Onderwerpen:

- MMM nr. 05 van 2021 is uit
- Vakantie-inspiratie fotoactie
- Viering 14 juli via live-stream
- Registratie blijft verplicht

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

Het vijfde MMM van 2021 is er. De vakantieperiode
breekt nu echt aan. De (nieuwe) zee van
besmettingen geeft hogere golven dan verwacht.
Laten we hopen dat het tij snel keert en dat we in
rustiger vaarwater terecht komen.
Dan wordt het toch nog een mooie, inspirerende en
rustgevende

< klik op de afbeelding >
om het nieuwe MMM te lezen

zalige zomervakantie

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. 06-2021 is: 23 augustus 2021.
Deze verschijnt op 14 september 2021.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren, neem dan contact op met uw lokale
redactie.

Vakantie-inspiratie
Deel het met ons!

FOTOACTIE

We kennen allemaal die bijzondere momenten van ver- en bewondering, zo'n moment van het
'zien' en 'voelen'. Zo'n moment/beeld dat je wil vasthouden en bewaren.
Deel dat moment met ons, leg het vast met een foto.
Bent u geïnspireerd, bijvoorbeeld bij het bezoek van een kerk, door een glas-in-lood raam, een
beeld of een schilderij? Mar het mag natuurlijk ook een natuurfoto of iets heel anders zijn. Leg
dat vast met uw mobiel of uw fotocamera. Schrijf in het kort op wat u zag en wat u inspireerde.

Stuur uw foto met uw inspiratieverhaal op naar:
info@hmariamagdalena.nl
De mooiste twee foto's met het daarbij
behorende inspiratieverhaal plaatsen wij in het
volgende MMM.
En.... de federatie beloont u met een
toegangskaart voor
de tentoonstelling 'Maria Magdalena'
die t/m 9 januari 2022 te zien is
in het Museum Catharijne Convent.

Eucharistieviering,
Woensdag 14 juli, 19:00 uur

Viering via de live-stream
< klik op de afbeelding >

Thema: Ik ben er voor jou
De beste manier om God te
kennen is nederigheid, en het
grootste obstakel is hoogmoed.
Jezus verheugt zich erover dat de
Vader heeft besloten zich te
openbaren aan de eenvoudigen
en niet aan de hoogmoedigen. Ik
vraag om hulp in de strijd tegen
mijn trots.
In deze lezing ontmoeten we
opnieuw de gepassioneerde Jezus en Hij verduidelijkt ons waar Hij hartstochtelijk over is. We
zien dat Hij wordt verteerd door een verlangen om de “genadige wil” van zijn Vader aan jou te
openbaren en dat Hij hoopt dat je er de openheid van een klein kind voor hebt.
< klik hier > om het boekje van de viering te openen

Registratieplicht vooraf blijft voor de
St. Augustinus noodzakelijk
U kunt zich voor de viering van zondag 18 juli aanmelden
< klik hiervoor links op de knop >
Voor de andere kerken vervalt de verplichting om vooraf te registreren.
Registratie vindt voortaan plaats bij binnenkomst in 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.

