
 

 

  

Onderwerp(en): 
 
 

  

• Bericht van overlijden / kerkelijke uitvaart 

• 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. 
 

 

Overleden is: 
 

Henriette Adriana Johanna Pijcke - Greve 
 

Geboortedatum: 26 juni 1930 

Overleden:  11 juli 2018 

 

De eucharistieviering bij uitvaart vindt plaats op dinsdag 17 juli  

om 10:30 uur in de Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320 te 

Rotterdam.  

 

Aansluitend aan de viering, vindt de begrafenis plaats  

om ca. 12:30 uur op de Zuiderbegraafplaats, Slinge 50 te 

Rotterdam. 

 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Overleden is: 
 

Willem Frederik Meeuwsen 
~Wim~ 
 

Geboortedatum: 08 april 1946 

Overleden:  12 juli 2018 

 

De eucharistieviering bij uitvaart vindt plaats op woensdag 18 juli  

om 12:30 uur in de Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320 te Rotterdam.  

 

Aansluitend aan de viering, vindt de begrafenis plaats  

om ca. 14:00 uur op de Zuiderbegraafplaats, Slinge 50 te Rotterdam. 

 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. 
 

 

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.  

http://3-eenheid.nl/
http://www.emmausgangers.net/
http://www.sintjorisparochie.nl/
http://staugustinusbarendrecht.nl/
http://www.lourdesparochie.nl/
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/2011/178/3883


 

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 
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