Onderwerpen:

- Viering tussen Pasen en Beloken Pasen

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

Het is nog steeds de Paasweek

en we gaan op weg naar Beloken Pasen.
We zitten nog steeds in de Paasweek. Een goede reden om in
deze bijzondere tijd ook (extra) aandacht te geven aan de
hoop: de hoop op het nieuwe leven, op de toekomst. Jezus
was en is onze nieuwe hoop en toekomst.
In de St. Bavo is er op woensdagavond altijd een viering.
Ondanks dat we voorlopig geen publieke vieringen zullen
hebben, vanwege de coronamaatregelen, willen we deze viering toch met u delen.
U kunt deze viering volgen via de live-stream.
Aanvang 19:00 uur.
< Klik recht op het logo >
om direct naar de website te gaan.

Weet u wat wij missen?!
Wij hoeven u het eigenlijk niet te vertellen. Het
beeld wat u hier links ziet, zullen wij helaas nog een
flinke tijd moeten missen. De inkomsten uit de
collecte vormen (normaal) een belangrijke
inkomstenbron. Daarom willen wij u vriendelijk
vragen om aan ons te denken en uw collecte
"digitaal" naar ons over te maken.
Uw parochie wil ook graag in de toekomst nog het
nodige voor u en anderen betekenen. Maar dan
moeten wij deze moeilijke periode ook financieel
zien te overleven.
Maak uw collecte over op de rekening van uw eigen parochie.
R.K. parochie H. Drie-Eenheid:
NL70 INGB 000 17798 74
R.K. Parochie de Emmaüsgangers: NL66 INGB 0000 6821 00
R.K. Parochie Sint Joris:
NL30 INGB 0000 5349 20
R.K. Parochie St. Augustinus:
NL81 INGB 00006 692 20
R.K. Parochie O.L.V. v. Lourdes
NL02 INGB 0004 3482 03

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.

