.

Tisztelt Olvasó! Kedves Barátunk!
Felhívjuk szíves figyelmét a Hollandiai Magyar Szövetség lent közölt híreire. Amennyiben
barátai, ismerősei között vannak olyanok, akik szívesen olvasnák a Hírlevelet, kérjük küldje
nekik tovább ezt az emailt.
Feliratkozás: küldjön egy emailt a következő email címre:
federatio_hollandia@yahoo.com
Szíves üdvözlettel,
A Hollandiai Magyar Szövetség Vezetősége
http://hongaarsefederatie.nl/
https://www.facebook.com/HollandiaiMagyarSz/
KÉRJÜK TÁMOGASSA A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG MUNKÁJÁT
Köszönjük Kedves Olvasóinknak a Hollandiai Magyar Szövetség számára elküldött
adományokat. Ezen anyagi támogatásuk teszi lehetővé, hogy munkánkat évről-évre tovább
folytassuk.
Továbbra is várjuk támogatásukat munkánk folytatása érdekében. Sok kicsi sokra megy!
A ’bijdrage’ megnevezéssel átutalt összegek levonhatók az adóalapból.
St. Hongaarse Federatie, Utrecht
IBAN: NL81 INGB 0002304058.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Örömökben Gazdag Boldog Új Évet Kiván a
Hollandiai Magyar Szövetség Minden Kedves Olvasójának.

1) ISTENTISZTELETEK
Vianeni Magyar Otthon
December
Ádvent 1. vasárnapja, december 3, 14.30-kor. Úrvacsorás Istentisztelet.
Ádvent 2. vasárnapja, december 10, 13.30-kor Istentisztelet. Utána a Mikes Kelemen kör tart
összejövetelt.
Ádvent 3. vasárnapja, december 17, 14.30-kor Istentisztelet.
Ádvent 4. vasárnapja, december 24. A Magyar Otthon zárva van.
December 25-én, Karácsony első napján, (hétfőn) lesz 14.30-kor Karácsonyi Istentisztelet
Úrvacsora osztással, szeretetvendégséggel. Süteményt, harapnivalót szívesen fogadunk és
megosztjuk egymással. Ünnepeljünk együtt.
Zwolle - magyar református istentisztelet
A december 24-i zwollei magyar istentisztelet 15 órakor kezdődik, amelynek keretében a
hívek úrvacsorával is élhetnek.
Szolgálattevő lelkészek:Éles Éva, Éles Ferenc, és Hermán M. János. Karácsonyi
kántálókat énekel Rostás Kriszta Timea.
Helyszín: Zwolle lutheránus temploma, Koestraat 2-4, a Fundatie múzeum mellett.
Istentisztelet után hagyományos szeretetvendégségre kerül sor. Mindenkit hívunk és várunk a
magyar-holland nyelvű istentiszteletre.
A szervezők nevében áldást, békességet kíván: dr. Hermán M. János nyugalmazott
lelkipásztor
Hongaarse Protestantse eredienst in Zwolle
De volgende Hongaarse dienst in Zwolle van 24 december zal ook om 15.00
Plaats: Zwolle Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, (ingang aan de achterkant Potgietersingel, naast
Museum De Fundatie).
Ook zal er naar oud gebruik een ontvangst zijn, waar onder het genot van een kopje
koffie/thee ontmoeting kan plaats vinden..
We nodigen u hartelijk uit om deze Hongaars-, Nederlands-talige dienst mee te maken.
Namens de organisatie wens ik u allen zegen en vrede,
dr. Hermán M. János emeritus predikant.
Hágai Magyar Református/Protestáns Gyülekezet - Hongaarse Protestants Christelijke
Gemeente Den Haag
Kedves Testvéreink! Kedves Barátaink!
Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!

