
 

 

 

Onderwerp(en): 
 

 

• MMM nr. 8-2017 (Maria Magdalena Magazine) 

• 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. 
 

 

Allerzielen... 
 
 De dood betekent helemaal niets. 

 Ik ben alleen maar stilletjes weggegaan  

 naar de kamer hiernaast. 

 Ik ben ik en jij bent jij. 
 

  Wat we ooit voor elkaar zijn geweest, 

  dat zijn we nog steeds. 

  Noem me bij mijn oude vertrouwde naam. 

  Praat met me op dezelfde ongedwongen manier, 

  zoals je altijd hebt gedaan. 

  Verander de klank van je stem niet! 

  Doe niet krampachtig, plechtig of bedroefd. 

  Lach zoals wij altijd samen hebben gelachen 

  om de kleine grapjes, 

  waar we samen zo van konden genieten. 
 

 Laat mijn naam de bekende klank van vroeger behouden, 

 zonder bijklank, niet versluierd. 

 Het leven betekent nog steeds 

 wat het altijd heeft betekend, 

 het leven is hetzelfde gebleven  

 en gaat onafgebroken door. 
 

  Waarom zou ik uit jullie gedachten zijn, 

  Omdat jullie mij niet meer zien? 

  Intussen wacht ik op jullie, 

  ergens dichtbij, net om de hoek. 
 

 Het is goed zo. 
 

  Niets is voorbij; 

  niets is verloren. 

  Eén kort moment  

  en alles zal weer zijn  

  zoals het eerst was. 

  Wat zullen we lachen  

  om de moeite van het afscheid 

  wanneer we elkaar weer terugzien! 
 

Henry Scott Holland 
 
 

 

 

Via deze Nieuwsbrief zullen wij u elke keer op de hoogte stellen 

wanneer een uitgave online staat.  

Klik op de afbeelding (rechts) op het MMM te lezen. 
 

Wilt u toch ook het gedrukte exemplaar ontvangen, als u dat niet 

ontvangt, neem dan contact op met uw eigen parochiesecretariaat. 
 

Wij wensen u veel leesplezier!  
 

 

 
 

< klik op afbeelding >  
 

Ook via de websites van de 

federatie en de parochies, kunt 
u het MMM online lezen. 

 
 

 

https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1683/178/2137


 
 

De sluitingsdatum voor de kopij van MMM nr. 9-2017 is:  

23 oktober 2017.  

Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren, 

neem dan contact op met uw lokale redactie. 
 

 

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 
 

 

 

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.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/Nieuwsbrief257.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/

