Onderwerpen:

- Bidweek voor de Eenheid in Barendrecht

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

Week van Gebed
voor de Eenheid van de Christenen
in Barendrecht
Zondag 17 januari
Van 17 januari tot en met 24 januari vindt de
jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid
plaats. Centraal thema dit jaar is ‘Blijf in mijn
liefde en je zult vruchten dragen’ (Joh. 15).
We worden daarbij opgeroepen om ons te
bezinnen op de vraag hoe we de eenheid
tussen de Christenen kunnen laten groeien,
en ook de eenheid van alle mensen met de
schepping.
Eenheidszondag
Op zondag 17 januari zal er in Barendracht in
de Bethelkerk een gezamenlijke
oecumenische dienst plaatsvinden van de
Augustinusparochie met enkele protestantse
kerken uit Barendrecht. Voorgangers bij deze
viering zijn dominee Cees Romkes en
Desiree van de Hijden. Door de Corona
maatregelen is de viering helaas niet
toegankelijk; wel kan eenieder de viering
vanaf 10 uur online bijwonen via
Bethelkerk Barendrecht - YouTube.
Voor de tekst van deze viering < klik hier >
Viering in de St. Augustinus
Ook in de Augustinusparochie zelf zal er deze zondag tijdens een eucharistieviering aandacht
worden besteed aan de thematiek van de Week van Gebed voor de eenheid. Voorgangers bij
deze viering zijn Maarten van Boekel en pater Urbanus.
Zoals gebruikelijk is vooraf aanmelden voor deze viering verplicht.

Overige gebedsvieringen
tijdens deze week
Stichting Hart voor Barendrecht
organiseert voor de 11e keer de Week
van Gebed in Barendrecht. Helaas
kunnen we dit jaar niet fysiek bij elkaar
komen om samen te bidden. Daarom
wordt iedereen van harte uitgenodigd
om thuis te bidden, in de wetenschap
dat anderen dit ook doen. Hiervoor is in
het gebedsboekje voor elke dag een
bezinningstekst en een gebed
opgenomen.
< klik hier voor het Gebedsboekje > of klik op de afbeelding van het boekje hierboven.

Online meebidden
Je kunt er ook voor kiezen om online mee te doen met de dagelijkse gebedsdienst van 19.3019.50 uur onder leiding van theoloog en predikant Jos Douma. Kort maar krachtig. Op deze
manier kan je in deze bijzondere tijd van fysiek afstand houden online toch verbondenheid in de
Geest ervaren.
Zie voor de uitnodiging hiertoe het youtube filmpje: < online gebedsvieringen >
(of klik op afbeelding hiervoor)
Maar je kunt < hier ook meer lezen > over de online gebedsvieringen, en via deze link
< aanmelden > krijg je dagelijks een herinneringsmail voor de online viering van die dag.

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.

