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 Vrijwilligersbijeenkomst H. Drie-Eenheid / correctie aanvangstijd 

 Parochiebladen 

 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. 

Vrijwilligersbijeenkomst / parochiebijeenkomst  

Woensdag 18 maart  
19:00 uur in de H. Kruisvinding  
 

Als parochiegemeenschap zijn we geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. 

Daarom is het wel eens goed om samen te kijken naar wat er allemaal gebeurt en leeft. We 

moeten toekomst gericht denken. En dat roept gelijk flink wat vragen op. 
 

Het wordt de hoogste tijd om over al die vragen eens na te denken. We vinden het belangrijk om 

alle vrijwilligers en alle medewerkers de gelegenheid te geven een avond bij elkaar te komen om 

samen na te denken over alles wat er speelt in onze parochie.  
 

We gaan ervan uit, dat we allemaal graag zien, dat de parochie een bloeiende gemeenschap blijft, 

dat er iets uitgaat van deze gemeenschap en dat de leden zich in deze gemeenschap thuis voelen.  

Het zou mooi zijn als we kunnen bereiken, dat ieder het idee heeft gewaardeerd te worden. Het 

moet zichtbaar zijn, dat er interesse is voor hen, voor hun persoon, voor hun leven en dat ze er 

inspiratie, steun en troost vinden. Dat kunnen we alleen bereiken als we er allemaal oprecht bij 

betrokken zijn.  
 

Daarom is het uitermate belangrijk, dat de stem van ieder van u gehoord wordt. Alleen dan is het 

mogelijk voor de pastoraatsgroep, maar ook voor alle andere werkgroepen, in te spelen op de 

noden en behoeften van de parochie, maar ook op de vieringsmomenten.  

 

Wij doen dan ook een uiterst vriendelijk, maar wel 

dringend verzoek, om uw stem te laten horen, uw 

mening kenbaar te maken en vragen te stellen.  

 

Wij hopen en vertrouwen er op, dat u deze 

bijeenkomst zo belangrijk vindt, dat u zich vrij wilt 

maken en uw bijdrage wilt geven voor het slagen 

ervan.  

Komt u ook?! 

 
 

 

Ziekenzalving 
  
Vrijdag 20 maart  
Huize Steenplaat  
Persoonshaven 650  

10:00 uur  
 

Zondag 22 maart  
Huize Maasveld  
Maashaven Oostzijde 151  

9:30 uur  
 

Dinsdag 24 maart  
H. Kruisvinding, Beukendaal 

2, Rotterdam  

9:30 uur  

Tijdens de hiernaast genoemde 

eucharistievieringen wordt het 

sacrament van de ziekenzalving 

gegeven.  

Het is inmiddels een traditie om dit 

elk jaar, voor Pasen, in onze parochie 

te doen.  

Wilt u zich aansluiten bij de 

ziekenzalving?  

Kom dan naar één van deze vieringen  

toe om dit sacrament te ontvangen.  

 



 
   

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 
 

 

http://3-eenheid.nl/H3ENieuws.html
http://3-eenheid.nl/H3ENieuws.html
http://www.sintjorisparochie.nl/JORNieuws.html
http://www.sintjorisparochie.nl/JORNieuws.html
http://staugustinusbarendrecht.nl/AUGNieuws.html
http://www.emmausgangers.net/
http://www.lourdesparochie.nl/OLVvLNieuws.html
http://www.lourdesparochie.nl/OLVvLNieuws.html
mailto:info@hmariamagdalena.nl?subject=verwijder%20mijn%20e-mailadres%20uit%20de%20snelle%20berichtenservice
http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief29.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/

