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Geachte mevrouw/mijnheer,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.

Federatief afscheidscadeau voor pater Charles
Op zondag 29 november nemen wij afscheid van pater Charles.
Het Federatiebestuur heeft gezocht naar een passend
afscheidscadeau. Hoe kan je aan iemand je waardering laten blijken
die zich 11 jaar in Rotterdam Zuid, Barendrecht en Ridderkerk heeft
ingezet? Eén van de taken van pater Charles was de pastorale zorg
voor jongeren. Geen gemakkelijke opgave in deze tijd van internet,
Facebook, Twitter en WhatsApp. Het was goed te merken dat bij de
jongeren zijn hart lag. Door zijn inzet, uitstraling en klik met de
jongeren wist hij keer op keer zijn enthousiasme op hen over te
brengen.
Daarom werd gedacht aan een cadeau dat “iets” met jongeren te
maken heeft. Tegelijk kwam de vraag hoe wij zijn inzet en werk (een
beetje in zijn geest) zouden kunnen voortzetten.
WJD 2016 (Wereldjongerendagen)
Pater Charles was (met M25, de jongerenbeweging van het bisdom)
al begonnen met de voorbereiding op de Wereldjongerendagen
2016; jongeren enthousiast maken om naar Krakau in Polen te gaan.
Er zullen, naar verwachting, heel wat jongeren naar de WJD toegaan
omdat het relatief dichtbij is. Zo’n kans krijg je niet zo vaak. Helaas
zullen er ook een hoop jongeren, om financiële redenen, niet naar
toe kunnen. De reis er naar toe kost altijd nog zo ongeveer € 700,-.

Afscheidscadeau
voor pater Charles:
oprichting WJD-fonds
Doel:
help jongeren naar de
WJD in Krakau

Kunnen wij misschien voor een aantal minder draagkrachtige
jongeren binnen de Federatie iets betekenen?! Kunnen wij een
aantal van hen helpen zodat zij toch naar de WJD toe kunnen gaan?
Ja, dat kan!!
Actie: help jongeren naar de WJD
Een federatieve actie om samen geld bijeen te brengen (het WJDfonds) waarmee een aantal jongeren een gedeeltelijk financiële
ondersteuning krijgen. Hoe meer wij samen bijeen brengen, des te
meer jongeren kunnen wij daarmee helpen. Wij vragen als
tegenprestatie van hen dat zij een artikel schrijven voor het MMM of
persoonlijk in de parochies hun ervaringen komen vertellen.
Dat lijkt ons een prachtig, symbolisch, afscheidscadeau voor pater
Charles! Wij vragen aan u om op deze manier uw waardering voor
hem te laten blijken.
Deurcollecte op 29 november in alle parochies!
Op de dag van het afscheid van pater Charles, wordt in alle
parochies, aan het eind van de viering, een deurcollecte gehouden.
Wij hopen dat het WJD-fonds flink gevuld wordt en vragen u:
Geef ruim en ruimhartig!

Deurcollecte op
zondag 29 november
Bent u niet in de gelegenheid
om een bijdrage te geven via
de deurcollecte, dan kunt u
uw gift ook overmaken op
NL61 RABO 0167 8693 88
t.n.v. R.K. Federatie
H. Maria Magdalena
o.v.v. WJD-Fonds.

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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