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Concert CFIJ
St. Bavo in het nieuws
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.

MMM nr. 4-2017 is uit
Het Pinksternummer
Het Feest van de Geest… .
We hebben allemaal wel eens inspiratie nodig om iets te doen.
Ook de leerlingen van Jezus hadden dat nodig.
Met Pinksteren vieren wij dat de H. Geest op hun neerdaalde. Zij
kregen, letterlijk en figuurlijk, de geest om de wereld in te trekken
en de Blijde Boodschap te verkondigen.
Wij hopen dat door het lezen van het MMM u ook begeesterd zult
worden.
In deze MMM gaan wij er uitgebreider op in met daarnaast nieuws
over allerlei andere zaken.
Via deze Nieuwsbrief zullen wij u elke keer op de hoogte stellen
wanneer een uitgave online staat.

Klik op de afbeelding op het MMM te lezen.
Wilt u toch ook het gedrukte exemplaar ontvangen,
als u dat niet ontvangt, neem dan contact op met uw eigen
parochiesecretariaat.
Wij wensen u veel leesplezier!

< klik op afbeelding >
Ook via de websites van de
federatie en de parochies, kunt
u het MMM online lezen.

De sluitingsdatum voor de kopij van MMM nr. 5-2017 is: 29
mei 2017.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren,
neem dan contact op met uw lokale redactie.

Feel Good Concert met CFIJ en Fluitkids
Lekker in je vel zitten, wie wil dat nu niet? Kom daarom op 20 mei
naar het jaarlijkse themaconcert van CFIJ en de Fluitkids. Dit jaar
draait het concert om goed voelen: lekker achterover leunen en
genieten van bekende muzikale werken. Geniet onder andere van
‘Happy’ van Pharell Williams en hits van Queen.
Het belooft een onvergetelijke avond te worden.
Het Christelijke Fanfarecorps IJsselmonde (CFIJ) oefent al
geruime tijd in de Emmaüsgangers. Als dank hebben de parochianen
van de Emmaüsgangers (en van de andere parochies binnen de
federatie) gratis toegang.
Zaterdag 20 mei ~ Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Emmaüsgangers
Reyerdijk 67, Rotterdam

St. Bavo in het nieuws,

bericht van de Biënnale van Venetië
zondag 21 mei, NPO2, 17:40 uur
De Biënnale is het afgelopen weekend voor het
publiek open gegaan. n het Nederlandse
(Rietveld)paviljoen draait de film Cinema
Olanda van de kunstenares Wendelien van
Oldenborgh. De St. Bavo vormde het decor van
deze film.
Het programma Kunstuur,
zondag 21 mei om 17:40 uur op NPO2
is geheel geweid aan de Biënnale, en naar
verwachting zullen zeker ook beelden van de
St. Bavokerk te zien zijn.

Speciale vertoning van Cinema Olanda
Zondag 28 mei
in de St. Bavo, Sommelsdijkstraat 45
aanvang 20:00 uur
(zie pagina 26 van het MMM)
Degenen die hebben meegewerkt aan deze film
krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Heeft u ook belangstelling?
Meldt u zich dan aan via:
info@hmariamagdalena.nl

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

