
 

 

 

Onderwerp(en): 
 

 

• Bijeenkomst voorgangers op 25 november 

• 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. 
 

 

Heeft u wel eens overwogen  
om een overweging te maken? 

 
Zo zijn de voorgangers ook ooit eens begonnen. En nu leiden ze 

de woord- en communievieringen en schrijven ze een overweging 

die ze u vertellen. Vaak krijgen zij daar woorden van lof voor. 
 

Wat u niet weet, maar wel vermoed, is dat daar best flink wat tijd 

in kan gaan zitten. Vanuit de Bijbellezingen, de eigen inspiratie,  

ervaring en de actualiteit wordt geprobeerd u een boodschap mee 

te geven.  
 

De een bereid dat helemaal alleen voor. De ander overlegt met 

anderen om tot een goede overweging te komen. 

Maar voor allemaal geldt dat zij soms behoefte hebben aan extra 

inspiratie, wat extra hulp, wat bijscholing, tips en handvatten om 

het nog beter te kunnen doen. 
 

 

 

 

Andries Govaart 

 

Meer weten over  

Andries Govaart, klik op foto. 

  

 

  

Zaterdag 25 november.. 

is er daarom een speciale studiedag voor de voorgangers.  

Andries Govaart, een bekend liturgist, zal deze dag leiden.  

Er wordt geleerd de schrifttekst te lezen, te begrijpen en uit te 

leggen.  

Een Bibliodrama wordt gehouden om de tekst met verbeelding uit te 

kunnen drukken. 

Nieuwe methodes worden gepresenteerd om een overweging te 

kunnen schrijven.  

En de voorgangers gaan zelf aan de slag met het maken van een 

korte overweging. 
 

Zie ook pagina 5. 

van het MMM 

Zou u het aandurven om een overweging te maken?! 
Zou u dat willen leren? 

En…. zou u uw overweging (heel misschien) ook  
aan de parochiegemeenschap willen overbrengen?! 
 

Dan is dit uw kans om, geheel vrijblijvend, zo’n studiebijeenkomst 

mee te maken. 

Misschien openbaren zich bij u verborgen talenten en voelt u zich 

geroepen om (natuurlijk eerst met begeleiding) ook voorganger te 

worden in een van de parochies. 
 

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,  

dus wees er snel bij. 
 

Na aanmelding, sturen wij het programma van de dag naar u toe. 

 

  

Studiedag voorgangers 
Zaterdag 25 november 

van 10:00 – ca. 16:00 uur 
 

Locatie: 
St. Augustinus 

Marijkesingel 24 

Barendrecht 

 

Voor de lunch  

wordt gezorgd 

 

 

aanmelden of info via: 

info@hmariamagdalena.nl 
 

of via: 06-50894495 

 

mailto:info@hmariamagdalena.nl
https://anderszins.eu/


 
 

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 

  

 

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.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/Nieuwsbrief266.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1717/178/3378

