Onderwerpen:

- MMM nr. 07 van 2020 is uit
- Prijsvraag
- Live-stream woensdagavondviering

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 >
om het nieuwe MMM te lezen
Het nieuwe MMM nr. 7. september is uit.
De vakantieperiode is echt voorbij. En het was door de Coronacrisis ook een bijzondere
vakantieperiode. Wij zijn dit jaar niet massaal naar het buitenland gegaan maar hebben onze
vakanties voornamelijk in Nederland doorgebracht. Een mooie aanleiding om daar ook
aandacht aan te geven.
Verder zijn we, sinds 1 september, weer iets normaler gaan doen met het aantal vieringen. Want
de parochiekerken waar ook (voor de coronacrisis) doordeweekse vieringen werden gehouden,
zijn deze allemaal in ere hersteld. Dit natuurlijk wel met inachtneming van alle regels die van
toepassing zijn i.v.m het coronavirus. Wanneer er nog meer verruimingen komen......? We zullen
het gewoon moeten afwachten en, zo lijkt het nu, er voorlopig mee moeten leren leven.
Wij wensen u in ieder geval veel leesplezier.
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. 08-2020 is: 21 september 2020.
Deze verschijnt op 13 oktober 2020.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren, neem dan contact op met uw lokale
redactie.

Het vakantiegevoel in Nederland
En waar kan je dat allemaal beleven en
voelen?
Daarom vragen wij van u een interactieve
bijdrage. Raadt, of misschien weet u het
gewoon, waar het vakantiegevoel van het
MMM vandaan komt.
Stuur uw antwoord in en u maakt kans dat
uw vakantiegevoel misschien wel een
beetje wordt verlengd.
Stuur een e-mail naar:
info@hmariamagdalena.nl o.v.v. "waar is
dit" met uw antwoord.

Woensdagavondviering
9 september om 19:00 uur
thema: Andere

tijden

< klik op de afbeelding links >
op de live-stream te volgen
Voor het meelezen van de viering (het boekje)
< klik hier op te openen >

Wist u dat vieringen op woensdagavond en
zondagmorgen, vanuit de St. Bavokerk,
bijna altijd zijn te volgen via de live-stream?
U gaat naar de website van de federatie:
www.hmariamagdalena.nl
en vervolgens klikt u op het live-streamlogo. Dan komt u altijd op het goede
Youtube-kanaal.

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.

