
 

 
  

Onderwerp(en): 

 
 

  

 Oktober Mariamaand 

 Studiedag ‘kerken en vluchtelingen’ 
 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. 

    

Oktober Mariamaand, maand van de rozenkrans 

 

In deze maand besteden wij in de federatie hier bijzondere 

aandacht aan. 

 

Op diverse dagen, doordeweeks, wordt in de verschillende 

parochiekerken de rozenkrans gebeden. 

  

U vindt hieronder een overzicht waar u, samen met anderen, 

uw gebed tot Maria kunt richten. 

 

De Emmaüsgangers 

Bandeloodijk 320, Rotterdam IJsselmonde 

Op maandag  3, 10, 17 en 24 oktober om 9:00 uur 

 

St. Augustinus 

Marijkesingel 24, Barendrecht 

Op dinsdag  4, 11, 18 en 25 oktober om 19:30 uur 

 

St. Bavo 

Slinge 775, Rotterdam Pendrecht 

Op woensdag  5, 12, 19 en 26 oktober  om 18:45 uur 

   voorafgaand aan de viering van 19:00 uur 

 

H. Kruisvinding 

Beukendaal 2, Rotterdam Vreewijk 

Op woensdag  5, 12, 19 en 26 oktober  om 19:00 uur 

 

 

 

Uitnodiging Studiedag ‘kerken en vluchtelingen’ 
 

Op zaterdag 8 oktober wordt voor de tweede keer een studiedag ‘Kerken & Vluchtelingen’ in 

Rotterdam georganiseerd! Wij zullen u informeren over ontwikkelingen omtrent het AZC in 

Rotterdam Beverwaard en wat we als kerken daarin (kunnen) doen.  
 

Van 10:00 tot 14:00 uur zullen er in 2 workshoprondes 2 x 7 workshops worden gegeven. 

Via het aanmeldingsformulier kunt u de workshops kiezen.  
 

Locatie is CSG Calvijn Lombardijen, Fichtestraat 3 in Rotterdam.  
 

Het programma is als volgt:  

10.00 uur             inloop met koffie en thee  

10.30 uur             welkom en opening  

11.00 uur             1e ronde workshops  

12.00 uur             gezamenlijke lunch  

12.45 uur             2e ronde workshops  

13.45 uur             afsluiting  

14.00 uur             einde van de bijeenkomst  
 



 

Iedereen die interesse heeft in het thema vluchtelingen is van harte welkom! Naast alle kerken uit 

Rotterdam zijn ook de kerken in Ridderkerk of Barendrecht van harte uitgenodigd; immers het azc 

in de Beverwaard komt vlak tegen Ridderkerk aan te liggen. Deelname is gratis maar bij de 

uitgang zal een collecteschaal staan.  
 

Inschrijving moet via deze link: Registratieformulier 8 oktober , en kan tot uiterlijk 4 oktober. Met 

praktische vragen kunt u terecht bij het secretariaat van Samen010, info@samen010.nl of 010 

4666722. Voel je vrij deze uitnodiging verder in je netwerk te verspreiden.  

   

Hartelijke groet,  

Namens Mara, SKIN-Rotterdam en Samen 010,  

Hanny de Kruijf, Madelon Grant en Marc Bollerman  

 

 

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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