Onderwerpen:

- MMM nr. 06 van 2021 is uit
- MMM vol met inspiratie
- Viering 15 september via live-stream
- Registratie St. Augustinus 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 zesde MMM van 2021 is er. De vakantieperiode is
voorbij. Ook breekt het licht door de coronaduisternis
heen. Er zijn per 25 september door het demissionaire
kabinet versoepelingen aangekondigd. Wat dat voor ons
gaat betekenen, is nog even afwachten. De bisschoppen
beraden zich er deze week nog over.

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

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. 07-2021 is: 20 september 2021.
Deze verschijnt op 12 oktober 2021.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren, neem dan contact op met uw lokale
redactie.

MMM vol met inspiratie
De Geest blaast ons in met bezieling en ingevingen.
In het MMM vindt u daarvan/daarover een aantal artikelen. Maar ook u heeft voor inspiratie
gezorgd door uw vrijwillige bijdragen.
Mocht u nog inspiratie ergens door krijgen, schrijf er over en deel het met ons allen. Zo wordt
het MMM een steeds waardevoller blad.

Eucharistieviering,
Woensdag 15 september,
19:00 uur

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

Thema: Uw heil
aanschouwd
Simeon keek een leven lang uit
naar de komst van de Verlosser.
Nu zingt hij zijn afscheidslied.
Geïnspireerd door de Heilige
Geest herkent hij Jezus onder
de vele kinderen die naar Jeruzalem kwamen. Jezus komt nog niet als een man in volle
levenskracht, maar als een kwetsbare baby op de arm van zijn moeder. Hij komt als een licht
voor allen die wandelen in duisternis.

Registratieplicht vooraf blijft voor de
St. Augustinus noodzakelijk
U kunt zich voor de viering van zondag 19september 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.

