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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.
Door een storing bij de verzending, is het mogelijk dat u twee keer de Nieuwsbrief ontvangt.
Daarnaast is de datum van de Liturgiedag gewijzigd in zaterdag 27 oktober.

Het “normale” leven gaat weer beginnen
met weer heel veel nieuwe frisse zin, uitgerust en met nieuwe
inspiratie (misschien wel opgedaan tijdens uw vakantie).
Misschien krijgt u bij het lezen van het nieuwe
Maria Magdalena Magazine nog meer inspiratie?!
Wij wensen u veel leesplezier!
Ook via de websites van
de federatie en de parochies,
kunt u het MMM online lezen.
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.

Liturgiedag
zaterdag 27 oktober
van 10:00-15:00 uur

thema:

het Gebed
in al zijn facetten

“We moeten ons voeden met gebed, want een
netwerk zonder bidden, wordt al gauw een
activiteitenkoepel, waarin we van alles doen en
kunnen. We moeten al die activiteiten, die we
ondernemen met alle fierheid, blijven verbinden met
de Heer.”
J.H.J. van den Hende

Wij nodigen u allen van harte uit
om aan deze Liturgiedag mee te doen.

< klik op afbeelding >
De sluitingsdatum voor de
kopij van MMM nr. 7-2018
is: 24 september 2018.
Indien u kopij heeft, maar
niet op tijd kan inleveren,
neem dan contact op met
uw redactie.

Eind vorig jaar riep Mgr. Van den Hende het jaar 2018 uit
tot “het Jaar van Gebed”.
Een mooier thema konden wij niet verzinnen want de
gebedscultuur binnen onze federatie is zeer divers.
In een aantal workshops willen we nader ingaan op de
verschillende vormen van gebed.
Maar voordat wij aan de workshops beginnen, zal deze dag
door de initiator van dit jaar zelf worden ingeleid.
Wij zijn blij dat Mgr. J.H.J. van den Hende aan ons verzoek
gehoor heeft willen geven.
Meldt u zich vóór 1 oktober aan voor de Liturgiedag.
Wij hopen op een grote opkomst, maar er is geen onbeperkt
aantal plaatsen beschikbaar. Ook voor de catering is het van
belang dat wij weten op hoeveel deelnemers wij kunnen
rekenen.
Daarnaast vragen wij u om een keuze te maken uit één van
de ochtend-workshops en één workshop te kiezen uit het
middagprogramma.
Klik op de knop hiernaast om aan te melden →

Workhops
In de ochtend
1. Gebed en muziek
2. Gebed en stilte
3. Gebed en inzet voor het
Rijk Gods
In de middag
4. Gebedsgroepen, een
andere beleving
5. Gebed en spiritualiteit
van(uit) de congregatie
van de Spiritijnen

Aanmelden Liturgiedag

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

