Onderwerpen:

- MMM nr. 05 van 2022 is uit: seizoensopening
- Geloofsgesprek
- Vrijwillige bijdrage MMM
- Livestream St. Bavo
- Vredesweekconcert St. Bavo

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

Het 5e MMM van 2022 is uit
een nieuw seizoen,
een nieuwe start
Is er ook voor geloven zo’n
seizoen?
En welk seizoen is dat dan wel? Dat is moeilijk
te zeggen. Vroeger zag je meer processies in
de zomerperiode, maar dat had vooral met het
weer te maken. Je ziet meer kerstengelen in de
winter, al kun je twijfelen aan hun religieuze
gehalte. In mei gingen we vroeger met de buurt
elke avond bidden bij een Mariakapelletje. In
oktober baden we de rozenkrans thuis. Lenen
sommige periodes van het jaar zich meer tot
geloven dan andere?

< klik op de afbeelding >
om het nieuwe MMM te lezen

Wilt u toch ook het gedrukte exemplaar
ontvangen, als u dat niet ontvangt, neem dan
contact op met uw eigen
parochiesecretariaat.
De sluitingsdatum voor de kopij van MMM
nr. 06-2022 is: 12 september 2022.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt
inleveren, neem dan contact op met uw
lokale redactie.

Misschien moeten we er in elke
tijd van het jaar onze eigen
rituelen voor vinden.
In de herfst en de winter keren mensen vanzelf
wat meer naar binnen en dan richten ze zich
makkelijker tot God. Maar het nieuwe leven in
de lente en de zon in de zomer openen onze
ogen voor de schoonheid van de schepping en
dat leidt ook naar God.
Zo schommelt ons geloof mee
op het ritme van de seizoenen
en vormt het een vast onderdeel
van ons leven.
Winter of zomer, God is er altijd. En wij mogen
telkens andere wegen gaan om de weg naar
Hem toe te vinden.

bron: Kerknet.be

Geloofsgesprek
met Jan Maasen
Op zondag 4 september om 9:45 uur komt
het Geloofsgesprek uit het bisdom Rotterdam.
In het Geloofsgesprek is deze keer Jan Maasen
te gast. Hij spreekt over diaconie en caritas
door de eeuwen heen en vanuit het geloof met
het oog op de toekomst.
De opnamen zijn gemaakt in de St.
Augustinuskerk te Barendrecht.
< klik hier of op de afbeelding > voor het
artikel

U kunt uw bijdrage(n) overmaken op IBAN:
NL61 RABO 0167 8693 88
t.n.v. RK Federatie H. Maria Magdalena
o.v.v. van Vrijwillige bijdrage voor het MMM
of...
scan de QR-code om € 10,00 (of een ander bedrag)
over te maken.
< zie pagina 3 van MMM 04 >

Livestream vanuit St. Bavo
zonder geluid
Door een technisch mankement is het geluid bij
de livestream van de vieringen vanuit de St. Bavo
weggevallen.
Wij hopen dat dit probleem binnenkort is
opgelost.

Vredesweekconcert
zondag 18 september
15:00 uur in de St. Bavo
toegang gratis
< lees meer op pagina 19 van MMM 05 >

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.

