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Inzameling Voedselbank
Foto’s Lezing Stein Fens
Parochiebladen
Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Geachte mevrouw/mijnheer,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.
Omdat er geen Paddenstoel meer verschijnt, is dit een speciale Nieuwsbrief voor de parochianen
van de St. Augustinus m.b.t. de bovengenoemde onderwerpen.

Inzameling voor de Voedselbank

zondag 28 juni
De werkgroep Diaconie van de St Augustinusparochie organiseert
dit jaar drie inzamelingen van houdbare levensmiddelen voor de
Voedselbank Barendrecht.
De eerstvolgende inzameling vindt plaats vlak voor de
vakantieperiode op zondag 28 juni. U wordt dan in het bijzonder
gevraagd om was- en schoonmaakmiddelen mee te nemen. Die
zitten normaal niet in een pakket, maar er is wel behoefte aan.
Bent u zondag verhinderd? U kunt uw producten ook inleveren bij
het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren. Alvast hartelijk
dank.
De werkgroep Diaconie

Foto’s van de lezing van Stein Fens
staan on-line.
< klik hier om foto’s te bekijken >
klik in rechter kolom op: Stein Fens: lezing.

Parochiebladen
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiebladen:
H. Drie-Eenheid
Samen-Vinding
St. Joris
Drempelpost
St. Augustinus
Paddenstoel
Emmaüsgangers
Zie Website
O.L.V. van Lourdes
Samen-Vinding

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 ~ 010-48348390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

