Onderwerp(en): De eerste Nieuwsbrief

Allerheiligen / Allerzielen
Abdijdag
Rommelmarkt / Fancy Fair
Parochiebladen
Geen Nieuwsbrief meer / Suggesties

De eerste Nieuwsbrief
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
presenteren wij u onze Nieuwsbrief. Dit kunnen berichten zijn die voor de hele federatie van
toepassing zijn, maar ook lokale berichten die voor u interessant kunnen zijn.

Allerheiligen / Allerzielen

In diverse vieringen eren wij de heiligen en herdenken wij onze dierbare overledenen.
Tijdens deze vieringen worden, met name, de overledenen van het afgelopen jaar herdacht, maar
is er ook ruimte voor een ieder om een of meerdere dierbare overledenen te herdenken.
Zaterdag 1
november

Allerzielen in’t Licht
19:00 – ca. 21:30 uur

Zondag 2
november

Allerheiligen/Allerzielen
Huize Maasveld
9:30 uur
Emmaüsgangers
10:00 uur
St. Bavo (O.L.V. van Lourdes)
10:00 uur

Zaterdag 8
november

St. Joris
10:00 uur
St. Augustinus
10:30 uur
H. Kruisvinding (H. DrieEenheid)
11:00 uur
Allerzielen
10:00 uur

Begraafplaats Vredehof
Lagendijk 112
2981 EN Ridderkerk
Maashaven Oostzijde 115
3072 HS Rotterdam
Reyerdijk 67
3079 NC Rotterdam,
IJsselmonde
Slinge 775
3086 EZ Rotterdam,
Pendrecht
Hovystraat 64
2982 PE Ridderkerk
Marijkesingel 24
2991 BK Barendrecht
Beukendaal 2
3075 LG Rotterdam, Vreewijk
Zuiderbegraafplaats
Slinge 50
3084 EB Rotterdam

Abdijdag
dinsdag 11 november
Een abdijdag is een dag, - een beetje als in een
klooster, een abdij; daar komt het woord natuurlijk ook
vandaan, - een dag van stil worden, bezinning, gebed,
samen eten en lezen, los van de hectiek van alle dag,
opgenomen in de religieuze ruimte van de kerk.
Deze dag wordt opgebouwd rond drie gebedsmomenten,
te weten om 10.00 uur, 12.30 uur en 15.30 uur.
Na de viering van 13.30 uur is er een
gemeenschappelijke lunch, in stilte.
Verder zal er tijd worden ingeruimd voor verdieping en
overweging.
Locatie:

Emmaüsgangers, Reyerdijk 67, 3079 NC Rotterdam

Inschrijving bij Ton Halin, vrijdag voor de abdijdag: ton.halin@hetnet.nl

Kerstmarkt / Rommelmarkt / Fancy Fair in St. Augustinuskerk
21 en 22 november
Gaat het een traditie worden? Opnieuw organiseert de Augustinusparochie
in de kerk een kerst-/ rommelmarkt.
De opbrengst gaat deels naar de Voedselbank Barendrecht die dit jaar 10
jaar bestaat en een extra bedrag heel goed kan gebruiken. Het andere deel
is bestemd voor de parochie zelf.
Op vrijdag en zaterdag bent u van harte bij ons rond te snuffelen.
Misschien vindt u iets wat u kunt gebruiken of mooi vindt. Ook als u niets
nodig hebt bent u van harte welkom. We maken er twee gezellige dagen
van.
Wilt u sponsoren of heeft u bruikbare, goed verkoopbare spullen die u wilt aanbieden, neem dan
contact op met het parochiesecretariaat op maandag en woensdag tussen 9.30 en 11.30 uur of
vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur.
Telefoonnummer 0180 – 615903 of staugustinus@hetnet.nl
De Kerst- / Rommelmarkt is op:
Vrijdag 21 november:
van 14:00 – 18:00 uur
Zaterdag 22 november: van 10:00 – 16:00 uur
Adres: Marijkesingel 24, 2991 BK Barendrecht

Parochiebladen
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiebladen:
H. Drie-Eenheid
Samen-Vinding
St. Joris
Drempelpost
St. Augustinus
Paddenstoel
Emmaüsgangers
Zie Website
O.L.V. van Lourdes
Samen-Vinding

Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
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