
 

 

                                                                                               Den Haag, 7 december 2016 

 

Aan alle parochianen en vrienden van de Agnes Geloofsgemeenschap 

 

In het jaar van de barmhartigheid heeft het St. Agnes SolidariteitsFonds (ASF) wederom 
een aantal mensen met dringende hulpvragen op weg kunnen helpen. 
In een aantal gevallen kon hulp worden geboden door mensen de weg te wijzen in de 
mogelijkheden, die maatschappelijke instellingen of overheidsinstanties voor hun problemen 
kunnen bieden. 
 In de meeste gevallen was echter directe financiele hulp in probleemsituaties noodzakelijk. 
Zo kon bijvoorbeeld een huisuitzetting worden voorkomen en in ander gevallen afsluiting van 
gas, electriciteit of water. Deze financiële noodsituaties blijven nog steeds voorkomen zodat 
onze hulp en ondersteuning een noodzaak blijft. 
Aan mensen in krappe financiële omstandigheden worden er ook elke week vanuit de 
pastorie, namens de voedselbank, ruim 100 voedselpakketten verstrekt en worden er door 
het ASF tijdens de paas- en kerstdagen soms kleine attenties aan toegevoegd. 
Ook is er dit jaar weer bijgedragen aan de parochiele Kerst-in.  

 

Dankzij uw giften en uw bijdragen aan de jaarlijkse collecten tijdens de kerstvieringen zijn wij 
in staat dit werk te kunnen blijven doen en zo een invulling te geven aan onze christelijke 
naastenliefde. 
 

Ook dit jaar zullen, zoals gebruikelijk tijdens de Kerstvieringen, twee collectes plaatsvinden, 
de opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor de activiteiten van het ASF. 
Indien u niet bij de Kerstvieringen aanwezig kunt zijn, dan bevelen wij voor uw gift het 
onderstaande banknummer van het Fonds van harte aan.  
Met een groeiende groep vaste donateurs zal het ASF in staat zijn nog meer mensen in 
nood bij te staan.  
 

Het werk van het ASF vraagt ook om vrijwilligers die bereid zijn enige tijd beschikbaar te 
stellen om hieraan mee te werken en interesse hebben in vraagstukken en oplossingen die 
met armoede te maken hebben. Ook bij de uitgifte van de voedselpakketten kunnen wij extra 
inzet van vrijwilligers gebruiken. 
Heeft u belangstelling, laat het ons weten via het parochie-secretariaat en wij nemen contact 
met u op. 
 
Laten wij ook in 2017 proberen om onze medemens in nood een helpende hand te bieden! 

 

Wij wensen alle parochianen en vrienden van onze Sint Agnes geloofsgemeenschap een 

Zalig Kerstmis en een gezegend en voorspoedig Nieuwjaar toe. 
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