Onderwerpen:

- MMM nr. 04 van 2020 is uit
- Dinsdag, persoonlijke herdenking 12 mei 1940
- Woensdag 13 mei, viering via live-streaming
- Donderdag, persoonlijke herdenking 14 mei 1940
- Uw kerk is open voor persoonlijk gebed

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

< klik op de afbeelding >
om het nieuwe MMM te lezen
De Coronacrisis zorgt bijna elke dag wel voor Nieuws. Via deze Nieuwsbrief willen wij u zoveel
als mogelijk is op de hoogte brengen van het laatste nieuws.
In dit geval is het nieuwe MMM, het Pinksternummer, uit.
Ook via de websites van de federatie en de parochies kunt u het MMM 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. 05-2020 is: 18 mei 2020.
Deze verschijnt op 9 juni 2020.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren, neem dan contact op met uw lokale
redactie.

Persoonlijke
herdenking in
H. Kruisvinding
Beukendaal 2

Herdacht wordt het
bombardement op
Rotterdam 80 jaar geleden
met het ‘vergeten oorlogsmonument’ en het ‘Wonder van het Noordereiland’.

Op dinsdag 12 mei van 18:00 – 20:00 uur

Rotterdam telt vele oorlogsmonumenten, toch blijkt uit de lijst dat ze er niet allemaal op staan.
Tachtig jaar na het bombardement op Rotterdam wordt het tijd om er meer bekendheid aan te
geven. Door de coronacrisis kan dit helaas maar op bescheiden manier worden gedaan maar
we willen er zeker aandacht aan schenken en gelegenheid bieden om dit persoonlijk te
herdenken.
12 mei 1940
We gaan terug naar 12 mei 1940. De Duitsers ...
< klik hier of op de afbeelding om verder te lezen >

Live-streaming
woensdag 13 mei
om 19:00 uur
Woensdagavond is er weer
een eucharistieviering via de
Live-streaming.
Om deze te volgen
< klik links op de afbeelding >
Meelezen van de
eucharistieviering
De complete viering is mee te
lezen met het boekje. < Open hier het boekje >
(Het kan zijn dat het boekje nog niet beschikbaar is.
Deze wordt dan later toegevoegd maar in ieder geval vóór de viering.)

Persoonlijke
herdenking in
De Emmaüsgangers
Bandeloodijk 320

Herdacht wordt het
bombardement op Rotterdam
80 jaar geleden op 14 mei.
De kerk 'Vrede en verzoening' is een gedachteniskerk en heeft het bombardement van
Rotterdam als thema. Dit wordt met name verbeeld in de glas-in-beton-wand.

Op donderdag 14 mei van 10:30 – 12:00 uur
is er gelegenheid tot persoonlijke herdenking

Naast de twee bijzondere herdenkingsopenstellingen
zijn de kerken op bepaalde tijden open voor
persoonlijk gebed, bezinning en/of het opsteken van
een kaarsje.
Wellicht is het een idee om in deze Mariamaand uw
rozenkrans mee te nemen naar de kerk.

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.

