
 

 
  

Onderwerp(en): 

 
 

  

• Koninklijke onderscheiding voor Piet van Reisen  
• 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. 

 

Persbericht van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 20 mei 2018 
 

Koninklijke Onderscheiding voor priester P.J.L. van Reisen 
 
Op eerste Pinksterdag speldde locoburgemeester Steven van Die een Koninklijke 

Onderscheiding op bij de heer P.J.L. van Reisen. Tijdens het Hoogfeest van Pinksteren 

werd gevierd dat hij 70 jaar geleden werd gewijd als priester in de Rooms Katholieke 

Kerk. Voor zijn langdurige intensieve inzet voor de samenleving wordt hij benoemd tot  

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  
 

Informatie over de gedecoreerde: 

De heer Piet van Reisen (1922) is jarenlang werkzaam geweest als moderator en godsdienstleraar op 

het R.K. St. Montfortcollege in Rotterdam. Hierbij heeft hij zich onder meer bijzonder ingespannen 

voor het schooltoneel. Hij legde hierbij verbinding met andere gemeentelijke culturele instellingen en 

het Rotterdams toneel waardoor het traditionele schooltoneel zich ontwikkelde tot inspirerend en 

eigentijds jongerentoneel. Hij stond klaar voor leerlingen, ouders, collega-leraren en schoolleiding in 

vreugdevolle en verdrietige omstandigheden. Daarnaast was hij pastor in de zielzorg. Ook na zijn 

emeritaat bleef hij regelmatig voorgaan in vieringen en mensen bijstaan in de parochie. Op zijn 

huidige hoge leeftijd gaat hij nog veelvuldig voor en staat hij voor iedereen klaar als hij als pastor 

voor een ander iets kan betekenen. 

 

   
 

 



 
Noot van de redactie:  

Omdat Piet van Reisen heel lang assisteerde (en nog steeds) in de Emmaüsgangers, werd dit feest in 

deze parochiekerk gevierd. Hier kreeg hij ook de onderscheiding uitgereikt. 

  
 

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/Nieuwsbrief311.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/

