Onderwerpen:

- MMM nr. 03 van 2020 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.

< klik op de afbeelding >
ook via de websites van de
federatie en de parochies kunt u
het MMM lezen.
.-.-.-.-.-.
De Coronacrisis zorgt bijna elke
dag voor nieuwe ontwikkelingen.
Met de Nieuwsbrief proberen wij
u steeds op de hoogte te
houden van het laatste nieuws.
Ondanks dat er geen openbare
vieringen zijn, vieren wij gewoon
Pasen. Wij vieren het in ons
hart, thuis en misschien ook wel
voor de buis.

U kunt dit lied beluisteren/zien/meelezen via:
https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc

De Actie Kerkcamera is al geslaagd!
Op 22 maart werd er een oproep gedaan om geld te doneren voor het
realiseren van een Kerkcamera. Daarmee wordt het mogelijk om
vieringen (vanuit de St. Bavo) via live streaming uit te zenden. Zeker met
deze coronacrisis een goed medium om toch samen te kunnen vieren.
Echt ongelooflijk hoe enthousiast er gereageerd werd.
De actie is nu al geslaagd! Dank u wel!
Wij hopen de eerste live streaming heel snel te kunnen realiseren.
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. 04-2020 is: 20 april 2020.
Deze verschijnt op 12 mei 2020.
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.

