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Betreft:
Uitnodiging misdienaars- en acolietenavond 2020 – Online

Breda, juli 2020

Geachte contactpersonen voor misdienaars en acolieten,
Geachte contactpersonen voor Eerste Heilige Communie voorbereiding,
Graag nodigen wij alle misdienaars en acolieten van ons gehele bisdom uit voor een online
misdienaars- en acolietenavond. Deze wordt gehouden op vrijdagavond 18 september a.s. van
19.00- 20.30 uur via het videoconferentieplatform Zoom. Door de coronacrisis houden we deze
avond ONLINE. Zo hopen we een goed en mooi alternatief te bieden voor het gebruikelijke
misdienaars- en acolietenweekend.
Achtergrond
Het misdienaarsweekend is begonnen op decanaal niveau en de laatste jaren uitgebreid naar het
gehele Bisdom Breda. Sinds 2017 zorgt een nieuwe groep vrijwilligers en fijne groep misdienaars
en acolieten voor de organisatie.
Ons streven is deelnemers vanuit alle parochies van Bisdom Breda bij elkaar te brengen.
Centraal staat elk jaar een verhaal uit de Bijbel, het Evangelie van de betreffende zondag.
De activiteiten van het weekend vinden hierin hun basis.
Thema, doel en doelgroep
Het thema van dit jaar is ‘Chillste baan van de wereld’. Dit thema is verbonden met het
Evangelie van Matteus, 20,1-16a van zondag 20 september 2020. De Kerk leest dan de parabel
van de werkers van het elfde uur. Niet alle werkers zijn even tevreden met wat ze er mee
verdienen. Maar hoe fijn zou het zijn als iedereen die chillste baan van de wereld, werken voor
Jezus, zou willen doen?
De avond heeft als doel om in groepsverband met elkaar samen te zijn. Daarbij bieden we een
leuk, afwisselend èn vormend programma aan voor zowel de oudere als de jongere misdienaars
en acolieten.
Onze doelgroep ligt in de leeftijd van 8 jaar tot 21 jaar.
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Communicanten
Uitdrukkelijk nodigen we ook de kinderen uit die dit jaar de Eerste Heilige Communie hebben
gedaan en misdienaar willen worden. Dit kan misschien een manier zijn om ze voor het
misdienaarschap te interesseren.
Datum, plaats en kosten
De bijeenkomst is op vrijdagavond 18 september van 19.00 – 20.30 uur online. Deelnemers
moeten zich hiervoor aanmelden. Na inschrijving ontvangen deelnemers enkele dagen voor de
bijeenkomst een link. Hierin staan instructies om in te loggen. Inloggen is nodig om te kunnen
deelnemen.
Deelname aan de onlinebijeenkomst is gratis. (Een vrijwillige bijdrage mag maar is niet nodig. Iets
overmaken kan op Rabobank NL91RABO0158784022 Sint Franciscuscentrum o.v.v.
misdienaarsavond 2020)
Uitnodiging verspreiden en aanmelden
Wij vragen u bekendheid aan deze uitnodiging te geven bij de misdienaars en acolieten in uw
parochie en ook onder kinderen die misdienaar willen worden in uw parochie.
Aanmeldingen voor dit weekend zien wij graag tot en met 8 september, maar liefst zo spoedig
mogelijk, tegemoet. Dit kan via de website van het Sint Franciscuscentrum (bij voorkeur) via deze
link.
Reclame voor de misdienaarsavond – online
Ook vragen we u deze avond onder de aandacht van de doelgroep en de parochianen te brengen
via uw eigen nieuwsbrief, uw parochieblad en/of op uw parochiewebsite.
Informatie
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met:
Anton Janssen 06-10578430 of Nicole Weinberg, via het telefoonnummer van het bisdom
076-5223444 of 06-22154148 of via misdienaarsweekend@hotmail.com
Namens de organisatie Charlotte den Toonder, Bas van Haeren, diaken Anton Janssen,
pater Gilbert Razon, Erik Traas, kapelaan Jochem van Velthoven en Nicole Weinberg.
Dank u wel voor uw medewerking,
met vriendelijke groet,
Nicole Weinberg-Schyns
programmacoördinator Sint Franciscuscentrum

Sint Franciscuscentrum, Rabobank NL91 RABO 0158784022, Breda

