Onderwerp(en):

Emmaüsgangers in actie:
• De Wensboom
• Feestpakketten
•
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.

Wensboom in de Emmaüsgangers
Het mooie initiatief van een Wensboom in het
Winkelcentrum Keizerswaard, kreeg dit jaar helaas geen
vervolg.
Daarom hebben de gezamenlijke diaconieën van IJsselmonde
de handen in elkaar geslagen om de Wensboom toch in leven
te houden. Van 2 t/m 16 december staan Wensbomen in:
- De Emmaüsgangers
- De Groene Tuinkerk
- Pelgrimskerk/Adriaan Janszkerk

Vervult u ook de wens van een kind?
-

Hoe kunt u meedoen:
U neemt een kaartje mee uit de boom, daarop staat een
nummer vermeld, de wens van het kind, de leeftijd en of het
een jongen of een meisje is.
U koopt een cadeautje van ongeveer € 7,50, laat dat
inpakken in de winkel en u plakt het kaartje op het pakje en
levert dat weer in bij de kerk.
-

< meer info, klik op afbeelding >
De wensboom in de
Emmaüsgangers is toegankelijk
op
- zondagen 11:00-12:00 uur
- woensdagen 9:00-12:00 uur
Voor uitgebreide informatie:
- ga naar de website van de
Emmaüsgangers en kijk bij
< Nieuws >
- of klik op de afbeelding
van de Wensboom

-

Feestpakketten actie
Er zijn heel wat wijkbewoners en parochianen die het
financieel niet breed hebben. Voor hen is de
decembermaand niet gemakkelijk om doorheen te komen.
U kunt hen helpen om het met de Kerstdagen net wat
gezelliger te maken.

< meer info, klik op afbeelding >

Achter in de kerk kunt u de bijdragen in natura kwijt
in het winkelwagentje.
Financiële ondersteuning kunt u kwijt bij
medewerkers van de diaconie.
Doet u mee?
De feestpakketten actie loopt van 2 t/m 19 december

Voor uitgebreide informatie:
- ga naar de website van de
Emmaüsgangers en kijk bij
< Nieuws >
- of klik op de afbeelding
van het feestpakket

-

Parochienieuws / -websites.
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
St. Augustinus

Emmaüsgangers

St. Joris
O.L.V. van Lourdes

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
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