
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extra editie - juni 2020  E-mailnieuwsbrief Parochie Heilige Augustinus jaargang 1 nummer 6 

Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee? 

 

 

Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativiteit en veerkracht 

zien. Op allerlei manieren wordt digitaal contact gezocht met kerkleden om er voor elkaar te zijn. De kerken 

doen daarmee fantastisch werk dat veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt. 

 

Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online 

als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat 

we dit samen kunnen! 

 

Namens de Parochie Heilige Augustinus zou ik u dan ook willen vragen om voor onze gemeenschap te bidden, 

om te zien naar elkaar en ons te steunen door een gift. Zodat wij in de anderhalve-meter-samenleving samen 

kunnen blijven doen wat we zo graag willen doen: omzien naar elkaar.  

Wilt u een extra gift overwegen? Daarmee ziet u immers ook om naar dat kerklid dat het moeilijk heeft.  

 

Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee? 

Stort dan vandaag nog uw bijdrage op NL30RABO0319719081 t.n.v. R.K. Parochie Heilige Augustinus 
o.v.v. extra gift corona 

 

Alvast heel hartelijk dank! 

 

Pastoor Joost Jansen Pastor Isabel van Baal Pastor Frank van Roermund 
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Beste Parochianen, 

 

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder 

kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. 

 

Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of 

diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het om-

zien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders 

vormgegeven worden dan voorheen.  

 



 

 

 

  
 
 
 

 

  

Ook ons parochiecentrum De Rots blijft voorlopig tot 
en met 31 augustus 2020 gesloten. U kunt bij vragen 
over het parochiecentrum contact opnemen met  
Petra van Rijsingen via:  
coordinator@parochieheiligeaugustinus.nl  
 
Vragen aan het pastoresteam kunt u stellen via: 
secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl 

Kent u iemand die de nieuwsbrief nog niet  
ontvangt maar ook graag op de verzendlijst wil  
komen?  
 
Stuur een mail naar: 
secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl  
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Nieuwsbrief ontvangen? 

 

Parochiecentrum 
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Hoe werkt mijnRKK app? 

Lezers van deze nieuwsbrief 
worden uitgenodigd door de 
eigen parochie om lid te wor-
den van de besloten groep 
van de eigen parochie.  

Houdt uw email dus de       
komende week in de gaten! 

Downloaden de App 

De app is zowel vanuit de 
App Store van Apple als de 
Play Store (Android) te 
downloaden op uw telefoon 
of tablet.  

De app werkt niet op uw 
vaste computer.  

Downloaden is gratis.  

Ook voor het gebruik van de 
app zijn geen kosten ver-
schuldigd. 

Na het installeren van de 
app op uw telefoon opent u 
de app. 

Daarna volgt u de stappen 
uit de handleiding (zie de bij-
lage). 

Parochianen zien enkel de 
omgeving van hun eigen   
parochie. 

 

MijnRKK is een instrument dat bijdraagt aan de communicatie binnen de parochie.  
Zeker in deze tijd is het belangrijk dat de parochie met u in contact blijft.  

In deze app is het mogelijk om, in de besloten kring van de eigen parochie, berichten 
met elkaar te delen, niet alleen van de parochie naar parochianen maar ook tussen 
parochianen onderling, om hulpvragen door te geven, maar ook om lezingen en over-
wegingen te delen etc.  

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft de basis voor MijnRKK-app gelegd en be-
schikbaar gesteld aan alle parochies. De app is vervolgens op maat door ons gevuld.  

 

Wat vindt u in deze app? 

Agenda    hier treft u de data van evenementen of kerkdiensten 

Nieuws uit de parochie  de laatste nieuwtjes 

RKK Nieuws een automatische feed van berichten van de landelijke 
RK-kerk 

Woord van de Pastoor  wisselende inspirerende teksten 

Om eens rustig na te lezen preek van voorgaande weken, interessante verhalen 

Hulp gevraagd  een rubriek waarin de parochianen een hulpvraag kunnen 
achterlaten en waarop andere parochianen kunnen rea-
geren 

Even praten met elkaar  een rubriek waarin parochianen gewoon eens contact met 
elkaar kunnen zoeken 

Contact info    de gegevens van de parochie 

Website    u komt direct op onze website 

Media    foto’s van evenementen  

Privacy-disclaimer hierin staat vermeld op welke wijze mijnRKK omgaan met 
de persoonlijke gegevens en waarvoor de gebruiker toe-
stemming geeft 

Handleiding   beknopte informatie over het gebruik van de app 

 

 

  

Parochie introduceert de  

MijnRKK – app 
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