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Tâm Thư
Kính gởi quý vị
-

lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

-

đại diện các đoàn thể, cộng đồng,

-

đại diện các cộng đoàn, giáo khu,

-

đại diện các nhóm hội từ thiện,

-

thân hào, nhân sĩ, các nhà hảo tâm.

Kính thưa quý vị,
Thảm họa môi trường tại 4 tỉnh miền Trung
do nhà máy thép Formosa gây ra hồi tháng
tư năm ngoái đã hủy hoại toàn bộ môi trường
biển gây nên thảm cảnh hàng triệu người dân các tỉnh miền Trung mất đi nguồn sinh sống. Về
phía nhà chức trách thì chẳng những thờ ơ, lãnh đạm với nỗi khổ của người dân mà còn tỏ thái
độ bao che cho kẻ thủ ác.
Cám cảnh trước nổi khổ của người dân miền Trung, cộng đồng Hòa Lan chúng ta, qua buổi họp
mặt khoáng đại vào ngày 30-10-2016 tại Nieuwegein, đã đồng lòng hỗ trợ và cùng đồng hành với
những đồng bào nạn nhân tại miền Trung.
Đợt công tác đầu tay đã được phát động cuối năm ngoái với kết quả tài chánh thu được là
€10.000 euro.
Qua tâm thư này, chúng tôi kêu gọi sự hưởng ứng của quý vị bằng cách thảo luận trong giáo hội,
- giáo khu, - đoàn thể, - cộng đồng, - ban nhạc, - hội nhóm từ thiện, v.v… của mình để gây quỹ
góp chung vào quỹ do cộng đồng phát động để tạo thành một quỹ tổng lực (bundel de kracht) của
cộng đồng Hòa Lan. Quý vị chuyển vào trương mục của cộng đồng
IBAN: NL16 INGB 0001 5086 64 với ghi chú “thương về miền Trung”.
Công tác đợt 2 này đã được khởi động từ đầu năm và sẽ chấm dứt vào tháng 9 năm nay.
Số tịnh tài thu góp được của từng đoàn thể, nhóm hội, chúng tôi sẽ chính thức công bố trong một
đêm đại nhạc hội sẽ được tổ chức với hình thức quy mô.
Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ là cộng đồng của chúng ta tuy nhỏ bé, nhưng là một cộng đồng giàu
lòng nhân ái đã được thể hiện qua nhiều nhóm, hội từ thiện, nỗi bậc nhất là năm ngoái vào lúc
đồng bào miền Trung vừa bị nạn môi trường, vừa gặp tai ương bão lụt. Số tịnh tài lần ấy chúng ta
có thể nhẫm tính lên đến trên dưới 50 ngàn euro.
bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
hay là
một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Chúng tôi vô cùng hân hoan chào đón sự hưởng ứng nhiệt liệt của quý vị, được như vậy cộng
đồng Hòa Lan chắc chắn sẽ là một trong những nguồn an ủi thiết thực đối vời những nạn nhân tại
các tỉnh miền Trung.
Trân trọng kính chào thân ái,
Nguyễn Hữu Phước
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