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Activiteiten komende week:
Collecte De Grote Slag
Avondgebed in St. Augustinus
Gebed Sant’Egidio
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.

Collecte De Grote Slag

Weekend 11/12 februari
De Grote Slag is een jaarlijkse geldinzameling voor
concrete doelen. Alle parochies in de regio Rijnmond
nemen hieraan deel. Zo bekommert de katholieke kerk
zich om mensen in onze eigen leefomgeving. Mensen
die het moeilijk hebben.
De Grote Slag kan het verschil maken voor een kind met
opgroeiproblemen of een oudere medemens in zijn laatste
levensfase. De Grote Slag steunt tientallen projecten voor
mensen in moeilijkheden.
Het gaat om eenvoudige hulp; een dagje uit voor vrijwilligers
of een bloemetje naast het bed. Vaak dingen die
niet uit andere middelen betaald kunnen worden.

Zaterdag en zondag is de collecte in de
kerken van Regio Rijnmond.
Wij vragen u om ook een duit in het
zakje te doen.
Ook is uw bijdrage welkom op
IBAN NL32 INGB 0007 2699 82
t.n.v. Collecte De Grote Slag 2017

Avondgebed in de St. Augustinus
Maandag 13 februari om 19:30 uur

Als je goed luistert, spreekt elk verhaal.
Het is momenteel nog ‘de maand van de spiritualiteit’.
Het meditatieve avondgebed op maandag 13 februari
verbindt de schriftlezing van de dag met de thema’s van licht
en donker, afkeer en compassie.
Ook Rita Steenbeek schrijft in het boekje ‘Heb uw vijanden
lief’ over compassie.
U bent van harte uitgenodigd.

U bent van harte welkom op het gebed op
donderdag 16 februari 2017
om 20.00 uur in de Sint Bavokerk
Sommelsdijkstraat 45 in Rotterdam.
Wij hopen u dan te ontmoeten.

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

