Onderwerp(en):

• Augustinusbarbecue
• 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.

Augustinusbarbecue
zondag 3 september
St. Augustinus
van 16:00 – 20:00 uur
de pastoraatsgroep van de St. Augustinusparochie organiseert
een barbecue voor parochianen. Deze zal gehouden worden rond
(of in) de kerklocatie aan de Marijkesingel 24.
Zo rond 16.00 uur beginnen we met een drankje. Om ongeveer
17.00 uur zal het vlees op de barbecue gelegd worden.
Uiterlijk 20.00 uur wordt begonnen met het opruimen.
De eigen bijdrage bedraagt € 3,00 per persoon.
We willen graag weten hoeveel mensen aan de barbecue mee
zullen doen. U kunt zicht hiervoor opgeven via de intekenlijst die
op het mededelingenbord hangt in de kleine zaal van de kerk.
U kunt zich ook opgeven door een e-mail te sturen naar
j.vanslobbe@upcmail.nl.
Vele handen maken licht werk.
Daarom zou het heel fijn zijn als er enkele vrijwilligers willen
helpen met het in gereedheid brengen van de locatie en na afloop
ook mee willen opruimen.
Namens de organisatie:
Jack van Slobbe

Parochienieuws / -websites / Federatiemagazine
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

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

