Onderwerp(en):

 Kerstvieringen in de St. Augustinuskerk

MET toegangskaarten voor de Kerstavond

 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.

Wij vieren Kerstmis dit jaar helemaal
in onze eigen vertrouwde
St. Augustinuskerk
Jarenlang vierden wij de Kerstgezinsviering en de
Nachtmis in de Triomfatorkerk. Het
parochiebestuur en de pastoraatsgroep hebben
besloten om het dit jaar weer in ons eigen
vertrouwde kerk te doen.
De redenen waarom wij dit doen willen wij u niet
onthouden.
De eerste reden is dat het aantal kerkbezoekers
op kerstavond langzaam terugloopt. De tweede
reden is dat het van de Triomfatorkerk te duur
werd. De derde reden is, en zeker niet de minst
belangrijke, is dat je Kerstmis toch het liefst
“thuis” in eigen omgeving viert.

* Toegangskaarten Kerstavond
De ruimte in onze eigen kerk is wat beperkt en
toch willen wij graag iedereen een plekje geven.
Wij willen voorkomen dat wij “nee” moeten
zeggen omdat de kerk vol is. Daarom is besloten
dat er voor de beide vieringen op Kerstavond
toegangskaarten worden uitgegeven.
De toegangskaarten voor de Kerstgezinsviering en
de Nachtmis zijn te verkrijgen nà de viering op
zondag, de Adventsvesper op dinsdagavond of op
het parochiesecretariaat.
U kunt natuurlijk ook bellen en mailen naar het
secretariaat, zodat de kaarten voor u klaarliggen.
Tel:
0180-615903
E-mail: staugustinus@hetnet.nl
Open op: maandag, woensdag: 09:30-11:30 uur
vrijdag: 11:00-12:00 uur

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. Joris

Emmaüsgangers
St. Augustinus

O.L.V. van Lourdes

Wilt u het Maria Magdalenamagazine (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

