
Dag Lieve mensen,

 

Even een kort bericht van Huis Raphael.

Zuster Margaritha Heeft ons gebeld en ook een brief gestuurd.

Enkele mensen hebben deze brief reeds ontvangen per mail.

Echter niet iedereen staat in hun bestand dus zal ik u de vertaling hiervan

weergeven.

 

Beste leden van onze vereniging ter bevordering van evangelisatie,

 

 

 

We begroeten u allen hartelijk vanuit huis Raphael om u te vertellen dat we

allemaal gezond zijn, elke dag de Heilige Mis blijven vieren en ook - zoals al 18

jaar - Jezus 24 uur per dag aanbidden in de eucharistie. Hiervoor zeggen we

tegen iedereen die altijd klaar staat om de aanbidding te delen, een oprechte

God zegent u!

 

We zijn in gebed met u verbonden en danken u voor de steun van ons huis

door uw gebed en uw financiële bijdrage.

 

Zoals u weet, vormen de inkomsten uit retraites en gebedsdagen de

economische basis van Huis- Raphael. Sinds half maart kunnen we vanwege

het Corona-virus geen retraites en gebedsdagen meer houden.  Het is mogelijk

dat er op zijn minst tot 31 augustus van dit jaar geen gebedsdagen

plaatsvinden. Het is onzeker wanneer we opnieuw kunnen beginnen. Zoals we

u in de kerstbrief schreven, zouden we dit jaar brandbeveiligingsmaatregelen

van ongeveer € 300.000 moeten implementeren. Deze maken deel uit van de

officiële goedkeuring van 30.12.2019. We zijn in januari al begonnen met de

uitvoering van de officiële eisen en zijn nu genoodzaakt ze te vervullen.

Daarom vragen wij uw financiële steun voor de maatregelen die absoluut

noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de woning, voor zover dat voor u

mogelijk is gezien de huidige situatie.

 

We betrekken al onze weldoeners dagelijks bij de eucharistische aanbidding en

het offer.

 

We sturen u graag een donatiebewijs.

 

 



 

We wensen jullie allemaal een gezegende Pasen, gezondheid en Gods

bescherming en zegeningen.

 

 

 

Met vriendelijke groet

 

Zoals u in het bovenstaande kunt lezen zijn de inkomsten bij Huis Raphael sterk

teruggelopen door de corona crisis.

Vandaar hun verzoek indien dit voor u mogelijk is hun toch financieel te

ondersteunen
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bei VR-Bank Main-Kinzig Büdingen.

Vielen Dank.

Een lieve groet aan u allen

Joep Habets

 


