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Presentatie Gedenkboek met Allerheiligen/Allerzielen
Parochieavond 10 november
Nieuws van de parochies / websites
Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Geachte mevrouw / mijnheer,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht, speciaal voor de St. Augustinusparochie.

Presentatie Gedenkboek
Zondag 1 november, 10:30 uur
Velen van u hebben een dierbare verloren bij wie de uitvaart
buiten onze parochie heeft plaatsgevonden. Vanuit de
Augustinusparochie is daarom geen aandacht geweest voor
dit verlies. Dat wordt als een gemis ervaren.
De pastoraatsgroep heeft gezocht naar een manier om het
verlies van deze dierbaren een plaats te geven binnen onze
parochiegemeenschap.
Vanaf Allerzielen 2015 zal een gedenkboek in de kerk liggen.
In dit boek kan de naam, geboorte- en sterfdatum van een
dierbare overledene bijgeschreven worden.
Dit kan via het parochiesecretariaat aangevraagd worden op
dezelfde manier en voor dezelfde kosten als een misintentie.
Naast de bijschrijving in het boek zal ook een misintentie
worden opgedragen aan de overledene.
.

Parochieavond 10 november: Toekomst
19:30 – 21:00 uur
Doel van deze avond is de binding en het draagvlak binnen onze
parochiegemeenschap te versterken en om de inspraakmogelijkheid
te bevorderen. Drie onderwerpen staan deze avond centraal:
Jonge Ouders
Hoe bereiken we jonge ouders?
Hoe verbeteren we de binding?
Hoe betrekken we de kinderen er meer bij?
Wat kunnen we voor de kinderen betekenen?
wat kunnen we kinderen aanbieden?

Bepaal de toekomst
van uw
parochiegemeenschap
zelf mee….

Vrijwilligers
hoe kunnen we ze werven?
hoe interesseren we ze?
hoe kunnen we ze belonen?
hoe kunnen we ze behouden?
Aansprekende activiteiten
Wat kunnen en willen we aanbieden?
Hoe kunnen we dat realiseren?
Van 19:00 uur is er inloop met koffie en thee;
Na de afsluiting is er een drankje en gelegenheid om na te praten.

Komt u ook!!??

Parochienieuws / -websites / Federatiemagazine
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
St. Augustinus

Emmaüsgangers

St. Joris
O.L.V. van Lourdes
Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen
< klik hier >

De website van de St. Joris kan, door technische redenen, niet worden bijgehouden. Aan dit
probleem wordt gewerkt.

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

