
 

 
  

Onderwerp(en): 
 
 

  

 Steijn Fens over paus Franciscus 

 Openingstijden secretariaten 

 Het nieuwe Federatieblad 

 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. 

    

 
 

Stijn Fens 

over het spraakmakende optreden van paus Franciscus 
 

woensdag 17 juni 

19:30 – 21:30 uur 
 

in de St. Augustinus, Marijkesingel 24 te Barendrecht 
 

Paus Franciscus heeft sinds zijn verkiezing al tot heel wat opschudding geleid. Zijn opmerkelijke 

optreden en zijn uitspraken leiden tot enthousiasme binnen en buiten de katholieke kerk. Dit 

enthousiasme over de hervormingen van o.a. de Curie en de Bank lijkt echter binnen de muren 

van het Vaticaan niet aanwezig. Er is zelfs een groeiende weerstand te bespeuren.  

Stijn Fens houdt hierover een lezing waarbij, ter ondersteuning, een aantal filmpjes van paus 

Franciscus worden vertoond.  

 

Stijn Fens (Haarlem, 20 februari 1966) 

Fens is aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd in het vak Europese Studies, met als 

hoofdvak Italiaans. Hij trad in 1990 in dienst van de KRO, waar hij verslaggever werd bij 

Kruispunt. Later werd hij eindredacteur van de programma's Tussen Hemel en Aarde en 

Soeterbeeck. In deze tijd ontwikkelde Fens zich als kenner van het Vaticaan. Fens deed verslag 

rond de uitvaart van paus Johannes Paulus II en van het daarop volgende conclaaf. Sindsdien is 

hij een vaste Vaticaan-watcher. Hij voorzag vaak televisie-uitzendingen vanuit Vaticaanstad van 

commentaar. Sinds 2011 werkt Fens als verslaggever bij Brandpunt. 

Begin 2008 maakte hij samen met Bart Ruijs een serie over het dagelijks leven in het Vaticaan. 

Deze serie kreeg in 2009 een vervolg. In 2010 verscheen van Fens' hand het boek Vaticanië. De 

geheimen van de paus 

Sinds mei 2012 werkt Fens als freelancer, in welke hoedanigheid hij regelmatig over katholieke 

zaken schrijft in het dagblad Trouw. 
 
 

 

 

 
 

 



 
 

De secretariaten 
 

De secretariaten zijn het kloppende hart van de parochies. Vaak onopgemerkt doen zij gewoon 

veel werk. Zij zijn de vraagbaak en toegangspoort tot de parochies. Ook kunt u er, als het 

secretariaat open is, gewoon even binnenlopen. Helaas is het niet mogelijk dat de secretariaten de 

hele dag open en bereikbaar zijn. Het aantal beschikbare vrijwilligers is beperkt en nieuwe 

vrijwilligers die deze taak op zich willen nemen zijn lastig te vinden. Gelukkig is er voor 

noodgevallen (zoals een bediening of een uitvaart) altijd een back-up in de vorm van de 

noodtelefoon. 

Wij geven u hierbij het meest recente overzicht van de bereikbaar van de secretariaten: 
 

  H. Drie-Eenheid Emmaüsgangers St. Joris St. Augustinus OLV. V. Lourdes 

maandag   9:30-12:00 9:30-12:00 9:30-11:30 10:00-12:00 

dinsdag 9:00-12:00 9:30-12:00     10:00-12:00 

woensdag   9:30-12:00 9:30-12:00 9:30-11:30 10:00-12:00 

donderdag 9:00-12:00 9:30-12:00     10:00-12:00 

vrijdag 9:00-12:00 9:30-12:00 9:30-12:00 11:00-12:00 10:00-12:00 

Opmerkingen    
In juli en aug op 
ma/wo tot 10:30 

 

Telefoonnummer 010-4195370 010-4830811 0180-426984 0180-615903 010-4804827 

Noodtelefoon 06-16243814 06-50881139 volg instructie volg instructie 06-50894495 
 

Naast de parochiesecretariaten, voor de directe contacten, is er ook een Centraal secretariaat ter 

ondersteuning van de federatie, het federatiebestuur, pastoraal team en de secretariaten. 

Het Centraal secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer: 010-48348390 

 

 

Het (nieuwe) Federatieblad 
 

GEZOCHT: een NAAM voor het Federatieblad 
Naar aanleiding van de oproep in de vorige Nieuwsbrief, mochten wij al 

een paar suggesties m.b.t. de naam van u ontvangen.   

Dit blad wordt van ons allemaal!  

Daarom vragen wij u om mee te denken. U heeft vast creatieve ideeën 

wat een mooie en passende naam voor het Federatieblad kan zijn……  

Stuur uw voorstel(len), met motivatie, naar ons op. 
 

< klik hier om uw voorstel voor de naam on-line in te sturen > 
 

Een overzicht van de inzendingen wordt t.z.t. bekend gemaakt, waaruit 

een definitieve keuze, door u en ons, zal worden gemaakt. 

 

GEZOCHT: medewerkers voor het Federatieblad 
Om het Federatieblad goed en volwaardig in te kunnen vullen zoeken wij 

lokale redactieleden, correctoren en bezorgers.  

Een enkeling heeft hierop al positief gereageerd.  

Dit blad wordt van ons allemaal!  

Maar het kan niet zonder uw hulp, medewerking en inzet van de grond 

komen. Geef u op als medewerker! 

Wilt u lokaal redactielid worden, of denkt u daarover, dan krijgt een korte 

avondcursus om met het on-line opmaaksysteem om te kunnen gaan. 
 

< klik hier om uw zich als (kandidaat)medewerker op te geven > 

  

 

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. 

 
 

 
 

Ingezonden 

naamvoorstellen  

(per 0806) 
  
de Boodschapper 

Samen op weg 

Samen onderweg 

Maria Magdalena 

Onderweg 

Samen Verder 

High Five 

   

Parochiebladen 
 

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

http://www.hmariamagdalena.nl/EmmausInschrijven/inschrijven/Federatiebladnaam.php
http://www.hmariamagdalena.nl/EmmausInschrijven/inschrijven/Federatiebladmedewerkers.php
http://www.hmariamagdalena.nl/federatieblad.html
http://www.hmariamagdalena.nl/federatieblad.html


 

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 

 

 

http://3-eenheid.nl/H3ENieuws.html
http://3-eenheid.nl/H3ENieuws.html
http://www.sintjorisparochie.nl/JORNieuws.html
http://www.sintjorisparochie.nl/JORNieuws.html
http://staugustinusbarendrecht.nl/AUGNieuws.html
http://www.emmausgangers.net/
http://www.lourdesparochie.nl/OLVvLNieuws.html
http://www.lourdesparochie.nl/OLVvLNieuws.html
mailto:info@hmariamagdalena.nl?subject=verwijder%20mijn%20e-mailadres%20uit%20de%20snelle%20berichtenservice
http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief45.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/

