
 

 
  

Onderwerp(en): 

 
 
 

  

• MMM nr. 01-2018 (Maria Magdalena Magazine) 

• Actie Kerkbalans 

• Stille Omgang 

• 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. 

    

MMM nr. 01-2018 is uit.  

 
’t Vaste tij 
 

tussen ijdelheid 

frivole oppervlakkigheid 

grauwheid en haast 
 

U herkennen in elke duisternis 

in onze eigen tragedies  

en in die van anderen 
 

Goede God, we vragen U 

om ons Uw licht te schenken 

in deze veertigdagentijd... 
 

opdat wij leren delen 

zoals Jezus deelde 

in een wereld vol kabaal 
 

't vaste tij dat nooit verloopt 

't is Uw licht waarop men hoopt!  

Elle Wemers 

 

 

Via deze Nieuwsbrief zullen wij u elke keer op de hoogte stellen 

wanneer een uitgave online staat.  

Klik op de afbeelding op het MMM te lezen. 
 

Wilt u toch ook het gedrukte exemplaar ontvangen, als u dat 

niet ontvangt, neem dan contact op met uw eigen 

parochiesecretariaat. 
 

Wij wensen u veel leesplezier!  

 

De sluitingsdatum voor de kopij van MMM nr. 2-2018 

is: 19 februari 2018.  

Indien u kopij heeft, maar niet op tijd kan inleveren, 

neem dan contact op met uw redactie. 
 

 

 
< klik op afbeelding >  

 
Ook via de websites van de 
federatie en de parochies,  

kunt u het MMM online lezen. 

 
 
 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje2_qTsoLZAhVOJ1AKHc2mDcwQjRx6BAgAEAY&url=http://newseason-coaching.nl/category/40dagentijd/&psig=AOvVaw0v7FjaTxzZkd7rUNODEn8C&ust=1517494555119687
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1818/178/3585


 
 

Actie Kerkbalans 2018 

Geef voor je kerk 
 

In het MMM wordt aandacht gevraagd voor de  

Actie Kerkbalans. 

U heeft al een schrijven van uw eigen parochie ontvangen of 

deze ontvangt u binnenkort. Daarin wordt gevraagd of u wil 

opgeven wat u maandelijks, per kwartaal of per jaar wil 

bijdragen aan uw parochie. 
 

De parochie is geheel afhankelijk van uw bijdragen.  

Uw bijdragen komen uit de Actie Kerkbalans, collectes en 

vergoedingen die wij krijgen voor sacramentele bedieningen 

(zoals bijvoorbeeld een uitvaartviering of een doop).  
 

Wij krijgen geen enkele subsidie! 
 

Zonder uw financiële steun is het onmogelijk om uw 

parochie, uw kerk in stand te houden. Daarom vragen wij u 

of u mee wilt doen aan de Actie Kerkbalans.  

 

                                         
 

 

 
 
 

 

Het formulier waarop u kunt 

aangeven dat u meedoet en voor 

hoeveel u meedoet met de Actie 

Kerkbalans, kunt u ook online 

invullen. 
 

U vindt het op de website van uw 

eigen parochie onder  

< inschrijven > of door op het 

beeldmerk van de Actie Kerkbalans 

te klikken. 
 

Maar u kunt ook (links) op de 

foto van uw eigen kerk klikken, 

en het formulier invullen. 

 

 

De Stille Omgang 

is een opmerkelijk fenomeen. Het is een jaarlijkse stille 

tocht door hartje Amsterdam waaraan gelovigen, elk 

vanuit hun eigen overwegingen en gedachten, deelnemen 

vanuit diverse delen van het land.  
 

De tocht vindt haar oorsprong in de Middeleeuwen en 

diende als herinnering en viering van het Mirakel van 

Amsterdam.  
 

Wilt u dit een keer zelf meemaken?! 

Klik op de afbeelding hiernaast, daar kunt u zich ook 

<aanmelden> als deelnemer. 
  

 

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 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.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/Nieuwsbrief293.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/
http://www.3-eenheid.nl/inschrijven/ActieKerkbalans2015.php
http://hmariamagdalena.nl/EmmausInschrijven/inschrijven/ActieKerkbalans.php
http://www.sintjorisparochie.nl/inschrijven/ActieKerkbalans.php
http://www.staugustinusbarendrecht.nl/inschrijven/ActieKerkbalans.php
http://www.lourdesparochie.nl/inschrijven/ActieKerkbalans.php
http://www.destilleomgang.nl/

