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

(Bezinnings)activiteiten in de komende week
Al bladerend door het MMM (Maria Magdalena Magazine) komen we allerlei activiteiten tegen die te
maken hebben met de vastentijd. Wij kunnen ons voorstellen dat u deze niet allemaal in gedachten
hebt. Daarom brengen wij ze nog een keer bij u onder de aandacht.

Vastenestafette
De Vastenestafette van het bisdom wordt voor het tweede jaar
gehouden. Met uiteenlopende activiteiten wordt aandacht gegeven
aan de vastenactie(s). Het is ook echt een estafette, want het
“stokje”, een kaars, wordt doorgegeven aan de parochie die een
dag later een activiteit heeft….
Hierbij een kort overzicht van de vastenestafette:

Voor het volledig artikel,
klik op de afbeelding

datum

tijd

parochie

locatie

activiteit

dinsdag 23 febr

17:45

Emmaüsgangers

Emmaüsgangers

Solidariteitsmaaltijd *

woensdag 24 febr

13:30

St. Augustinus

St. Augustinus

KBO-middag

woensdag 24 febr

18:00

St. Augustinus

Dorpskerk

Sobere Maaltijd *

woensdag 24 febr

19:30

St. Augustinus

Dorpskerk

Vespers

Donderdag 25 febr

10:00

Emmaüsgangers

Emmaüsgangers

Koffie met een praatje

Donderdag 25 febr

18:00

St. Joris

St. Joris

Vastenmaaltijd *

vrijdag 26 febr

17:00

H. Drie-Eenheid

Kruisvinding

Solidariteitsmaaltijd *

*) s.v.p. voor deze activiteit aanmelden via het eigen parochiesecretariaat

Bezinningsavond voor jonge ouders: “God zoekt ouder”
Jonge ouders hebben nogal wat te managen om een gezin draaiende
te houden. En dan moeten ze ook nog zorgen voor een gelovige
opvoeding van hun kind(eren). God, hoe doe je dat en ook nog op
een katholieke manier?
Dinsdag 23 febr. 20:00 uur
Locatie: Emmaüsgangers
Reyerdijk 67, IJsselmonde.
Aanmelden via: ton.halin@hetnet.nl

Ziekenzalving in de St. Joris
Woensdag 24 febr. 10:00 uur
Hovystraat 64, Ridderkerk
Na afloop is er koffie en thee
s.v.p. aanmelden via het parochiesecretariaat

Voor het volledig artikel,
klik op de afbeelding

Kruisweg bidden
Elke vrijdagavond in de vastentijd
in de St. Bavo, 19:00 uur
Slinge 775, Rotterdam

Kostersdag(en) van het bisdom
In het MMM van januari stond aangekondigd een avond voor alle
kosters die binnen de federatie actief zijn. Inmiddels zijn de meesten
al bij elkaar geweest in het kader van een gezamenlijk inkoopbeleid.
De geplande kostersavond zou naast dit onderwerp voornamelijk
gaan over de symbolen en rituelen van het Paastriduüm, als
voorbereiding op het Paasfeest.

De Kostersavond op
donderdag 25 februari
van de federatie komt te
vervallen.

Het bisdom heeft dezelfde gedachte gehad en heeft materiaal
ontwikkeld voor een bijeenkomst met kosters over het Paastriduüm.
Wij maken graag gebruik van de kennis en kunde van het bisdom en
bevelen deze bijeenkomst van harte aan.
U kunt kiezen uit twee dagen:
Maandag 7 maart 2016 in de Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft
Donderdag 10 maart 2016 in het parochiehuis De Doortocht, De
Doortocht 11, Bodegraven
U kunt zich tot 1 maart 2016 aanmelden via
pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

Klik op afbeelding
voor de volledige
uitnodigingsbrief van
het bisdom

Actie Kerkbalans is van start gegaan. Alleen met uw
financiële bijdragen kunnen wij de
parochiegemeenschappen in stand houden. Daarom
bevelen wij deze actie van harte bij u aan.
Om het nog gemakkelijker voor u te maken, is er nu ook de mogelijkheid om uw deelname aan
deze actie via de website van uw eigen parochie aan ons door te geven.
U vindt het logo van de Actie Kerkbalans op de startpagina van uw parochie, klik op het logo en
direct verschijnt het formulier van deelname. Of kunt naar de pagina < Inschrijven > gaan. Daar
vindt u het formulier ook.

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
St. Augustinus

Emmaüsgangers

St. Joris
O.L.V. van Lourdes
Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen

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

