Onderwerp(en):

• Stille Omgang
• Correctie Vespers St. Augustinus

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

Stille Omgang
18/19 maart 2017
De Stille Omgang is misschien wel een
van de bekendste bedevaarten in
Nederland.
Elk jaar lopen er ongeveer 5.000 – 7.000
mensen deze stille tocht door hartje
Amsterdam. Gelovigen uit heel
Nederland, elk vanuit hun eigen
overwegingen en gedachten nemen hier
aan deel.
Je loopt samen door de wereld van
vandaag en de wereld van vandaag kijkt
weer naar jou. Voor degenen die het
hebben meegemaakt is en blijft het een
indrukwekkende ervaring. Velen lopen
zelfs elk jaar deze tocht.
Wilt u het zelf een keer beleven?!
Vanuit Rotterdam wordt door het
“Gezelschap voor Rotterdam e.o.” het
vervoer naar en van Amsterdam
georganiseerd. Samen met anderen stapt
u, op diverse opstapplaatsen, in de bus
en wordt u naar Amsterdam gebracht.
Daar beginnen we met een
eucharistieviering en vervolgens wordt de
stille tocht gelopen.
U wordt in de nacht weer teruggebracht
naar de plek waar u bent ingestapt.
De kosten voor deelname zijn, slechts
€ 15,00 per persoon.
Aanmelden kan nog tot uiterlijk
14 maart.
Dit kan via de contactpersonen bij u in de
parochie, of via de website:

Als u op afbeelding hierboven klikt, krijgt u gelijk het
online aanmeldingsformulier. Daar staat verder
precies wat u moet doen.

www.destilleomgang.nl

Beleef de Stille Omgang mee en wordt stil van de Stille Omgang
Oecumenische Vespers St. Augustinus
In de veertigdagentijd staan we elke woensdag stil bij de
betekenis en kijken we vooruit naar Pasen.

Correctie!

Deze Vespers worden georganiseerd door de oecumenisch
werkgroep van Barendrecht. Deze Vespers worden
gehouden in de Dorpskerk te Barendrecht. Hiernaast vindt
u het juiste adres.
Voorganger a.s. woensdag is Maarten van Boekel.
Voorafgaand aan de vespers kunt u deelnemen aan een
sobere maaltijd. Voor deze maaltijd kunt u zich aanmelden
via het parochiesecretariaat.
Aanmelden voor de maaltijd kan via 0180-615903
Op maandag en woensdag van 9:30 – 11:30 uur
en op vrijdag van 11:00 – 12:00 uur

Woensdag 8 maart, 19:30 uur
Locatie: Dorpskerk
Dorpsstraat 146, Barendrecht

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
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