
 

 
  

Onderwerp(en): 
 

  

Abdijdag in St. Augustinus 

Parochiebladen 

Geen mail meer ontvangen / Suggesties 

Tablets, leesbaarheid 

 

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

sturen wij u het volgende bericht.  

    

Abdijdag in St. Augustinus 
dinsdag 13 januari  
 

Een abdijdag is een dag, - een beetje als in een 

klooster, een abdij; daar komt het woord natuurlijk ook 

vandaan, - een dag van stil worden, bezinning, gebed, 

samen eten en lezen, los van de hectiek van alle dag, 

opgenomen in de religieuze ruimte van de kerk. 

Deze dag wordt opgebouwd rond drie 

gebedsmomenten, te weten om 10.00 uur, 12.30 uur en 

15.30 uur.  

Na de viering van 13.30 uur is er een 

gemeenschappelijke lunch, in stilte.  

Verder zal er tijd worden ingeruimd voor verdieping en 

overweging. 

 

Locatie: St. Augustinus, Marijkesingel 24  

  2991 BK Barendrecht 

 

Inschrijving bij Ton Halin, t/m maandag 12 januari: 

ton.halin@hetnet.nl 
 

 

 

 

 

   

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   
           

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 
     

 

Tablets, kleurstelling en leesbaarheid 
 

Op tablets kan het voorkomen dat de kleurstelling van de Nieuwsbrief anders overkomt dan de 

bedoeling is. De witte letters op de ondergrond “donkergroen” kleuren niet wit op. Voor dit 

probleem wordt een oplossing gezocht.  

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 ~ 010-48348390 
e-mail: info@hmariamagdalena.nl  website: www.hmariamagdalena.nl 
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