Onderwerpen:

- Hoogfeest H. Drie-Eenheid, zondag 12 juni
- Pater Frans Wijnen is ziek
- MMM komt een week later uit
- Vrijwillige bijdrage MMM
- 400 vormelingen doen mee aan de vuurdoop
- Naastenliefde vraagt om steeds nieuwe antwoorden
- Een revolutie van tederheid

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 de
H. Drie-Eenheid
zondag 12 juni
Zondag 12 juni, 10:00 uur
ook via de live-stream te volgen < klik op
afbeelding >

Thema: God die Drie is en toch Eén
Ontelbare keren belijden we ons geloof in de
Drie-eenheid, namelijk telkens wanneer we het
kruisteken maken, het teken bij uitstek van de
christenen wereldwijd. De monnik en schrijver
Anselm Grün vertelt over de prachtige formule
die de Syrische Kerk (die ouder is dan de West-Europese) gebruikt voor het kruisteken.
Wanneer een Syrische christen een kruisteken maakt, van het voorhoofd tot de buik, van de
linker- naar de rechterschouder, bidt hij, wanneer hij het voorhoofd aanraakt: ‘In de naam van de
Vader, die mij heeft uitgedacht en geschapen.’ Dan gaat zijn hand naar zijn buik, en zegt hij: ‘In
de naam van de Zoon, die is afgedaald in mijn menselijkheid.’ Tenslotte bidt hij, terwijl zijn hand
van de linker- naar de rechterschouder gaat: ‘En in de naam van de heilige Geest, die alles wat
links zit, naar rechts brengt.’
< klik op de afbeelding > voor de livestream

Pater Frans Wijnen
is opgenomen in het ziekenhuis
Afgelopen woensdag is pater Frans Wijnen opgenomen in het
ziekenhuis. Hij was al een tijdje ziek en de behandelend arts
vond het noodzakelijk om hem nu op te nemen.
Wij kunnen voorstellen dat u hem in het ziekenhuis, of later
thuis, wil opzoeken. Omdat het ziekenhuisbezoek gelimiteerd
is, verzoeken wij u om niet zomaar bij hem op bezoek te gaan.
Vanaf maandag kunt u contact opnemen met Conny Arends,
via het telefoonnummer van de St. Bavo: 010-4804827 (tussen 9:00 - 14:00 uur) om af te
stemmen wannneer (en waar) bezoek mogelijk is.
Kaarten zijn natuurlijk altijd welkom: Slinge 775, 3086 EZ Rotterdam

het MMM komt een week later uit
Door omstandigheden komt het MMM een week
later uit. Vanaf dinsdag 28 juni kunt u het MMM
verwachten.

In het komende MMM vragen wij u (zoals elk jaar) om een vrijwillige bijdrage voor het MMM.
Uw steun is hard nodig om dit mooie blad in stand te houden.
< klik op de afbeelding > om te zien hoe u kunt bijdragen.
Alvast heel hartelijk dank!

400 vormelingen nemen deel aan
eerste Vuurdoop! na de
coronaperiode
< lees verder >

Naastenliefde vraagt om steeds nieuwe
antwoorden
Interview over de geschiedenis van en toekomst voor
diaconie
Jan Maasen neemt in juli afscheid van het bisdom Rotterdam.
Decennia lang zette hij zich in voor caritas en diaconie,
dichtbij en ver weg. Tijdens de impulsbijeenkomst ‘Together
We’ op 18 juni wordt daar bij stil gestaan.
< lees verder >

Ouderen kunnen een
revolutie van tederheid
bewerkstelligen zegt
paus Franciscus
Een lang leven “is een zegen”, een
“levend teken van Gods goedheid” dat
“veel vrucht kan dragen”. Dat schrijft
paus Franciscus in zijn boodschap voor de tweede Werelddag voor grootouders en ouderen.
Die wordt gevierd op de vierde zondag van juli.
< 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.

