
 

 
  

Onderwerp(en): 

 
 

  

 Bericht van overlijden, kerkelijke uitvaart 

 Parochiebladen 

 Geen mail meer ontvangen / Suggesties 
 

Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, 

sturen wij u het volgende bericht. 

    

Overleden is: 
  
Mevrouw Dina van Dessel - Brouwers 
 

Geboren  op 24 oktober 1915 

Overleden op 27 april 2015 
 

De kerkelijke uitvaart vindt plaats op vrijdag 1 mei,  

in de Theresiakapel (kapel van de St. Jorisparochie), 

Donckselaan 10A, 2983 LC Ridderkerk 
 

De eucharistie bij de uitvaart zal worden gehouden om 11:00 uur. 
 

Aansluitend aan de viering zal de begrafenis plaatsvinden op de 

begraafplaats Vredehof, Lagendijk 112 te Ridderkerk 
 

 

 

    

 
 

 

Overleden is:  
  
Mevrouw Margarete Elisabeth Mosterdijk - Müllem 
 

Geboren  op 23 november 1934 

Overleden op 24 april 2015 
 

De kerkelijke uitvaart vindt plaats op Vrijdag 1 mei,  

in de Theresiakapel (kapel van de St. Jorisparochie), 

Donckselaan 10A, 2983 LC Ridderkerk 
 

De uitvaartviering zal worden gehouden om 13:00 uur. 
 

Aansluitend aan de viering zal de begrafenis plaatsvinden op de 

begraafplaats Vredehof, Lagendijk 112 te Ridderkerk 
 

 

    

Overleden is: 
  
Mevrouw Hinderika Catharina Helena Stege - Kerstholt 

 

Geboren  op 18 augustus 1933 

Overleden op 26 april 2015 

 

De kerkelijke uitvaart vindt plaats op zaterdag 2 mei,  

in de Theresiakapel (kapel van de St. Jorisparochie), 

Donckselaan 10A, 2983 LC Ridderkerk 

 

De uitvaartviering zal worden gehouden om 13:15 uur. 

 

Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden in de aula van 

Crematorium Rotterdam Zuid, Maeterlinckweg 101, om 15:00 uur. 

 

 

   



 

Parochiebladen 
 

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de 

links naar de  parochiebladen: 

H. Drie-Eenheid Samen-Vinding St. Joris Drempelpost 

St. Augustinus Paddenstoel Emmaüsgangers Zie Website 

O.L.V. van Lourdes Samen-Vinding   
        

   

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 ~ 010-48348390 
e-mail: info@hmariamagdalena.nl  website: www.hmariamagdalena.nl 
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