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.

Via Crucis Bradi Barth (set van 2 boekjes)

Gift/
exemplaar

Aantal

Totaal
GELIEVE IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN:

€ 8,00/set

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

(vanaf 10 sets:
1 set gratis)

Cd Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen
Passie en Pasen

€ 10,00

Drie kaarsjes Paastriduüm

€ 7,00

Paaskaars Christus Resurrexit

€ 15,00

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

Gift voor de kapel van de Clarissen in
Madagaskar

GEMEENTE :..................................................................

Gift voor de dringendste noden

TELEFOON :...................................................................
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 :������������������������������������������������������
Uw persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld van derden.

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

Mt 4,16
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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
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Beste weldoen(st)er
De Veertigdagentijd is een voorbereiding op Pasen.
De verrezen Heer roept ons op uit onze duisternis te
treden en op weg te gaan naar Hem die het Licht is. Het
is een tijd van bezinning en boete, maar vooral een tijd
van ommekeer. We mogen ons richten op Christus en
met Hem opstaan in een nieuw leven. Dat is de reden
waarom de Veertigdagentijd een tijd van hoop is. Hoop
is ook wat u schenkt: met uw gift brengt u licht in het
leven van vele mensen wereldwijd.
Mevr. Uma Wijnants
Directeur

Via Crucis
In de voetsporen van de Heiland volgen we biddend
de kruisweg. De staties markeren de laatste gang van
Jezus, die door Zijn heilig kruis de wereld heeft verlost.
Deze boekjes tonen elk een andere kruisweg van de
hand van Bradi Barth: het ene met tekst bij elke statie
en het andere met sterke beelden zonder tekst.

De duisternis verlichten
Het Clarissenklooster in het bisdom Ambanja in Madagaskar
heet “Kintana Manazava”, wat “Klooster Licht van het Licht”
betekent. Het Licht moet de duistere levensomstandigheden
van de mensen verlichten, vooral van de vrouwen. Ze zijn vaak
alleen met hun kinderen. Familiale samenhorigheid kent men
nauwelijks op Madagaskar. Er zijn maar weinig scholen. Het
aantal analfabeten is hoog. Ook het geestelijke leven lijdt onder
een tekort aan kennis. Bijgelovige praktijken zijn wijd verspreid.
Armoede en werkloosheid, prostitutie en drugs zijn de bittere
dagelijkse realiteit. Elektriciteit en stromend water zijn een luxe.
Velen hebben nog nooit een auto gezien.
Om dit donker te verlichten, beginnen de zusters met het licht
van het geloof, met het gebed. De zes zusters, vier novicen en
vier jonge postulanten wonen in een klein huis en wijden zich
daar aan gebed en vorming. Het grondstuk is betaald, maar
de middelen ontbreken voor de uitbreiding van het huis en de
bouw van een kapel, die ook opengesteld zal worden voor de
parochianen. Zo kunnen allen kracht vinden in het gebed. Kerk in
Nood heeft een deel van de financiering, 200.000 euro, beloofd.
Legt u ook bij om het Licht te brengen?

Passie en Pasen

Paastriduüm

Licht van de paaskaars

Met deze drie kaarsen staat u op Witte Donderdag stil
bij de voetwassing, op Goede Vrijdag bij de kruisiging
en op Pasen bij de verrijzenis. “Op de derde dag zal Hij
uit de dood worden opgewekt.” (Mt 17,23)

In de liturgie van de Paaswake
doet het licht van de paaskaars
vele andere kaarsen
ontvlammen. Zoals de ene
vlam door de andere wordt
aangestoken, zo wordt het
geloof doorgegeven van mens
tot mens.

€ 7,00

€ 10,00

€ 15,00

Laat met deze kaars het licht
van de paaskaars ook bij u
thuis branden.
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€ 8,00/set
(vanaf 10 sets: 1
set gratis)

Lijden en verlossing, passie en
Pasen, volgen elkaar op. Beleef de
Goede Week met deze prachtige
muziek van het Gregoriaans
Abdijkoor van Grimbergen.
Op de cd staan liederen voor
Palmzondag, Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Pasen.

