Onderwerpen:

Open kerk St. Augustinus

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

Open Kerk St. Augustinus
Marijkesingel 24 te Barendrecht
Het parochiebestuur van de St. Augustinus bemerkt bij de parochianen de behoefte
voor af en toe een moment van stilte en bezinning. Nu voorlopig de vieringen, i.v.m.
het Coronavirus, geen doorgang zullen vinden, willen wij een (beperkte)
mogelijkheid tot kerkbezoek aanbieden.
De St. Augustinuskerk is geopend
op werkdagen: van 10:00 - 11:00 uur
op zondag:
van 10:30 - 11:30 uur.
U bent welkom om een kaars op te steken en/of voor een kort moment van
gebed/bezinning.
Wij zullen, vanzelfsprekend, de noodzakelijke hygiënische maatregelen in acht
nemen, zodat u ook met een gerust hart de kerk kan betreden.
Het parochiesecretariaat is dezelfde tijden open en telefonisch beschikbaar voor het
stellen van vragen. Telefoonnummer: 0180-615903
Neemt u buiten deze tijden telefonisch contact met ons op voor een noodgeval, volg
dan de instructie van het antwoordapparaat.
het parochiebestuur

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.

