Onderwerp(en):

• Maria tenhemelopneming / D-Day Maria
• 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.
Zondag 19 augustus
vieren we in onze parochies het Hoogfeest van Maria tenhemelopneming
In de St. Bavo wordt dit op bijzondere manier gevierd:

Voor één keer wordt de aanvangstijd van de zondagviering verschoven naar 11:00 uur.

Jarenlang vierde de Engelstalige Afrikaanse Groep op zondagmiddag, op hun heel eigen
wijze vanuit hun eigen achtergrond, dit hoogfeest.
Eigenlijk heel jammer dat dat niet werd gedeeld…. maar dat gaat dit jaar veranderen.
Niet alleen de Afrikaans Engelstalige Gemeenschap, maar ook de Filipijnse Gemeenschap,
de Nederlandse Gemeenschap en nog veel meer groepen doen dit jaar mee.
Het wordt echt een internationale, meertalige, multiculturele parochieviering.
Samen gaan we dit feest vieren!
Bent u (ook als niet-parochiaan) nieuwsgierig, dan bent u van harte welkom om dit met
ons mee te vieren.
Om de feestvreugde nog verder te verhogen, vragen wij u om zich extra feestelijk te
kleden. Als dat mogelijk is in de kleuren wit en/of blauw (de kleuren van Maria). Lukt dat
niet of wilt u dat niet… laat u zich dan er niet door weerhouden om te komen.
Wij hopen dat er velen komen.
Na de viering is er nog meer feest!
Zo’n feest mag niet zomaar ophouden aan het eind van de viering. Daarom wordt u allen
uitgenodigd om langer te blijven en elkaar beter te leren kennen. U hoeft niet bang te
zijn dat u de lunch thuis mist, daar hebben wij voor gezorgd. En natuurlijk zijn er verder
nog andere hapjes en drankjes.

Zondag 19 augustus om 11:00 uur: D-Day Maria
in de St. Bavo, Slinge 775 te Rotterdam
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

