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

sturen wij u het volgende bericht. 
      

    

Federatieve aftrap  
ADVENTSACTIE 
 

Op zondag 23 november, het feest van Christus Koning, 

vindt de gezamenlijke aftrap plaats voor de Adventsactie in 

de federatie H. Maria Magdalena.  

Dat zal gebeuren met  een themaviering in de 

Kruisvindingkerk aan de Beukendaal.  

De gezamenlijke MOV-groepen hebben dit jaar gekozen 

voor een Adventsactieproject in Roemenië.  

 

  

Twee vertegenwoordigers van de partnerorganisatie Fidesco, Miriam en Johannes Witt, zullen 

tijdens de viering, die om 11.00 uur begint, kort iets vertellen over dit onderwijsproject voor 

zigeuners in Boekarest.  

 

Tijdens het koffie drinken na afloop van de viering is er meer gelegenheid om met hen hierover  in 

gesprek te gaan. De MOV-groepen nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze aftrap. In 

de advent zullen ze in hun eigen parochies aandacht vragen voor dit project. 

   

Kerstengelenproject in Barendrecht 
  

Twee jaar geleden organiseerden enige kerken in Bleiswijk een 

kerstengelproject. Dat gaat nu ook in Barendrecht gebeuren. Drie 

kerken doen mee: de Augustinuskerk, de Kandelaar en de 

Maranathakerk. Als het een succes wordt, doen volgend jaar ook 

andere kerken in Barendrecht mee. 

 

Wat is nu de bedoeling?  

Tijdens de adventtijd willen we proberen een "kerstengel" voor 

iemand te zijn. Iedereen kan zich hier voor opgeven. Jong, oud, 

alleen of een groepje. Elke deelnemer wordt een “kerstengel” en 

gedurende vier weken wordt iemand door hen bemoedigt, 

ondersteunt, geholpen, een kaartje of bloemetje of iets lekkers 

toegestuurd. Dit kan anoniem gebeuren of via persoonlijk contact. 

Het gaat om het gebaar, niet om de hoeveelheid. Iedereen kan meedoen (ook kinderen). Gewoon 

een kleine attentie waar iemand van opfleurt en weet dat hij of zij er ook nog bij hoort! 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Parochianen kunnen zich opgeven als “kerstengel” via een strookje, dat gestopt wordt in de 

‘engelenbrievenbus’ achter in de kerk of via de mail. Dat kan tot en met komende zondag. 

Hierna gaan de diaconieën van de kerken en Stichting Present de adressen van de begunstigen 

matchen met de kerstengelen. In het weekend van 30 november krijgen de kerstengelen dan hun 

adres en kunnen zij aan de slag. 

 

Meer info bij Winia Schriek. E: winia.schreik@planet.nl  
 

http://www.adventsactie.nl/index.php?page=170
http://www.adventsactie.nl/index.php?page=170
mailto:winia.schreik@planet.nl
https://plus.google.com/u/0/photos/115503112097342753053/albums/6025868228299577217


  

Op weg naar een Federatieve PCI 
 

Het federatie bestuur en de afzonderlijke parochiebesturen hebben ingestemd met de omvorming 

van de PCI van de Kruisvindingparochie naar een Inter-Parochiële Caritas Instelling (IPCI) 

voor de gehele federatie. Nu wordt het tijd mensen hiervoor te zoeken die deze instelling willen 

besturen. Op 4 november heeft een eerste bijeenkomst plaats gevonden met enige kandidaten.  

Op 24 november vindt een vervolggesprek plaats in Barendrecht. Momenteel hebben vijf mensen 

in beginsel positief gereageerd, afkomstig uit drie parochies.  

 

Nadere info bij Desirée van der Hijden. E: maasen.vanderhijden@tiscali.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 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 
 

 

mailto:maasen.vanderhijden@tiscali.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
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/

