Onderwerpen:

- Vol verwachting op naar Kerstmis
- Kerstconcert
- Ziekenzalving

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

Vol verwachting op naar Kerstmis
Het is Advent. Alles staat in het teken van het komende Kerstfeest. Straten, huizen, winkels en
kerken worden in sfeerrijke feesttooi gezet. De Kerststallen worden opgebouwd. De geur van
kerstbomen prikkelt de zintuigen. We missen nog maar één ding: kerstliederen....
U kunt uw hart ophalen, want zoals u hieronder ziet staan is er in de Emmaüsgangers een
Kerstconcert. Komt u zaterdag 14 december ook?! Aanvang 15:00 uur, toegang is gratis.

Ziekenzalving Federatie
Vol verwachting maar ook vol van kracht willen we Kerstmis
vieren. Daarom bieden wij, iedereen die daartoe behoefte heeft,
de mogelijkheid om het Sacrament van de Zieken te ontvangen.
We doen dit op:

Woensdag 18 december om 10:00 uur
in de St. Bavokerk, Slinge 775.
Na afloop van de viering is er koffie en een koekje.
Bent u niet in staat om op eigen gelegenheid te komen, misschien is dan iemand (familie, buren of
kennissen) bereid om u te begeleiden en deze bijzondere viering mee te beleven.
Aanmelden is niet nodig. U bent allen van harte welkom.

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.

