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 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. 

 

Stille Omgang, nacht van 12/13 maart 
 

De Stille Omgang is een opmerkelijk fenomeen. Het is 

een jaarlijkse stille tocht door Amsterdam waaraan 

duizenden gelovigen, elk vanuit hun eigen 

overwegingen en gedachten, deelnemen vanuit 

diverse delen van het land.  
 

Het is een bedevaart zonder uiterlijk vertoon die in het 

teken staat van het < Mirakel van Amsterdam >. Een 

mystieke gebeurtenis die plaats vindt te midden van 

het bruisende nachtleven van onze hoofdstad.  In een 

traditie die terug gaat tot het eind van de 19e eeuw 

gaan pelgrims vanuit Rotterdam en omgeving naar 

Amsterdam om daar de eucharistieviering bij te 

wonen. Uiteraard wordt, laat in de avond, de Stille 

Omgang gelopen. Ook dit jaar gaan er vanuit 

Rotterdam een aantal bussen om gezamenlijk deze 

tocht te maken.  

  

U bent van harte uitgenodigd om mee te gaan op 12 

maart (de nacht van 12 op 13 maart.) De bussen 

vertrekken tussen 20.00 en 21.00 uur vanuit 

Rotterdam richting de hoofdstad. ’s Nachts tussen 

2.00 en 3.00 uur zijn we dan weer terug.   

 

Bijzonder 

Nederlandse bisschoppen pelgrimeren op zaterdag 12 

maart 2016 naar Amsterdam  

 

In het kader van het Heilig Jaar van de Goddelijke 

Barmhartigheid zullen op zaterdagnamiddag 12 maart 

tien van de dertien leden van de Nederlandse 

bisschoppenconferentie om 18.00 uur ’s avonds de 

Heilige Deur van de Nicolaasbasiliek te Amsterdam 

doorgaan en vervolgens gezamenlijk de eucharistie 

vieren in deze basiliek.  

 
 

Informatie / Aanmelding 
 

Voor meer informatie kunt u terecht op 

de website van het zustergezelschap 

voor Rotterdam en omstreken: 

www.destilleomgang.nl   

 

U kunt zich t/m 2 maart nog aanmelden 

om deel te nemen.  

Telefonisch:  06-46831386. 

E-mail: aanmelding@destilleomgang.nl 
 

De deelnamekosten bedragen € 15,00 

pp. 

De bus vertrekt in de vroege avond uit 

Rotterdam en doet daarbij de volgende 

halteplaatsen aan (tijden zijn indicatief 
en kunnen wijzigen):  

 Dordrecht (19.50 uur) 

 Rotterdam IJsselmonde (19.5 uur) 

 Rotterdam Centrum (20.20 uur) 

 Rotterdam Hillegersberg 20.50 uur) 

http://www.destilleomgang.nl/mirakel.htm
http://www.destilleomgang.nl/
mailto:aanmelding@destilleomgang.nl


 
    

Zondag 20 maart, Palmzondag 
TOUR OF FAITH  

voor tieners en jongeren 
in de Emmaüsgangers 
 

Aanvang 12:00 uur met 
eucharistieviering 

voorganger Mgr. Van den Hende  

 
 

Aanmelden via Facebook: 

 
 

Geef dit door aan je vrienden, en 

ouders geef dit door aan uw kinderen! 
Dit wil je niet missen!! 

 

 
Voor meer info/programma,  

klik op afbeelding hierboven 

 

 

 

(Bezinnings)activiteiten in de komende week  
 

Al bladerend door het MMM (Maria Magdalena Magazine) komen we allerlei activiteiten tegen die 

te maken hebben met de vastentijd. Wij kunnen ons voorstellen dat u deze niet allemaal in 

gedachten hebt. Daarom brengen wij ze nog een keer bij u onder de aandacht. 

 
 

Solidariteitsmaaltijd Emmaüsgangers 
 

Dinsdag 1 maart, 17:45 uur 

Locatie: Emmaüsgangers 

Reyerdijk 67, Rotterdam-IJsselmonde. 
 

Opgeven via het parochiesecretariaat 
 

   

 

 

 

Sobere Maaltijd en Vespers, St. Augustinus 
 

Woensdag 2 maart, 18:15 uur / 19:30 uur 

Locatie: Dorpskerk 

Dorpsstraat 146, Barendrecht 
 

Voor de Sobere Maaltijd, s.v.p. opgeven bij:  

lvandoorn@hetnet.nl 
 

 

         

 
 

Ziekenzalving Emmaüsgangers 
 

Vrijdag 4 maart, 9:00 uur 

Locatie: Emmaüsgangers 

Bandeloodijk 320, Rotterdam-IJsselmonde. 
 

Opgeven via het parochiesecretariaat 
 
 

 

 

 

mailto:lvandoorn@hetnet.nl
https://www.facebook.com/events/1669716289946713/
http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/TourOfFaith.pdf
http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/TourOfFaith.pdf


 
 

Solidariteitsmaaltijd H. Drie-Eenheid 
  

Vrijdag 4 maart, 17:30 uur 

Locatie: Vredeskerk 

Lede 117, Rotterdam-Vreewijk. 
 

Opgeven via het parochiesecretariaat 
 

 

 

 
 

Kruisweg bidden O.L.V. van Lourdes 
 

Elke vrijdagavond in de vastentijd 

in de St. Bavo, 19:00 uur 

Slinge 775, Rotterdam-Pendrecht 
 

  

 

 

 

 

 

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 

Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen 

 
      

  

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/Nieuwsbrief100.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/
http://portal.parochiemagazin.nl/digital/984/178/1267

