Onderwerpen:

- MMM nr. 06 uit: Allerheiligen/Allerzielen
- Tussenbeide

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 6e MMM van 2022 is uit
met het oog op
Allerheiligen / Allerzielen

Jij geloofde echt
in boven
ik heb de graven bezocht
urnen vast gehouden van hen
die mij hun dood
toevertrouwden
in afscheid nemen
hadden wij het steeds over
leven
het samen delen van tijd
de herinneringen zijn gekomen
heftiger dan ooit
terwijl jij hier ligt te dromen
in het jullie missen
ben ik gaan gissen naar
de zin van bestaan en weer gaan
ik weet dat jij bemoedigend
lacht
terwijl ik hier nog altijd wacht
ja jij geloofde echt in boven

< 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. 07-2022 is: 17 oktober 2022.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt
inleveren, neem dan contact op met uw
lokale redactie.
In het MMM o.a. aandacht voor:
Allerheiligen en Allerzielen
Oktobermaand = Mariamaand

Wil Melker

Bisdomblad Tussenbeide
is ook uit
Bisschop Van den Hende kondigt in Tussenbeide een
driejarig geloofsinhoudelijk traject aan
De maand oktober geldt als Mariamaand vanwege de
gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op
7 oktober. Het nieuwe nummer van Tussenbeide besteedt
daarom aandacht aan Maria in beeld en geluid. In beeld
gebeurt dat met de beeltenis van OLV van Schiedam in de
basiliek in Schiedam. En in geluid met een bespreking van
het ‘Ave Maria’ van Maria Parkinson, includief luistertip
.
< klik hier of op de afbeelding > om te lezen

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 5 van het MMM >

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.

