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Vieringen zondag 17 oktober
Aanmelden voor sacramenten
"Mini-bedevaart" 27 november
Poëtische teksten voor pandemische tijden
17 oktober livestream vanuit de kathedraal
Synodedocumenten beschikbaar

Eucharistieviering
Zondag 19 oktober,
10:00 uur
Thema: Getuigen in dienstbaarheid
Het leiderschap van een christen is niet
gebaseerd op macht en op het afdwingen
ervan. In tegendeel, het is maar echt en puur
als het de vorm krijgt van dienst. Jezus zelf
kwam niet om gediend te worden maar om te
dienen. En ik dan? Waarin dien ik de mens
rondom?
< klik op de afbeelding > om de viering te volgen
< klik hier voor het liturgieboekje >

Aanmelden voor het ontvangen
van de sacramenten in 2022
We beginnen al weer aan de
voorbereidingen van het toedienen van de
sacramenten in 2022.
De vraag is of u zich ook wilt voorbereiden?
Wellicht kent u ivolwassenen, kinderen of
jong volwassenen die zich terdege willen
voorbereiden? Waarop, zult u denken:
- de 1e H. Communie;
- het H. Vormsel voor jong volwassenen;
- de H. Doop voor volwassenen;
- Het H. Vormsel voor wassenen.
U kunt uzelf of uw kinderen nog
aanmelden tot 1 novmber a.s.

Voor het aanmelden en voor meer informatie
verwijzen wij u naar de website van uw eigen
parochie, < klik op de naam >
H. Drie-Eenheid
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
de Emmaüsgangers
St. Augustinus
St. Joris

Heeft u zich al opgegevend
voor de "mini-bedevaart"?
op 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

Poëtische teksten voor
pandemische tijden
Dorpskerk Barendrecht
20 oktober om 20:00 uur
Onder deze titel organiseert de werkgroep Vorming
& Toerusting van de protestantse gemeente
Barendrecht op woensdag 20 oktober om 20 uur
een avond in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat
146, waarin via tekst en muziek wordt stilgestaan bij de corona-hectiek van de afgelopen
anderhalf jaar.
De bedoeling is dat bezoekers via een gevarieerd liedrepertoire, afgewisseld met teksten en
gedichten, ruimte vinden voor gedachten en overpeinzingen als reflectie op deze ingrijpende
periode. Deze keer niet via gesprekken en discussies die we kennen uit de praatprogramma’s
en talkshows, maar via het beleven van aansprekende muziek, zang en toepasselijke teksten.
Voor de liederenkeuze wordt geput uit musicalrepertoire, maar ook klinken titels van bijv.
Leonard Cohen, Huub Oosterhuis en Elton John. Via het orgel klinken o.a. ‘Over the Rainbow’,
‘Tears in Heaven’, ‘Scarborough Fair’. De muziek wordt afgewisseld met poëtische teksten van
onder meer Ilja Leonard Pfeijffer, Ed Hoornik, Paul van vliet, Freek de Jonge, Gerrit
Barendrecht.
Medewerking wordt verleend door Hans Cok (piano), Jan van der Meer (orgel) en de
zangstemmen zijn van Mieke Groen, Marjolein Langerak, Arend Engelbracht en Maarten Dirkx.
Er is geen aanmelding nodig voor deze avond, maar wel vragen we u thuis te blijven bij
klachten. De entree is gratis. Bij de uitgang staat een schaal voor een vrije gift ter dekking van
de onkosten.

LIivestream Start diocesane fase
bisschoppensynode en Jaar van de
Sacramenten
Op zondag 17 oktober begint de ‘diocesane fase’ van de
bisschoppensynode die in 2023 plaatsvindt in Rome ‘Voor een
synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Op verzoek
van paus Franciscus gaat het bisdom Rotterdam van start met
een bisdombrede eucharistieviering, om 15.00 uur in de kathedraal in Rotterdam. Op deze dag
begint ook het diocesane Jaar van de Sacramenten.
< klik op de afbeelding voor de livestream en meer informatie>

Synode-documenten
De werkvertalingen van het Voorbereidend Document en het
Vademecum voor de bisschoppensynode ‘Voor een synodale
Kerk: communio, participatio, missio’ (2023) zijn nu
beschikbaar.
< klik op de afbeelding om verder te lezen >

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.

