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Vakantieperiode voorbij
De week van de Emmaüsgangers
Fancy Fair / Rommelmarkt
Avondgebed
Inschrijven voor 1e Communie, Vormsel, Doop Volwassenen
Geef mij een naam / Kopij Federatieblad
Parochiebladen
Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Geachte mevrouw/mijnheer,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.

Vakantieperiode is voorbij
Maandag 24 augustus is voor de meeste mensen de vakantieperiode weer voorbij. De scholen
beginnen weer en het normale ritme van het dagelijkse leven wordt weer opgepakt. Dat betekent
ook de start van het nieuwe activiteitenseizoen. Ook binnen de federatie zien we dat. Daarom hier
een kort overzicht van wat u allemaal begin september kunt verwachten.

Avondgebed in de St. Augustinus
Maandag 14 september, 19:30 uur
In het voorjaar van 2015 werd in de Augustinuskerk in Barendrecht een proef
gehouden met een vesperdienst eenmaal per maand.
Evaluatie van deze diensten toont dat er behoefte bestaat bij een aanzienlijke groep
mensen om met elkaar te bidden, in de geest van, zoals een van de deelnemers zei,
‘het bidden dat er thuis niet van komt.’
Die opzet: ‘Bidden zoals het er thuis niet van komt,’ wordt het uitgangspunt van
de Avondgebed bijeenkomsten zoals die vanaf september a.s. zullen worden
gehouden. Vorm en inhoud, teksten, liederen en meditatieve thema’s zullen
herkenbaar aansluiten bij het hedendaagse leven, zodat deelnemers ze als dicht bij
henzelf zullen ervaren.
Deze avondgebeden worden gehouden op de tweede maandag van de maand,
’s avonds om half acht. De duur is tussen een half uur en drie kwartier, met voor de
liefhebbers de kans om na te praten bij een kopje koffie of thee.
De exacte data dit jaar zijn: maandag 14 september, maandag 12 oktober,
maandag 9 november en maandag 14 december.
Nadere informatie bij Ad Besems:
Tel. 0653329524, email: adbesems@upcmail.nl

Inschrijven voor 1e Communie, Vormsel, Doop
Volwassenen
Na de zomervakantie is het weer de tijd om je aan te melden voor een
aantal sacramenten. Dat ligt misschien (volgend jaar) allemaal nog ver
weg, maar de voorbereidingen starten allemaal nog dit jaar en soms al
heel snel. Meer weten…?
Ga naar de website van je eigen parochie en klik op < inschrijven >

Geef mij een naam

Kopij voor het Federatieblad

Heeft u al gekozen voor de nieuwe naam
van het Federatieblad?
Via een online formulier, kunt u uw keuze
aan ons doorgeven. Om daar snel naar toe
gaan, kunt u hieronder klikken op de knop:

Denkt u er ook aan om uw kopij voor het
Federatieblad op tijd in te sturen naar uw eigen
lokale redactie!

U kunt uw keuze aan ons doorgeven
t/m maandag 7 september.

redactie-drie-eenheid@hmariamagdalena.nl
redactie-emmausgangers@hmariamagdalena.nl
redactie-joris@hmariamagdalena.nl
redactie-augustinus@hmariamagdalena.nl
redactie-lourdes@hmariamagdalena.nl

Voor de volledigheid vermelden we ook het emailadres van de centrale redactie:
redactie@hmariamagdalena.nl

Parochiebladen
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiebladen:
H. Drie-Eenheid
Samen-Vinding
St. Joris
Drempelpost
St. Augustinus
Paddenstoel
Emmaüsgangers
Zie Website
O.L.V. van Lourdes
Samen-Vinding

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 ~ 010-48348390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

