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“In gesprek met parochiebestuur en pastoraatsgroep van St. Joris”
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Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Tablets, leesbaarheid

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

Zondag 18 janauri, na de viering van 10:00 uur
In gesprek met parochiebestuur en
pastoraatsgroep
van de Sint Joris parochie
De parochie Sint Joris heeft een aantal jaren achter de rug waarin er
veel veranderingen hebben plaatsgevonden. We zijn onderdeel
geworden van de Federatie H. Maria Magdalena. Dat heeft (voor alle
parochies binnen de federatie) veel veranderingen met zich
meegebracht. Op sommige plekken heeft dit zeker weleens geleid tot
spanningen, maar uiteindelijk hebben we als St. Joris parochie goed
kunnen functioneren.
Het afgelopen jaar is een heel zwaar jaar geweest voor onze parochie. Er zijn een aantal zeer
emotionele gebeurtenissen geweest die een grote wissel getrokken hebben op onze veerkracht.
Als Ridderkerkse R.K. parochie willen we graag verder. We zullen ons wel met elkaar moeten
realiseren dat door de vergrijzing en het slinken van onze gemeenschap de toekomst er anders zal
uitzien dan we tot op heden gewend zijn.
We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen leven over hoe nu verder, de ontwikkelingen binnen
de Federatie en andere belangrijke zaken.
Het parochiebestuur en de pastoraatsgroep willen u in de gelegenheid stellen tot het stellen van
vragen. Wij nodigen u daarom uit om deel te nemen aan het koffiegesprek dat we houden op zondag
18 januari in de parochiezaal aansluitend aan de viering van 10:00 uur.
Het bestuur zal dan een korte update geven van ontwikkelingen, maar het belangrijkste is dat het
complete bestuur en pastoraatsgroep beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden.
U bent allen van harte uitgenodigd.

Veertigdagenkalender 2015
Ze zijn er (bijna) weer: de Veertigdagenkalenders!
Vanaf 1 februari zijn ze te verkrijgen, maar wilt u er zeker van zijn dat u er ook een heeft…..
Bestel de kalender dan nu al!
De opbrengst komt ten goede van het Vastenactieproject: Sonkè.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten, deze bedraagt slechts: € 2,00
U kunt de kalenders bestellen bij: Hans Le Large, hans.le.large@gmail.com

Parochiebladen
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiebladen:
H. Drie-Eenheid
Samen-Vinding
St. Joris
Drempelpost
St. Augustinus
Paddenstoel
Emmaüsgangers
Zie Website
O.L.V. van Lourdes
Samen-Vinding

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

Tablets, kleurstelling en leesbaarheid
Op tablets bleek de kleurstelling van de Nieuwsbrief anders over te komen dan de bedoeling was.
Om dit probleem op te lossen zijn de kleuren aangepast en hopen wij dat daarmee de
leesbaarheid ook op tablets nu optimaal is.
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-48348390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

