Onderwerpen:

- Woensdag 29 april, viering via live-streaming
- Glas-in-lood krijttekening
- Artikel over Charles Eba'a
- Bisschop bezoekt voedselbank

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

Live-streaming
op woensdag 29 april
om 19:00 uur
Woensdagavond is er weer
een eucharistieviering via de
Live-streaming.
Om deze te volgen < klik links
op de afbeelding >.

Meelezen van de
eucharistieviering

De complete viering is mee te
lezen met het boekje.
< Open hier het boekje, om mee te lezen >

Glas-in-lood-krijttekening
bij de St. Augustinus
voor de deur

Dit is een bijzondere tijd en dan zijn er
ook nog eens bijzondere en lieve
verrassingen. Zo plotseling was het
er, een prachtige krijttekening, in de
vorm van een hart, zomaar voor de
deur van de St. Augustinus.
Vier meisjes van 9 en 11 jaar maakten
dit hart als verrassing voor alle
mensen van de Augustinus.
Zij maakten het hart omdat hun oma
vertelde hoe erg mensen het vinden
dat zij niet naar de kerk kunnen en
dat zij elkaar missen.
Dat is gewoon echt hartikke lief!
Bedankt voor dit mooie gebaar!

De Voedselbank bij de Emmaüsgangers
krijgt bezoek van Bisschop Van den
Hende
Woensdag is de vaste uitgiftedag van de
voedselbank aan de Reyerdijk. Morgen 29 apri
krijgen ze bezoek van de bisschop.
Weer een 'blij bericht'. Een blijk van belangstelling en
waardering voor al het werk wat er wordt gedaan.

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.