A Hágai Magyar Református / Protestáns Gyülekezet szeretettel vár mindenkit a
KARÁCSONYI istentiszteletre.
Időpont: december 17, vasárnap, 12 óra, kétnyelvű, magyar-holland
Helyszín: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, Den Haag / Hága
BEJÁRAT: ha a gótikus fa kapuk már zárva vannak, akkor az AMELLETTI sötétkére festett
ajtónál kell csöngetni, illetve bejönni.
Igét hirdet: Dr. Tóth Miklós, ref. lelkész
Az úrvacsorai szertartást végzi: Van Bolhuis-Szabó Emőke, ref. lelkész
Gyermekistentiszteletet tart: Paál Károly, ref. lelkész
Orgonál: Hegyi Barnabás
A istentisztelet keretében fellép a Hágai Magyar Énnekkar, Hegyi-Markolt Orsolya
vezetésével.
Az egészen kicsi gyermekek számára gyermekfelügyeletről gondoskodunk.
SZERETETVENDÉGSÉG
Minden istentisztelet után alkalmunk van személyes beszélgetésre, baráti együttlétre, egy-egy
csésze kávé és magyar sütemények élvezete mellett.
Kérjük testvéreinket, hogy süteményekkel járuljanak hozzá a szeretvendégséghez.
Üdvözlettel,
Csanády Ágnes
Az esemény meghívóját illetve a további közleményeket, a mellékletként csatolt,
magyar-holland nyelvű tájékoztatóban olvashatják.
Szintén mellékletben csatoljuk a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó
Szolgálat elnökségének karácsonyi körleveleit.
Katolikus Szentmisék
Hága
Karácsonyi Szentmise – Hága
2017. december 26-án, Karácsony másnapján Főünnepi Nagy Szentmise lesz 12.30 órai
kezdettel az "Onbevlekt Hart van Maria" templomban (Marlotkerk), amit Havas István
piarista atya celebrál. A Hágai Magyar Énekkar műsorát és Betlehemes játékot tekinthetnek
meg a kedves hívek.
Cím: Bloklandenplein 15, 3594 CK Den Haag.
A szentmise után szeretetvendégséget tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk.
(Magyaros) süteményeket lehetőség szerint szívesen fogadunk.
A templom megközelíthető a hágai Centraal Station-tól a 24-es autóbusszal Mariahoeve
irányába illetve a 6-os villamossal, Leidschendam Noord irányába, Hofzichtlaan megállónál
kell leszállni.

Következő szentmise január 7-én 12.30-kor, Vízkereszt, Főünnep. Ton Peters ofm. Atya
celebrál.
Rotterdam
Január 7-én, 15.00-kor, Vízkereszt, Főünnep. Ton Peters ofm. Atya celebrál.
Cím: Una Sancta, Karel Doormanstraat 337. 3012 GH Rotterdam Centrum.
2) HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR
Első Mikes-összejövetel a következő évben: 2018. január 14 és február 11. (egyben évi
közgyűlés) Kérünk, légy szíves, jegyezd fel ezeket a napokat naptáradba.
Évi anyagi hozzájárulás Az évi anyagi hozzájárulás összege: 50 euró, ez 4,17/hó euró. Kérünk
mindenkit, hogy lehetőségei szerint további adományokkal támogassa Körünket.
A vianeni Magyar Otthon megközelíthető: Utrechtből a 74-es távolsági autóbusszal, amely
vasárnaponként minden óra 26 és 56 perckor indul a pályaudvar melletti állomásról.
Vianenben a Mariënhof megállónál kell leszállni.
Szeretettel várunk Benneteket.

3) AZ AMSZTERDAMI HUNGARIA CLUB ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGE
A Hungaria club 1929 2017. december 16-án, szombaton tartja az évzaró, ünnepélyes
karácsonyi összejövetelét vacsorával, zenével tánccal. Klub-esténken a Váradi-Lakatos trio
muzsikál.
Mindenkit szeretettel várunk 19.00 óratol 24.00 óraig.
Helyszín: Buurtcentrum De Evenaar, Kometensingel 189, 1033 BE Amsterdam-Noord

4) AMSZTERDAMI MAGYAR SZALON
„Kedves Hírlevélolvasók,
Az alábbiakban az Amszterdami Magyar Szalon következő programjáról olvashatnak.
„2018. január 21-én a magyar irodalom holland fordítóival tervezünk pódiumbeszélgetést,
kivételesen holland nyelven.”
További információ a Magyar Szalon oldalán http://magyarszalon.nl/, illetve a következő
hírlevelünkben olvasható.
„De volgende Salon is gepland voor 21 januari, met Nederlandse vertalers van Hongaarse
literatuur, in het Nederlands.”
Meer informatie: http://magyarszalon.nl/

