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Nieuwsbrief najaar 2019
Het bezoek van Sr. Lucy eind september
was weer een groot succes. Alle tafels
zaten met zo’n 25 à 30 mensen per
locatie meer dan vol. Iedereen genoot
van de rijke Indiase keuken, met dank
aan de geweldige kookploeg! De
bijeenkomsten brachten niet alleen een
behoorlijk bedrag op voor Maher maar
ook prachtige ontmoetingen, gesprekken
en vooral veel plezier. In Rotterdam
leverde de maaltijd met zo’n 30 jongeren
interessante en inspirerende discussies
op. In IJlst kregen we een echte Indiase dansles van Mangesh en in Delft werden onze
Indiase gasten verrast met een toer door de stad in een riksja!

In november had Lucy opnieuw een gesprek met de paus. Aanleiding was de uitnodiging
voor de Interreligieuze Dialoogconferentie in Rome, waar 120 religieuze leiders
bijeenkwamen. Paus Franciscus is een groot voorstander van deze dialoog. Drie dagen na
de conferentie bezocht Lucy hem voor de tweede keer, een bijzondere ontmoeting.
Vriendenbijdrage
Graag willen we je verzoeken om na te kijken of je je vriendenbijdrage voor 2019 al hebt
voldaan. We realiseren ons dat dit er gemakkelijk bij inschiet, vandaar deze ‘reminder’.
Hoe word ik vriend?
Vanaf € 10,- per jaar ben je Vriend van Maher en krijg je 2 x per jaar de nieuwsbrief.
Als je een periodieke gift voor een periode van minimaal 5 jaar wil doen krijg je van ons
een bevestiging daarvan in de vorm van een overeenkomst. Dat is voldoende om de gift
volledig aftrekbaar te laten zijn. Kijk op www.belastingdienst.nl
“My children are the Hope and the Leaders of tomorrow’s better India and they are going
to bring change in the world” – Sr. Lucy Kurien.
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020!

