Eggobrief 11 juni 2019
Met tweede Pinksterdag is weer de gewone
ijd door het jaar begonnen. In de liturgie
vieren wij deze dag de gedachtenis aan Maria Moeder van de Kerk. De gedachtenis aan Maria
wordt nu ook nadrukkelijk verbonden met Pinksteren om de rol van Maria bij het begin van de
Kerk aan te geven.
In dankbaarheid aan Maria onze voorspreekster, wil ik u ook bedanken voor uw steun aan onze
zaak, voor uw gebed en goede gedachten aan ons.
De jaarcijfers zijn rond. Het afgelopen jaar (2018) heeft
de Stichting Eggo van Egmond (abdijwinkel/kaarsenmakerij)
een redelijk netto resultaat behaald. Genoeg om de kosten
te dekken en de abdij van een inkomen te voorzien. Dank
dat u ons dat gunt en trouw uw producten bij ons haalt.
Ook hartelijk dank namens de vrijwilligers en medewerkers.
(Boekje ‘Maria die de knopen ontwart’ is te koop in de
winkel)

Voor het tweede halfjaar zetten wij de koers ‘terug naar stilte’ voort. Ons doel is nog steeds
om als stichting een venster te zijn van de abdij om mensen te stimuleren en inspireren tot
een zinvol en levendig (stil)leven. Tegelijkertijd is de stichting ook een inkomstenbron van de
abdij.

Agenda

Middagconcerten in juli en
augustus op de zaterdagen.
14.30 u – 15.15 u.
Gratis entree!
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Zeer muzikaal geschoolde mensen uit onze regio hebben zich enthousiast bereid verklaard om
Middagconcerten te geven. Helaas heb ik geen budget om ze naar hun waarde te belonen.
Maar deze fantastische mensen willen u en de abdij graag ten dienste staan. De entree is
daarom ook gratis.

Lectio Divina in de Abdij van
Egmond.
Elke laatste woensdag van de
maand vanaf september.
Entree gratis. 10.30 u – 12.00 u
Wie helpt: Ik ben op zoek naar een sponsor of sponsors voor onze activiteiten. Voor het
komend halfjaar en het 1e kwartaal 2020 heb ik al een redelijk programma. Naast dat mensen
bereid zijn om hun lezingen alleen tegen onkosten vergoeding te verzorgen zijn er ook kosten
voor de PR, drukken van boekjes, voor de consumptie, vergoeding van de inleiders etc. Uw
bijdrage helpt om de entree voor iedereen toegankelijk te maken. Voor meer informatie
boeken@abdijkaarsen.nl

De nieuwe website in de lucht: >>

Hebt u vragen aan mij en of wilt u uw talenten inzetten en met ons mee werken om mensen te
stimuleren, inspireren op hun zoektocht naar een zinvol leven: Werken in de kaarsenmakerij,
of als gastheer/gastvrouw, conciërge? Neem dan contact met mij op boeken@abdijkaarsen.nl
of tel. 072-5062786.
Een gezegende tijd door het jaar toegewenst.
Broeder Steve
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