
  

Onderwerp(en): ●  Kerst- en Nieuwjaarswens 
●  Kerstnummer MMM nr. 2 is uit 
●  Kerstvieringen 
●  Kerstconcert Kamerkoor 
●  Nieuws van de parochies / websites 
●  Geen mail meer ontvangen / suggestie 

 

  

Geachte heer Uijlenbroek, 

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

wij u het volgende bericht. 

  

 
  



MMM nr. 3, het Kerstnummer (december) is uit... 

Het kerstnummer is altijd een speciaal nummer. Wij hebben 

geprobeerd het extra feestelijk te maken. Speciale aandacht willen 

wij vestigen op de Kerstparabel (pagina 4). 

In het MMMM vindt u artikelen en berichten die die betrekking 

hebben op de hele federatie, maar ook heeft elke parochie een 

aantal pagina’s ter beschikking waarin het eigen lokale 
parochienieuws centraal staat. 

Een aantal van u heeft aangegeven dat zij er (tevens) prijs op 

stellen dat zij op de hoogte gesteld worden zodra het 
Federatiemagazine ook online te lezen is. 

Via deze Nieuwsbrief zullen wij u elke keer op de hoogte stellen 
wanneer een uitgave online staat.  

Klik op de afbeelding op het MMM te lezen. 

Wilt u toch ook het gedrukte exemplaar ontvangen, als u dat niet 

ontvangt, neem dan contact op met uw eigen parochiesecretariaat. 

Wij wensen u veel leesplezier!  

Sluitingsdatum kopij MMM nr. 1 2016: 21 december 2015 

  

 
< klik op afbeelding > 

 

Ook via de websites van de 
federatie en de parochies, kunt 

u het MMM online lezen. 

  

Kerstvieringen 

Waarin we in het duister van de avond/nacht samen de geboorte van Jezus vieren. Niet alleen in onze 

kerken/kapellen, maar samen in verbondenheid met de hele wereld. Zo hopen wij, dat wij met zijn allen 

zoveel licht zullen uitstralen, dat de toekomst meer vrede en gerechtigheid zal brengen.  

Op 1e Kerstdag laten we het “Licht” in al zijn uitbundigheid en veelkleurigheid stralen.  

De “Toekomst” is geboren! 

Wij hopen u met Kerstmis in een van onze vieringen te mogen ontvangen. 
 

Een kort overzicht van alle vieringen vindt u hierna. 

Wilt u een meer uitgebreid overzicht klik dan hier: < uitgebreid overzicht kerstvieringen > 

 

Parochie H. Drie-Eenheid Donderdag 24 december 

 

Huize Steenplaat Persoonshaven 650, Rotterdam 

10:00 uur Kerstviering 
  

H. Kruisvinding 

19:00 uur 

21:00 uur 

23:00 uur 

Beukendaal 2, Rotterdam 

Kinderkerstverhaal 

Nachtmis 1 

Nachtmis 2 
  

Vrijdag 25 december, 1e Kerstdag 
Huize Maasveld 

09:30 uur 

Maashaven OZ 151, Rotterdam 

Kerstviering 
  

H. Kruisvinding Beukendaal 2, Rotterdam 

11:00 uur Hoogfeest van Kerst 
  

Parochie de Emmaüsgangers  Donderdag 24 december 

 

De Emmaüsgangers Reyerdijk 67, Rotterdam 

21:00 uur Nachtmis 
  

Vrijdag 25 december, 1e Kerstdag 
De Emmaüsgangers Reyerdijk 67, Rotterdam 

10:00 uur Hoogfeest van Kerst 
  

Zaterdag 26 december, 2e Kerstdag 
De Emmaüsgangers Reyerdijk 67, Rotterdam 

10:00 uur Kerstviering 
  

http://hmariamagdalena.nl/FederatieKerstvieringen.htm
http://portal.parochiemagazin.nl/digital/933/178/1189


Parochie St. Joris  Donderdag 24 december 

 

St. Joris Hovystraat 64, Ridderkerk 

21:00 uur Nachtmis 
  

Vrijdag 25 december, 1e Kerstdag 
St. Joris Hovystraat 64, Ridderkerk 

10:00 uur Hoogfeest van Kerst 

  

  

Parochie St. Augustinus  Donderdag 24 december 

 

Triomfatorkerk Gebroken Meeldijk 150, Barendrecht 

19:00 uur Kerstgezinsviering 

21:00 uur Nachtmis 
  

Vrijdag 25 december, 1e Kerstdag 
St. Augustinus Marijkesingel 24, Barendrecht 

10:30 uur Hoogfeest van Kerst 

  

  

Parochie O.L.V. van Lourdes  Donderdag 24 december 

 

Joachim & Anna Slinge 70, Rotterdam 

16:00 uur Kerstviering 
  

St. Bavo Slinge 775, Rotterdam 

19:00 uur Kinderkerstverhaal 

21:30 uur Nachtmis 
  

Vrijdag 25 december, 1e Kerstdag 
St. Bavo Slinge 775, Rotterdam 

10:00 uur Hoogfeest van Kerst 
  

Zaterdag 26 december, 2e Kerstdag 
St. Bavo Slinge 775, Rotterdam 

10:00 uur Kerstviering 

 

Kerstconcert 
Kamerkoor Rotterdam 

(als dank voor het gebruik van de 

kerk als oefenruimte) 

op 23 december 16:30 uur 
in de Emmaüsgangers 
Reyerdijk 67 
Rotterdam IJsselmonde 

Toegang is gratis 

  

  

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       St. Joris 

    Emmaüsgangers     

St. Augustinus      O.L.V. van Lourdes 

   

http://3-eenheid.nl/
http://www.sintjorisparochie.nl/
http://www.emmausgangers.net/
http://staugustinusbarendrecht.nl/
http://www.lourdesparochie.nl/


Wilt u het Maria Magdalenamagazine (MMM) lezen, klik op het logo:  

 

  

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 

 

  
 

mailto:info@hmariamagdalena.nl?subject=verwijder%20mijn%20e-mailadres%20uit%20de%20snelle%20berichtenservice
http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief88.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/
http://portal.parochiemagazin.nl/digital/933/178/1189

