bidden en stilte. Afgelopen jaar kwam broeder Sebastiaan op tegenbezoek naar Tilburg
om de jeugd hier te ontmoeten. Een middag vol inspirerende workshops en
een sfeervolle Taizéviering in de avond maakten dit heel speciaal.
Voor volwassenen
Onze parochie is rijk aan koren. Omdat wij
zoveel koren hebben, is er een grote variatie
in repertoire: van klassiek tot modern. Zingt u
graag? Wees welkom om een keer een repetitie
van één van de koren bij te wonen.
Ouders van communicanten hebben bijzondere avonden over wat hen kan
inspireren en wat ze onderling verbindt in geloofsopvoeding.
Speciaal voor ouders en kinderen worden rondom feestdagen gezinsactiviteiten als de paasfakkeltocht, de palmpasenbijeenkomsten en gezamenlijke
maaltijden georganiseerd.
Voor ouderen
De mensen die onze gemeenschappen
hebben opgebouwd worden niet vergeten.
Seniorenpastoraat biedt verbondenheid en
bezinning. Zieken en eenzamen brengen wij
een bezoek. In samenwerking met wijkorganisaties organiseren wij diverse bijeenkomsten. Daarnaast bieden we het
eetcafé, inlooplunch, kerstinns en zomertrefpunt/-festival.

Kerk zijn
Kerk is meer dan vieren in het weekend. Geloof op zondag valt niet zwaar,
maar staan we dan ook dagelijks klaar? Die vraag stellen wij onszelf. Door
de week willen wij handen en voeten geven aan ons geloven in een mooie
samenleving. Die maken wij met elkaar. Wij geven mensen een steuntje in
de rug als ze het moeilijk hebben, zowel financieel als emotioneel. Ieder jaar
maken wij tientallen kerstpakketten voor
gezinnen in onze wijken.
In de zomer geven wij aan gezinnen die dat
goed kunnen gebruiken een onbezorgd dagje
Efteling. Verder zijn er fondsen waar mensen
in noodsituaties een beroep op kunnen doen.
Vrijwilligers
In onze parochie zijn ongeveer 1000 mensen actief op diverse terreinen. Zij
zorgen voor onderhoud van begraafplaatsen, voor bloemen in de kerk, voor
koffie in de parochiecentra en de kerklocaties, voor het bestuur, in koren en
diverse andere werkgroepen. Samen zorgen wij ervoor dat wij een gastvrije
en open geloofsgemeenschap zijn. Een plek waar mensen zich thuisvoelen
en mee kunnen doen.
Ook al heeft de kerk het in deze tijd moeilijk,
de zon is nog niet ondergegaan. Alle mensen
van Parochie Peerke Donders houden het
vuur brandend, samen met elkaar!
Wilt u meer weten over onze parochie neem
dan eens een kijkje op onze website www.parochiepeerkedonders.nl of kom
langs op één van de parochiecentra of in de diverse kerklocaties.

Geloof bestaat niet zonder lef
Geloof heeft met liefde te maken
en met hoop – dat is bekend.
Zonder liefde weet je niet
waarin je moet geloven
en als je gelooft, heb je hoop
dat alles beter kan worden.
Als Jezus van Nazareth
geen hoop of liefde had gekend,
dan was er waarschijnlijk nooit
zoiets als het christendom geweest.
Maar geloof heeft ook met lef te maken –
dat is misschien minder bekend.
Vertelt het evangelie niet
over vele situaties en gebeurtenissen
waarin Jezus van Nazareth
een haast bovenmenselijk lef toonde?
Als hij geen lef had gehad,
was er waarschijnlijk nooit
zoiets als het christendom geweest.

