
 

 
  

Onderwerp(en): 
 
 

  

 Gemeenschap van Sant’Egidio in Rotterdam Zuid 

 Nieuws van de parochies / websites 

 Geen mail meer ontvangen / suggesties 
 

Geachte mevreouw/mijnheer, 

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

sturen wij u het volgende bericht. 

 

 
 

Beste vrienden,  
 

Donderdag 19 januari 2017 is het eerste gebed op de nieuwe locatie. Vanaf dan houdt 

Sant’Egidio Rotterdam elke eerste en derde donderdag van de maand het gebed in de Sint 

Bavokerk aan de Slinge in Rotterdam-Pendrecht, ingang kerk Sommelsdijkstraat 45.  

Op deze avond zal Dirk van der Goten van Sant’Egido Antwerpen iets vertellen over het werk van 

Sant’Egidio, gevolgd door het gebed en aansluitend gelegenheid om na te praten.  

Aanvang van deze avond om 19.30 uur. 
 

De volgende gebedsavonden zijn donderdag 2 februari en donderdag 16 februari. Vanaf 2 februari 

start het gebed steeds om 20.00 uur.  

   

Actief  
   

Sant’Egidio Rotterdam heeft zich de laatste maanden vooral bezig gehouden met het aangaan van 

de vriendschap met een groepje Syrische vluchtelingen. Naast praktische steun hebben we ook 

een gezamenlijke kerstmaaltijd gehouden in de Hildegardiskerk.  

Andere punten waren het onderhouden van contacten met daklozen bij de centrale bibliotheek aan 

de Binnenrotte, het geven van taalles en contacten met ouderen.  

   

Gebed Sant'Egidio Rotterdam  
   

Elke eerste en derde donderdag van de maand is er om 20.00 uur een gebed. Iedereen is welkom 

in de Sint Bavokerk, Sommelsdijkstraat 45, 3086 BK Rotterdam (vijf minuten lopen vanaf 

metrostation Slinge)  
   

Gebed zet aan tot verandering. Het is een uitnodiging om op te houden met voor onszelf te leven 

en om, in alle vrijheid, een instrument te worden van een grotere liefde voor alle mensen, in het 

bijzonder voor de armsten.  
   

Naast het gebed doen we concreet iets voor de armen in Rotterdam. Doe je mee? Na het gebed 

kunnen we verder spreken.  

   

Sant'Egidio wereldwijd  
   

De gemeenschap van Sant’Egidio is een internationale christelijke lekengemeenschap op veel 

plaatsen in de wereld. Sant’Egidio komt samen voor het gebed en leden van de gemeenschap 

knopen vriendschap aan met de armsten van de stad. Ook zet Sant’Egidio zich mondiaal in voor 

de dialoog tussen de godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten.  
   

Lees verder op www.santegidio.org en www.santegidio.nl.  

Of volg Sant’Egidio Nederland op social media.  
   

Tot ziens op donderdag 19 januari!  
   

Met vriendelijke groet,  
   

Kees Piket  
 

http://www.santegidio.org/
http://www.santegidio.nl/


 
 

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       St. Joris 

    Emmaüsgangers     

St. Augustinus      O.L.V. van Lourdes 

    

Wilt u het Maria Magdalenamagazine (MMM) lezen, klik op het logo:  

 

  

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.sintjorisparochie.nl/
http://www.emmausgangers.net/
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/Nieuwsbrief181.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/
http://portal.parochiemagazin.nl/digital/1338/178/1723

