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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.

Geloofsgroep

Misschien had u er nog niet van gehoord, maar binnen de federatie
is er een Geloofsgroep. Deze groep komt regelmatig bijeen om
elkaar te inspireren en verdieping te zoeken en te vinden in het
geloof.
Elke 2e woensdag van de maand komen zij bijeen. De
onderwerpen/thema’s die er worden besproken zijn voor iedereen
interessant en geven voldoende stof tot nadenken en discussie.
De afgelopen keer was het onderwerp: de Psalmen; wat houden zij
in, wat is het belang, wat is de historische achtergrond enz.
Tijdens de volgende bijeenkomst is het onderwerp:
van sabbat (rustdag) naar zondag (overwinningsdag).
Spreekt u dit soort onderwerpen aan?! Dan bent u van harte
welkom.
De volgende bijeenkomst is:
op woensdag 11 februari van 19:30 – 21:30 uur,
locatie Emmaüsgangers, Reyerdijk 67, Rotterdam IJsselmonde.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met
pater Achille Waffo: achille.waffo@planet.nl

Bereikbaarheid pastoraal team
Recent is er wijziging van telefoonnummers en e-mailadressen
geweest. Hier een overzicht van de telefoonnummers en
e-mailadressen van het pastoraal team:
Telefoonnummers: pater Frans Wijnen 010-4808598
pater Achille Waffo 06-52657209
pater Charles Eba’a 010-4847450
pastor Ton Halin
0181-628882
Wij verzoeken u, om het pastoraal te ontlasten,
zoveel mogelijk via de secretaris van de federatie /
pastoraal team telefonisch contact te zoeken:
Hans Uijlenbroek
06-50894495
E-mailadressen:

pater Frans Wijnen
pater Achille Waffo
pater Charles Eba’a
pastor Ton Halin
Hans Uijlenbroek

wijnenfr@missie-geest.nl
achille.waffo@planet.nl
karlitocharles@yahoo.com
ton.halin@hetnet.nl
uijle028@planet.nl

Federatie (tijdelijk) niet telefonisch bereikbaar
Het telefoonnummer van de federatie (010-48348390) is door omstandigheden tijdelijk niet
bereikbaar. Indien u telefonisch contact zoekt met de Federatie kunt u direct contact opnemen
met de secretaris van de federatie:
Hans Uijlenbroek
06-50894495

Parochiebladen
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiebladen:
H. Drie-Eenheid
Samen-Vinding
St. Joris
Drempelpost
St. Augustinus
Paddenstoel
Emmaüsgangers
Zie Website
O.L.V. van Lourdes
Samen-Vinding

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 ~ 010-48348390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