5) ÖSSZEURÓPAI ALÁIRÁS GYŰJTÉS A NEMZETI KISEBBSÉGEK
JOGAINAK BŐVITÉSÉÉRT
Önnek egy percet, a határon túl élő magyaroknak egy életre szóló jogokat jelent:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/
A fenti linken található polgári kezdeményezéssel arra kérjük az EU-t, hogy javítsa a nemzeti
és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét nyelvi, oktatási, kulturális kérdésekben,
a regionális politikában, a kisebbségek európai parlamenti jelenlétének kérdésében, a
diszkriminációellenesség, a médiaszabályozás és a támogatáspolitika területén.
Mit jelent ez az Erdélyben, a Délvidéken, Kárpátalján, Felvidéken, a Kárpát-medencében
kisebbségben vagy szórványban/diaszpórában élő magyarok számára? Többek között
lehetőséget az anyanyelvi oktatásban való részvételre, a regionális jogi és politikai
képviseletre és szabad anyanyelv használatot. Mindezt az egyenlőség jegyében. Tegyünk érte
együtt!

6) DEBRECENI NYÁRI EGYETEM
„Kedves Barátunk!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Debreceni Nyári Egyetem 2018. évi kurzusairól szóló
információk már megtalálhatók a honlapunkon: http://nyariegyetem.hu/kurzusaink.php
Reméljük, hogy hamarosan újra találkozunk Magyarországon!
Üdvözlettel:
a Debreceni Nyári Egyetem munkatársai
https://www.facebook.com/nyariegyetem/
Debreceni Nyári Egyetem
Debrecen Summer School
Sommeruniversität Debrecen
E-000132/2014
Dear Friends,
We are pleased to announce that the information package on our courses offered in 2018 is
posted at our website:http://nyariegyetem.hu/kurzusaink.php
We hope to see you again soon in Hungary!
Best regards,
Staff of Debrecen Summer School”
7) HIRDETÉS
„Három dolgozó fiatalember takaritónőt keres lakásukba az amszterdami De Pijp negyedben.
Jó lenne ha a magyar nyelven kívül hollandul vagy angolul is értene egy kicsit. Olyan
személyre gondolunk, aki nem ijed meg egy kis rendetlenségtől, kitakarítja a lakást, kivasal
egy-két inget és néha főz nekünk valami finom magyar ételt. Amennyiben érdekli az állás,
kérem írjon egy pár sort az alábbi e-mail címre: burger94@hotmail.com”

8) SZMVSZ FELMÉRÉS
„A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetségét jó ideje foglalkoztatja az elmúlt években
Székelyföldre igencsak jellemző nagyfokú elvándorlás, elnéptelenedés, munkaerőhiány.
Tudjuk, a helyzet, és annak megoldása sem egyszerű – de valamit tennünk kell. SZMVSZként felméréseket és elemzéseket próbáltunk készíteni, javaslatcsomagokat próbáltunk
összeállítani gazdasági, oktatási, stb területekre reflektálva, a helyzet orvoslása, legalábbis
mérséklése érdekében, eleddig nem sok sikerrel.
Nemrégiben készítettünk egy kérdőívet, amely célközönsége olyan romániai magyarok
lennének, akik kivándoroltak, esetleg tartósan munkát vállaltak külföldön (a felmérés
szempontjából nem meghatározó hogy valaki mennyi ideje ment ki, esetleg egyáltalán
valamikor haza szeretne-e jönni).
Ennek a felmérésnek a népszerűsítéséhez szeretnénk ezennel az Önök segítségét kérni, annak
minél több, érintett általi kitöltetése érdekében.”
A felmérésük címe:
https://docs.google.com/forms/d/1oy9Zspd_cGxxLyYFF5PhN5MKkKfWzkSxK8Tx4Bflhkk

9) KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK
Hálásan köszönjük Kedves Olvasóinknak a Szövetség számára elküldött adományokat. Ezen
anyagi támogatásuk teszi lehetővé, hogy munkánkat évről-évre tovább folytassuk.
A Hollandiai Magyar Szövetség vezetősége.
Hartelijk dank voor de ondersteuning van ons werk door Uw giften.Het bestuur van de
Hongaarse Federatie in Nederland.

