Onderwerpen: - MMM nr. 07 is uit
- Afzegging

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

er NA en aan het BEGIN
Als dit MMM bij u binnenkomt zijn we nog aan het
(na)genieten van de zomer. Wie weet is er in september nog
een prachtige nazomer.
Maar de (school)vakantieperiode zit er weer op. De meeste
mensen beginnen weer aan het 'normale' leven. We starten
gewoon weer op met allerlei activiteiten.
Laten we de warmte van de (na)zomer in ons hart opslaan.
Laten we die warmte gebruiken om te delen met anderen in
onze parochiegemeenschappen en binnen de federatie.

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

In het vorige MMM deden wij een beroep op u en vroegen om
een vrijwillige bijdrage voor het MMM.
Deze oproep herhalen wij graag nog een keer.
Helaas was voor de sluitingsdatum van deze MMM de
tussenstand nog niet bekend. Nu wel en wij kunnen u vertellen
dat er al ruim € 2500,- aan giften is binnengekomen!
Heel hartelijk dank daarvoor!
Mocht u het misschien zijn vergeten, u kunt het altijd nog naar
ons overmaken. < klik op de afbeelding > voor de volledige
informatie.

Helaas heeft de bisschop afgezegd
De viering met Mgr. Luigi Secco, op woensdagavond 25 september,
gaat jammer genoeg niet door. De agenda van de bisschop van Curacao
raakte overvol en o.a. de viering in de Kruisvinding moest geschrapt
worden.
De mededeling in het MMM over deze viering en de vermelding in het
rooster kon niet meer voorkomen worden. De normale Antilliaanse
viering op zondag 22 september gaat nu wel door.
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.
De sluitingsdatum voor de kopij van MMM nr. 08-2019 is: 23 september 2019.
Deze verschijnt op 15 oktober 2019.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren, neem dan contact op met uw lokale
redactie.

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
Emmaüsgangers
Sint Joris
St. Augustinus
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

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.

