
 

 
  

Onderwerp(en): 

 
 

  

• MMM nr. 9-2018 (Maria Magdalena Magazine) 

• Ziekenzalving Federatie 

• Kerstconcerten 

• Alle vieringen met Kerstmis en Oud- en Nieuw 

• 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. 

 

Verwondering 

Vier dit jaar het Kerstfeest alsof het de eerste keer is. 

Vul uw hart met verwondering en liefde voor het begin van 

Gods vrijheidsfeest.  

Een vrijheid die veel meer omvat dan de wereldse vrijheid. 

Het is een vrijheid die ons in Jezus laat zijn zoals we 

bedoeld zijn: kind van God.  

Gedenk deze bevrijding met Kerst.  

Het is het grootste geschenk ooit gegeven.  

God die naar ons toekwam, zich over ons ontfermde als een 

liefhebbende Vader die ons Zijn Zoon gaf.  

Neem dit geschenk aan, laat u verlossen, dan zal Kerst het 

begin zijn van uw eeuwige reis met Hem die werd geboren 

in Bethlehem, onze Redder en Verlosser. 
 

 

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!  
 

 
< klik op afbeelding >  

 
Ook via de websites van de 

federatie en de parochies, kunt u 
het MMM online lezen. 

 

 

 

De sluitingsdatum voor de 

kopij van MMM nr. 1-2019 is: 

7 januari 2019.  

Indien u kopij heeft, maar het 

niet op tijd kunt inleveren, 

neem dan contact op met uw 

lokale redactie. 

 

Speciaal aanbevolen, pagina 32: 
 

 
 

https://portal.parochiemagazin.nl/digital/2254/178/4222


 
 

Ziekenzalving Federatie 
Woensdag 19 december 10:30 uur 

St. Bavo, Slinge 775, Rotterdam 
 

In een speciale viering wordt een Sacrament van de Zieken 

toegediend aan iedereen die daar behoefte aan heeft.  
 

Dit keer één centrale viering. Het is het met de huidige 

bezetting van het pastoraal team, helaas, niet mogelijk  

om het in alle parochies te organiseren. 
  

 

 
Zie pagina 7 van het MMM 

 

 

Kerstconcerten 
 

     
 

 
 

 

Vieringen met Kerstmis 
 

Volgende week ontvangt u een Nieuwbrief met een 

overzicht van alle vieringen met Kerstmis binnen de 

federatie. 
 

 

 
 

 

 

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/Nieuwsbrief349.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/

