Onderwerp(en):

• Ontmoet een vluchteling
• Nieuws van de parochies / websites
• Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Geachte heer Mvondo,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.

Ontmoet een vluchteling,
Open Huis
Aanstaande zaterdag, 29 september, tussen 14:00 en
16:00 is er in de zaal van de Emmaüsgangers open
huis voor vluchtelingen van het AZC uit de
Beverwaard.
De bedoeling is dat wij in contact komen met de
vluchtelingen door samen met hen koffie, thee te
drinken. Ondertussen maken we een praatje. Gewoon
even een vreemde ontmoeten en ons openstellen voor
hun verhaal.

Wilt u vreemdelingen ontmoeten?
U bent van harte welkom!
Wilt u dan om 13:30 in de zaal zijn?
Chauffeurs gevraagd
Wilt u met uw auto helpen met het vervoer, want er
zijn nu nog te weinig auto’s?

Het Open Huis is een
initiatief van de stuurgroep
Kerk en Vluchteling uit
IJsselmonde e.o. Het Open
Huis vindt meestal plaats in
de Pelgrimskerk. Maar van tijd tot tijd ook in
een van de andere kerken.

Voor meer informatie of aanmelden
als chauffeur, neem contact op met
Adrie Slootweg:
E-mail: adrie@slootweg.org
Telefoon: 06-44480753

Wie goed doet, goed ontmoet.
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

