
 

 
  

Onderwerp(en): 
 
 

  

 MMM nr. 2-2016 (Maria Magdalena Magazine) 

 Activiteiten in de komende week 
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 Nieuws van de parochies / websites 

 Geen mail meer ontvangen / Suggesties 

 

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. 2-2016 (februari) is uit.  
 

In het MMM 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!  

 

De sluitingsdatum voor de kopij van MMM nr. 3 2016 is: 

22 februari 2016.  

Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren, 

neem dan contact op met uw lokale redactie. 
 

 

 
< klik op afbeelding >  

 
Ook via de websites van de 

federatie en de parochies, 
kunt u het MMM online 

lezen. 

 

Activiteiten/vieringen/bijeenkomsten in de komende week 
Voor uitgebreide informatie zie de artikelen in het MMM 
 

datum tijd parochie locatie activiteit 

dinsdag 16 febr 09:30 H. Drie-Eenheid Kruisvinding Ziekenzalving * 

woensdag 17 febr 18:15 St. Augustinus Dorpskerk Sobere Maaltijd * 

woensdag 17 febr 19:30 St. Augustinus Dorpskerk Vespers 

vrijdag 19 febr 10:00 O.L.V. v Lourdes St. Bavo Ziekenzalving * 

vrijdag 19 febr 17:00 H. Drie-Eenheid Vredeskerk Solidariteitsmaaltijd * 

vrijdag 19 febr 19:30 St. Joris Levensbron Vastenviering 

zaterdag 20 febr 16:00 O.L.V. v Lourdes Joachim & Anna Ziekenzalving 

zondag 21 febr 09:30 H. Drie-Eenheid Maasveld Ziekenzalving 

zondag 21 febr 11:00 St. Joris St. Joris Vluchtelingenwerk 
 

* Voor deze activiteiten kunt u zich via het lokale parochiesecretariaat aanmelden. 
 

http://portal.parochiemagazin.nl/digital/984/178/1267


 

 

 

 

Actie Kerkbalans is van start gegaan. Alleen met uw 

financiële bijdragen kunnen wij de 

parochiegemeenschappen in stand houden. Daarom 

bevelen wij deze actie van harte bij u aan. 

Om het nog gemakkelijker voor u te maken, is er nu ook de mogelijkheid om uw deelname aan 

deze actie via de website van uw eigen parochie aan ons door te geven.  
 

U vindt het logo van de Actie Kerkbalans op de startpagina van uw parochie, klik op het logo en 

direct verschijnt het formulier van deelname. Of kunt naar de pagina < Inschrijven > gaan. Daar 

vindt u het formulier ook. 

 

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 

      

  

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 
 

 

http://3-eenheid.nl/
http://www.emmausgangers.net/
http://www.emmausgangers.net/
http://www.sintjorisparochie.nl/
http://staugustinusbarendrecht.nl/
http://www.lourdesparochie.nl/
mailto:info@hmariamagdalena.nl?subject=verwijder%20mijn%20e-mailadres%20uit%20de%20snelle%20berichtenservice
http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief94.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/

