Onderwerpen:

- MMM nr. 09 van 2021 is uit
- Viering 15 december (alleen) via live-stream
- MMM + Tussenbeide

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

En toch wordt het Kerstmis!
Ondanks avondlockdown
zal het Licht schijnen.
Het negende MMM, het Kerstnummer van 2021 is er.
Het Licht van de wereld is geboren. Hij werd geboren in
het duister van de nacht. We voelen allemaal dat
coronaduister en toch is er nog altijd hoop. Wij kunnen er
op vertrouwen dat het Licht overwint.
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. 01-2022
is: 3 januari 2022.
Deze verschijnt op 25 januari 2022.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren,
neem dan contact op met uw lokale redactie.

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

Eucharistieviering,
Woensdag 15 december,
19:00 uur

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

Thema: Die wij
verwachten
Johannes de Doper is in de
gevangenis geworpen. Hij
kwijnt weg in zijn cel. De olie
van zijn innerlijk lampje
dreigt op te drogen. Het
uitdovend licht veroorzaakt inwendige beroering: Johannes de Doper vraagt zich af of hij het wel
goed heeft gedaan. Heeft hij zijn zending naar de vaantjes geholpen? Is Jezus wie hij dacht dat
Hij zou zijn?
Heer, ik herken mij in Johannes. Ook de vlam in mijn lamp trilt af en toe. Het sputtert als dingen
niet gaan zoals ik wil. Mijn verlangen naar een wereld van vrede en gerechtigheid botst met een
wereld van geweld en onrecht. Vul vandaag opnieuw mijn innerlijke lamp. Laat mij op weg gaan
in vertrouwen en hoop.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

MMM + Tussenbeide

Het Kerstnummer van het MMM (Maria Magdalena
Magazine) wordt, tezamen met het bisdomblad Tussenbeide
bij u thuis bezorgd.
Zodra de online versie van Tussenbeide beschikaar is,
zullen wij de link in een volgende Nieuwsbrief opnemen.

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.

