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 Bijbels Leerhuis 

 Nieuws van de parochies / websites 

 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. 

    

‘In de naam van Paulus’ 
Bijbels Leerhuis 
 

Aan het eind van de eerste eeuw waren er christelijke schrijvers, 

die het denken van de apostel Paulus vertaalden naar de situatie 

van de christenen in de periode dat de grote apostel was 

gestorven. 

Paulus werd geactualiseerd, dus aangepast. 

‘De tentenmaker, onruststoker, bajesklant, bereisde farizeeër en 

christen van het eerste uur, werd een christelijke autoriteit, een 

patriarchale huisvader, een kerkleraar met midden-platoonse, dan 

weer stoïcijnse gedachten.’  

Op de zondagen van september en oktober is de tweede lezing 

telkens uit de twee brieven aan Timoteüs en met Kerstmis lezen we 

uit de brief aan Titus. Alle drie teksten ‘in de naam van Paulus’. 
 

Door je er samen in te verdiepen, de brieven als geheel te lezen, 

kun je ontdekken wat de betekenis voor ons, gelovige christenen 

van nu kan zijn. En hoe wij het vuur van het begin brandend 

kunnen houden. Soms door op te zoeken wat Paulus er zelf van 

dacht in zijn eigen brieven.  

Willem Froger 
 

 
 

Wanneer 

Drie bijeenkomsten  

telkens op dinsdagavond  

van 19.30 tot 21.00 uur  

op 13 september, 27 september  

en 25 oktober. 

Waar 

in de Augustinuskerk, 

Marijkesingel 24,  

te Barendrecht  

 

Een bijbel meebrengen is 

aanbevolen. 
 

Aanmelden 

Aanmelden graag per email 

bij het  

secretariaat van de 

Federatie: 

info@hmariamagdalena.nl  

 

 

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 
     

info@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://portal.parochiemagazin.nl/digital/1198/178/1557


 
 

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://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief146.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/

