
 

 
  

Onderwerp(en): 
 
 

  

 U kunt zondag kiezen! 
 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. 

    

Oecumenische viering 
Zondag 5 juni 

   

Komende zondag, 5 juni a.s., vindt er in de Dorpskerk  

(bij de Watertoren) een oecumenische viering plaats.  

 

De viering begint om 10.00 uur.  

Het thema luidt : “Ik zeg je: sta op!”.  

Voorgangers zijn : ds. Jan Willem Stam  

     en drs. Maarten van Boekel.  

De overweging wordt gegeven door Maarten van Boekel.  

   

Uiteraard zijn alle parochianen van harte uitgenodigd om deze 

dienst bij te wonen. Met onze traditie van oecumenische 

vieringen hopen en verwachten wij dat de eenheid van de 

Christenen in onze Barendrechtse leefgemeenschap wordt 

bevorderd.  

 

De oecumenische werkgroep  

van de St. Augustinusparochie 
 

 

 
 
 

 

Zondagsviering  
in de St. Augustinus 

 

Naast de oecumenische dienst 

heeft u de keuzemogelijkheid om 

de reguliere zondagdagsiering in 

de St. Augustinus bij te wonen. 

Aanvang: 10:30 uur 

 

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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