Onderwerp(en):

• Bericht van overlijden / kerkelijke uitvaart
• Nieuws van de parochies / websites
• Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Geachte heer mevrouw/mijnheer,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.
Dankbaar dat ik mocht zijn
en voor de tijd die we samen hebben mogen leven.
Dankbaar terugkijkend op haar leven is kort voor haar zeventigste
verjaardag op 8 september 2017 overleden

NETTY POTTERS
Antonetta Catharina Maria
Gehuwd met Frans Geraedts
Zij hield van mensen en gaf om de natuur.
Zij was mij lief.
Op indrukwekkende wijze is Netty omgegaan met haar ziekte. Zij koos
voor het leven.
Haar uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 16 september a.s.
om 11:00 uur in de Augustinuskerk, Marijkesingel 24,
2991 BK te Barendrecht.
Aansluitend gaan we Netty begraven op begraafplaats Den Ouden Dijck,
3e Barendrechtseweg 460, 2992 SN Barendrecht.
Geen bloemen. In plaats daarvan graag uw gift aan Stichting Erasmus
MC.Vriendenfonds op bankrekening NL 88INGB 0000 0029 95 t.b.v.
kankeronderzoek.

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
St. Augustinus

Emmaüsgangers

St. Joris
O.L.V. van Lourdes
Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen

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

