Onderwerp(en):

 MMM nr. 05-2018 (Maria Magdalena Magazine)
 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.

Periode van rust, opladen en nieuwe inspiratie
We jachten en jagen bijna het hele jaar door. Liefst nog 24 uur
per dag. Dat houdt niemand vol. Daarom is vakantie niet alleen
heerlijk maar ook goed. In het woord ‘vakantie’ zit het woord
‘vacant’, wat letterlijk ‘leeg’ betekent. Vakantie is bedoeld om
de geest vrij/leeg te maken, maar ook om andere indrukken op
te doen, anders te kijken, anders te leven. Misschien zelfs wel
je een tijdje in de 7e hemel te voelen.
50-jarig priesterjubileum
In deze vakantie-uitgave wijzen wij u graag op het interview
met pastor Willem Froger (pagina 5).
Vrijwillige bijdrage voor het MMM
Het gaat goed met deze actie, (pagina 2), maar mocht u het
wellicht vergeten zijn… uw bijdragen blijven welkom.
Voor meer info < klik op deze link >.
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.
De sluitingsdatum voor de
kopij van MMM nr. 6-2018
is: 6 augustus 2018.
Indien u kopij heeft, maar
niet op tijd kan inleveren,
neem dan contact op met
uw redactie.

Wij wensen u veel leesplezieren een hemels vakantiegevoel!

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

