Onderwerp: Met liefde voor Frans
Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Met liefde voor Frans
Aanstaande zondag 15 september zingt
Zangvereniging Con Amore
in de St. Bavokerk.
Het wordt een tweeluik:
- zij ondersteunen eerst de viering;
- na de viering geven zij een
mini-concert.
Con Amore was hier 2,5 jaar geleden al een
keer te gast. Ook dit tweede bezoek hebben wij te danken aan de warme band die pater Frans Wijnen
nog steeds heeft met zijn geboortedorp Someren-Eind.
Tweeëneenhalf jaar geleden verasten zij ons met een uitvoering van de Misa Criolla.
Dit keer zit de keuze van het repertoire al verborgen in de titel hierboven.
Het repertoire dat zij ten gehore zullen brengen bestaat vrijwel geheel uit Franse nummers:
o.a. La Montagne, Tu te reconnaitras, Non je ne regrette rien, Cent mille chansons en nog vele
andere bekende Franse chansons.
Dit wilt u echt niet missen!
Con Amore (met liefde voor) voor (het) Frans
Omdat zij van ver komen,
is de aanvang van de viering voor deze keer gewijzigd naar 11:00 uur.
U bent allen van harte welkom om deze bijzondere viering mee te beleven.

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.

