BIJLAGE 15

Voorbeeldbrief

(Heilige Kruis parochie – Kanaalstreek)
7 april 2016
Beste jongeren,
In november zullen jullie gevormd worden door de bisschop en we zijn druk bezig met de
voorbereidingsbijeenkomsten. We gebruiken daarvoor het boek ‘In vuur en vlam’. Twee
belangrijke onderdelen in dat boek zijn de hoofdstukken ‘Missie’ en ‘Uitdragen’. We leven niet
alleen in onze eigen wereld, we leven in een groter verband, de wereld met de mensen om
ons heen. We zullen daarom in de herfstvakantie een aantal projecten gaan doen met M25.
M25 is een project dat jongeren tussen 12 en 18 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te
zetten voor de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving die best een steuntje in de rug
kunnen gebruiken.
M25 is afgeleid van Mattheüs, hoofdstuk 25 verzen 34-40, de werken van barmhartigheid. Dit
is de passage uit de Bijbel waarin Jezus aangeeft hoe wij met andere mensen kunnen omgaan
en elkaar kunnen helpen. Of je nou Christen, Moslim, Jood, Boeddhist of niet-gelovig bent.
Iedereen kan meedoen en op die manier iets betekenen en iets goeds doen voor een ander.
Wat gaan we doen?
In de meivakantie hebben we daarom de volgende activiteiten gepland.
1. Maandag 25 april: Cup cakes bakken met en voor ouderen in zorgcentrum De
Heggerank in Musselkanaal tussen 13.00 en 16.00 uur, de juiste aanvangstijd krijgen
jullie per app aangeleverd. Adres: Willem Diemerstraat 7, 9581 AG Musselkanaal
2. Donderdag 28 april: Meehelpen op de voedselbank in Vlagtwedde met het inpakken
en klaarmaken van de voedselpakketten van 10.00 uur tot 12.30 uur. Adres:
Spetsebrugweg 1, 9541 XV Vlagtwedde.
3. Vrijdag 29 april: meehelpen met het uitdelen van de pakketten, aanvang 10.00 tot
ongeveer 11.00 uur. Adres Utrechtselaan (nummer volgt) Stadskanaal
Jullie kunnen je vanavond inschrijven voor een of meerdere van deze activiteiten.
Vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom, vraag ze rustig mee!
M25 viering zondag 17 april om 11.00 uur in Ter Apel. Het is goed om ons te realiseren dat we
niet zonder de Geest kunnen als onze helper. In ons dagelijks leven, de drukte van alledag,
raakt die wetenschap soms uit ons beeld verdwenen. We willen daarom in een speciale M25
viering de Geest vragen om met ons mee te trekken op onze zoektocht in het leven. En dan
speciaal tijdens de spannende dingen die we in de herfstvakantie gaan beleven!

Deze viering zullen we zelf verzorgen, dat betekent ook dat jullie samen gaan zingen onder
begeleiding van Francine Gangelhof. We gaan vrijdagavond 15 april van 19.00 uur tot 20.00
uur samen even oefenen. Zet de datum van de viering alvast in je agenda!
Deze brief mogen jullie aan je ouders geven, en dan ook vast vermelden waarvoor je je hebt
opgegeven in de herfstvakantie.
Hartelijk groet, namens de voorbereidingsgroep M25,
Krista Russchen
Carla Windt
Tamara Wisman
Ingeborg Dijkema
Pastor Ria van der Stam

