Onderwerpen:

- Viering Woensdag 21juli
- Gebed en solidariteit vanwege de watersnood’
- H. Maria Magdalena, 22 juli
- Vakantie-inspiratie fotoactie
- Registratieplicht St. Augustinus
- Hier kan je gelukkig zijn

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 21 juli,
19:00 uur
16e week door het jaar
Thema:

Brood uit de hemel
Vele bijbel commentatoren
zien deze parabel als de
basismetafoor voor het hele
Evangelie. Het Woord is het
zaad, God de zaaier, en diens
wil kan niet tegen gehouden
worden. Het zaad valt op
verschillende soorten grond,
maar het merendeel valt zeker op goede grond, en de vruchten daarvan wegen meer dan op
tegen de zaden die op moeilijkere grond vallen. Het is de parabel van het optimisme, iets dat
vaak ontbreekt bij de volgelingen van het Evangelie.
Er kwam zo’n grote menigte naar Jezus luisteren dat hij vanuit een boot moest preken. Ze
hadden honger naar leiding en naar geestelijk voedsel. Heer Jezus, ik bid voor de Kerk en voor
alle gelovigen vandaag. Maak van ons een gemeenschap van leerlingen, die allen op zoek zijn
naar U!
< klik hier voor het liturgieboekje >

Gebed en solidariteit vanwege de
watersnood’
Op zondag 18 juli was bisschop Van den Hende,
bisschop van Rotterdam en voorzitter van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie, celebrant in
de mediaviering. Deze werd uitgezonden vanuit de
H. Bonifatiuskerk in Rijswijk. In de homilie en
tijdens de voorbede was er speciaal aandacht voor
de slachtoffers van de watersnood, die mensen in
het zuiden van het land in het bisdom Roermond
treft en ook velen in Duitsland en België.
“Hier in de kerk hebben we droge voeten, maar op
vele plaatsen lijden de mensen onder de hoge
waterstanden”, aldus bisschop Van den Hende in de
mediaviering. “Ze zijn uit hun huis verdreven, zijn
angstig en er zijn zelfs doden gevallen. En toch mogen
wij ons laten voeden door de boodschap van Gods
liefde. Want als een goede herder laat Hij ons niet los en spoort Hij ook ons aan om elkaar met
liefde en steun nabij te zijn.
< lees verder >

22 juli feestdag
Heilige Maria Magdalena
De feestdag van de patrones van de federatie mogen
we ook niet zomaar voorbij laten gaan. Over de Heilige
Maria Magdalena valt veel te zeggen, maar zeker dat ze
als eerste de verrezen Heer heeft ontmoet en zo apostel
van de apostelen is geworden. We hopen en bidden dat
zij ook ons de weg naar Christus en Zijn verrijzenis kan
wijzen.
Goede God,
wij eren uw grote naam
wij loven U omwille van uw oneindige liefde
en wij danken U voor onze wereld
en de mensen die Gij geschapen hebt.
Breng ons samen
om een gemeenschap te bouwen volgens uw wil.
Heer Jezus, spreek tot ons uw Woord,
dat wij mogen leren van uw evangelie
en de weg mogen bewandelen
die Gij met uw leerlingen zijt voorgegaan,
Dat wij met elkaar het leven mogen delen
als zusters en broeders.
Kom dan Heilige Geest,
verlicht ons hart en onze geest
opdat we met uw kracht
mogen bouwen aan een dienstbare gemeenschap.
Heilige Maria Magdalena,
eerste getuige van de verrijzenis,
bid voor ons. Amen.

Vakantie-inspiratie Fotoactie
Deel uw vakantie-inspiratie met ons.
Als u iets tegenkomt wat u raakt of inspireert, maak er een
foto van. Vertel in het kort wat u raakte en/of u
inspireerde. Wie weet inspireert dat ook ons?!
De twee mooiste foto-verhalen publiceren wij in een van
de komende MMM's. Maar dat is nog niet alles!
Deze twee inzenders ontvangen een toegangskaart voor
de tentoonstelling "Maria Magdalena" in het Museum
Catharijne Convent te Utrecht.
Stuur uw foto-verhaal naar:
info@hmariamagdalena.nl
Een voorbeeld:
Heel eenzaam stond ze daar, bij de ingang van een
vervallen kerk in Zuid Frankrijk. Er zat geen deur meer in
de kerk maar zij stond daar vastberaden en tegelijk in
gedachten verzonken. Ze waakte over de kerk. Ze
vertrouwde op het kruis dat haar ondersteunde:
Maria Magdalena. Dat zij ook ons, en onze federatie,
blijvend zal ondersteunen.

Registratieplicht vooraf blijft voor de
St. Augustinus noodzakelijk
U kunt zich voor de viering van zondag 11 juli aanmelden vanaf
a.s. maandag. < 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.

Geloofsgesprek:
‘Hier kun je gelukkig zijn’

Leo Lap vertelt over Kamphuis “Ahoy”
Verscholen in het bos bij Oosterhout, in NoordBrabant, ligt de mooiste zomerplek van Nederland.
Tenminste, als je het aan Leo Lap vraagt. Sinds
1954 staat daar ‘zijn’ kamphuis “Ahoy”. Het
kamphuis werd gebouwd vanuit een parochie in
Rotterdam, omdat veel kinderen uit de stad niet
zomaar op vakantie konden. Op 18 juli vertelde Leo
Lap hierover in het Geloofsgesprek op NPO2.
< lees verder >
< bekijk het gesprek op NPO-start >

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.

