
 

 

 

Tilburg, juni 2016 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers 
 
 
Uw kind heeft dit jaar zijn of haar 1e Heilige Communie gedaan in onze parochie Peerke Donders. Wij 
hopen dat jullie er een mooi feest van gemaakt hebben. Wij hebben in ieder geval er van alles aan 
gedaan om er een mooie tijd van te maken. 
Wij nodigen jullie kinderen dan uit om na de 1e Communie als groep samen te blijven komen, als 
jullie dat willen. Dan wordt die bijzondere tijd, die jullie al beleefden tijdens de voorbereiding, nog 
specialer. Wij willen graag een aantal bijeenkomsten organiseren,  
1 keer in de maand. Het doel is de ontstoken vlammetjes brandend te houden via spel, verhalen en 
af en toe een excursie. Er zijn jullie al drie groepjes voorgegaan, de Vlammetjes, Zonnestraaltjes en 
Vuurballetjes. Jullie zijn dan een nieuwe groep en kiezen straks jullie eigen naam. We hebben jullie al 
eerder hierover geïnformeerd maar misschien is door de drukte rondom het feest en de 
zomervakantie alles even blijven liggen. 
 
De groep wordt, onder supervisie van Joos van Raak, mede begeleid door jongeren van De Mandala. 
Meer informatie vindt u op de website: www.demandalatilburg.nl . 
Mocht uw kind interesse hebben dan kunt u onderstaand strookje invullen en dit inleveren bij het 
parochiecentrum of je opgeven via de mail naar joos.vanraak@parochiepeerkedonders.nl . 
Jullie ontvangen dan zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor de 1e bijeenkomst, op een avond van 
18.30 uur tot 20.00 uur. Deze ontmoetingen vinden plaats in Paduastraat 3, we hebben daar een fijn 
gebouw, meer een gezellige huiskamer, jullie kunnen ook een keertje komen kijken. 
 
Vriendelijke groeten, namens parochie Peerke Donders en de Mandala,  
Joos van Raak. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Onze zoon/dochter heeft interesse voor een groepje bij De Mandala 
 
naam  ……………………………………………………………………………. 
 
adres:  ……………………………………………………………………………. 
 
email:  ……….………………………………………………………………….. 
 
telefoon: .……………………………… 
 
voorkeuravond:     maandag / dinsdag / woensdag (s.v.p. omcirkelen welke kunnen) 

http://www.demandalatilburg.nl/
mailto:joos.vanraak@parochiepeerkedonders.nl

