Onderwerpen:

Vieringen met Pinksteren

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Hoe vreemd ook de taal.....
we zullen en willen elkaar begrijpen en verstaan, want
de H. Geest zal zich over ons uitstorten.
Aanstaande zondag vieren we Pinksteren. Misschien een mooie gelegenheid om eens echt
naar elkaar te luisteren. De ander de kans geven zich uit te spreken en te laten zien wie hij of zij
is. Maar ook durven jezelf te laten zien, jezelf kwetsbaar op te stellen.
Laat de Geest waaien en iedereen inspireren om contact met elkaar te leggen.

Meer dan bijzondere vieringen / gebeurtenissen
Pinksteren, het Feest van de Geest is op zich al bijzonder, maar we willen u toch attenderen op
een aantal extra bijzonderheden.
In de St.
Augustinus
viert het koor de
Jona-Singers,
haar 30-jarig
bestaan.

In de St.Bavo zal de
veelkleurigheid en
veeltaligheid niet alleen
figuurlijk maar ook
letterlijk beleefd worden.
Alle groepen, allen in hun
eigen taal, zullen te horen
en te zien zijn.
Om het Pinksterfeest compleet te
maken, treden 's middags in de St. Bavo
op:
the Manila Chamber Singers.
Aanvang 14:00 uur.
Twee keer eerder was er (op uitnodiging
van de Filipijnse Gemeenschap) in de St.
Bavo een optreden van een koor en een
solist. Beide keren was dit
overweldigend en hoog van kwaliteit.
Ook wordt dat deze keer weer verwacht.
De Manila Chambers Singers zijn deze
week uit het vliegtuig gestapt en
beginnen hun Europese toer hier in
Rotterdam. Hun optreden hebben we
ook te danken aan de contacten van de
Filipijnse Gemeenschap.

U mag dit eigenlijk niet missen. Dus als u tijd en gelegenheid heeft........

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

Emmaüsgangers

St. Augustinus

St. Joris
O.L.V. van Lourdes

Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen,
klik hieronder op het logo

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

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

