Onderwerpen:

- MMM nr. 01 van 2021 is uit
- Live-stream woensdagavond
- Actie Kerkbalans
- Registratie blijft verplicht

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 eerste MMM van 2021 is uit en we zitten nog midden in de Coronacrisis. We hebben zelfs te
maken met een avondklok. Nog meer worden we in onze vrijheid beperkt, maar het moet!
Daarom ook de vraag: "welke weg volg jij?" Laten we het kruis op ons nemen en het dragen.
Maar laten we ook ons vertrouwen, onze hoop, onze liefde voor elkaar en ons geloof uitdragen.
Pasen komt er aan, dus er is schijnt op elke manier Licht aan de horizon.
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. 02-2021 is: 1 februari 2021.
Deze verschijnt op 23 februari 2021.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren, neem dan contact op met uw lokale
redactie.
Eucharistievierng
Woensdag 27 januari

Het Woord wordt
uitgezaaid
Viering
via de live-stream
(aanvang 19:00 uur):
< klik op de afbeelding >
< klik hier >
om het boekje van de
viering te openen

De parochie heeft
uw financiële steun nodig:
zo kunnen we
samen Kerk zijn in deze tijd.
Het is bijzonder om te merken hoe we samen
Kerk kunnen zijn in deze tijd! Ondanks de
beperkingen door corona blijft de parochie een
plek van betekenis voor velen, zowel online als
fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Een plek
van inspirerende vieringen, waar we God
ontmoeten, een kaarsje opsteken bij Maria en
waar we pastoraal en diaconaal omzien naar elkaar.
We zijn gewend dat we voor ons huishouden, abonnement op de krant of voor onze
sportclub jaarlijks geld reserveren of maandelijks een vast bedrag betalen. Ook de Kerk heeft
financiële bijdragen nodig. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de parochie geen
subsidie van de overheid en is zij volledig afhankelijk van giften.
Doet u ook mee met de actie Kerkbalans? Zo houden we samen de parochie financieel gezond.
U krijgt binnenkort een brief (of heeft deze al gehad) van uw eigen parochie met daarin het
verzoek om op te geven wat uw periodieke bijdrage is. Maar een donatie doen kan
altijd. Elke bijdrage is welkom, groot of klein. Dankzij uw steun kan de parochie een inspirerende
plek zijn en blijven.

Waarom uw bijdrage
voor de actie
Kerkbalans van
onschatbare waarde is
Lees dat verder op de website van
uw eigen parochie.
< klik hieronder op het logo van uw eigen parochie >

DOE MEE!
en vul het formulier in
dat u vindt op de website
van uw eigen parochie.

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich registreren voor zondag 31 januari.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering bedraagt
slecht dertig mensen. De consequentie is, dat men zich vooraf
dient aan te melden /registreren. Indien u zich niet vooraf
registreert, loopt u de kans dat u de toegang wordt geweigerd
omdat het maximum van dertig personen al is bereikt.
Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en
hoe u zich kunt registreren:< klik op de link hieronder >:

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.

