
 

 

  

Onderwerp(en): 
 

 
 

  

• NonTroppo 

• Actie Kerkbalans 

• Stille Omgang 

• 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. 

   

 
  

 

NonTroppo 
 

in de St. Augustinus 

 
Zondag 11 maart  

15:00 uur 
 

Toegang gratis 
 
 

Wilt u meer lezen  

over deze 

bijzonder zanggroep… 

 

< klik op regenboog > 
 

 
 

 
 

http://www.staugustinusbarendrecht.nl/nieuws/NonTroppo.pdf


 

Denk u nog aan de 
Actie Kerkbalans 2018 
 

Als het goed is, heeft u inmiddels allemaal een schrijven van 

uw parochie gekregen over de Actie Kerkbalans. 

In dat schrijven wordt gevraagd of u wil opgeven wat u 

maandelijks, per kwartaal of per jaar wil bijdragen aan uw 

parochie. 
 

U heeft misschien al gereageerd, maar misschien bent u er 

nog niet aan toegekomen of bent u het gewoon vergeten.  
 

Wij hebben het voor u gemakkelijk gemaakt om het alsnog 

aan uw eigen parochie door te geven. 
 

Klik of de afbeelding van uw parochiekerk (hieronder) 

en u krijgt gelijk het online-formulier. Dit wordt rechtstreeks 

naar de penningmeester doorgestuurd. 

 

                                         
 

 
 

 

 

Wij krijgen geen enkele 

subsidie! 
 

Zonder uw financiële steun is 

het onmogelijk om uw parochie, 

uw kerk in stand te houden. 

Daarom vragen wij u of u mee 

wilt doen aan de Actie 

Kerkbalans.  

 

 

U kunt zich nog aanmelden! 
 

 

De Stille Omgang 
 

Het is een jaarlijkse stille tocht door hartje Amsterdam 

waaraan gelovigen, elk vanuit hun eigen overwegingen en 

gedachten, deelnemen vanuit diverse delen van het land.  
 

De tocht vindt haar oorsprong in de Middeleeuwen en 

diende als herinnering en viering van het Mirakel van 

Amsterdam.  
 

Wilt u dit een keer zelf meemaken?! 

Klik op de afbeelding hiernaast, daar kunt u zich ook 

<aanmelden> als deelnemer.  

 

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 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://destilleomgang.nl/SOAanmelden.html
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/Nieuwsbrief298.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/
http://www.3-eenheid.nl/inschrijven/ActieKerkbalans2015.php
http://hmariamagdalena.nl/EmmausInschrijven/inschrijven/ActieKerkbalans.php
http://www.sintjorisparochie.nl/inschrijven/ActieKerkbalans.php
http://www.staugustinusbarendrecht.nl/inschrijven/ActieKerkbalans.php
http://www.lourdesparochie.nl/inschrijven/ActieKerkbalans.php
http://destilleomgang.nl/index.html
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1818/178/3585

