Onderwerpen:

- Eucharistieviering 3e Zondag van Pasen
- Meimaand: Herdenkingsmaand en Mariamaand
- Overlijden van pater Louis Poot
- Koninklijke onderscheidingen

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

Eucharistieviering 1 mei
3e Zondag van Pasen
Zondag 24 april, 10:00 uur
ook via de live-stream te volgen
< klik op de afbeelding >

Thema: De herinnering leeft
Een nacht van zinloos vissen levert lege netten en
lege harten op. Jezus neemt het initiatief en ontmoet
hen in het vroege morgenlicht. Hij nodigt hen uit om
te eten: ‘Komt ontbijten.’ Er staat een overvloedige
tafel klaar – van vis, voedsel, liefde warmte en grote
vreugde. Hier worden gebroken relaties geheeld.
Hij/zij is niet weg,
zolang je hem/of haar herinnert, zolang zijn/haar
naam voortleeft.
In deze komende week staan we stil, heel stil, bij het
verleden, maar ook staan we stil bij vandaag en
morgen. We staan stil bij o.a.:
Jezus Christus; de 4 en 5 mei herdenking; de Corona periode; de Oorlog in Oekraïne.
En in het bijzonder Bij Bart Platteel die op 2 april 2020 overleed. Hij was het muzikale hart van
het Ritmisch Koor St. Bavo. Door de beperkingen tijdens de Coronapandemie was een gepast
afscheid niet mogelijk. Vandaag zetten wij hem in het licht, brengen wij hem in herinnering door
en met ons gezang.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Meimaand:
Herdenkingsmaand en Mariamaand

Zondag begint de Meimaand. Mei is en blijft een bijzondere maand waarin zowel het herdenken
als het vieren centraal staan. Een overzicht van activiteiten binnen de federatie:

Rozenkransgebed in de maand mei
In diverse kerken binnen de federatie is geregeld de
mogelijkheid om (gezamenlijk) de Rozenkrans te bidden.

4 mei: nationale dodenherdenking
Er zijn tal van mogelijkheden om de gevallenen van WO II te
herdenken. Maar u kunt het ook op een meer persoonlijke
manier doen in een van de volgende kerken:
De kerk "Vrede en Verzoening" (de Emmaüsgangers) is
als oorlogsmonument gebouwd en is van 10:00 - 12:00
uur open voor een persoonlijke herdenking.
In de St. Bavo is om 19:00 uur de reguliere
woensdagavond viering, waarbij 4 mei (herdenken)
centraal staat. We sluiten deze viering gezamenlijk af met
de "twee minuten stilte".om 20:00 uur.
In de H. Kruisvindingkerk is om 19:00 uur het
Rozenkransgebed.Ook dit is een mogelijkheid tot een
meer persoonlijke herdenking.

12 mei: bombardement Noordereiland
Op 14 mei herdenken we het grote bombardement op
Rotterdam. Twee dagen eerder, op 12 mei 1940, vond er al
een (geallieerd) bombardement plaats op het Noordereiland.
De H. Kruisvindingkerk herdenkt dit bombardement
met het "vergeten oorlogsmonument"
en het "Wonder van het Noordereiland"
Op donderdag 12 mei van 19:00 – 20:00 uur
< lees verder >

15 mei: Herdenkingsconcert in de St. Bavo
Na het meer dan succesvolle optreden op 6 maart j.l.
verzorgt het Golden Circle Ensemble voor de tweede
keer dit jaar een concert in de St. Bavo.
Thema van dit concert is (in verband met de meimand):
"herdenken".
Tijdens dit concert staat centraal:
"het Requiem" van Gabriël Fauré.
< lees verder >
< impressie concert op 6 maart j.l. >
Overleden is:

Aloysius Martinus Poot o.f.m.
Geboortedatum: 27 augustus 1932
Overleden: 20 april 2022
Per 1 september 1993 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Rotterdam-Zuidwijk. Naast deze
functie werd hij per 1 oktober 1997 tevens benoemd tot administrator van
de parochie St. Bavo te Rotterdam. Op 1 september 1999 werd hem uit
deze functies op zijn verzoek eervol ontslag verleend.
< lees verder >

Het heeft de Koning behaagt...
mevrouw Miranda Blankenstein-Geelen
de heer Gerard Hofsté
te benoemen tot lid in de orde van Oranja-Nassau.
Zij kregen deze onderscheiding o.a. voor hun inzet voor
de St. Augustinusparochie te Barendrecht.
Wilt u meer weten m.b.t. motivatie: < klik op de naam >.

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.

