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• Aanmelden voor de Liturgiedag 

• 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. 

 

Pater Bert van Tol neemt binnenkort afscheid 
(Hij kwam en ging, kwam weer terug en gaat nu weer) 

 

Pater Bert van Tol heeft enige tijd geleden laten weten dat zijn 

80ste verjaardag een mooi moment is om het rustiger aan te 

gaan doen. Dat is niet de eerste keer dat hij dit wil gaan doen. 

Toen het bisdom er voor koos om een Federatie te vormen met 

de parochies Augustinus, Emmaüsgangers, Joris, Kruisvinding 

en O.L.V. van Lourdes, vertrok pater Bert. Toen de Federatie in 

de problemen kwam door het vertrek van pater Charles en 

pater Achilles was pater Bert meteen bereid om eind 2015 de 

Federatie uit de brand te helpen. 
 

Al enige tijd geleden had Pater Bert aangegeven dat hij niet 

langer de verantwoordelijkheid voor een parochie, in dit geval 

de Emmaüsgangers, wilde dragen. 

Na lang wikken en wegen heeft hij daarop ook besloten om 

naar het moederhuis van de Spiritijnen in Gennep te verhuizen. 

Zijn hart ligt weliswaar in Rotterdam-Zuid, maar hij voelde wel 

aan, dat wanneer hij hier zou blijven, wonen, er toch vaak een 

beroep op hem gedaan zou worden zeker door de mensen die 

hij in de voorbije jaren begeleid en bezocht heeft. Het zou dan 

ook wel heel moeilijk worden voor hem om nee te zeggen.  

Met pijn in zijn hart, maar ook ervan overtuigd, dat dit op dit 

moment het beste is voor hem en voor de Federatie, zal pater 

Bert van Tol (letterlijk en figuurlijk) afstand nemen van 

Rotterdam-Zuid, Ridderkerk en Barendrecht en van een 

welverdiende rust gaan genieten. 
 

Op zondag 7 oktober, zal hij voor de laatste keer voorgaan in 

de Emmaüsgangers. De viering zal zijn uit dankbaarheid voor 

het bereiken van zijn 80ste verjaardag en zal tevens zijn 

officiële afscheidsviering zijn van zowel de Emmaüsgangers als 

de Federatie. 
 

Na afloop van de viering zal er gelegenheid zijn om  hem te 

feliciteren en om afscheid te nemen. 
 

Een week later op zondag 14 oktober zal hij, in de St. Bavo, 

voor de allerlaatste keer voorgaan en kunt u hem (informeel) 

nog een keer de hand schudden. 
 

Wij wensen pater Bert van Tol een mooie rustige tijd toe. 

Wij zijn hem dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de 

parochies binnen de Federatie H. Maria Magdalena en zullen 

zijn rust en kalmte en aanwezigheid beslist niet vergeten. Wij 

hopen af en toe nog van hem te horen hoe het met hem gaat. 

 

Pater Frans Wijnen, pastoor 
 

 
 

 
 

 

Viering uit dankbaarheid 
en  

afscheidsviering 
 

zondag 7 oktober 
10:00 uur 

in de Emmaüsgangers 



 
 

Liturgiedag   thema:  

zaterdag 27 oktober het Gebed  
van 10:00-15:00 uur  in al zijn facetten 

 
Heeft u zich al aangemeld? 
U kunt zich nog aanmelden t/m vrijdag 5 oktober 

 
Eind vorig jaar riep Mgr. Van den Hende het jaar 2018 uit tot 

“het Jaar van Gebed”. 
 

Een mooier thema konden wij niet verzinnen want de 

gebedscultuur binnen onze federatie is zeer divers. 

In een aantal workshops willen we nader ingaan op de  

verschillende vormen van gebed. 
 

Maar voordat wij aan de workshops beginnen, zal deze dag 

door de initiator van dit jaar zelf worden ingeleid. 

Wij zijn blij dat Mgr. J.H.J. van den Hende aan ons verzoek 

gehoor heeft willen geven.  

 

Aanmeldingstermijn is verleng t/m 5 oktober 

Wij hopen op een grote opkomst, maar er is geen onbeperkt 

aantal plaatsen beschikbaar. Ook voor de catering is het van 

belang dat wij weten op hoeveel deelnemers wij kunnen 

rekenen. 

Daarnaast vragen wij u om een keuze te maken uit één van 

de ochtend-workshops en één workshop te kiezen uit het 

middagprogramma.  
 

Klik op de knop hiernaast om aan te melden →  
 
 

 

 
 
 

 

Workhops 
 

In de ochtend 
 

1. Gebed en muziek 
 

2. Gebed en stilte 
 

3. Gebed en inzet voor het 

Rijk Gods 

 

In de middag 
 

4. Gebedsgroepen, een 

andere beleving 
 

5. Gebed en spiritualiteit 

van(uit) de congregatie 

van de Spiritijnen 
 

 

 
 

 

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 
 

 

Aanmelden 

Liturgiedag 

http://www.hmariamagdalena.nl/AanmeldingLiturgiedag.php
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/Nieuwsbrief333.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/2072/178/3958
http://www.hmariamagdalena.nl/AanmeldingLiturgiedag.php
http://www.hmariamagdalena.nl/AanmeldingLiturgiedag.php

