Onderwerpen:

- Viering Woensdag 14 april
- Registratie blijft verplicht
- Kopij voor het MMM

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

Eucharistieviering
Woensdag
14 april 19:00 uur
2e week van Pasen

Thema:
Onstuitbaar nieuw leven
Men zegt dat, ook al
zouden alle evangelies
verloren gaan, behalve het
eerste vers van deze
perikoop, wij hiermee
ruimschoots voldoende
zouden hebben om te
overleven. ‘Zozeer heeft
God de wereld liefgehad dat
Hij zijn eniggeboren Zoon
heeft gegeven’. Dit is het
hart van de Blijde
Boodschap, en daar moet ik
eeuwig dankbaar om zijn.
Jezus, U bent de openbaring van Gods aangezicht, een licht dat schittert in onze duistere
wereld. Ik beweeg mij heen en weer tussen schaduwrijke duisternis en licht. Moge onze relatie
zich in elke dagelijkse ontmoeting telkens meer verdiepen. Laat mij zien zoals U ziet, liefhebben
zoals U liefhebt, en geef dat ik, doorheen mijn handelen uw licht in de wereld laat stralen.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich nog voor de vieringen
van zondag 18 april registreren.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een
viering bedraagt slecht dertig mensen. De consequentie
is, dat men zich vooraf dient aan te melden /registreren.
Indien u zich niet vooraf registreert, loopt u de kans dat
u de toegang wordt geweigerd.
Via de website van uw eigen parochie kunt u zich registreren:< klik op de link hieronder >:

Kopij voor het MMM
Maandag 19 april is de sluitingsdatum voor de kopij van het
MMM. Reikhalzend wordt er door de (lokale) redacties naar
uitgekeken wat de inzendingen nu weer zullen zijn.
Helaas is er dan ook vaak sprake van teleurstelling. Ja, we
weten dat het MMM wordt gelezen. Soms krijgen we ook
positieve reacties, maar we misssen met name uw kopij.
Laat ons delen in uw geloofsbeleving, wat heeft u geraakt, wat
is u opgevallen, wat heeft u aan (bijzonders) meegemaakt,
waardoor bent u geïnspireerd. Zeker in deze coronatijd
snakken we allemaal naar mee vrijheid, meer leven, meer
inspiratie.
Laat uw licht eens schijnen en vertel het ons.
U kunt nog t/m maandag 19 april uw kopij inleveren.

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.

