MEDEDELINGEN op 11 en 12 maart
Dit weekend worden er weer voorbeeldbrieven aangereikt aan de schrijvers van
Amnesty International. Er is nog ruimte voor nieuwe schrijvers/schrijfsters!
Maandagmiddag 13 maart vanaf 13.30 uur is er weer handwerken in de pastorie.
In de veertigdagentijd worden afwisselend bij de vier geloofsgemeenschappen
vastenmaaltijden gehouden. Dinsdag 14 maart is er een vastenmaaltijd op de
locatie Maria van Eik en Duinen. Tijdens de maaltijd, die om 17.30 uur begint, wordt
er aandacht geschonken aan het vastenactie project in San Salvador.
U kunt zich nog opgeven bij het secretariaat.
Donderdagmorgen 16 maart is er om 10.00 uur is er weer open geloofsgesprek in
de pastorie.
Elke vrijdagmiddag in de vastentijd houden we om 15.00 uur in de pastorie een
meditatieve bijeenkomst aan de hand van beelden van de kruisweg, steeds van een
andere kunstenaar. We zien u graag.
Op zaterdag 25 maart organiseert jongerengroep Inside Out weer een maaltijd in
het project restaurant. Deze keer op de locatie Emmaus. U bent welkom vanaf
17.30 uur. Het thema is Spaans. Wilt u mee-eten, dan kunt u zich opgeven bij het
centraal parochie secretariaat.
Zaterdag 25 maart wordt er vanaf 10.30 uur in de parochiezaal van de locatie
Emmaus een informatie bijeenkomst gehouden over de parochiereis naar Lourdes
in september a.s.
U kunt weer huispaaskaarsen bestellen. De invullijst ligt op de tafels achter in de
kerk.
Na bijna 3 jaren pastorale arbeid in de parochie de Vier Evangelisten in Den Haag
Zuid, is Pater Richard Lobo nu door het Provinciale team van zijn congregatie, de
SVD, gevraagd naar Breda te verhuizen, om daar een nieuwe communiteit te
versterken. Hij zal vanaf september beginnen met zijn nieuwe benoeming in Breda
Noord. Als lid van de communiteit zal hij meewerken met de teamleden van de
Augustinus parochie.
Hij begrijpt dat zijn vertrek uit de parochie niet alleen voor hem, maar voor velen een
teleurstelling zal zijn. De provinciaal van de SVD is nog in gesprek met het bisdom
Rotterdam om een vervanger te vinden voor pater Lobo.

