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MMM nr. 10-2017 (Maria Magdalena Magazine)
Kerstconcerten
Vieringen met Kerstmis / correctie rooster
Brief van de bisschop over “het Jaar van Gebed”
Inschrijven voor Doop/Vormsel volwassenen
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. 10-2017 (Kerstmis) is uit.
Het wonder van een kind
Er gloort wat licht in de duis’tre nacht.
Een kleine ster flikkert onverwacht.
En ’n warm gevoel stroomt er door ons heen.
De oorzaak is: ‘t wonder van een Kind.
Een stille wens roept er in ons hart.
Een zachte wind maakt ons minder hard.
En de muur van ’t kwaad stort er plots van in.
De oorzaak is: ‘t wonder van een Kind.
Ja, vrede lacht, alles straalt het uit.
Een goed gevoel zingt de wereld luid.
Ja, de haat is weg, allen eensgezind.
De oorzaak is: ‘t wonder van een kind.
Het is een droom en nog fantasie.
Het zal er zijn, ’t is geen utopie.
Ja, die dag breekt aan, dat de liefde wint.
De oorzaak is: ‘t wonder van een kind.
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.

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

Speciaal aanbevolen:

Wij wensen u veel leesplezier!
De sluitingsdatum voor de kopij van MMM nr. 1-2018
is: 8 januari 2018.
Indien u kopij heeft, maar niet op tijd kan inleveren,
neem dan contact op met uw redactie.

Vieringen met Kerstmis
Volgende week ontvangt u een Nieuwbrief met een overzicht
van alle vieringen met Kerstmis binnen de federatie.
Hieronder vindt u al een overzicht van de Kerstvieringen t/m
volgende week woensdag.

< klik op afbeelding >

datum

tijd

locatie

adres

Do 14-dec

14:00

Huize
Steenplaat

Persoonshaven 650

Di 19-dec

09:30

H.
Kruisvinding

Beukendaal 2

Di 19-dec

15:00

Huize
Dijkveld

Wo 20-dec

10:00

St.
Augustinus

3071 CL Rotterdam

viering

bijzonderheden

oecumenisch

Kerstviering

woordcommunie

SeniorenKerstviering

eucharistie

Kerstviering

woordcommunie

SeniorenKerstviering

3075 LG Rotterdam
Huniadijk 251
3079 EG Rotterdam
Marijkesingel 24
2991 BK
Barendrecht

Correctie op het vieringenrooster in het MMM
Zondag 24 december, 4e Zondag van de Advent
Viering in de H. Kruisvinding om 11:00 uur (voorganger: pater Frans Wijnen)
In tegenstelling tot wat in het rooster staat vermeld, gaat deze viering gewoon door.

Kerstconcert 2017

met kerstsamenzang

Zondag 17 december
in de St. Bavo
van 15:00 – 16:00 uur

Thema: het wonder van een kind
Vele componisten, tekstschrijvers, dichters, schrijvers en
allerlei kunstenaars zijn door het Kerstfeest geïnspireerd.
Zet de radio of tv aan of surf op het internet en je ontkomt
er niet aan. En we willen er ook niet aan ontkomen.
De koren binnen de federatie repeteren nog net iets
harder. Want met Kerstmis willen zij zich van hun beste
kant laten horen. De vieringen krijgen daarmee nog meer
warmte en sfeer.
Drie koren, van binnen de federatie, willen u alvast
meenemen naar Kerstmis. Zij willen Kerstmis nu al in uw
hart doen oplichten. We gaan op zoek naar een kind: een
kind dat vertedert, een kind wat vrede brengt, een kind dat
het Licht van de wereld is.
Gaat u, luisterend en zingend, mee op zoek naar dat kind?!

Informatie via
E-mail: info@hmariamagdalena.nl
Telnr.: 06-50894495

Jaar van Gebed
Op 3 december, de eerste adventszondag van 2017,
is in het Bisdom Rotterdam het Jaar van Gebed van
start gegaan.
Het Jaar van het Gebed is een initiatief van bisschop Hans
van den Hende van Rotterdam. Hij hoopt daarmee te
bereiken dat de rooms-katholieke geloofsgemeenschap
van Zuid-Holland “als netwerk van liefde” in een
groeiende “verbondenheid met de levende Heer” bijdraagt
aan “de opbouw van een beschaving van liefde, opdat de
wereld steeds meer de vorm aanneemt van het Rijk van
God”, zegt de bisschop in een brief.

<brief lezen, klik op de afbeelding>

Inschrijven voor het

H. Doopsel en/of H. Vormsel voor volwassenen
Wilt u toetreden tot de Rooms Katholieke kerk? Wilt u als teken van het geloof
het sacrament van het Doopsel en/of het Vormsel ontvangen?

Dan kunt u zich nog inschrijven t/m 31 december.
De voorbereiding (catechese) start in januari. U ontvangt het sacrament
tijdens de Paaswake op 31 maart 2018.
Inschrijven gaat het gemakkelijkste door hieronder de link naar uw eigen
parochie aan te klikken. Vervolgens gaat u naar de pagina < inschrijven >,
waar u een inschrijfformulier kan downloaden of online kunt invullen.

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. Augustinus

Emmaüsgangers

St. Joris
O.L.V. van Lourdes

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

