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Boetevieringen
Advent vespers
Kerstconcert
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.

Woensdag 7 december

Boetevieringen

St. Augustinus
10:00 uur
Marijkesingel 24
Barendrecht
Deze viering is in combinatie met de
seniorenviering.

We zijn op weg naar Kerstmis.
We bereiden ons voor op de komst van Jezus.

O.L.V. van Lourdes
St. Bavo
Slinge 775

19:00 uur
Rotterdam

Donderdag 8 december
H. Drie-Eenheid
H. Kruisvinding
Beukendaal 2

19:00 uur
Rotterdam

Zaterdag 10 december
St. Joris
Theresiakapel,
Donckselaan 10A

Een goed (oud) gebruik om je voor te bereiden op een
hoogfeest was (en is) de biecht. Overdenken wat je
allemaal niet zo goed hebt gedaan en daar vergiffenis voor
vragen.
Tegenwoordig is de persoonlijke biecht wat in onbruik
geraakt maar als alternatief is er de (gezamenlijke)
boeteviering.
Na de boeteviering bestaat alsnog d mogelijkheid tot een
persoonlijke biecht.

19:00 uur
Ridderkerk

Maandag 12 december
Emmaüsgangers
Bandeloodijk 320

10:00 uur
Rotterdam

Oecumenische Adventsvespers
op 6, 13 en 20 december
In de St. Augustinuskerk
Marijkesingel 24 te Barendrecht
Biddend elkaar ontmoeten en samen toeleven naar Kerstmis.
De maaltijden en vespers zijn op dinsdag 6, 13 en 20 december.
De maaltijd begint om 18:15 uur,
inloop vanaf 18:00 uur.
De vesper is om 19:30 uur tot ongeveer 20:00 uur.
U kunt zich voor de maaltijd opgeven via de intekenlijst achter in
de kerk of via vandoorn@hetnet.nl

10 December 2016
Kaarten in de voorverkoop € 5,00 verkrijgbaar bij Mavis op telnr. 06-23448099
Inspreken mag! Aan de deur € 7,50. Gratis chocolademelk met een letter. Thee en koffie.
Inloop concert 18:30. Start 19:00 tot 21:30 uur.
Een benefiet NL-Soul concert om de kerk een extra steun in de rug te geven.
Er worden twee hoofdprijzen verloot. Loten zijn voor € 1,00 per stuk verkrijgbaar.
De kerk is in kerstsferen versierd.

Parochienieuws / -websites / Federatiemagazine
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, klik op het logo.

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

