Vakantietijd met God
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.
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GELIEVE IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN:

Kaars World Meeting of Families (10 cm)

€ 7,00

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

Icoonkaart Amoris Laetitia
(dicht: 14 cm x 19 cm; open: 28 cm x 19 cm)

€ 2,00

.......................................................................................

Ravensburger puzzel, Bradi Barth
Heilige Familie (36 cm x 48 cm, 500 stukjes)

€ 25,00

Noveenkaars Heilige Familie

€ 7,00

Gebedskaart World Meeting of Families

gratis

(+ verzendingskosten
vanaf 4 ex.)

Gift voor de druk van het Nieuwe Testament
in het Sango

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

Gift voor de dringendste noden

E-MAILADRES :..............................................................
Algemeen totaal

Uw persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld van derden.

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

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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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.
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ANTWOORDFORMULIER

Het Nieuwe Testament
in het Sango

Beste weldoen(st)er
De vakantie is een mooie tijd om met het gezin
te delen. Van 21 tot 26 augustus 2018 zet de Kerk
het gezin extra in de kijker. De World Meeting of
Families begon in 1994, toen paus Johannes Paulus
II de Pauselijke Raad voor het Gezin vroeg om een
internationaal evenement van gebed, catechese en
viering te organiseren. Deze bijeenkomst gaat in
2018 door in Dublin (Ierland) en brengt families
uit de hele wereld samen om te vieren, te bidden
en na te denken over het gezin als de hoeksteen
van ons leven, van de samenleving en van de Kerk.
Kerk in Nood bidt mee en u?
We wensen u een deugddoende vakantietijd toe
met familie en vrienden.
Mevr. Uma Wijnants
Directeur

Gebedskaart
World Meeting
of Families
GRATIS
(+ verzendingsko
sten vanaf 4 ex.)

De vreugde
van de liefde

441490-KIN-Gebe

dskaart-WMOF.ind

d 1
07/05/2018

Bid voor het gezin
Samen met u wil Kerk in Nood
bidden voor een hoopvol en
inspirerend gezinspastoraat,
hier en in de wereldkerk.
Bid bij deze kaars voor
alle gezinnen in de
€ 7,00
wereld.

Heilige Familie
De Heilige Familie inspireert
veel katholieke gezinnen en
mensen die begaan zijn
met de geloofsopvoeding van
kinderen. Leg uw zorgen
in uw gebed tot de Heilige
Familie en brand deze
noveenkaars.

De Centraal-Afrikaanse
Republiek is al jarenlang in
crisis door een eindeloze
stroom van gewapende
groepen, die verschillende
namen hadden, maar
steeds dezelfde misdaden pleegden: plundering, brandstichting,
ontvoering, verkrachting en moord. Na een bloedige burgeroorlog zijn
grote delen van het land nog steeds onder de controle van rebellen.
De enige hulp komt van de Kerk. De Kerk zorgt voor wezen en armen,
beheert scholen en ziekenhuizen, en geeft onderdak aan vluchtelingen.
Priesters en religieuzen riskeren hun leven om weerloze vrouwen en
kinderen te beschermen tegen gewapende moordenaars.
Het land weer bijeen brengen is niet alleen een kwestie van heropbouw
van huizen. Eerst en vooral moet het hart en het geweten van de mensen
gesterkt en vernieuwd worden. Het land heeft alleen een hoopvolle toekomst als een bladzijde omgeslagen wordt door vergeving en verzoening.
Gelovigen moeten ook de Blijde Boodschap van Christus beter begrijpen.
Twee derde van de bevolking mag dan wel christen zijn, maar het geloof
in hekserij is nog steeds diep geworteld en bijgeloof is wijdverspreid.
De aartsbisschop van Bangui, kardinaal Nzapalainga, gelooft dat het
essentieel is om de Heilige Schrift zelf te kunnen lezen. Maar bijbels in
de nationale taal Sango zijn uitverkocht en dienen bijgedrukt te worden.
De kardinaal vindt dit één van de dringendste projecten.
Mgr. Bert Vanbuel, een Vlaamse bisschop die bij Kerk in Nood extra
aandacht vraagt voor dit land, beveelt u dit project van harte aan voor
ondersteuning.
Kerk in Nood wil helpen door 37 140 euro te schenken om 30 000
exemplaren van het Nieuwe Testament te drukken. Legt u bij voor
een aantal exemplaren?
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De icoon Amoris Laetitia
(De vreugde van de liefde)
toont de Heilige Familie
aan tafel, de bruiloft te Kana
en de opwekking van Jaïrus’
dochter. De vorm verwijst naar
een huis met deuren met aan
de buitenzijde de aartsengelen
Michaël en Gabriël. Deze icoonkaart is een mooi geschenk voor elk gezin.

€ 2,00

Puzzelen met
het Kind Jezus
Deze vakantie vindt u vast
wel tijd om te puzzelen.
Maak deze puzzel samen
met uw (klein)kinderen
en laat zo Jozef, Maria
en het Kind Jezus tot
u komen.

€ 25,00
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€ 7,00

