Onderwerpen:

- Coronanieuws
- Huis van Hoop

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Oprukkend Coronavirus
Geachte parochianen
van de St. Augustinusparochie,
Nu het coronavirus toch weer oprukt
moeten we alert blijven op mogelijke
besmettingen.
Wij houden ons strikt aan de
maatregelen vanuit de overheid en
het advies van het bisdom.
Om de veiligheid van iedereen die
onze kerk bezoekt zo veel mogelijk te waarborgen het volgende:
Als u positief getest bent op het coronavirus én u heeft in de twee weken daarvoor een viering
op zondag bezocht, dan willen wij u verzoeken dit te melden bij het secretariaat of het
parochiebestuur. Het is belangrijk ons te laten weten wanneer u voor het eerst symptomen heeft
gemerkt én waar u heeft gezeten in de kerk.
Indien u mogelijk besmettelijk bent geweest tijdens de viering zullen wij contact opnemen met
alle aanwezigen van die bewuste zondag om zo iedereen te informeren.
Daarnaast willen wij u vragen om ook buiten, bij het napraten na de viering, de 1,5 meter goed
in de gaten te houden.
Parochiesecretariaat: 0180615903
Contactpersonen bij het parochiebestuur:
Jeroen de Beer: 06-22496951
Gerard Hofsté: 06-49930044
Met vriendelijke groeten,
het parochiebestuur en de pastoraatsgroep.

Een Huis van Hoop
Thema-avond over de oprichting van een Huis van Hoop voor mensen met
psychiatrische en/of verslavingsproblematiek
Het Diaconaal Platform Barendrecht, waarin de werkgroep diaconie van de Augustinusparochie
samenwerkt met de diaconieën van alle andere Barendrechtse kerken, houdt een thema-avond
op maandag 12 oktober over de plannen om ook in Barendrecht een Huis van Hoop op te
richten voor mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen.
Aanvankelijk zou die avond gehouden worden in Carnisse Haven.
Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen is nu gekozen voor een
videopresentatie, die wordt verzorgd door De Hoop ggz. Naar aanleiding van deze presentatie
kunnen ook vragen worden gesteld aan de inleider, Maarten Ouweneel. Het inloggen op deze
'bijeenkomst' gaat via de volgende link:
Klik hier voor de videolink
Klik op het middelste blokje “doorgaan in deze browser”
De avond heeft de volgende opzet:
20.00 uur aanvang (u kunt eerder via bovenstaande link inloggen)
Korte opening van de avond
Presentatie over De Hoop ggz
Vragenronde
Presentatie over een Huis van Hoop in Barendrecht
Vragenronde
De bijeenkomst eindigt om 21.30 uur.
Wat is een Huis van Hoop?
Stichting De Hoop in Dordrecht
(bekend van de opvang en begeleiding
van mensen met ernstige
psychiatrische en/of
verslavingsproblematiek) is bezig is om
in diverse gemeenten in ons land
Huizen van Hoop op te richten. Dit, om
mensen met zulke problematiek in hun eigen gemeente intensief te kunnen begeleiden. De
Hoop werkt bij de realisatie van die plannen nauw samen met lokale huisvestingsorganisaties
en de Gemeente. Gegeven de nadrukkelijk Christelijke overtuiging waaruit De Hoop werkt, is de
morele en praktische steun van de plaatselijke kerken daarbij van groot belang. Die praktische
steun vanuit de kerken kan bijvoorbeeld bestaan uit pastorale hulp, advisering of een al dan niet
incidentele inzet van vrijwilligers. In zulke huizen wonen minimaal 4 en maximaal 12 mensen
met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek onder intensieve begeleiding en 'zerotolerance' op het gebied van alcohol en drugs.
Stichting De Hoop heeft elders al enkele van zulke Huizen van Hoop gerealiseerd. De Hoop wil
ook in Barendrecht een dergelijke voorziening realiseren, primair voor de eigen inwoners van
Barendrecht.

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
Sint Joris
St. Augustinus
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

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

