Antwoordkaart

Missio richt zich op een zevental activiteiten. Net
als de zeven kleuren van de regenboog geven die activiteiten
meer kleur aan het leven van parochies wereldwijd.
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Kind in nood
Weeskinderen, aidskinderen en straatkinderen bieden wij
opvang en onderdak.

Scholing
Wij ondersteunen de scholing van deze kinderen
door bij te dragen aan boeken, schooluniform en
opleidingskosten.

Pastorale vorming
Lokale mensen ontvangen steun bij hun opleiding
tot priester, pastoraal werk(st)er of catechist.

Missio Nederland

Antwoordnummer 1434

2509 WB Den Haag

2509WB1434

Parochievrijwilligers helpen
Ook de vele vrijwilligers helpen wij bij hun godsdienstige
vorming en training in sociale vaardigheden via
cursussen en lesmateriaal.

Parochiegemeenschap opbouwen
Naast toerusting leveren wij een ondersteunende
bijdrage aan vormingscentra en kerkgebouwen.

Hun kerk steunen
Lokale kerken ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage
zodat ze levensvatbaar blijven en zelfstandig kunnen
functioneren.
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Onze kerk inspireren
Via ons magazine Missio Wereldwijd en onze websites
ontmoeten wij gelovigen ginds en leren wij ons geloof
met elkaar te delen.

Uitgaven van Missio
Missio Wereldwijd
Een kleurrijk magazine
met interviews,
reportages en verhalen
van mensen uit de derde
wereld. Mensen die in
moeilijke omstandigheden
iets moois van hun leven
proberen te maken.
Nieuwsgierig? Vraag een
proefnummer aan of
neem een abonnement.

Steun
een student

Missio Berichten
Bent u donateur dan ontvangt u vijf maal per jaar onze
donateurskrant Missio Berichten. Hierin kunt u lezen over
projecten van Missio waarvoor we uw bijdrage vragen.
Internet
Missio is ook te vinden op het internet:
www.missio.nl

Giro 8725
Missio Nederland
Pauselijke Missiewerken
Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw Oost Indië 191
T 070 304 74 44
F 070 381 83 55
E missio@missio.nl
Website
www.missio.nl

KNA-Bild

Missio in actie

Missio?

Missio staat voor solidariteit met
parochies wereldwijd.
Missio slaat bruggen tussen parochies en bisdommen
wereldwijd. Samen willen wij als gelijke partners werken
aan een betere wereld, ons geloof met elkaar delen en
in dialoog treden met andere godsdiensten en culturen.
Concreet ondersteunt Missio:
• Opvang van kinderen-in-nood
• Opleiding van priesterstudenten en parochievrijwilligers
• Parochieopbouw

Steun een student

Antwoordkaart

Voor jonge mannen in de derde wereld die priester willen
worden, kent Missio een zogeheten sponsorprogramma.

Graag de antwoordkaart invullen en opsturen naar
Missio, Antwoordnummer 1434, 2509 WB Den Haag

U kunt een student sponsoren en het hem mogelijk
maken om gehoor te geven aan zijn roeping.

JA, ik wil het werk van Missio steunen
	ik steun een student met een volledige
studiebeurs
 en machtig Missio € 45,-- per maand af te
schrijven van mijn rekening ................................
 stuurt u mij een acceptgiro
	ik steun een student met een gedeeltelijke
studiebeurs voor een bedrag van € .....................
 per maand
 per kwartaal
 per half jaar
 per jaar
 en machtig Missio dit bedrag af te schrijven van
mijn rekening ...........................
 stuurt u mij een acceptgiro

Volledige sponsoring
Met € 45 per maand (dat is € 540 per jaar) geeft u een
student een volledige studiebeurs.
Jaarlijks ontvangt u dan een verslag over het leven en
studeren aan het seminarie van deze priesterstudent.

Deze folder geeft informatie hoe u studenten in de
derde wereld financieel kunt steunen.

Dhr/mevr ........................................................................................

Theologische vorming

Missio ondersteunt studenten van theologische
opleidingen in de derde wereld.
Jonge mannen die priester willen worden, mannen en
vrouwen die zich geroepen weten tot een religieus leven,
vrijwilligers in een parochie die een leidinggevende taak
op zich nemen.
De kerk van de toekomst heeft deze mensen hard
nodig. Geld om te studeren is er vaak niet. Missio kan
dankzij uw bijdrage deze mannen en vrouwen financieel
ondersteunen in hun opleiding.

Gedeeltelijke sponsoring
Ook een gedeeltelijke bijdrage aan een studiebeurs
is zeer welkom. U bepaalt zelf het bedrag dat u wilt
schenken, per maand, per kwartaal, per halfjaar of per
jaar.
Eenmalige gift
Uw eenmalige gift is eveneens zeer welkom. U kunt
een bedrag overmaken op giro 8725 t.n.v. Missio en
onder vermelding van ’steun een student’.

Adres ................................................................................................
Postcode .........................................................................................
Woonplaats . ..................................................................................
Telefoon

. .........................................................................................

E-mail ...............................................................................................
Handtekening ...............................................................................

Meer informatie
Neem contact op met Missio,
Telefoon 070 304 74 44
of vul de antwoordkaart in.

Dank voor uw interesse

