
 

 

  

Onderwerp(en): 
 
 

  

• Ontmoet een vluchteling 

• Nieuws van de parochies / websites 

• Geen mail meer ontvangen / Suggesties 
 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, 

sturen wij u het volgende bericht. 

 

Ontmoet een vluchteling 
Zaterdag 9 december 

Van: 14:00 – 16:00 uur 
Locatie: de Emmaüsgangers, Reyerdijk 67 
 

Regelmatig worden er ontmoetingen georganiseerd 

van vluchtelingen uit het AZC (Beverwaard) met de 

buurtbewoners uit de Beverwaard en IJsselmonde. 
 

Dit keer wordt deze ontmoetingsmiddag gehouden in 

de parochiezaal van de Emmaüsgangers. 

  

Wat willen elkaar beter leren kennen en 

begrijpen 

Door elkaar te ontmoeten krijgen de vluchtelingen 

ineens een gezicht, een naam. En ze hebben allemaal 

hun eigen verhaal. 

Maar ook u heeft als buurtbewoner een eigen verhaal. 
 

Misschien begrijpen we elkaar niet omdat we elkaars 

taal niet verstaan, maar begrijpen we elkaar wel met 

gebaren en in het samen dingen doen. Bijvoorbeeld 

door het spelen van een gezelschapsspel. 

 

We hebben u nodig!  

Want zonder uw aanwezigheid, is er geen ontmoeting, 

is er geen kennismaking en geen dialoog. 

En spreekt u toevallig Arabisch, Perzisch, Koerdisch, 

Tigrinya, Dari, of Pasjtoe dan kunt u zelfs van 

onschatbare waarde zijn bij deze ontmoetingsmiddag.  

 

En verder kunt ons helpen: 

- door (met uw auto) de bewoners van het AZC op te 

halen later weer terug te brengen naar het AZC; 

- door nog een paar sjoelbakken aan ons te lenen; 

- met andere programma ideeën (bijvoorbeeld een 

muzikale bijdrage of nog iets anders) 

 

Aanmelden als vrijwilliger  

of voor meer informatie, neem contact op met 

Adrie Slootweg: 

E-mail: adrie@slootweg.org  

Telefoon: 06-44480753 

 

Wie goed doet, goed ontmoet. 
 

Adrie Slootweg/Maya Van Nes 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dari
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasjtoe
mailto:adrie@slootweg.org


 

Parochienieuws / -websites / Federatiemagazine 
 

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de 

links naar de parochiewebsites: 

H. Drie-Eenheid Emmaüsgangers St. Joris 
St. Augustinus  O.L.V. van Lourdes 

Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen 

 
        

   

Geen mail meer ontvangen / Suggesties 
 

Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.  

Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank. 

Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u. 

U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl 
     

 

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief  > 
 

 

De Nieuwsbrief is een service van de 
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390 

e-mail: info@hmariamagdalena.nl  website: www.hmariamagdalena.nl 
 

 

http://3-eenheid.nl/
http://www.emmausgangers.net/
http://www.sintjorisparochie.nl/
http://staugustinusbarendrecht.nl/
http://www.lourdesparochie.nl/
mailto:info@hmariamagdalena.nl?subject=verwijder%20mijn%20e-mailadres%20uit%20de%20snelle%20berichtenservice
http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief275.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1717/178/3378

