Onderwerp(en):

• MMM nr. 04-2018 (Maria Magdalena Magazine)
• 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.

Crowdfunding
Als we in deze tijd geldelijke ondersteuning voor iets vragen
dan noemen we dat crowdfunding. Misschien levert een Engels
woord meer op maar wij noemen het gewoon een “vrijwillige
bijdrage”.
En misschien is het vanuit de kerkelijke traditie ook helemaal
niet verkeerd om gewoon het woord “bedelen” te gebruiken.
Denk maar aan het woord “bedelpreek”.
In deze uitgave vragen wij u om het MMM met een financiële
bijdrage te ondersteunen zodat wij ook in de toekomst dit
magazine kunnen blijven maken.
De lezers die het MMM in de brievenbus krijgen, vinden een
ingevoegd een bijlage. Voor u als online-lezer vindt u hieronder
de bijlage (klik op de afbeelding voor de leesbare versie):

< klik op afbeelding >
Ook via de websites van de
federatie en de parochies,
kunt u het MMM online lezen.
De sluitingsdatum voor de
kopij van MMM nr. 5-2018
is: 4 juni 2018.
Indien u kopij heeft, maar
niet op tijd kan inleveren,
neem dan contact op met
uw redactie.

Via deze Nieuwsbrief zullen wij u elke keer op de hoogte
stellen wanneer een uitgave online staat.

Klik op de afbeelding op het MMM te lezen.
Wilt u toch ook het gedrukte exemplaar ontvangen, als u dat
niet ontvangt, neem dan contact op met uw eigen
parochiesecretariaat.
Wij wensen u veel leesplezier!

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

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

