Onderwerp(en):

• Weekactiviteiten 2 april t/m 8 april:
• Gebed en bezinning
• Solidariteitsmaaltijden
• Diverse andere activiteiten

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

Gebed en bezinning
De veertigdagentijd is een periode van versobering, inkeer, reiniging, bezinning en gebed. Zo
bereiden we ons voor op het lijden, de dood en het feest van de verrijzenis van Jezus Christus.

Avondgebed St. Augustinus
We komen maandagavond bij elkaar om
onze dagelijkse beslommeringen los te
laten en ons te richten op Hem die altijd
naar ons luistert.

Klaagliederen in de Bijbel
Hebben we daar iets aan?
Bijeenkomst in woord en beeld
Wij zitten allemaal wel eens te jeremiëren, te
jammeren als Jeremia.
Laten we samen kijken of we uit deze Jeremiaden
(de klaagliederen) iets kunnen leren.

Maandag 3 april, 19:30 uur
Parochie: St. Augustinus
Locatie: St. Augustinus
Marijkesingel 24, Barendrecht

Dinsdag 4 april, 10:00 uur
Parochie: de Emmaüsgangers
Locatie: de Emmaüsgangers
Reyerdijk 67, Rotterdam-IJsselmonde

Aanmelden via parochiesecretariaat:
010-4830811

Oecumenische Vespers
St. Augustinus
Elke woensdag staan we stil bij en kijken we
vooruit naar de betekenis van Pasen.
Deze Vespers worden georganiseerd door de
oecumenisch werkgroep van Barendrecht.
Voorafgaand kunt u deelnemen aan een sobere
maaltijd. S.v.p. hiervoor aanmelden via het
parochiesecretariaat.

Kruisweg bidden O.L.V. van Lourdes
Misschien wat traditioneler, maar misschien ook
wat vertrouwder is het bidden van de Kruisweg.
Deze wordt in de veertigdagentijd elke vrijdag
gebeden (in diverse talen).

Woensdag 5 april, 19:30 uur
Locatie: Dorpskerk
Dorpsstraat 146, Barendrecht
Aanmelden voor maaltijd via
parochiesecretariaat: telnr. 0180-615903

Vrijdag 7 april, 19:00 uur
Locatie: St. Bavo
Sommelsdijkstraat 45, Rotterdam

Vrijdag 7 april, 19:30 uur

Vrijdagavondgebed St. Joris

Parochie: St. Joris
Locatie: Irenekerk
Electropark 17, Ridderkerk-Slikkerveer

De kerken in Ridderkerk organiseren
een aantal activiteiten samen. Een
daarvan is de gebedsviering op
vrijdagavond.

Zaterdag 8 april, 10:30 – 13:00 uur

Stiltewandeling St. Joris
Tijdens de stilte-wandeling mag je het stil laten
worden in jezelf, leren luisteren naar je eigen
innerlijke stem, de roepstem van God.
Na afloop van de wandeling kunt u uw ervaring
delen en er over praten, onder het genot van soep
en broodjes.

Solidariteitsmaaltijden
‘Vasten’ in de oude betekenis van het
woord. We ontzeggen ons de
genoegens van een uitgebreide
maaltijd want: “een mens leeft niet van
brood alleen”. Het is tegelijk een teken
van solidariteit met de mensen in de
wereld die het minder hebben. Voor
deze maaltijd wordt een vrijwillige
financiële bijdrage gevraagd wat
bestemd is voor een goed doel.
De komende weken worden in de
diverse parochies
solidariteitsmaaltijden gehouden.

Parochie: St. Joris
Locatie: Irenekerk
Electropark 17, Ridderkerk-Slikkerveer
Aanmelden voor 6 april via:
Mieke Taselaar-van Noordenne
Email: miekevannoordenne@gmail.com
Telefoon: 078-6104654

Dinsdag 4 april, 18:00 uur
Parochie: de Emmaüsgangers
Locatie: de Emmaüsgangers
Reyerdijk 67, Rotterdam-IJsselmonde
Aanmelden via parochiesecretariaat: 010-4830811
of na de vieringen of via 010-4194312.

Dinsdag 4 april, 17:45 uur
Parochie: O.L.V. van Lourdes
Locatie: Open Hofkerk
Middelharnisstraat 153A, Rotterdam-Pendrecht
Aanmelden via parochiesecretariaat: 010-4804827
of na de vieringen bij mevr. Elly Bakker

Vrijdag 7 april, 17:30 uur
Parochie: H. Drie-Eenheid
Locatie: Zaal van de Breepleinkerk
Van Malsenstraat 104, Rotterdam-Vreewijk
Na afloop is er de vastenbingo.
Aanmelden via parochiesecretariaat: 010-4195370
of na de vieringen.

Zie ook bij:
woensdag 5 april: Vespers

Film over de vastenactie
Emmaüsgangers
Eilanden van hoop

Inzameling voor de
Voedselbank St. Augustinus

Zondag 2 april, na de viering van 10:00 uur
Parochie: de Emmaüsgangers
Locatie: de Emmaüsgangers
Reyerdijk 67, Rotterdam-IJsselmonde

Zondag 2 april, 10:30 uur
Parochie: St. Augustinus,
Marijkesingel 24, Barendrecht

We ontzeggen ons iets en wat we ons
ontzeggen geven we aan anderen die
het minder goed hebben.
Op zondag 2 april staan de dozen weer
bij de ingang. Daarin kunt u de
houdbare levensmiddelen deponeren.

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

