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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 derde MMM van 2021 is er: het Pinksternummer. We zijn, door covid-19, een lange en
moeilijke weg gegaan en we zullen nog een tijdje op deze weg voort moeten gaan. Hoe lang dat
is... niemand durft het meer te voorspellen. Toch zie je dat mensen zich langzaam klaarmaken
en voorbereiden op een meer normale situatie. We worden door de Geest geïnspireerd om
weer positief te denken. We worden begeesterd om weer plannen te maken. Nog even
volhouden om dan vol van geestdrift het normale leven weer te omarmen en te (be)leven.

Zalig Pinksteren

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. 04-2021 is: 24 mei 2021.
Deze verschijnt op 15 juni 2021.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren, neem dan contact op met uw lokale
redactie.

Artikel Sacramentsdag
Dit artikel was te groot om het volledig in het MMM op te nemen.
< Klik op de afbeelding of hier > om het volledige artikel te lezen.

Vrijwillige bijdrage voor het MMM

Elke jaar komen we het weer vragen, en ook dit jaar doen we dat. Normaal zouden we hiervoor
ruimte in het MMM maken, maar het was echt helemaal vol.
Daarom nu alvast hier en de volgende keer, nog een keer, maar dan als artkel in het MMM.
De inkomsten voor alle parochies staan onder druk door de coronapandemie. Minder mensen in
de kerk levert ook minder aan collectes op. Maar u kunt ons toch een beetje helpen door ruim te
geven voor het MMM. Daar profiteren alle parochies evenveel van.

Eucharistieviering
6e week van Pasen
Woensdag 12 mei
Thema: Recht voor God staan

Viering
via de live-stream
(aanvang 19:00 uur):
< klik op de afbeelding >

< klik hier > om het boekje van de
viering te openen

Herdenken op 12 en 14 mei
Voor Rotterdam zijn de dagen rond 14 mei herdenkingsdagen, vannwege verwoesting van de
stad door het grote bombardement in de meidagen van 1940.

Herdenken op 12 mei
H. Kruisvindingkerk, 19:00 uur

Wij herdenken de slachtoffers die op het
Noordereiland vielen.
Met name door het bombardement op 12 mei.
Het Mariabeeld uit de Lourdeskerk bleef op
wonderbaarlijke wijze gespaard en kreeg een
plek in de H. Kruisvindingkerk.
< lees het persbericht >

Persoonlijk herdenken op 14 mei
Emmaüsgangers, 9:45 - 12:00 uur

De kerk Vrede- en Verzoening (van de
parochie De Emmaüsgangers) is gebouwd als
monument. De gebrandschilderde glas-in-beton
ramen verbeelden het bombardement op
Rotterdam op 14 mei 1940. Bovendien is er
een gedenkzuil (het monument) met kruisen
voor alle slachtoffers. U bent op vrijdagmorgen 14 mei van harte welkom voor een persoonlijke
herdenking door bloemen te leggen, een kaarsje aan te steken of persoonlijke bezinning.

Eucharistieviering
Hemelvaartsdag
Donderdag 13 mei
Thema:
Getuigen met woord en daad

Viering
via de live-stream
(aanvang 10:00 uur):
< klik op de afbeelding >

< klik hier > om het boekje van
de viering te openen

Registratieplicht vooraf blijft verplicht
U kunt zich registreren voor
Hemelvaartsdag 13 mei en/of Zondag 16 mei.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering
bedraagt slecht dertig mensen. Alleen voor de H. Kruisvinding
(parochie H. Drie-Eenheid) bedraagt het maximum aantal 62
personen, omdat deze kerk meer dan 300 reguliere zitplaatsen
heeft.
Indien u zich niet vooraf registreert, loopt u de kans dat u de
toegang wordt geweigerd omdat het maximum aantal personen is
bereikt.
Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en hoe u zich kunt registreren:<
klik op de link hieronder >:

Na Kerstmis en Pasen nu ook:
“Vier Pinksteren!”

Pinksteren valt dit jaar op 23 mei. De website vierpinksteren.nl
nodigt uit om de eigen parochie op internet op te zoeken om te
zien welke vieringen er zijn om te bezoeken, of online te
volgen.
< lees meer >
< klik hier of op de afbeelding >
om naar de website te gaan

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.

