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 Geloofsgroep, 13 mei 

 Hemelvaart, 14 mei 

 Jongerendag, 17 mei 
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 Bijeenkomst voorgangers, 20 mei 

 Parochiebladen 

 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. 

 

Tussen Pasen en Pinksteren: veel activiteiten 
Het is maar goed dat Pasen en Pinksteren niet op één dag vallen. Anders zouden de volgende 

activiteiten geen van allen doorgang hebben kunnen vinden en dat zou toch zonde zijn geweest! 
 

 

Vesperdienst in de Augustinuskerk, maandag 11 mei om 19:30 uur 
 

In de St. Augustinuskerk werd op 13 april, voor het eerst, een Vesperviering gehouden. Er was 

een verrassend hoge opkomst en de reacties waren zeer positief! Een goede start en 

aanmoediging om met dit nieuwe initiatief door te gaan. 
 

De vespers zullen een herkenbare en eenvoudige liturgische opzet hebben, en ongeveer een half 

uur duren. Er zal worden gebeden, er wordt uit de bijbel gelezen, er wordt gezongen en er zullen 

stiltes zijn voor persoonlijke overwegingen. 

 

Iedereen is van harte welkom. Opgeven dat u komt is niet nodig, maar de 

eerste keren is het voor de organisatoren wel plezierig als ze een beetje 

kunnen inschatten hoeveel mensen er zullen zijn. 
  

De volgende vesperviering is op 8 juni. Tijdens de zomermaanden zullen 

geen vespervieringen plaats vinden en wordt bezien of en hoe, eventueel in 

gewijzigde vorm, de vespers zullen worden gecontinueerd. 
 

Voor inlichtingen of opgave kunt u terecht bij: 

Ad Besems,  telefoon: 0653329524  en email: adbesems@upcmail.nl 

 

Abdijdag 

Dinsdag 12 mei 
 

St. Bavo,  
Slinge 775, Rotterdam  

9:45 – ca. 16:00 uur 
 

 

Aanmelden bij:  

Ton Halin:  

ton.halin@hetnet.nl 

 

Een abdijdag is een dag, - een beetje als 

in een klooster, een abdij; daar komt het 

woord natuurlijk ook vandaan, - een dag 

van stil worden, bezinning, gebed, samen 

eten en lezen, los van de hectiek van alle 

dag. Deze dag wordt opgebouwd rond 

drie gebedsmomenten, te weten om 

10.00 uur, 12.30 uur en 15.30 uur. 

 

 
 

Na de viering van 13.30 uur is er een gemeenschappelijke 

lunch, in stilte. 
 

Deze dag vieren en mediteren we over twee beslissende 

momenten op de weg van Jezus en de verklaringen die Jezus 

over zichzelf gaf. 
 

De koffie is klaar vanaf 9:45 uur. 
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Geloofsgroep 
Woensdag 13 mei 
 

De Emmaüsgangers,  
Reyerdijk 67, Rotterdam  
19:00 – ca. 21:30 uur 
 
 

Aanmelden bij:  

Pater Achille Waffo: 

achille.waffo@planet.nl 
 

 

 

Binnen de federatie is er een 

Geloofsgroep. Deze groep komt elke 2e 

woensdag van de maand bijeen om elkaar 

te inspireren en verdieping te zoeken en 

te vinden in het geloof. 
 

De onderwerpen/thema’s die er worden 

besproken zijn voor iedereen interessant 

 

 

en geven stof tot nadenken en discussie. 
 

Tijdens de volgende bijeenkomst is het onderwerp: 

Heeft God de kerk nodig? 
 

Spreekt u dit soort onderwerpen aan?! Dan bent u van harte 

welkom. 

 

Hemelvaart 
Donderdag 14 mei 

 

 

In alle parochies is er op deze hoogtijdag de mogelijkheid  

om een viering bij te wonen: 

Emmaüsgangers, Reyerdijk 67: 10:00 uur 

O.L.V. van Lourdes (St. Bavo), Slinge 775: 10:00 uur 

St. Joris, Hovystraat 64, Ridderkerk: 10:00 uur 

St. Augustinus, Marijkesingel 24, Barendrecht: 10:30 uur 

H. Drie-Eenheid (Kruisvinding), Beukendaal 2: 11:00 uur 

 

Jongerendag 
Zondag 17 mei 
 

St. Bavo,  

Slinge 775, Rotterdam 
10:00 – ca. 17:00 uur 
 

De start van de dag is een 
eucharistieviering met als 

voorganger bisschop  
Hans van den Hende. 
 

Vergroot de afbeelding met 
informatie door er op te klikken. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Federatieblad 

Informatie- en 
presentatiebijeenkomst 

Maandag 18 mei 

 
De Emmaüsgangers,  
Reyerdijk 67, Rotterdam  

19:30 – ca. 21:00 uur 
 
Presentatie door: 

De Zalige Zalm, de uitgever 
 
 

 
Aanmelden bij:  

Commissie Federatieblad:  

redactie@hmariamagdalena.nl 

 

Via diverse publicaties bent u al 

geïnformeerd over de komst van één 

federatieblad voor alle parochies. De 

vertrouwde eigen parochiebladen komen 

daarmee te vervallen.  

Dat is nogal een verandering. Een 

verandering voor met name degene die 

direct zijn bij het vervaardigen van de 

parochiebladen (redacties, drukkers, 

vouwers, bezorgers, correctoren, enz.) 
 

Deze informatie/presentatieavond is voor iedereen die direct 

of indirect betrokken is bij de parochiebladen.  

Maar ook iedereen die meer wil weten of misschien er over 

denkt om aan het nieuwe federatieblad mee te gaan werken 

is van harte welkom! 
 

U krijgt ook volop de mogelijkheid tot het stellen van vragen 

en het doen van suggesties (bijvoorbeeld over de naam van 

het nieuwe blad). 
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Bijeenkomst voorgangers 

Woensdag 20 mei 
 
De Emmaüsgangers,  
Reyerdijk 67, Rotterdam  
19:30 – ca. 21:30 uur 
 

Aanmelden bij:  

Hans Uijlenbroek: 

uijle028@planet.nl 
 

 

Dankzij de inzet van lekenvoorgangers, is het mogelijk dat 
alle vieringen die gepland staan ook doorgang kunnen 

vinden. Zonder hen zou het regelmatig voorkomen dat er 
op bijvoorbeeld een zondag de kerkdeur gesloten zou zijn. 
Dat willen wij natuurlijk voorkomen.  
 

Het pastoraal team wil graag met deze mensen van 

gedachten wisselen. Een open gesprek aangaan over wat 
zij aan begeleiding en toerusting nodig hebben. Wat de 

huidige praktijk is, hoe wij van elkaar kunnen leren en 
elkaar inspireren. Zijn er ook nog andere 
vormen/modellen van vieringen? 
 

Deze avond is bestemd voor alle voorgangers binnen de 

federatie. Maar is ook bedoeld voor hen die overwegen om 
deze groep te komen versterken. 

 

   

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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