Onderwerp(en):

 Meimaand, Communiemaand
 Kindervakantieweek 2016
 Jubileum concert CFIJ
 Meimaand, Mariamaand: rozenkrans bidden
 Nieuws van de parochies / websites
 Geen mail meer ontvangen / suggesties

Geachte mevrouw/mijnheer,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.

Meimaand, 1e Communiemaand
De Meimaand staat bekend als Mariamaand (zie verderop), maar
we kunnen ook zeggen dat de Meimaand de 1e Communiemaand
is.
In twee parochies van de federatie is de 1e Communie al gevierd
(10 april in St. Augustinus en op 8 mei in de O.L.V. van Lourdes)
en hebben kinderen vol enthousiasme voor het eerst aan de
maaltijd van de Heer mogen deelnemen.
De komende twee zondagen kunt u dit mooie feest voor de
kinderen, maar ook voor u, nog bijwonen. Wij nodigen u dan ook
van harte uit.
Zo laten we zien dat we samen kerk zijn en dat we ons geloof
doorgeven aan de jeugd. Met uw aanwezigheid steunt u hen.

Zondag 22 mei
10:00 uur

Zondag 22 mei
11:00 uur

Zondag 29 mei
10:00 uur

Emmaüsgangers
Bandeloodijk 320
IJsselmonde

H. Drie-Eenheid
Beukendaal 2
Vreewijk

St. Joris
Hovystraat 64
Ridderkerk

Kindervakantieweek 2016
Het is gelukt! Drie jonge mensen hebben zich als spelleiding
opgegeven, Lizianna, Rebecca en Rolfjuriën, 1 kokkin Dicky en de
tussenpersoon Raymon. Daarmee is de leiding compleet want
Roos, Stefan en Yvonne waren er al eerder bij. En natuurlijk zijn
we meteen met de voorbereidingen begonnen. Iedereen heeft er
weer zin in. De spelleidng zorgt voor het eigen programma; de
kooksters denken na over wat, hoeveel op welke dag; de
tussenpersoon krijgt informatie over de kinderen, het kamphuis
enz. enz. Want hij heeft de zorg voor medicijnen, boodschappen,
schoonmaak en de communicatie tussen spelleiding, kookstaf en
kinderen. Uitdagende klus vind hij. En wij, de thuisblijvers Tiny en
Marianne, zijn op zoek naar fondsen, doen huisbezoek, regelen
bus en uitje voor de laatste dag enz. enz. Dit jaar keren we terug
in Kamphuis De Heidebloem in Schaijk. De eerste week van de
zomervakantie gaan ze er heen. En natuurlijk kunt u ook weer
meedoen. U kunt een kind sponsoren voor 10 euro. Van dat
geld betalen we dan het uitje. Een groot pretpark is veel te duur
maar er zijn genoeg leuke speelplekken waar je terecht kunt. Doet
u weer mee? U kunt een envelopje geven aan Tiny van Raaij of
Marianne Schouten, of u kunt het overmaken op:

Van de redactie
Dit artikel is helaas niet in het
laatste MMM terecht gekomen.
De organisatie krijgt altijd veel
positieve respons op deze
activiteit. Bovendien zijn uw
bijdragen al in de begroting van
de kindervakantieweek
opgenomen.
Daarom uw speciale aandacht
hiervoor.

NL89 INGB 0007 8805 41 t.n.v. IPCI Parochie H.Kruisvinding &
De Doortocht Rotterdam o.v.v. kamp 2016.
Het was zo’n succes in eerdere jaren dat we deze aanvraag er
maar in houden.
Werkgroep Diaconie

Help door een kind te
sponsoren!

Jubileumconcert ‘The Circle of Life’
van het Christelijk Fanfarecorps
IJsselmonde
Het CFIJ bestaat 120 jaar,
dit wordt gevierd met een spectaculair
concert!

Zaterdag 28 mei
Aanvang 19:30
Locatie: de Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320
Toegang: gratis

Meimaand, Mariamaand
De maand mei (en ook oktober) is toegewijd aan de Maria, de
moeder van Jezus.
In deze maand wordt het rozenkransgebed met meer aandacht
en toewijding gebeden. Zo vragen wij om steun bij Maria en
vereren wij haar.
Binnen de federatie zijn er diverse gelegenheden waar u zich bij
kunt aansluiten voor deze Mariadevotie.
Woensdag 18 en 25 mei
18:45 Rozenkransgebed
St. Bavo
Slinge 775

Woensdag 18 en 25 mei
19:00 Mariaviering
H. Kruisvinding
Beukendaal 2

Maandag 23 en 30 mei
09:00 uur Rozenkransgebed
Emmaüsgangers
Bandeloodijk 320

Parochienieuws / -websites.
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid
St. Augustinus

Emmaüsgangers

St. Joris
O.L.V. van Lourdes
Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen

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
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

