Onderwerpen:

- Nieuwsbrief op vakantie
- Vieringen via de livestream
- Liturgieboekjes
- Vakantie-inspiratie Fotoactie
- Registratieplicht St. Augustinus

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.
De redactie gaat een
paar weken op
vakantie. Dat betekent
dat er tijdelijk geen
Nieuwsbrieven zullen
verschijnen.

De eerstvolgende, reguliere, Nieuwsbrief verschijnt op 7 september.
Indien er echt dringend nieuws is, zal er een uitzondering gemaakt worden en wordt er een
extra Nieuwsbrief verstuurd.

Eucharistieviering Woensdag 11 augustus
aanvang: 19:00 uur
Thema:
Eucharistieviering Zondag 15 augustus
aanvang: 11:00 uur (let op: afwijkende tijd)

DDay Maria / Maria Tenhemelopneming
Voor de andere vieringen zijn er
t/m zondag 5 september geen
liturgieboekjes beschikbaar.

Een hemels gevoel

Vakantie-inspiratie Fotoactie

Op weg naar de top...
Op weg naar de hemel...
Komt het door de ijle lucht?
Of ben je echt wat dichter bij God?
Het voelt in ieder geval hemels.

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?!

Stuur uw foto-verhaal in
vóór 1 september.

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

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 12 september).
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.

