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Con Amore, gastkoor uit Someren-Eind
M-25 Lounge
Nieuws van de parochies / websites
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.

Bijzondere mis in de St. Bavo, slinge 775
Zondag 24 april, aanvang 11:00 uur

Aanstaande zondag zingt het koor Con Amore in de St.
Bavo. Dit koor komt uit Someren Eind,de geboorteplaats
van pater Frans Wijnen.
Voor deze gelegenheid is de eucharistieviering voor een
keer verschoven naar 11:00 uur.

Zingt tijdens de eucharistieviering o.a.:

Con Amore zingt tijdens de eucharistieviering o.a.:
de Misa Criolla van Ariel Ramirez
Look at the world (John Rutter)
Lord have mercy (Adrian Snell)
Te Quiero ( Arturo Benedetti).

Wilt u meer over dit koor weten, klik op het
logo om bij hun website te komen.

de Misa Criolla

M25 Lounge met kleding upcycle workshop!
Zondag 24 april, 14:00-18:00 uur

Thema: Werk van Barmhartigheid - Naakten kleden
WAT
VOOR WIE
WAAR
KOSTEN
MEER WETEN

: Een M25 Lounge bijeenkomst met een kleding upcycle workshop
: Alle tieners van 12 t/m 18 jaar zijn welkom (max. 15 deelnemers)
: Emmaüsgangers kerk; Reyerdijk 67, 3079 NC, Rotterdam
: Deelname is gratis
: Klik op de afbeelding hieronder

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

