
 

 
  

Onderwerp(en): 
 
 

  

 Boetevieringen 

 Tour of Faith 

 Activiteiten in de komende week 

 Actie Kerkbalans 

 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. 

 

Boetevieringen in de federatie 
Ter voorbereiding op Pasen 

 
O.L.V. van Lourdes 

H. Drie-Eenheid 

St. Augustinus 

St. Joris 

Emmaüsgangers 
 

Woensdag 

Donderdag 

Donderdag 

Zaterdag 

Maandag 

09 maart 

10 maart 

10 maart 

12 maart 

14 maart 

19:00  

19:00  

19:00  

19:00  

19:00  

St. Bavo, Slinge 775, Rotterdam 

Kruisvinding, Beukendaal 2, Rotterdam 

Marijkesingel 24, Barendrecht 

Theresiakapel, Donckselaan 10A, R’kerk 

Bandeloodijk 320, Rotterdam 

    

Zondag 20 maart, Palmzondag 
TOUR OF FAITH  

voor tieners en jongeren 

in de Emmaüsgangers 
 

Aanvang 12:00 uur met 
eucharistieviering 

voorganger Mgr. Van den Hende  

 
 

Aanmelden via Facebook: 

 
 

 

 
Voor meer info/programma,  

klik op afbeelding hierboven 

 

 
Geef dit door aan je vrienden,  

en ouders geef dit door aan uw 

kinderen! 

Dit wil je niet missen!! 
 

http://archief.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/2360/foto_1314081424.jpg
https://www.facebook.com/events/1669716289946713/
http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/TourOfFaith.pdf
http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/TourOfFaith.pdf


 
 

(Bezinnings)activiteiten in de komende week  
 

Al bladerend door het MMM (Maria Magdalena Magazine) komen we allerlei activiteiten tegen die 

te maken hebben met de vastentijd. Wij kunnen ons voorstellen dat u deze niet allemaal in 

gedachten hebt. Daarom brengen wij ze nog een keer bij u onder de aandacht. 

 

Creaochtend St. Joris 
 

Dinsdag 8 maart, 9:30 – 11:30  uur 

Locatie: St. Joris 

Hovystraat 64, Ridderkerk. 
 

Opgeven via het parochiesecretariaat 
 

 

 

 

 
 

Solidariteitsmaaltijd Emmaüsgangers 
 

Dinsdag 8 maart, 17:45 uur 

Locatie: Emmaüsgangers 

Reyerdijk 67, Rotterdam-IJsselmonde. 
 

Opgeven via het parochiesecretariaat 
 

   

 

 

 

Sobere Maaltijd en Vespers, St. Augustinus 
 

Woensdag 9 maart, 18:15 uur / 19:30 uur 

Locatie: Dorpskerk 

Dorpsstraat 146, Barendrecht 
 

Voor de Sobere Maaltijd, s.v.p. opgeven bij:  

lvandoorn@hetnet.nl 
 

 

         

 
 

Solidariteitsmaaltijd H. Drie-Eenheid 
  

Vrijdag 11 maart, 17:30 uur 

Locatie: Kruisvinding 

Beukendaal 2, Rotterdam-Vreewijk. 
 

Opgeven via het parochiesecretariaat 
 
 

 

 

 

 

 

Kruisweg bidden O.L.V. van Lourdes 
 

Elke vrijdagavond in de vastentijd 

in de St. Bavo, 19:00 uur 

Slinge 775, Rotterdam-Pendrecht 
 

  

 

 

 
 

Koffiegesprek St. Joris 
 

Zondag 13 maart, ca. 11:15 uur 

Locatie: St. Joris 

Hovystraat 64, Ridderkerk. 
 
 

 

 

 

 

Inzameling Voedselbank St. Augustinus 
inzameling van houdbare levensmiddelen 

 

Zondag 13 maart, 11:30 uur 

Locatie: St. Augustinus 

Marijkestingel 24, Barendrecht. 
 

 

 

 

mailto:lvandoorn@hetnet.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.dgaardenburg.doopsgezind.nl/index.php&psig=AFQjCNFDW6RBixEkor8444CIjVI6Jzy0Tg&ust=1457381349156624


 

 

 

 

Actie Kerkbalans is van start gegaan. Alleen met uw 

financiële bijdragen kunnen wij de 

parochiegemeenschappen in stand houden. Daarom 

bevelen wij deze actie van harte bij u aan. 

Om het nog gemakkelijker voor u te maken, is er nu ook de mogelijkheid om uw deelname aan 

deze actie via de website van uw eigen parochie aan ons door te geven.  
 

U vindt het logo van de Actie Kerkbalans op de startpagina van uw parochie, klik op het logo en 

direct verschijnt het formulier van deelname. Of kunt naar de pagina < Inschrijven > gaan. Daar 

vindt u het formulier ook. 
 

 

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 St. Joris 

St. Augustinus  O.L.V. van Lourdes 
Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen 

 
      

  

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 
 

 

http://3-eenheid.nl/
http://www.emmausgangers.net/
http://www.emmausgangers.net/
http://www.sintjorisparochie.nl/
http://staugustinusbarendrecht.nl/
http://www.lourdesparochie.nl/
mailto:info@hmariamagdalena.nl?subject=verwijder%20mijn%20e-mailadres%20uit%20de%20snelle%20berichtenservice
http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief102.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/
http://portal.parochiemagazin.nl/digital/984/178/1267

