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 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. 

    

MMM nr. 9-2016 (Advent) is uit.  
 

We gaan op weg naar Kerstmis  

Maar voordat het zover is, zijn er nog tal van bijzondere 

activiteiten. U leest het allemaal in het MMM.  

 

Via deze Nieuwsbrief zullen wij u elke keer op de hoogte stellen 

wanneer een uitgave online staat.  

Klik op de afbeelding op het MMM te lezen. 
 

Wilt u toch ook het gedrukte exemplaar ontvangen,  

als u dat niet ontvangt, neem dan contact op met uw eigen 

parochiesecretariaat. 
 

Wij wensen u veel leesplezier!  

 

De sluitingsdatum voor de kopij van MMM nr. 10-2016 is: 

21 november 2016.  

Houdt u er met de kopij rekening mee dat het eerste 

nummer voor 2017 pas op 31 januari verschijnt.  

Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt 

inleveren, neem dan contact op met uw lokale redactie. 
 

 
< klik op afbeelding >  

 
Ook via de websites van de 

federatie en de parochies, kunt 
u het MMM online lezen. 

 

Het komende weekend staan een aantal activiteiten 

gepland die we bijzonder onder uw aandacht willen 

brengen.  

 

Zondag 13 november, diaconiezondag 
 

In alle parochies binnen de federatie wordt tijdens of na de 

zondagsviering bijzondere aandacht gevraagd voor de 

diaconie. 
 

 

 

 

Testament van een missie  
 

zondag 13 november, 14:30 uur 

locatie: St. Bavo, Slinge 775 
 

In de voetsporen van Spiritijnen legden 

filmmakers verrassende en ontroerende 

verhalen vast van de mensen waarvoor de 

paters en broeders zich inzetten. 
 

Een aantal “helden” van het witte doek zijn 

deze middag bij de vertoning van de film 

zelf aanwezig. 

 

Programma: 

 Ontvangst met koffie/thee 

 Het charisma van de Spiritijnen 

 Film en nabespreking 

 Pauze 

 Betrokkenheid 

 Reacties 

 

U bent allen  

van harte welkom! 
 
Zie ook pagina 7 van het MMM 

http://portal.parochiemagazin.nl/digital/1286/178/1678


 
 

Tour of Faith 
 

Zondag 13 november, 15:00 uur 
Locatie: Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320 

 
Concreet maken van barmhartigheid 
Na de viering is er een geloofsgesprek met Dirk van der 

Goten van Sant’ Egidio over dit thema. 
 

Zie ook pagina 6 van het MMM 
 

 
Speciale viering voor 

de jongeren van het 
bisdom 

 

 

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 
      

  

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/Nieuwsbrief156.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/

