Wat zijn onze activiteiten?
Onze activiteiten zijn gericht op het helpen en ondersteunen van hen
die daar zelf geen of weinig middelen en/of mogelijkheden voor
hebben. Dit doen wij ongeacht leeftijd, afkomst of geloof.
Het accent hierbij ligt op Lepra en/of tuberculose of daarmee verwante
aandoeningen. Maar ook anderen die in nood zijn en hulp behoeven
kunnen door ons worden ondersteund.
Wij werken op individuele basis, gezamenlijk of in samenwerking met
de verschillende internationale Jurisdicties (afdelingen).
Acties nationaal zijn acties waarbij wij geld inzamelen
voor een bepaald doel. Maar ook wandelen met hen
die in een zorginstelling wonen, een museum
bezoeken, kortom “omzien naar een ander”.
Internationaal worden er in de verschillende Jurisdicties verschillende
acties ontwikkeld al dan niet in samenwerking met elkaar.
En dragen wij gezamenlijk bij aan een gezamenlijk gekozen project.
Acties, Charity gaat niet om groot of klein. Het gaat over rekening
houden met de ander, iets doen voor de ander, over leven en over
mens zijn. Iedereen heeft het recht op een toekomst, op bestaan.
Kennis maken, meer weten? Een goed idee, loop een periode mee.
Kijk, luister en ervaar. Bevalt het dan wordt je lid, past het niet dan ben
je een ervaring rijker. Kijk voor informatie op www.saintlazarus.nl
Of stuur een email naar: info@saintlazarus.nl
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Wie zijn wij
Wij zijn een groep mensen, jong en oud, die naast de dagelijkse
werkzaamheden tijd vrij willen maken om te investeren in
vrijwilligerswerk. Niet zomaar vrijwilligerswerk maar vrijwilligerswerk
met een achtergrond, vanuit een overtuiging en met gevoel voor
geschiedenis en respect voor de ander.
Geschiedenis
De Orde is een van de Ridderorde die in de tijd van de kruistochten de
ondergang van het Koninkrijk Jeruzalem heeft overleefd. De Orde is
daarmee een van de oudste Europeesche Ridderorden. Sinds de
oprichting in de 12e eeuw hebben leden zich gewijd aan twee idealen
te weten: Hulp aan mensen die lijden aan lepra en het staan voor het
Christelijke geloof.

Weliswaar kent de Orde
sinds 1921 geen militaire
activiteiten meer maar de
militaire accenten zijn
bewaard gebleven.
Denk hierbij aan het
dragen van het uniform,
aan promotie en aan
onderscheidingen.

Belangrijk
Voor ons is belangrijk dat gelden en goederen daar terechtkomen
waar ze voor zijn bedoeld. Wij vragen terugkoppeling, foto’s van
onze projecten en wij bezoeken ze ook. Voor ons een goede
manier om een vinger aan de pols te houden.
Bijeenkomsten
Jaarlijks zijn er voor de leden en hun eventueel gasten
verschillende bijeenkomsten zoals: sociale evenementen,
jaarbijeenkomsten, Charity activiteiten en een Investituur.
Investituur
De Investituur gaat vaak samen met een kerkelijke dienst. Tijdens
deze dienst, die open is voor leden en niet leden, wordt door de
leden, de ordemantel gedragen. De mantel vertegenwoordigd de
gedachte: “iedereen is gelijk”. Na afsluiting van de kerkdienst
volgt de Investituur en komen de militaire accenten meer tot
uiting. Nieuwe leden worden geïnstalleerd, anderen worden
gepromoveerd of ontvangen een specifieke waardering voor hun
inzet. De officieren van dienst dragen tijdens de Investituur geen
mantel waardoor hun rang en positie zichtbaar is.
Wat zijn de kosten
Het lidmaatschapsgeld bedraagt nog geen 13 euro per maand.
De aanschaf van de mantel bij intreding bedragen 150 euro..
Past het wel bij mij?
Misschien is het even wennen, de mantels, de onderscheidingen,
etc.
Maar na een tijdje zegt u ook ”die mantel past ons allemaal”.

