13
maart 2019

Rondleiding Peerke Donders Museum

Peerke
Donders

In Tilburg-Noord, op een steenworp afstand van de stad, ligt het PEERKE
DONDERS PARK
Op 27 oktober 2009, de 200ste geboortedag van Peerke Donders, is hier het
Peerke Donders museum geopend.
In het park bevinden zich daarnaast ook nog een replica van zijn
geboortehuis, een devotiekapel naar Surinaams voorbeeld en een prachtige
kruiswegstatie. Als centrum van Ziel en Zaligheid is het “museum voor
naastenliefde” de enige in zijn soort ter wereld.
Foto`s en objecten vertellen het verhaal van het leven van Peerke in Tilburg
en Suriname.
Esther Maas- Becx, tot voor kort woonachtig in Hilvarenbeek, zal als historica
en ervaringsdeskundige in de museale wereld, een boeiende rondleiding
verzorgen. U krijgt volop informatie over het leven van Peerke Donders, zijn
daden, de wonderbaarlijke genezing, en de devotie.
We verzamelen op vrijdag 5 april om 10.30 bij Peerke Donders café.
Peerke Donders Park 3 5011 XL Tilburg. Parkeerruimte aanwezig.
Daar drinken we eerst gezamenlijk een kop koffie of thee.
Rond 11.15 uur zal de gids ons welkom heten, we gaan dan samen naar het
museum voor de rondleiding. Na afloop is er een mogelijkheid om de lunch
te gebruiken in het Peerke Donders café. Deelname aan de excursie is gratis
(aangeboden door de KBO). Kosten voor koffie/thee of lunch zijn voor eigen
rekening. Aanmelden met onderstaande ingevulde strook voor 23 maart bij
Els de Bruijn Wouwerdries 51 of bruvano@caiway.nl

Gaat u mee?

Naam………………………………………………………………………………………………..

Vrijdag 5 april

Adres……………………………………………………………………………………………….
Telefoon………………………………………………………………………………………….
Email………………………………………………………………………………………………
- 0 gaat met eigen vervoer en wil zo nodig ook ….. ( aantal invullen) andere
passagiers meenemen
- 0 gaat met eigen vervoer
- 0 wil graag met iemand meerijden. ( U krijgt dan tzt nader bericht over
vertrektijd enz. )
- 0 gaat na afloop daar lunchen

Iemand uitnodigingen voor een activiteit ter kennismaking?
kboheb@gmail.com

www.kbo-hilvarenbeek.nl

