
 

 
  

Onderwerp(en): 
 
 

  

 Activiteiten in de komende week 

 KBO viering Emmaüsgangers 

 Palmzondag 

 Tour of Faith 

 Actie Kerkbalans 

 Nieuws van de parochies / websites 

 Geen mail meer ontvangen / Suggesties 

 

Geachte heer-mevrouw, 

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

sturen wij u het volgende bericht. 

 

(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. 

 

Avondgebed St.  Augustinus 
 

Maandag 14 maart, 19:30 

Locatie: St. Augustinus 

Marijkesingel 24, Barendrecht 
 
 

 

 

 

 
 

Solidariteitsmaaltijd Emmaüsgangers 
 

Dinsdag 15 maart, 17:45 uur 

Locatie: Emmaüsgangers 

Reyerdijk 67, Rotterdam-IJsselmonde. 
 

Opgeven via het parochiesecretariaat 
 

   

 

 

 

Soberheidsmaaltijd O.L.V. van Lourdes 
 

Woensdag 16 maart, 17:45 uur 

Locatie: Open Hof-kerk 

Middelharnisstraat 153 
 

Opgeven via het parochiesecretariaat 
 

 

 
 

Sobere Maaltijd en Vespers, St. Augustinus 
 

Woensdag 16 maart, 18:15 uur / 19:30 uur 

Locatie: Dorpskerk 

Dorpsstraat 146, Barendrecht 
 

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

lvandoorn@hetnet.nl 
 

 

         

 
 

Solidariteitsmaaltijd H. Drie-Eenheid 
  

Vrijdag 18 maart, 17:30 uur 

Locatie: Breepleinkerk 

Ingang: van Malsenstraat, Rotterdam-Vreewijk. 
 

Opgeven via het parochiesecretariaat 
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Kruisweg bidden O.L.V. van Lourdes 
 

Elke vrijdagavond in de vastentijd 

in de St. Bavo, 19:00 uur 

Slinge 775, Rotterdam-Pendrecht 
 

  

 

 

 
 

Vastenactie Bingo H. Drie-Eenheid 
 

Vrijdag 18 maart, 19:30 uur 

Locatie: Breepleinkerk 

Ingang: van Malsenstraat, Rotterdam-Vreewijk  

 
 

 

 

 

  

 

Jaarlijkse viering van KBO-Rotterdam 
Vrijdag 18 maart 
 

Aanvang: 10:00 uur 

Locatie: de Emmaüsgangers 

Bandeloodijk 320, Rotterdam IJsselmonde 

 

De reguliere viering van 9:00 uur vervalt 

 

 

 

 

VIERINGEN MET PALMZONDAG 
 

De Goede Week start met de viering van Palmzondag,  

de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. 

 

Aan het begin van de viering worden de palmtakken gezegend  

en is, tijdens de zondagvieringen, de processie van de kinderen met hun palmpaasstokken. 

 

datum dag tijd parochie locatie voorganger viering koor 

19-3-2016 za 16:00 OLV Joachim&Anna Frans Wijnen Eu - 

19-3-2016 za 19:00 JOR Theresiakapel Ton Halin WoCo - 

20-3-2016 zo 09:30 H3E Huize Maasveld Chima Anyaeze Eu - 

20-3-2016 zo 10:00 EMM Emmaùsgangers Bert van Tol Eu ja 

20-3-2016 zo 10:00 OLV St. Bavo Frans Wijnen Eu ja 

20-3-2016 zo 10:00 JOR St. Joris Ton Halin WoCo ja 

20-3-2016 zo 10:30 AUG St. Augustinus Willem Froger Eu ja 

20-3-2016 zo 11:00 H3E H. Kruisvinding Chima Anyaeze Eu ja 

20-3-2016 zo 12:00 EMM Emmaùsgangers Mgr. J.H. v.d.Hende Eu ja 

     Zie hieronder verder   

  

 

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  

 
Voor meer info/programma,  

klik op afbeelding hierboven 

 

http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/TourOfFaith.pdf


 

 
 

Aanmelden via Facebook: 

 
 

 
Geef dit door aan je vrienden,  

en ouders geef dit door aan uw 
kinderen! 

Dit wil je niet missen!! 
 

 

 

Nog één keer maken wij u attent op de  

Actie Kerkbalans. 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 
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