Onderwerpen:

- Woord- en Communieviering zondag 15 mei
- Herdenkingsconcert
- Heiligverklaring Titus Brandsma
- Volgende week géén Nieuwsbrief
- Heilige Huisjes

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

Woord- en
Communieviering
zondag 15 mei
Zondag 15 mei, 10:00 uur
ook via de live-stream te
volgen < klik op afbeelding >

Thema: een nieuw gebod
De intense en mysterievolle
relatie tussen Jezus en GOD, en
omgekeerd, zal ook de relaties
tussen de leerlingen onderling
nieuw gaan kleuren. Bij de
voetwassing liet Jezus aan zijn leerlingen verstaan dat zij voortaan ook elkaar de voeten dienen
te wassen – want een leerling staat niet boven zijn meester (Joh 13,16)! En nu het kruis in het
vizier komt, laat Jezus verstaan dat de leerlingen elkaar op een nieuwe manier moeten
liefhebben. Waar ligt dat nieuwe dan in? Is er dan sprake van een andere liefde? In zekere zin
wel. En daarom noemt Jezus het ook ‘een nieuw gebod’: ‘Zoals ik u heb liefgehad, zo moet ook
gij elkaar liefhebben.’ Deze nieuwe liefde draagt het kenmerk van de voetwassing in zich. Deze
nieuwe liefde vindt haar oorsprong in de liefde tussen Jezus en zijn Vader. En deze liefde maakt
alles nieuw: mensen veranderen, de loochenaar wordt een navolger, en de verspreide groep
van leerlingen wordt een levengevende gemeenschap.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
Een liturgieboekje is helaas niet beschikbaar

Herdenkingsconcert
Zondag 15 mei
in de St. Bavo
om 15:00 uur
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:

Requiem van Gabriël Fauré
Maar er is meer te horen...
< lees verder >
< klik hier voor het programmaboekje >

Heeft het het vorige concert niet bij kunnen
wonen.... hierbij een impressie. Dan weet u
gelijk dat u dit concert niet wil missen!!
< impressie concert op 6 maart j.l. >
U bent van harte welkom!!

Heiligverklaring Titus Brandsma
te zien op NPO2, zondag 15 mei
Zondag 15 mei wordt pater Titus Brandsma, samen
met nog negen andere zaligen, door paus Franciscus
heilig verklaard. KRO-NCRV doet op t.v. en online live
verslag vanuit Rome en vanuit Friesland. De
plechtigheid op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad
begint om 10.00 uur en wordt rechtstreeks
uitgezonden op NPO 2.
< lees verder >

Volgende week géén Nieuwsbrief
i.v.m. vakantie
In verband met een korte vakantie van de redacteur van de
Nieuwsbrief is er volgende week helaas geen Nieuwsbrief.
Speciaal tijdens de Rotterdam Architectuur Maand zetten
kerken, synagogen, tempels en moskeeën hun deuren van 27
mei tot 4 juni wagenwijd open!
Ook de Parochie de Emmaüsgangers doet mee!
U bent van harte welkom op zaterdag 28 mei.
Van 10:00 - 16:00 uur zijn we open.
Wilt u meer weten... < klik op de afbeelding >
< meer weten over de kerk Vrede en Verzoening >

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.

