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- Viering Zondag 8 augustus
- Nieuwsbrief op vakantie
- Registratieplicht St. Augustinus
- Vakantie-inspiratie Fotoactie

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
Zondag 8 augustus,
19e Zondag dh jaar
aanvang: 10:00 uur

Thema:

Ontmoet
en leef in liefde
Jezus openbaart aan de
mensen hoe ze het eeuwig
leven kunnen verkrijgen. Ze
moeten toelaten dat Hij het voedsel is van hun innerlijke leven. Dit vereist geloof in Hem en ook
een andere levenswijze . Elk woord en elke daad moet doordrongen zijn van liefde.
Wat is geloof? Credo (ik geloof) komt uit het Latijn en betekent ‘Ik geef mijn hart aan iemand’.
Jezus, laat me mijn hart aan jou geven; deze hart-tot-hart relatie is waar het in het geloof
allemaal om gaat. Het is niet enkel verstandelijke kennis.
< klik hier voor het liturgieboekje >

De Nieuwsbrief gaat op vakantie

Na zondag 15 augustus verschijnen er, in
verband met vakantie, een paar weken geen
Nieuwsbrieven.
Na zondag 5 september kunt uw weer
wekelijks rekenen op Nieuwsbrieven.
Alleen indien er heel dringend aanleiding voor
is, zal er een Nieuwsbrief verschijnen.

Registratieplicht vooraf blijft voor de
St. Augustinus noodzakelijk
U kunt zich voor de viering van zondag 15 augustus
aanmelden vanaf a.s. maandag. < klik hiervoor links op de knop >
Vanwege de vakantie van de redactie van de NIeuwsbrief,
kunt u zich ook aanmelden voor een of meer van de volgende
zondagen (22 en 28 augustus en 5 en 14 september).
Voor de andere kerken vervalt de verplichting om vooraf te registreren. Registratie vindt
voortaan plaats bij binnenkomst in de kerk.

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
Sint-Christoffel is o.a. de
patroonheilige van de
reizigers, alle
verkeersdeelnemers, en
nog veel meer en in het
bijzonder van de
bewoners van de
stad Roermond, waar
een groot beeld van hem
met Christus op zijn
schouder de top van de
kathedraal siert. In die
stad staat de enige SintChristoffelkathedraal ter
wereld.

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.

