Onderwerpen:

- Zondag 11-09: Keer terug / ziekenzondag
- Startzondag in Barendrecht
- Emmaüszondag in IJsselmonde
- Woensdag 14-09: Dag van gebed voor vrede in Oekraïne
- Zondag 18-09: Vredesweekconcert in de St. Bavo
- Uitzending gemist...

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

Viering zondag 11 september

Iedereen kent wel de parabel van de verloren zoon. De
zoon die in eerste instantie egoïstisch lijkt, was in feite
degene die verder keek dan zichzelf; de egocentrische
zoon lijkt plichtsgetrouw over te komen maar blijkt
degene te zijn die een verkeerd beeld van zichzelf, zijn
vader en zijn broer had.
Hetzelfde beeld, is net zo goed van toepassing op het andere thema: Ziekenzondag. Wees er
voor elkaar, dan kan er zoveel meer dan je denkt.

Startzondag in Barendrecht

zondag 11-09 om 10:30 in de Bethelkerk
Thema: 'aan tafel'
De Augustinusparochie, de Bethelkerk, Carnisse Haven
en de Dorpskerk vieren gezamenlijk startzondag. Het
thema van de dienst is: ‘Aan tafel’. Voor de uitleg bij dit
thema wordt het bijbelverhaal over de Emmaüsgangers
gebruikt.
Muzikale medewerking wordt verleend door het Community Gospel Choir uit Rotterdam en
omstreken.
Er is deze zondag géén viering in de St. Augustinuskerk.
De dienst is te volgen (alleen geluid) via www.kerkomroep.nl

Emmaüszondag in IJsselmonde

Viering om 10:00 uur
Traditioneel start het nieuwe seizoen in de Parochie
de Emmaüsgangers de 2e zondag van september
met Emmaüszondag. Alle koren en groepen van de
parochie werken hieraan mee.

Dag van gebed voor vrede in
Oekraïne, woensdag 14
september
met gebedsmomenten in alle bisdommen
De Raad voor de Europese Bisschoppenconferenties
(CCEE) roept op tot een dag van gebed voor vrede in
Oekraïne in heel Europa. Alle Nederlandse bisdommen
nemen deel aan dit gebed op woensdag 14 september. Op deze manier wil de RoomsKatholieke Kerk in Europa haar nabijheid en solidariteit met de Oekraïners tot uitdrukking wil
brengen.
< lees verder >

Zondag 18 september
15:00 uur
in de St. Bavo, Slinge 775,
Rotterdam-Pendrecht
Toegang gratis
< Lees verder in het MMM >

Uitzending gemist....
Afgelopen week waren er twee bijzondere
uitzendingen op de televisie, met voor de
federatie bekende gezichten.
Geloofsgeprek met Jan Maasen
Op zondag 4 september was het
geloofsgesprek met Jan Maasen. Hij spreekt
over diaconie en caritas door de eeuwen heen en vanuit het geloof met het oog op de toekomst.
Wilt u dit alsnog zien...< klik hier of op de afbeelding >
Missie geslaagd?
In de serie "Andere tijden" werd afgelopen
maandag een korte documentaire
uitgezonden over de Spiritijnen en hun missie
in Afrika maar ook de omgekeerde missie.
Bekende gezichten zoals pater Frans
Timmermans en pater Charles Eba'a komen
uitgebreid aan het woord.
Wilt u dit alsnog zien...
< klik hier of op de afbeelding >

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.

