Onderwerpen:

- Hoogfees van Pinksteren, zondag 5 juni
- Vormselviering Federatie
- Diocesaan verslag 'voor een sybodale kerk'

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

Hoogfeest van
Pinksteren
het feest van de
Geest
zondag 5 juni
Zondag 5 juni, 10:00 uur
ook via de live-stream te
volgen < klik op afbeelding >

Thema: Vuur dat mensen
samensmeedt
Vandaag vieren we Pinksteren,
de dag waarop de Geest werd
uitgestort over de leerlingen. Het is de geboortedag van de Kerk, de dag waarop de schuchtere
en onzekere apostelen werden omgevormd tot stoutmoedige verkondigers van Jezus en zijn
verrijzenis. Diezelfde Geest is ook vandaag nog werkzaam in de Kerk en vormt haar - en ons om tot betere verkondigers.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier voor het liturgieboekje >

Toediening van het
H. Vormsel
door
Mgr. Van den Hende
op Zondag 5 juni
in de
H. Kruisvindingkerk
Beukendaal 2

om 10:00 uur
Een aantal volwassenen binnen de federatie H. Maria
Magdalena heeft zich voorbereid op hun toetreding van de
Katholieke kerk en hebben tijdens Paaswake het H. Doopsel
ontvangen.
Op het feest van Pinksteren bevestigen zij hun bewuste keuze
en vragen de kracht van de H. Geest om hun geloof te kunnen
en mogen belijden en uit te dragen.
Mgr. Van den Hende zal het sacrament van het Vormsel
toedienen.
U bent allen van harte welkom om deze bijzondere en
feestelijke viering bij te wonen en samen met hun de
doopbelofte te hernieuwen.

Diocesaan verslag voor de
bisschoppensynode ‘Voor een
synodale Kerk’
Download het verslag van de diocesane
raadpleging in het bisdom Rotterdam.
In antwoord op de uitnodiging uit Rome zijn in de
diocesane fase van de bisschoppensynode ‘Voor een
synodale Kerk: communio, participatio, missio’ in
parochies bijeenkomsten gehouden om over de
thema’s van de synodale raadpleging te spreken.
Parochies en groepen in het bisdom die daarvan
verslag wilden doen, werden gevraagd dit verslag te
sturen aan het secretariaat van de bisschop. Verder
werden door het bisdom gesprekken georganiseerd via het netwerk dat de Kerk is, zoals de
caritasinstellingen, het onderwijs, de zorg en de oecumene.
< lees verder >
< download verslag >

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.

