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- Eucharistieviering 16 maart
- Voor een synodale kerk: LAATSTE OPROEP
- Vastenactiviteiten
* Vespers in Barendrecht
* Vrijdagavondgebed Ridderkerk
* Solidariteitsmaaltijden in de Emmaüsgangers
* Kruisweg bidden in de St. Bavo
- Doodstil voor vrede
- Vier Pasen

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

Eucharistieviering,
Woensdag 16 maart
19:00 uur
ook via de live-stream te
volgen
< klik op de afbeelding >

Thema:
Wil je groot zijn, wees dan
dienaar
‘Kunnen wij de beker drinken?’
Volgens de Nederlandse priester
en theoloog Henri Nouwen is dit
de meest uitdagende en radicale
vraag die we onszelf kunnen
stellen: ‘'De beker is de beker
van het leven, vol pijn en vreugden. Kunnen wij onze bekers aannemen en ze als de onze
beschouwen? Kunnen wij onze bekers heffen om anderen te zegenen, en kunnen wij onze
bekers tot op de bodem leegdrinken als bekers die ons verlossing brengen? Deze vraag in ons
levend houden, is een van de meest uitdagende geestelijke oefeningen die we kunnen doen."
Liefhebben is dienen. Liefhebben is geroepen worden om voorbij te gaan aan mijzelf en mijn
noden voor het welzijn van anderen. Jezus kwam onder ons om ons te leren hoe we als mens
volop kunnen leven. Hij hield van zijn leven tot het einde. Heb jij het ooit ervaren dat je voorbij
ging aan jezelf ten bate van anderen? Spreek met Jezus over deze ervaring.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Voor een synodale kerk
LAATSTE Oproep om mee te doen!
De bisschoppen worden, door paus Francisus,
gevraagd om te luisteren naar alle gremia in de kerk.
Dit is de eerste fase van het wereldwijde synodale
proces als voorbereiding op de synogde in oktober
2023.
U kunt dus meedoen aan dit proces!
Aanmelden via: wijnenfr@missie-geest.nl

Wilt u meer weten en/of zich voorbereiden op de
consultatie, < klik op "meer weten" >

Vastenactiviteiten
Tijdens de 40-dagentijd zijn er diverse
(gebeds)bijeenkomsten:
Oecumenische Vesperdienst(en)
in Barendrecht:
Elke woensdagavond om 19:30 in de Dorpskerk.
Op 16 maart is de voorganger: Ds Jaap van Rootselaar

Vrijdagavondgebed, in Ridderkerk e.o.
Elke vrijdag een vrijdagavondgebed, telkens op een andere
locatie. Op 18 maart: in de St. Joris om 19:30 uur.

Solidariteitsmaaltijden in de Emmaüsgangers,
Rotterdam IJsselmonde
Elke dinsdag. Aanvang 12:15 uur. Een
samenwerkingsverband van de Adriaen Janszkerk, de Groene Tuinkerk en de Emmaüsgangers.
Hiervoor dient men zich (i.v.m. beperkte ruimte) telefonisch op te geven op telefoonnummer: 0630721980 of 010-4194312.

Bidden van de kruisweg in de St. Bavo, Rotterdam Pendrecht
Elke vrijdagavond kunt u zich aansluiten bij het bidden van de kruisweg in de St. Bavo
(Parochiekerk van de Lourdesparochie) om 19:00 uur.

'Doodstil voor vrede'
Op uitnodiging van Oorlogsgravenstichting was mgr.
Herman W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht,
zondagmiddag 13 maart tezamen met opperrabbijn
Binyomin Jacobs en diens vrouw aanwezig bij een
bijeenkomst op Nationaal Ereveld Loenen onder het
motto Doodstil voor vrede. Aanleiding was de
tragedie die zich nu afspeelt in Oekraïne en de
gevolgen daarvan voor een grote menigte mensen,
met de name de slachtoffers van al het geweld,
waaronder de vele vluchtelingen..
< lees verder >

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.

