Onderwerpen:

- MMM nr. 07 van 2021 is uit
- Bisdomblad Tussenbeide
- "Mini-bedevaart" naar de tentoonstelling Maria Magdalena
- Viering 13 oktober via live-stream

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 zevende MMM van 2021 is er.
De versoepelingen wennen (gelukkig) heel snel. We
kunnen en mogen weer bijna onbeperkt samen vieren!
Met Allerheiligen en Allerzielen in het vooruitzicht is dat
een mooie gelegenheid om dat echt weer samen, ja ook
samen met onze dierbare overledenen, te vieren.

< 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.

Bisdomblad Tussenbeide:

“Een gezamenlijke weg in geloof”
“De apostelen en andere leerlingen kregen van
Jezus te horen dat zij op hun weg niet te veel
moesten meenemen. Hun belangrijkste bagage
is hun geloof, hoop en liefde.”
< klik op de afbeelding om Tussenbeide te
lezen >

"Mini-bedevaart"
de datum is bekend!:
Zaterdag 27 november
In het laatste MMM nodigden wij u uit om
met een groep naar deze bijzondere
tentoonstelling in het Museum
Catharijne Convent te gaan.
Deze mysterieuze en inspirerende vrouw
van uitersten houdt al ruim 2000 jaar de
gemoederen bezig.
Zijn wij als R.K, Federatie Maria
Magdalena niet "verplicht" om hier naar
toe gaan om haar zo beter te leren
kennen?
Er zijn al aanmeldingen binnen, maar het
streefaantal van ca. 30 deelnemers is nog (lang) niet bereikt.Laten wij onze patroonheilige, de
apostel der apostelen, zomaar links liggen?
De geplande datum voor de "mini-bedevaart" is zaterdag 27 november Meldt u zich aan! Bij
voldoende aanmeldingen gaat de "mini-bedevaart" door.
Wij informeren u nog nader over de defintieve kosten (ca. € 27 - € 35). U krijgt er heel wat voor
terug: een inleiding en een rondleiding door een deskundige.
Bovendien is het vervoer, heen en terug naar de opstapplaats, inbegrepen. Aanmelden via:
info@hmariamagdalena.nl o.v.v. mini bedevaart

Eucharistieviering,
Woensdag 13 oktober,
19:00 uur

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

Thema: Rechtvaardigheid en
liefde voor God.
Jezus was een leraar van de
waarheid, die de bestaande richtlijnen erkende maar er niet door werd bepaald. Hij wilde weten
wat er achter zat, ten dienste waarvan zij stonden. Eigen belang en aandacht op zichzelf
vestigen was Hem vreemd. Zijn weg was er één van zelfgave. Heer, breng ons tot de diepe
waarheid van wie U bent, dat wij U mogen eren en dienen in alles wat wij doen.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

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.

