ANTWOORDFORMULIER
U vult het geschenkenoverzicht en uw adresgegevens in en stuurt deze naar:
Kerk in Nood vzw, Abdij van Park 5, 3001 Leuven. U kan de gewenste geschenken
ook bestellen via info@kerkinnood.be of www.kerkinnood.be.
GELIEVE IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN:

Gift/

Aantal

Totaal

exemplaar
Mariabeeld (staand)

€ 18,00

Mariabeeld (plaque)

€ 12,50

Noveenkaars Madonna + 1 witte paternoster

€ 9,00

Noveenkaars Madonna + 1 zwarte paternoster

€ 9,00

Graflicht

€ 6,00

Misintentie Fatima (met medaille)

€ 10,00

.......................................................................................
STRAAT + NUMMER :.....................................................
.......................................................................................
POSTCODE :..................................................................
GEMEENTE :..................................................................

Gift voor kapel in Tadepalligudem in India

TELEFOON :...................................................................

Vrije gift
Algemeen totaal
De verzendingskosten (afhankelijk van gewicht) zijn niet inbegrepen!
De kostennota wordt bij de verzending gevoegd. Gelieve binnen de 30 kalenderdagen te betalen.
Geen fiscaal attest voor deze geschenken. Beschikbaar zolang de voorraad strekt.

E-MAILADRES :..............................................................
GEBOORTEDATUM :������������������������������������������������������

Kerk in Nood
IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB
(geen fiscaal attest)

ouw
nze-Lieve-Vr
krans voor O
e
Bid de Rozen
r 2017 voor d
13 septembe
van Fatima op
wereldkerk.
noden van de

Kerk in Nood
Abdij van Park 5 - 3001 Leuven
T +32 (0)16 39 50 50 / F +32 (0)16 39 50 60
info@kerkinnood.be / www.kerkinnood.be

NAAM + VOORNAAM :....................................................
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Geschenken

Een nieuwe kapel voor de
“kleine Koning” in India

Beste weldoen(st)er
2017 is een bijzonder jaar voor Kerk in Nood: 100 jaar Fatima, 70 jaar Kerk in
Nood en 50 jaar toewijding aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. Daarom gaan de
medewerkers van de 23 kantoren wereldwijd samen met enkele projectpartners
en kardinaal Piacenza op bedevaart naar Fatima van 11 tot 15 september 2017.
Volg ons die week via Facebook, Twitter of Google+. Samen bidden we dan voor
de wereldkerk en voor de weldoeners. We brengen uw intenties naar Fatima.
Vraag een misintentie aan via het antwoordformulier op keerzijde en u ontvangt
na de bedevaart een gezegende herinneringsmedaille.
Mevr. Uma Wijnants
Directeur

Spek voor iedereen op Open Monumentendag
Ook dit jaar neemt Kerk in Nood deel aan Open Monumentendag. De
tentoonstelling over 70 jaar Kerk in
Nood is dan uitzonderlijk te bezichtigen
op een zondag, 10 september 2017,
tussen 10 en 18 uur. Met lekkere
spekfakkels kan u die dag een project
van Kerk in Nood steunen. Kom dus
zeker even genieten van uw zondag in
de Abdij van Park!

Maria bij
u thuis

€ 12,50

In India zijn niet alleen meerdere grote
bedevaartsplaatsen aan het Kind Jezus van Praag
toegewijd, maar ook kerken en kapellen in de meest
afgelegen gebieden. Ook daar hopen de gelovigen dat
de “kleine Koning“, die de hele wereld in Zijn hand
houdt, hun gebeden zal verhoren. In het bisdom Eluru
in de staat Andrah Pradesh liggen meer dan 1150
katholieke dorpen. In de parochie Tadepalligudem,
bestaande uit 11 dorpen, leven 6000 gelovigen en
zijn er veel dopelingen. In sommige van die dorpen
zijn er kapellen met lemen wanden die 60 jaar oud
zijn en ondertussen bouwvallig of voor het groeiende
aantal gelovigen te klein geworden zijn. In het dorp
West-Vipparu stond een kleine kapel, die met asbest
was opgetrokken, op instorten. De gelovigen zijn
begonnen aan de bouw van een nieuwe kapel, die
toegewijd zal worden aan het Kind Jezus van Praag.
Ze kijken ernaar uit om er binnenkort te kunnen
samenkomen voor gebed. Met de steun van de
weldoeners van Kerk in Nood krijgen ze vast
10.000 euro bij elkaar. Helpt u mee?

€ 18,00

Voor altijd in
ons hart
Een graflicht als teken
van verbondenheid
met uw dierbaren in
de eeuwigheid.

€ 9,00

Rozenkransmaand

€ 6,00

Iedere keer dat u een
“Wees gegroet” bidt,
schenkt u aan Maria een
mooie roos. Elke volledige
Rozenkrans is voor Haar
een kroon van rozen.
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Schenk vertrouwen
aan Maria en weet
dat Zij altijd aanwezig
is aan uw zijde. Hoe
meer u daarvan
overtuigd bent, hoe
dichter Zij tot u
nadert. Zo ondergaat
u de uitstraling van
Haar gemoedsrust
en vrede.

In het historische centrum van Praag staat de kerk
van Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Overwinning van de
Orde van de Ongeschoeide Karmelieten. De kerk is
beroemd dankzij het beeld van het Kind Jezus van
Praag. Het trekt jaarlijks duizenden pelgrims uit de
hele wereld naar de Tsjechische hoofdstad. Zelfs
in verre landen als India is er een grote devotie tot
het Kind Jezus van Praag. In 2009 kroonde paus
Benedictus XVI het mirakelbeeld opnieuw en bad:
“U bent arm geworden, om ons met uw armoede
rijk te maken: geef dat wij nooit vergeten de armen
en allen die lijden.”

