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Het nieuwe Federatieblad
Afscheid pater Ton Wilmering
Vesperdienst
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.

Het nieuwe Federatieblad in wording
Onlangs is er een informatieavond geweest over het nieuwe Federatieblad.
Wilt u meer weten over de ontwikkelingen….?!
Wilt een idee krijgen hoe het Federatieblad er zou kunnen gaan uitzien….?!
< klik hier voor een uitgebreide uitleg > of klik rechts op de afbeelding.
GEZOCHT: een NAAM voor het Federatieblad
Weet u een naam die past bij het Federatieblad….
stuur dan uw voorstel (met motivatie) naar ons op.
< klik hier om uw voorstel on-line in te sturen >
GEZOCHT: medewerkers voor het Federatieblad
Om het Federatieblad goed en volwaardig in te kunnen vullen zoeken wij
lokale redactieleden, correctoren en bezorgers.
Redactieleden krijgen een korte cursus om te leren om te gaan met het
on-line opmaaksysteem.
< klik hier om uw zich als medewerker op te geven >

Afscheid pater Ton Wilmering sj
Zondag 7 juni, 10:30 uur
Locatie: St. Augustinus, Marijkesingel 24, Barendrecht
Zoals u ongetwijfeld weet, maken wij binnen de Federatie dankbaar gebruik van
de assistenties die door emeriti pastores worden verricht. Daardoor zijn wij in
staat om nog behoorlijk veel vieringen te bedienen.
Eén van hen is pater Ton Wilmering.
Hij assisteerde jarenlang in de St. Augustinusparochie.
Door zijn hoge leeftijd en zijn mindere gezondheid heeft hij, met pijn in zijn
hart, moeten besluiten om niet meer voor te gaan.
Wij willen hem niet zomaar laten gaan.
Daarom is er, op zondag 7 juni, om 10:30 uur, een viering uit dankbaarheid.
Met deze viering, waarin pater Ton Wilmering en pater Frans Wijnen samen
zullen voorgaan, willen wij hem op speciale manier bedanken.
Alle koren van de St. Augustinusparochie verlenen hun medewerking.
Na afloop is er gelegenheid om pater Ton Wilmering de hand te schudden.

Vesperdienst in de Augustinuskerk
maandag 8 juni, 19:30 uur
Twee keer is er, met succes, al een Vesperdienst gehouden. Dit is, voorlopig, de
laatste Vesperdienst. We lassen een zomerstop in en gaan na de
vakantieperiode bekijken of deze Vesperdiensten op regelmatige basis terug
zullen keren, eventueel in gewijzigde vorm.
Inlichtingen bij: Ad Besems, telefoon: 0653329524 en email:
adbesems@upcmail.nl

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

