
 

 
  

Onderwerp(en): 
  

• Weekactiviteiten 13 t/m 19 maart: 
• Ziekenzalvingen 

• Gebed en bezinning 
• Solidariteitsmaaltijden 

 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

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

sturen wij u het volgende bericht. 

 

Ziekenzalvingen  
 

In de voorbereiding naar Pasen is het een 

goed gebruik geworden om het sacrament 

van de ziekenzalving toe te dienen. Het is 

voor iedereen die daar, gezien de 

gezondheid of leeftijd, behoefte aan heeft. 

Het geeft kracht, bemoediging en 

inspiratie om het lijden beter te dragen.  

De komende week wordt op vijf plekken 

het sacrament toegediend. De vieringen 

en aanvangstijden vindt u hiernaast. 
 

 

  

Maandag 13 maart, 14:00 uur 
Parochie: de Emmaüsgangers 

Locatie: de Emmaüsgangers 

Bandeloodijk 320, Rotterdam-IJsselmonde 

Aanmelden via parochiesecretariaat: 010-4830811 
 

Dinsdag 14 maart, 9:30 uur 
Parochie: Heilige Drie-Eenheid 

Locatie: H. Kruisvinding 

Beukendaal 2, Rotterdam-Vreewijk 

Aanmelden via parochiesecretariaat: 010-4195370 
 

Dinsdag 14 maart, 15:00 uur 
Parochie: St. Joris 

Locatie: Huize ’t Ronde Sant 

Hugo de Groothof 1, Ridderkerk 
 

Woensdag 15 maart, 10:00 uur 
Parochie: St. Joris 

Locatie: St. Joris 

Hovystraat 64, Ridderkerk 

Aanmelden via parochiesecretariaat: 0180-426984 
 

Vrijdag 17 maart, 10:00 uur 
Parochie: Heilige Drie-Eenheid 

Locatie: Huize De Steenplaat 

Persoonshaven 650, Rotterdam-Feijenoord 
 

 

Gebed en bezinning 
 

De veertigdagentijd is een periode van versobering, inkeer, reiniging, bezinning en gebed. Zo 

bereiden we ons voor op het lijden, de dood en het feest van de verrijzenis van Jezus Christus.  
 

 

Avondgebed St. Augustinus 
 

We keren ons in onszelf en we zoeken, 

juist in de vastentijd, door het 

meditatieve gebed de nabijheid van 

God. Door samen liederen van Taizé te 

zingen proberen we in ons gebed nog 

meer verdieping te krijgen. 
  

 

Maandag 13 maart, 19:30 uur 
Parochie: St. Augustinus 

Locatie: St. Augustinus 

Marijkesingel 24, Barendrecht 

 

 

 

Klaagliederen in de Bijbel 
Hebben we daar iets aan? 
 

Wij zitten allemaal wel eens te jeremiëren, te 

jammeren als Jeremia.  

 

Dinsdag 14 maart, 10:00 uur 
Parochie: de Emmaüsgangers 

Locatie: de Emmaüsgangers 

Reyerdijk 67, Rotterdam-IJsselmonde 



 

Laten we samen kijken of we uit deze Jeremiaden 

(de klaagliederen) iets kunnen leren. Dit doen we 

in een viertal bijeenkomsten met woord en beeld 

o.l.v. van Ria van Steen. 
 

Aanmelden via parochiesecretariaat:010-4830811 

 

 

 

 
 

 

Oecumenische Vespers St. Augustinus 
 

Elke woensdag staan we stil bij en kijken we vooruit 

naar de betekenis van Pasen. 
 

Deze Vespers worden georganiseerd door de 

oecumenisch werkgroep van Barendrecht.  

Voorafgaand kunt u deelnemen aan een sobere 

maaltijd. S.v.p. hiervoor aanmelden via het 

parochiesecretariaat.  
 

 

 

 
Woensdag 15 maart, 19:30 uur 
Locatie: Dorpskerk 

Dorpsstraat 146, Barendrecht 
 

Aanmelden voor maaltijd via 

parochiesecretariaat: telnr. 0180-615903 
 

 

Gebedsbijeenkomst Sant’Egidio 
 

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.    
 

 

Donderdag 16 maart, 20:00 uur 
Locatie: St. Bavo 

Sommelsdijkstraat 45, Rotterdam 

 

 
 

 

Kruisweg bidden O.L.V. van Lourdes 
 

Misschien wat traditioneler, maar misschien ook wat 

vertrouwder is het bidden van de Kruisweg. Deze 

wordt in de veertigdagentijd elke vrijdag gebeden 

(in diverse talen).  

 
 

 

Vrijdag 17 maart, 19:00 uur 
Locatie: St. Bavo 

Sommelsdijkstraat 45, Rotterdam 

 
 

 

Vrijdagavondgebed St. Joris 

De kerken in Ridderkerk organiseren 

een aantal activiteiten samen. Een 

vast terugkerende activiteit is de 

gebedsviering op vrijdagavond 

(telkens een andere locatie).  
 

 

 
 

 

Vrijdag 17 maart, 19:30 uur 
Parochie: St. Joris 

Locatie: Opstandingskerk 

Rijksstraatweg 95, Ridderkerk-Rijsoord  
 

 

Solidariteitsmaaltijden 
 

‘Vasten’ in de oude betekenis van het woord. 

We ontzeggen ons de genoegens van een 

uitgebreide maaltijd want: “een mens leeft 

niet van brood alleen”. Het is tegelijk een 

teken van solidariteit met de mensen in de 

wereld die het minder hebben. Voor deze 

maaltijd wordt een vrijwillige financiële 

 

Dinsdag 14 maart, 18:00 uur 
Parochie: de Emmaüsgangers 

Locatie: de Emmaüsgangers 

Reyerdijk 67, Rotterdam-IJsselmonde 

Aanmelden via parochiesecretariaat: 010-4830811 

of na de vieringen of via 010-4194312. 
 

Vrijdag 17 maart, 17:30 uur 
Parochie: H. Drie-Eenheid 

Locatie: Kruisvinding 



 

bijdrage gevraagd wat bestemd is voor een 

goed doel.  

De komende weken worden in de diverse 

parochies solidariteitsmaaltijden gehouden.  

 
 

Beukendaal 2, Rotterdam-Vreewijk 

Aanmelden via parochiesecretariaat: 010-4195370 

of na de vieringen. 
 

Zondag 19 maart, 17:00 uur 
Parochie St. Joris 

Locatie: parochiezaal St. Joris 

Hovystraat 64, Ridderkerk 

Aanmelden via parochiesecretariaat: 0180-426984 

of na de vieringen. 

 

 
 

 

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/Nieuwsbrief199.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1424/178/1844

