
  

Onderwerp(en):  

 

●  Week van Eenheid in de Emmaüsgangers 
●  Nieuws van de parochies / websites 

●  Geen mail meer ontvangen / suggestie 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, sturen 

wij u het volgende bericht. 

 

Week van Gebed 
voor de eenheid van de Christenen 

in de Emmaüsgangers 
dinsdag 23 januari 
om 19:30 uur 
 

In het verleden bestond er in onze parochie een goede 

samenwerking tussen de kerken in IJsselmonde. 

De Week van Gebed  is deze keer een gelegenheid om elkaar 

opnieuw te ontmoeten. 
 

Op dinsdag 23 januari is er een gebedsdienst in de Emmaüsgangers 

samen met de Groene Tuinkerk. De dienst begint om 19:30 uur en 

na afloop is koffie drinken in onze zaal. Het is deze week dat we 

bidden voor de Eenheid tussen de Christenen. 
 

Ik hoop dat velen van onze parochie gehoor geven aan deze 

oproep, want tenslotte het gezamenlijk gebed is een getuigenis van 

ons geloof en een uiting van vertrouwen in de Heer de Herder is van 

ons allen. 

Pater Bert van Tol 
 

 

 
 

 

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       St. Joris 

    Emmaüsgangers     

St. Augustinus      O.L.V. van Lourdes 

   

Wilt u het Kerstnummer van het Maria Magdalenamagazine (MMM) lezen, klik op het logo:  

 

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.sintjorisparochie.nl/
http://www.emmausgangers.net/
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/Nieuwsbrief290.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1769/178/3527

