
 

 

  

Onderwerp(en): 
 
 

  

• Ziekenzalving in de Emmaüsgangers 

• 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. 
 

 

Ziekenzalving 
Dinsdag 17 april 

Aanvang viering: 14:00 uur 

Locatie: De Emmaüsgangers,  

Bandeloodijk 320, Rotterdam-IJsselmonde 

   

Wij nodigen iedere parochiaan uit om,  

indien u daartoe de behoefte voelt,  

om het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. 
    

Ziekenzalving geeft Troost en vrede 

In de ziekenzalving raakt Christus in kracht van de heilige Geest de zieke aan en schenkt de 

nodige bijstand. 
 

 Ziekenzalving geeft verbonden met Christus 

In de ziekenzalving ontvangt de zieke de kracht en de moed om zijn ziekte en pijn te verbinden 

met het lijden van Christus. 
 

Ziekenzalving hoeft niet éénmalig te zijn 

Het sacrament van de ziekenzalving kan meerdere malen worden ontvangen. Bijvoorbeeld als 

iemand weer (ernstig) ziek wordt of als de toestand ernstig verslechterd. Het is ook gepast de 

ziekenzalving te ontvangen, voordat men een zware operatie ondergaat. Dit geldt ook voor oudere 

en zieke mensen, wanneer zij zwakker worden. 
 

Aanmelden 

Om dit sacrament te ontvangen, is het niet noodzakelijk om u aan te melden, 

maar wij vinden het prettig als u dat wel doet.  

Dan kunnen wij voor de koffie/thee na afloop daarmee rekening houden. 

U kunt zich a.s. zondag na de viering opgeven  

of anders via het secretariaat: 010-4830811 (op werkdagen bereikbaar van 9:30 – 12:00 uur). 
 

 

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  > 

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/Nieuwsbrief307.pdf
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1883/178/3655


 
 

 

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 
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