
 
  

Onderwerp(en): 
 

  

Inschrijven voor het H. Vormsel voor jong volwassenen 

Inschrijven voor Doop (en H. Vormsel) voor volwassenen 

Parochiebladen 

Geen mail meer ontvangen / Suggesties 

 
     

  

Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, 

sturen wij u het volgende bericht. 
      

    

Inschrijftermijn voor het H. Vormsel  

voor jong volwassenen (tot 18 jaar) 
is VERLENGD t/m 30 november 

 
Heeft u kinderen, kleinkinderen, nichtjes of neefjes die volgend jaar (in 

november) het H. Vormsel willen ontvangen? En zij zijn tussen de 12 en 

18 jaar, 

dan kunnen zij nog worden ingeschreven t/m 30 november.  

De voorbereiding start in december.  

Dat lijkt heel lang en heel veel voorbereidingstijd, maar dat valt reuze 

mee. 

Wij willen o.a. graag dat de kandidaat Vormelingen een aantal 

belangrijke vieringen (zoals Kerst en Pasen) meemaken. Ook een enkel 

uitstapje behoort tot de voorbereiding. Vandaar dat we al dit jaar in 

december starten. 

 

Om online in te schrijven klik op de < inschrijven > hiernaast. 

  

 

Het Vormsel wordt 

toegediend op  

zondag  

15 november in de 

St. Bavokerk  

in Pendrecht. 

 
 

 

   

Inschrijftermijn voor de Doop (en/of H. Vormsel) voor 

volwassenen is VERLENGD t/m 30 november 
 
Wilt u, of iemand die u kent, gedoopt of gevormd worden?  

Dan kan er nog t/m 30 november worden ingeschreven.  

De voorbereiding op de doop (of het H. Vormsel) start in december. 

 

Wilt u meer lezen over het programma klik dan op  

< Catechese > hiernaast. 

 

Om online in te schrijven klik op < inschrijven > hiernaast. 

  

De doop (en/of 

Vormsel) vindt 

plaats tijdens de 

Paaswake op 4 april 

in de eigen 

parochiekerk. 

 

 
 

 
 

  Parochiebladen 
 

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de 

links naar de  parochiebladen: 

H. Drie-Eenheid Samen-Vinding St. Joris Drempelpost 

St. Augustinus Paddenstoel Emmaüsgangers Zie Website 

O.L.V. van Lourdes Samen-Vinding   
 

  

http://3-eenheid.nl/H3ENieuws.html
http://3-eenheid.nl/H3ENieuws.html
http://www.sintjorisparochie.nl/JORNieuws.html
http://www.sintjorisparochie.nl/JORNieuws.html
http://staugustinusbarendrecht.nl/AUGNieuws.html
http://www.emmausgangers.net/
http://www.lourdesparochie.nl/OLVvLNieuws.html
http://www.lourdesparochie.nl/OLVvLNieuws.html
http://www.hmariamagdalena.nl/FederatieVormselaanvraagkind.php
http://www.hmariamagdalena.nlnieuws/Volwassencatechese2015.pdf
http://www.hmariamagdalena.nl/FederatieDoopaanvraagVW.php


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 een service van de 

R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-48348390 
e-mail: info@hmariamagdalena.nl  website: www.hmariamagdalena.nl 
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