
 

 

 

Onderwerp(en): 
 

 

• musical ‘Daniel, held van de Koning’  
• 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. 
 

 

Musical ‘Daniel, held van de Koning’  
 

Zondag 11 juni, om 14:00 uur 

In de St. Bavokerk 

Slinge 775 te Rotterdam 
 

Zondag wordt deze kindermusical opgevoerd. 

Het is het Bijbelse verhaal over Daniel. Musicalschrijver 

Pieter Visser maakte dit stuk speciaal voor kinderen in 

Rotterdam Zuid. Het wordt gespeeld door de 

KidsMusicTime-groep van Het Anker Charlois. De 

voorstelling duurt ongeveer een half uur.  
 

U bent allen, jong en oud, van harte welkom bij deze 

ontzettend leuke opvoering. Laat u verrassen en kom 

genieten van het enthousiasme van de kinderen. 

Natuurlijk vragen wij om uw kinderen mee te nemen en 

andere kinderen (en hun ouders) hierop te wijzen. 
 

Wij zien u graag op zondag in de St. Bavo. 
 

 

 
 

 

 
 

 Vooraankondiging: 

 

Mini-Concert van 
LOBOC CHILDRENS CHOIR     

Zondag 18 juni 16:00 in de St. Bavokerk 
 

 

Parochienieuws / -websites / Federatiemagazine 
 

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 
 
 
 
 
 
 

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://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief220.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1517/178/1951

