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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. 

    

Inzameling voor Voedselbank Barendrecht 
Zondag 13 december 
 

Aanstaande zondag 13 december vindt er weer een 

inzameling plaats van houdbare levensmiddelen voor de 

Voedselbank Barendrecht. De Voedselbank vraagt vooral   
lang houdbare (voedings)middelen, zoals pasta, rijst, meel,  sauzen, koffie, thee, suiker, zout, 

blikgroenten, limonade, wasmiddelen, zeep, shampoo, tandpasta, snoep en koek. 

Daarmee kan de Voedselbank de gewone pakketten aanvullen, als de aanvoer even wat minder is. 

Zo kan men de klanten dan toch een goed gevuld pakket geven. 
 

U kunt deze boodschappen meenemen naar de viering van 10.30 uur in de Augustinuskerk. Leden 

van de werkgroep diaconie staan dan klaar om ze in ontvangst te nemen.  

Bent u komende zondag verhinderd, dan kunt u ook uw boodschappen vrijdagochtend afgeven op 

het parochiesecretariaat. Alvast bedankt. 

Werkgroep Diaconie 

 

 

Adventsactie voor Sitio Shalom 
 

De parochie St Augustinus vraagt in deze Adventperiode 

aandacht voor de woonboerderij Sitio Shalom in het 

dorpje Pequeri in de Braziliaanse deelstaat Minas 

Gerais. Dit is een van de zeven Moeder en Kind-

projecten van de Adventsactie. Op deze boerderij 

worden 32 kinderen opgevangen, die vaak door de 

kinderrechter aan de zorg van deze woonboerderij zijn 

toevertrouwd. De kinderen komen uit gezinnen met 

grote problemen: crack- en alcoholverslaving, seksueel 

misbruik en tienerzwangerschappen. Vaak hebben ze al 

langere tijd op straat gezworven, overlevend door te 

werken voor een drugsbende of in de prostitutie. 

Op de boerderij krijgen de kinderen liefde, bescherming, psychologische bijstand en nieuwe 

hoop.Ondanks hun verschrikkelijke geschiedenis en hun ontwikkelingsachterstand verlaten de 

jongeren de woonboerderij met een diploma. Krachtig op eigen benen kunnen ze deel gaan 

uitmaken van een maatschappij die ze als bikkelhard hebben ervaren. 
 

Elke zondag in de Advent is de deurcollecte aan het eind van de viering bestemd voor dit 

Adventsproject. Ook kunt u een gift overmaken naar  NL89 INGB 0653100000 ten name van 

Adventsactie, Den Haag, onder vermelding van ‘Woonboerderij Brazilië’.  

Werkgroep Diaconie 

 

 

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 Emmaüsgangers St. Joris 
St. Augustinus  O.L.V. van Lourdes       

Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen: < klik hier > 
 

http://3-eenheid.nl/
http://www.emmausgangers.net/
http://www.emmausgangers.net/
http://www.sintjorisparochie.nl/
http://staugustinusbarendrecht.nl/
http://www.lourdesparochie.nl/
http://portal.parochiemagazin.nl/digital/877/178/1134


 
   

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 
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