Onderwerpen:

- Vieringen woensdag 29 september
- Weer vieringen in Huize Joachim & Anna
- Huwelijkscurus
- Samen naar de tentoonstelling Maria Magdalena

Eucharistieviering
Woensdag 29 september,
19:00 uur
Thema:
Engelen om ons heen
Engelen zou je zowel
boodschappers als boodschappen van God kunnen noemen. De drie engelen die we vandaag
feestelijk gedenken worden genoemd in de Bijbel: Michaël won de strijd van Satan, toen deze
de strijd met God aanging. Vele jaren baden we, aan het eind van de eucharistie, dat hij ons zou
verdedigen in het uur van de strijd. Raphael was de helper van Tobit en zijn familie, in hun leed
en tegenslagen. Gabriël verkondigde aan Maria dat zij de moeder van Jezus zou worden.
< klik op de afbeelding > om de viering te volgen
< klik hier voor het liturgieboekje >

Nog een versoepeling:
Weer vieringen
in Huize Joachim & Anna
Langenhorst 401-555

Het voelt iedere keer weer wat beter. Ook dit feit willen
we u niet onthouden. Vanaf aanstaande zaterdag is er
weer een wekelijkse viering in Huize Joachim & Anna.
We beginnen voorzichtig, daar bedoelen we mee dat de
capaciteit nog beperkt is, maar het kan en mag weer!
U bent weer welkom op zaterdag om 16:00 uur.

Huwelijkscursus / Marriage Course
de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin

Het sacrament van het huwelijk vraagt een gedegen
voorbereiding. Al een paar jaar wordt deze
voorbereidingscurus vanuit het bisdom georganiseerd
door de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin.
De nieuwe online Marriage Course is al gestart, maar
men kan zich nog aanmelden om mee te gaan doen.
De Marriage Course is niet alleen voor wie gaan trouwen, maar is voor alle echtparen
interessant.
Belangrijke informatie online Marriage Course:
De cursus begint op 10 september (catechese avond). Door de speciale opzet van de cursus
kunnen deelnemers zich echter uiterlijk op 30 september 's ochtends aanmelden.
De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer
gehuwden. Er is evenmin een beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich
aanmelden.
De data zijn: 10/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12, 14/1 om 19.45 uur tot 22.00 uur.
Op 21/1/2022 vindt er om 20.30 uur een evaluatie plaats. Verdere informatie volgt tijdens de
cursus.
Aanmelding kan via de website van het Bisdom: < klik hier > voor aanmelding.
Kosten: € 25,-- per paar.

Maria Magdalena
de tentoonstelling

In het laatste MMM nodigden wij u uit om met een groep naar
deze bijzondere tentoonstelling in het Museum
Catharijneconvent te gaan. Deze mysterieuze en inspirerende
vrouw van uitersten houdt al ruim 2000 jaar de gemoederen
bezig.
Zijn wij als R.K, Federatie Maria Magdalena niet "verplicht" om
hier naar toe gaan om haar zo beter te leren kennen?
Er zijn al aanmeldingen binnen, maar hett aantal is nog lang niet voldoende om een "minibedevaart" te organiseren. Laten wij onze patroonheilige, de apostel der apostelen, zomaar
links liggen?.
Meldt u zich aan! Bij voldoende aanmeldingen informeren wij u over de defintieve datum en de
kosten (ca. € 27 - € 35). Daarvoor krijgt u een rondleiding met inleiding en is het vervoer ook
geregeld.
Aanmelden via: info@hmariamagdalena.nl o.v.v. tentoonstelling.

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.

