Onderwerpen: MMM nr. 06 is uit
Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Vakantie en geloof
Als u op vakantie bent, of gewoon ergens anders, komt
u zeer waarschijnlijk meer in de kerk dan als u gewoon
thuis bent.
Is dat alleen nieuwsgierigheid naar de schoonheid van
het gebouw en het interieur? Of is dat toch ook een
stukje "thuiskomen"?
Wij wensen u een fijne vakantieperiode toe.
Stuur ons gerust foto's van uw inspiratiebronnen met
een korte uitleg m.b.t. de foto's. Wellicht worden die in
het volgende MMM geplaatst.

< klik op de afbeelding >
ook via de websites
van de federatie
en de parochies
kunt u het MMM lezen.

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
De sluitingsdatum voor de kopij van MMM nr. 07-2019 is: 05 augustus 2019.
Deze verschijnt op 27 augustus 2019.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren,
neem dan contact op met uw lokale redactie.

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
Emmaüsgangers
Sint Joris
St. Augustinus
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

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

