Onderwerpen:

- Zondagen door het jaar / vakantietijd
- Pater Frans Wijnen in Buurtzorgpension
- Raad van Kerken: visienota duurzaamheid
- Paus Adrianus VI. Wereldleider uit Utrecht
- 450 jaar Martelaren van Gorkum

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

Zondagen door het jaar / vakantietijd /
minder Nieuwsbrieven
Na Pinksteren begon de "grote groene" tijd door het jaar. Deze
periode kenmerkt zich door het, overwegende, gebruik van de
liturgische kleur groen. Deze periode loopt t/m het feest van
Christus Koning.
Dit is beslist geen "doodse" periode, er is in deze tijd van het
jaar nog meer dan voldoende te beleven en te vieren.
Vakantietijd
Of het toeval is of niet, een flink deel van deze periode valt ook in de zomer/vakantieperiode. In
populaire termen, we zitten in de "komkommertijd".
Minder Nieuwsbrieven
Als de nieuwswaarde groot genoeg is, zullen er zeker NIeuwsbrieven verschijnen. Maar is er
geen of nauwelijks nieuws dan verschijnt er geen Nieuwsbrief.
Livestream
U kunt altijd de livestream vanuit de St. Bavo volgen op woensdagavond 19:00 uur en op
zondag op 10:00 uur.
U kunt deze vieringen ook altijd terugkijken.
Via de knop < livestreaming > komt u direct op het goede Youtube-kanaal terecht. Deze knop
vindt u ook op de website van de < R.K. Federatie H. Maria Magdalena.nl >

Pater Frans Wijnen
is opgenomen in het Buurtzorgpension
Afgelopen week is pater Frans Wijnen kortstondig thuis
geweest. Na een paar dagen bleek de verzorging thuis toch te
veel te zwaar was. Daarom is besloten dat hij voorlopig
verzorgd zal worden in het:
Buurtzorgpension
Prins Hendrikkade 48
3071 KB Rotterdam
Wij hopen met z'n allen dat hij snel zal aansterken en zodat hij
spoedig weer terug kan naar zijn vertrouwde kamer op de pastorie.
Kaarten en bezoek zijn natuurlijk altijd welkom.

Raad van Kerken brengt visienota
over duurzaamheid uit
De nota beoogt een bijdrage te leveren vanuit de kerken
aan het publieke debat in ons land over thema’s als
klimaatverandering, duurzaamheid,
grondstoffenschaarste en verlies aan biodiversiteit. De
relatie met de christelijke traditie, het bijbels getuigenis en de theologie is daarbij van wezenlijk
belang.
< lees verder >

Paus Adrianus VI. Wereldleider uit
Utrecht
In 2022 is het 500 jaar geleden dat Adriaan Floriszoon tot
paus gekozen werd. Het museum combineert dit met het feit
dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft en noemt paus
Adrianus de ‘meest onbekende grootse Utrechter’.
< lees verder >

Op donderdag 30 juni
start een noveen ter
voorbereiding op het
feest van de HH.
Martelaren van Gorcum
op zaterdag 9 juli.
Op die zaterdag wordt ook de
Nationale Bedevaart gevierd in het
Heiligdom in Brielle.
< lees verder >

< lees nog meer >

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.

