Samenkomen voor gebed
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 +32 (0)16 39 50 50, info@kerkinnood.be of www.kerkinnood.be.

Gift/
exemplaar

Gift voor een kapel in het dorp Digolbagh
in Bangladesh

€

Gift voor de dringendste noden van de Kerk
in Bangladesh

€

Inschrijving voor de bedevaart op vrijdag
28/09/2018 naar Leuven: het Heilige
Geestcollege en het Damiaancentrum
Voor meer informatie en inschrijving:
+32 (0)16 39 50 51 of info@kerkinnood.be

Aantal

Totaal

GELIEVE IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN:

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

€ 40,00/
persoon

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

Paternoster van Fatima
voor de rozenkransmaand
oktober

POSTCODE :..................................................................
€ 10,00

GEMEENTE :..................................................................
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 :������������������������������������������������������

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een databank van geïnteresseerden in de missie van Hulp aan de Kerk in Nood vzw. De houder van de databank is Hulp aan
de Kerk in Nood vzw, gevestigd te 3001 Leuven, Abdij van Park 5, tel: 016/39.50.50 of info@kerkinnood.be. De geregistreerde gegevens stellen ons in staat u te informeren met betrekking tot onze pastorale en caritatieve
doelstellingen. U kan altijd uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. Met inachtneming van artikel 13 tot en met 21 van voornoemde verordening heeft u het recht op informatie en toegang tot
uw gegevens, recht van inzage, recht op correctie, recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U heeft het recht een klacht in
te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet verwerkt werden conform de relevante wetgevende bepalingen.
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Geschenken
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Beste weldoen(st)er
De katholieke Kerk in Bangladesh is klein, maar ze is bijzonder
levendig en de katholieken getuigen van een sterk geloof. Het
bezoek van paus Franciscus aan hun land vorig jaar heeft hen
nog meer aangemoedigd.

minderheid zijn met 380.000 katholieken op 160 miljoen
mensen. Als minderheid proberen we te getuigen over het
Evangelie van Jezus Christus. Een tweede uitdaging is de
opleiding van mensen die in verafgelegen gebieden wonen,
namelijk van inheemse etnische groepen. Een derde uitdaging
voor de katholieke Kerk is de vorming van de leken om hen
actief te maken, zodat ze leerling van Jezus of missionaris
van Jezus kunnen worden.”
Kerk in Nood steunt al
jarenlang de Kerk in
Bangladesh met diverse
projecten.

Islam
83  %
Hindoeïsme 16  %
Katholicisme  0,2 %

Op onze ontmoetingsdag rond India op zondag 27 mei 2018
concelebreerde Patrick kardinaal D’Rozario, aartsbisschop van
Dhaka, in de Eucharistieviering. Die dag sprak hij met ons over
de uitdagingen van de Kerk in Bangladesh.
“Als eerste kardinaal van de Kerk in Bangladesh zie ik vele
uitdagingen, maar de belangrijkste is dat we een heel kleine

“Kerk in Nood voorzag
hulp voor alle bisdommen
in Bangladesh. Ik kan
enkele projecten in het
bisdom Dhaka vermelden,
waar drie pastorieën en
twee kerken gebouwd
werden. Aan seminaristen
werden gebedenboeken
gegeven, die heel
duur zijn wanneer
ze in het buitenland
gedrukt worden. Ook de
bisschoppenconferentie
werd geholpen door
financiële steun voor
de vorming van de
leken en de leiders
van de christelijke
gemeenschap.”
Kardinaal D’Rozario is de weldoeners van Kerk in Nood heel
dankbaar en vraagt om de Kerk in Bangladesh te blijven
steunen.
“Eerst en vooral wil ik mijn eigen dankbaarheid betuigen als
bisschop en ook in naam van alle bisschoppen van Bangladesh
aan de weldoeners, dat zij ons bijstaan in ons missiewerk tussen
de mensen ginds. Door ons te helpen hebben zij dat missiewerk
echt waargemaakt. Ik ben dus dankbaar in naam van iedereen
en de Kerk. We gedenken altijd de weldoeners die ons helpen
in onze gebeden. We zouden het waarderen dat u ons blijft
helpen en voor ons bidt, zodat Gods werk mag geschieden in
Bangladesh.”

Patrick kardinaal D’Rozario, Jozef kardinaal De Kesel en Mgr. Salvadore Lobo

Mevr. Uma Wijnants
Directeur
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In het dorp Digolbagh in het noorden van Bangladesh wonen 200 katholieke gezinnen. Het ligt op
ongeveer 3,2 kilometer van de missiepost van Bhalukapara, maar is wel vrij afgelegen. Het dorp is al
sinds 1924 katholiek, maar het heeft nog altijd geen kapel. Pastoor Peter Rema doet er alles aan om
het spirituele welbevinden van de gemeenschap te verzekeren. Hij heeft ons dan ook om hulp verzocht
om in Digolbagh eindelijk een kapel te kunnen bouwen waar de katholieken voor het gebed kunnen
bijeenkomen. De gelovigen brengen zelf grote offers om die onderneming te kunnen verwezenlijken,
maar ze zijn te arm om de nodige financiële middelen bijeen te krijgen. Daarom zouden wij hen met
10.000 euro willen helpen. Met uw bijdrage lukt het vast wel.

