 Kruispunt op pad met Willem Kemp
 Nieuws van de parochies / websites
 Geen mail meer ontvangen / suggesties

Onderwerp(en):

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

Kruispunt op pad met Willem Kemp
Op woensdagavond 28 september a.s. organiseert de KRO in het
West-Indisch Huis te Dordrecht speciaal voor haar leden een
bijzondere avond waarbij het programma Kruispunt TV met
Wilfred Kemp centraal staat.
Inspirerende gesprekken
Tijdens deze avond geeft Wilfred Kemp een kijkje in de keuken
van Kruispunt, o.a. met zijn inspirerende levensverhalen aan de
hand van zijn werk in het Vaticaan met Paus Franciscus, en zijn
ontmoetingen tijdens de Camino Santiago de Compostella.
Verder worden verschillende thema's besproken als eenzaamheid
en omkijken naar een ander.
Voor deze avond heeft Wilfred een speciale gast uitgenodigd en
voor de bezoekers is er een meet & greet met Wilfred Kemp
Joop Garama
KRO-ledenraad afd. Rotterdam

Waar: Het West-Indisch Huis, Kuipershaven 21, 3311 AL Dordrecht.
Tijd: 19.00 - 21.30 uur
(ontvangst om 18.30 uur)
Prijs: € 5,- p.p., inclusief koffie, thee of frisdrank.
Ga naar: www.kro.nl
en klik bovenaan op DOEN

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

