Onderwerpen:

- Viering woensdag 27 oktober
- "Mini-bedevaart" 27 november
- Aanmelden voor sacramenten

Eucharistieviering
Woensdag 27 oktober,
19:00 uur
Thema:
Het komt aan op gerechtigheid
Hoewel de deur naar Gods Koninkrijk
smal kan zijn, gezien het vergaande
engagement dat vereist is, toch staat
ze open en is ze voor iedereen
toegankelijk. Mensen zullen ernaar
toe komen uit Oost en West, van
Noord en Zuid – van overal. Degenen
die ‘er buiten staan’ zijn degenen die
weigeren om het rijk van vrede en
gerechtigheid, vreugde en liefde, die
God zo genadig en vrij aan iedereen
aanbiedt, te accepteren.
< klik op de afbeelding > om de viering te volgen
< klik hier voor het liturgieboekje >

Heeft u zich al opgegevend
voor de "mini-bedevaart"?
op zaterdag 27 november
Meldt u zich aan!

Het kan nog t/m zondag 31 oktober

Helaas zijn er nog niet genoeg aanmeldingen om een
"mini-bedevaart" te organiseren.
Om het bezoek, aan deze tentoonstelling in het
Catharijneconvent te kunnen bekostigen zijn
minimaal 30 deelnemers een vereiste.
De kosten per deelnemer bedragen € 35,- (Inclusief
toegang, deskundige rondleiding en vervoer). De bus vertrekt om 10:00 uur van de Reyerdijk
67 (bij de Emmaüsgangers). Rond 17:00 uur zijn we weer terug.
Naast het bezoek aan de tentoonstelling blijft er waarschijnlijk nog enige tijd voor uzelf over om
door de binnenstad van Utrecht te dwalen.
Aanmelden via:
info@hmariamagdalena.nl o.v.v. mini-bedevaart

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 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 november a.s.
Voor het aanmelden en voor meer informatie verwijzen
wij u naar de website van uw eigen parochie,
< klik rechts op de naam >

Parochies
H. Drie-Eenheid
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
de Emmaüsgangers
St. Augustinus
St. Joris

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.

