
 

 

 

Onderwerp(en): 
 

 

• D-Day Maria 

• 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. 
 

 

D-Day Maria 
zondag 20 augustus 
in de St. Bavo 
van 13:00 – 17:00 uur 
 

De vakantieperiode zit er bijna weer op en 

worden allerlei activiteiten weer gestart. 

Eén, bijzondere, activiteit vindt bijna altijd 

plaats in de vakantieperiode. Dit jaar is het een 

mooie afsluiting van deze periode.  
 

De Engelstalige gemeenschap organiseert deze 

middag waarbij Maria, en tegelijk alle moeders, 

centraal staan. Natuurlijk is iedereen 

uitgenodigd en niet alleen vrouwen. 
 

De middag begint met een mis. Niet zomaar een 

mis maar echt een feestmis met heel veel kleur, 

zang en dans. Een spektakel dat u echt een keer 

meegemaakt moet hebben.  
 

Na de viering zijn er allerlei activiteiten waaraan 

u kunt meedoen. 
 

Kom een keer een keer kijken en meedoen 

(zeker met de mis).   
 

 

 

 

Parochienieuws / -websites / Federatiemagazine 
 

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/Nieuwsbrief243.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/

