Onderwerpen:

- Woensdagavondviering via live-stream
- Prijsvraag vakantiegevoel
- Viering woensdagavond bijwonen,
viering vrijdagmorgen vervalt

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.
Thema:
Met niets op weg
< Klik op de afbeelding >
voor de live-stream
Voor het meelezen (het
boekje) van de viering
< klik hier om te openen >

Prijsvraag: het vakantiegevoel

Er zijn best al wat reacties binnengekomen op de coverfoto van het
afgelopen MMM. Toch is er pas één inzender die de locatie van het
"vakantiegevoel in Nederland" heeft herkend.
Maar... dan zijn er nog twee flessen wijn te vergeven. Heeft u een idee
waar de coverfoto is gemaakt? Stuur dan uw antwoord in naar
info@hmariamagdalena.nl
U kunt uw antwoord nog inzenden t/m woensdag 30 oktober.
De locatie van de onderstaande foto is onder de rook van Rotterdam.

De viering op
woensdagavond bijwonen

U kunt de viering vanuit de St. Bavo
natuurlijk via de live-stream volgen.
Maar er is ook meer dan voldoende
plaats in de kerk.
Wilt u er gewoon bij zijn....?! Dan bent u vanavond van harte welkom.
St. Bavo, Slinge 775, Rotterdam-Pendrecht.
De viering op vrijdagmorgen in de St. Bavokerk, om 8:00 uur
komt, door het gebrek aan belangstelling in deze coronatijd, tot nader order weer te vervallen.

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.

