
 

 
  

Onderwerp(en): 

 
 

  

• Allerheiligen / Allerzielen 

• 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. 

 

Allerheiligen / Allerzielen 
 

 
 

 

In diverse vieringen eren wij de heiligen en herdenken wij onze dierbare overledenen. 

Tijdens deze vieringen worden, met name, de overledenen van het afgelopen jaar herdacht, maar 

is er ook ruimte voor een ieder om een of meerdere dierbare overledenen te herdenken. 
 

Datum Locatie/parochie Aanvang Viering 

Do 2 nov St. Augustinus 19:00 uur Allerzielen 

 Marijkesingel 24, 2991 BK Barendrecht   

Za 4 nov Zuiderbegraafplaats 10:00 uur Allerzielen 

 Slinge 50, 3084 EB Rotterdam   

Za 4 nov Joachim & Anna 16:00 uur Allerheiligen/Allerzielen 

  Slinge 70, 3085 EW Rotterdam     

Zo 5 nov Huize Maasveld 09:30 uur Allerheiligen/Allerzielen 

  Maashaven O.Z. 115, 3072 HS Rotterdam     

  Emmaüsgangers 10:00 uur Allerheiligen/Allerzielen 

  Reyerdijk 67, 3079 NC Rotterdam-IJsselmonde     

  St. Bavo (O.L.V. van Lourdes) 10:00 uur Allerheiligen/Allerzielen 

  Slinge 775, 3086 EZ Rotterdam-Pendrecht     

  St. Joris 10:00 uur Allerheiligen/Allerzielen 

  Hovystraat 64, 2982 PE Ridderkerk     

  H. Kruisvinding (H. Drie-Eenheid) 11:00 uur Allerheiligen/Allerzielen 

  Beukendaal 2, 3075 LG Rotterdam-Vreewijk     
 

 

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 

Wilt u het Federatiemagazine (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 

http://3-eenheid.nl/
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
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1683/178/2137


 
     

 

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://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief260.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/

