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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.

De Bijbel in een uur
Zondag 15 januari
in de St. Augustinus, om14:00 uur
Marijkesingel 24, Barendrecht
Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda
spelen hun muzikale voorstelling ‘De Bijbel in een uur’ in de
Sint Agustinusparochie.
In ‘De Bijbel in een uur’ komen in een hoog tempo vrolijke en
ontroerende Bijbelverhalen voorbij, van Genesis tot voorbij
Pasen.
Het verhaal ‘De krekel en de schildpad’ begint met het tsjirpen
van krekels in het gras, onder een hemel die steeds zwaarder
bewolkt raakt. Daarna volgt ‘Lekker buitje’, een actuele en
vrolijke hervertelling van het aloude verhaal over de zondvloed
en de ark van Noach. Dankzij de Gamma, Noachs doortastende
vrouw, een strak ontwerp voor de ark, een eigenwijze duif en
gezellige meezingers lukt het Noach, zijn familie en de dieren
om te overleven tijdens de deprimerende periode van
aanhoudende regen.
Het Nieuwe Testament komt voor het voetlicht met zeven
nieuwe kerstliedjes en ‘Zap-Lucas’, alle gelijkenissen van
Lucas in één nieuwe gelijkenis samen. Het programma eindigt
met het indringende paasverhaal ‘Naar Emmaüs’.
Kees Posthumus is verhalenverteller. Met zijn vroom en vrolijk
opnieuw vertelde Bijbelverhalen wil hij zijn publiek vermaken,
verrassen en tot nieuwe inzichten brengen.
Juul Beerda is accordeonist en levert zijn muzikale bijdrage aan
musicals, theaterprogramma’s en muziekgezelschappen.
Toegang: uw vrijwillige bijdrage.
U bent van harte uitgenodigd!

Week van Gebed om eenheid onder de christenen
In een aantal parochies wordt extra aandacht besteed aan de Week van
de Eenheid.
Hieronder vind u de diverse bijzonderheden per parochie.
Parochie H. Drie-Eenheid, Rotterdam Vreewijk
Zondag 15 januari, Oecumenische Gebedsdienst
in de Vredeskerk, Lede 117. Aanvang 10:00 uur
Let op: Er is op deze zondag géén viering in de H. Kruisvinding.

Parochie St. Augustinus, Barendrecht
Zondag 15 januari, Oecumenische Gebedsdienst
In de Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150. Aanvang 9:30 uur
Parochie St. Joris, Ridderkerk
Zondag 15 januari, VOOR Dienst (Oecumenische Gebedsdienst)
In de Levensbron, Jan Luykenstraat 10. Aanvang 16:00 uur.
Parochie O.L.V. van Lourdes, Rotterdam-Pendrecht
Woensdag 18 januari, Oecumenische Gebedsdienst
In de Open Hofkerk, Middelharnisstraat 153. Aanvang 19:00 uur
Let op: deze woensdagavond is er géén viering in de St. Bavo
Zondag 22 januari, Oecumenische Gebedsdienst
In de Credokerk, Scherpenhoek 5. Aanvang 19:00 uur
Woensdag 25 januari, Oecumenische Gebedsdienst
In de St. Bavo, Slinge 775. Aanvang 19:00 uur
Informatiebijeenkomsten,
na de zondagsviering

Van 30 september t/m 8 oktober

De organisatie wil u graag nader informeren
over deze federatieve bedevaart naar Lourdes.
Wij komen daarom gewoon naar u toe!
Op zondag 15 januari in de Emmaüsgangers
na de viering van 10:00 uur.
Op zondag 22 januari in de O.L.V. van Lourdes
na de viering van 10:00 uur
Op zondag 22 januari in de H. Drie-Eenheid
na de viering van 11:00 uur
Op zondag 29 januari in de St. Augustinus
na de viering van 10:30 uur
Op zondag 5 februari in de St. Joris
na de viering van 10:00 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

