
ARMOEDE

De Ontmoetingskerk heeft oog voor
armoede in  Dukenburg
en wil graag dat anderen daar oog
voor krijgen.

• Bij de uitgifte van de
Voedselbank vanuit de
Ontmoetingskerk schenken
we koffie en thee en
luisteren naar persoonlijke
verhalen

• Kappers-en herstelcafe.
Maandelijks voor cliënten
van de Voedselbank

• daadwerkelijke steun als
er financieel iets mis gaat
en hulp bij vinden van juiste
instanties

• de Klaasmarkt verkoop
voor mensen met een
kleine portemonnee van
ingezamelde en
gesorteerde goederen

• Paus Franciscus schrijft
elk jaar een brief over
armoede. Op  11 november
om  15.00 uur lezen we met
elkaar stukjes uit die brief
en praten over armoede in
onze eigen omgeving

•Themavieringen over
kinderen en armoede:
za 13 november 18.30uur

zo 14 november 11.00 uur
gezinsviering & kinderkoor.
aansluitend Klaasmarkt
speelgoedkraam

Geef hier nog een reden!

Voeg hier meer geweldige
info toe!

En hier is plaats voor nog een
laatste punt!



ONTMOETINGSKERK

Meijhorst 7033
Nijmegen- Dukenburg

024-3441446
Info:

secretariaat@ontmoetingskerk.net

www.ontmoetingskerk.net



Armoede is het resultaat van het egoïsme van mensen en niet “het lot” of de schuld van
de armen zelf. Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag van
de Armen, die dit jaar op 14 november wordt gehouden.

“Tenzij we ervoor kiezen om arm te worden in vergankelijke rijkdom, wereldse macht en
ijdelheid, zullen we nooit in staat zijn om ons leven in liefde te geven; we zullen een
gefragmenteerd bestaan   leiden, vol goede bedoelingen maar niet in staat om de wereld te
transformeren”, aldus Franciscus. Dit jaar is het thema van de Werelddag van de Armoede:
“De armen hebt u altijd bij u.” 



Activiteiten in kader RK Werelddag van de Armen  in de Ontmoetingskerk:

Do 11 november 15.00 uur: De brief van Paus Franciscus we lezen er stukjes uit en
en praten met elkaar over armoede in onze eigen omgeving

Za 13 november 18.30 uur : Themaviering over kinderen en armoede

Zo 14 november 11.00 uur : Gezinsviering over kinderen en armoede
met  kinderkoor en kleuternevendienst

10.30 -13.00uur Klaasmarkt speelgoedkraam


