Onderwerp(en):

• Film Vastenactieproject
• 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.

Schoon water verandert alles!

Film
aanstaande zondag
24 maart na de viering
van 10:00 uur
in de Emmaüsgangers

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken
of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een
luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water
uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.
Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid,
opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding
tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen
ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon,
toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het
dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te
halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals
naar school gaan of geld verdienen.
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij
mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!

Wij hopen dat u allen blijft om
naar deze film te kijken.

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
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

