Onderwerpen:

- Viering Beloken Pasen
- Meimaand: Herdenkingsmaand en Mariamaand

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 24 april
Beloken Pasen,
Zondag van de Heilige
Barmhartigheid
Zondag 24 april, 10:00 uur
ook via de live-stream te volgen
< klik op de afbeelding >

Thema: Eerst zien dan geloven
Veel van de verrijzenisontmoetingen worden
gekleurd door ongeloof. Angst en schaamte
vervullen de leerlingen. Zij klampen zich achter
gesloten deuren aan elkaar vast. De verrezen
Heer komt met de wonden die Hij draagt, in zijn
zijde, in zijn handen en voeten. Hij geeft niemand
de schuld en berispt niemand. In plaats daarvan
spreekt Hij woorden van vrede, en geeft hen zijn grootste geschenk, zijn heilige Geest.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Meimaand:
Herdenkingsmaand en Mariamaand
Volgende week zondag begint de Meimaand. Mei is en blijft een
bijzondere maand waarin zowel het herdenken als het vieren
centraal staan. Een klein overzicht alvast hierbij:
- Rozenkransgebed in de maand mei
- 4 mei Dodenherdenking
- 5 mei Bevrijdingsdag
- 10 mei Bombardement van Rotterdam
- 12 mei Bombardement / Het Wonder van het Noordereiland
- 15 mei Heilig verklaring Titus Brandsma
- 15 mei Herdenkingsconcert in de St. Bavo
- 15 mei Open Kloosterdag
- 28 mei Ontdek de Helige Huisjes in Rotterdam
In latere Nieuwsbrieven zullen diverse onderwerpen uitgebreider
onder uw aandacht brengen. Van een aantal is er al meer bekend
(vetgedrukt) en kunt u de link bekijken.

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.

