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

Bijbelgroep

Over de brieven van Petrus
Drie donderdagavonden van 19:30-21:0 uur
7 september, 5 oktober en 2 november
in de Emmaüsgangers, Reyerdijk 67
Aanmelden kan via het secretariaat van de Emmaüsgangers:
Telefoonnummer: 010-4830811 / e-mail: emmausgangers@hetnet.nl

maar u mag ook zomaar binnenlopen.

Sant’Egidio stopt
Vol enthousiasme werd gestart met twee maal per maand een
gebedsbijeenkomst in de St. Bavo. Helaas viel de belangstelling dermate
tegen dat besloten is de activiteiten stop te zetten.

Vrijwilligersmiddag in de Emmaüsgangers
Zaterdag 9 september vanaf 15:00 uur
Als dank voor hun inzet als vrijwilliger zijn zij uitgenodigd voor een gezellige
gezellige middag waarbij de nodige hapjes en drankjes niet zullen ontbreken.
Mocht dat, om de een of andere redenen, niet zijn aangekomen, meldt u
zich dan via het secretariaat van de parochie. Telefoonnr: 010-4830811

Een prachtig idee!

zondag 10 september
< klik op het logo om meer te weten te komen >

Emmaüszondag, 10 september
Bandeloodijk 320

viering om 10:00 uur
De startzondag van het nieuwe seizoen van
de Emmaüsparochie. Alle koren doen mee.

Vanuit de federatie hebben zich twee
parochies officieel aangemeld om aan
“kerkproeverij” mee te doen.
Maar… wat houdt u tegen om iemand mee te
nemen naar een viering in uw eigen parochie?

Startzondag Barendrecht, 10 september

Gezamenlijke dienst
van de PKN Gemeentes en St. Augustinusparochie
in sporthal de DRIESPRONG, om 10:30 uur
De opening van het nieuwe kerkelijke seizoen in Barendrecht.

Nationale Ziekendag, zondag 10 september
Deze zondag kent heel veel thema’s en bijzonderheden.
Een onderwerp dat in een aantal parochies ook aandacht zal
hebben is de Nationale Ziekendag.
O.a. in de Lourdesparochie (St. Bavo, Slinge 775, aanvang 10:00
uur) wordt dit belicht vanuit het thema:
“Hoe voorkomen…. dat mensen verloren lopen”

Afscheid van Zr. Claudia en Zr. Bernardo
Zondag 10 september
in de H. Kruisvinding, om 11:00 uur
Na jarenlang actief te zijn geweest in de parochie, keren zij terug
naar hun moederhuis in Heemstede. Daar hopen zij nog een flink
aantal jaren in alle rust van hun oude dag te kunnen genieten.

Aanmelden voor:

1e H. Communie / Vormsel voor jongvolwassenen / Doop en Vormsel
volwassenen
Wilt u uw kind(eren) de 1e H. Communie laten doen
in mei 2018?
Wil jij, als jongvolwassene, het H. Vormsel in
november 2018 ontvangen?
Of wilt u zelf, als volwassene, gedoopt en/of
gevormd worden (31 maart tijdens de Paaswake)?
Vanaf oktober/november gaan de voorbereidingen
op de diverse sacramenten weer beginnen.
Inschrijven voor deze sacramenten kan nog
tot uiterlijk 30 september 2017.

U kunt dat online doen via de website van
uw eigen parochie. Klik hiervoor op het
logo van uw parochie (hieronder) en u
komt gelijk op de inschrijfpagina terecht.

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
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

