
 

 
  

Onderwerp(en): 
 
 

  

 Vespers, met maaltijd 

 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. 

    

Oecumenische Adventsvespers 
op 1, 8 en 15 december 
In de St. Augustinuskerk 

Marijkesingel 24 te Barendrecht 

 
In de laatste MMM kon u lezen dat er in Barendrecht in navolging 

van de Vespers met maaltijd in de Veertigdagentijd nu ook  

drie Vespers in de Advent zijn.  

 

Deze zijn NIET op de donderdagavond in de Dorpskerk,  

zoals gepubliceerd,  

maar op de dinsdagavond in de St. Augustinuskerk.  

   

De maaltijden en vespers zijn op 1, 8 en 15 december.  

De maaltijd begint om 18:15 uur,  

inloop vanaf 18:00 uur.  

De vesper is om 19:30 uur tot ongeveer 20:00 uur.  

 

U kunt zich voor de maaltijd opgeven via de intekenlijst achter in 

de kerk of via vandoorn@hetnet.nl  
 

 

 

 
 

 

 

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 

      

Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen 
< klik hier > 

 

   

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 
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