Onderwerp(en):

• Jom HaSjoa herdenking
• Vertoning Cinema Olanda uitgesteld
• Geen mail meer / 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.

Jom HaSjoa herdenking St. Laurenskerk
Zondag 30 april om 19:00 uur

Christelijke en Joodse gemeenten in
Rotterdam houden hun jaarlijkse
herdenkingsdienst van de Sjoa in de
Laurenskerk. Iedereen is welkom bij
deze dienst ter nagedachtenis aan de
miljoenen slachtoffers van terreur en
vernietiging tengevolge van het Nazi
schrikbewind tijdens de Tweede
Wereldoorlog, waaronder meer dan
6.000.000 Joden.
Bijna 80 jaar na de bevrijding van de concentratiekampen zien wij in onze huidige wereld nog
steeds genocide, rassenstrijd en haast ongrijpbaar terrorisme. Behalve het tonen van solidariteit
met Joodse medeburgers, zullen de gedachten eveneens uitgaan naar de net zo onbegrijpelijke
vernietiging van honderdduizenden zigeuners en homoseksuele mannen en vrouwen tijdens de
Sjoa.
De herdenking staat in het teken van confrontatie met de werkelijkheid in een wereld waar de
internationale gemeenschap zich verbonden moet voelen door democratische principes.
De dienst wordt geleid door Ds Gerard Geitenbeek (PKN) met assistentie van verschillende
afgevaardigden van Joodse en Christelijke gemeenten. Muzikale ondersteuning komt o.m. van het
Ivrietkoor Al Naharot uit Dordrecht onder leiding van dirigent Doron Peper.

UITGESTELD
Vertoning Cinema Olanda
Door voorbereidingsproblemen is
het niet mogelijk om de
voorvertoning van deze film op
zondag 30 april te houden.
Van uitstel komt in ieder geval geen
afstel.
Deze exclusieve vertoning wordt
verschoven naar eind mei of begin
juni. De Biënnale van Venetië is dan
al wel van start gegaan, maar voor
deze vertoning wordt een
uitzondering gemaakt.

Wij brengen u op de hoogte zodra
de nieuwe datum bekend is.
Wilt u meer weten over dit project,
kijk dan ook eens op de website van
het Mondriaan Fonds: < klik hier >

Parochienieuws / -websites / Federatiemagazine
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. Augustinus

Emmaüsgangers

St. Joris
O.L.V. van Lourdes
Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen

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

