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• Liturgiedag 

• 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. 

 

Liturgiedag, zaterdag 27 oktober 

Gaat deze wel of niet door?! 
 

Tot nu toe valt het aantal aanmeldingen voor deze studiedag 

behoorlijk tegen.  
 

Wij begrijpen dat het u tijd kost en dat u ook nog andere 

dingen te doen heeft. Het kan ook zijn dat u het gewoon 

vergeten bent om zich hiervoor aan te melden. 
 

Toch willen wij u deze dag van harte aanbevelen en u vragen 

om te willen ‘investeren’. Het programma en de komst van 

Mgr. Van den Hende als gastspreker bieden, volgens ons, meer 

dan genoeg. Uw investering in tijd, geloofsverdieping en 

saamhorigheid levert meer op dan de tijd die het u kost.  
  

Het zou wel heel jammer zijn als door gebrek aan 

belangstelling de Liturgiedag niet door kan gaan.  
 
 

 
 

 

 

Aanmelden 

kan nog t/m  
a.s. zondag 7 oktober 
 

1. via de website van de 

federatie: 

www.hmariamagdalena.nl 

of via de aanmeldknop hieronder 

 

2. via het secretariaat van uw 

parochie 
 

3. via de koster, 

contactpersoon bij uw 

parochie na afloop van de 

zondagviering. 
 

 

 

Liturgiedag   thema:  
zaterdag 27 oktober het Gebed  

van 10:00-15:00 uur  in al zijn facetten 
 
Eind vorig jaar riep Mgr. Van den Hende het jaar 2018 uit tot 

“het Jaar van Gebed”. 
 

Een mooier thema konden wij niet verzinnen want de 

gebedscultuur binnen onze federatie is zeer divers. 

In een aantal workshops willen we nader ingaan op de  

verschillende vormen van gebed. 
 

Maar voordat wij aan de workshops beginnen, zal deze dag 

door de initiator van dit jaar zelf worden ingeleid. 

Wij zijn blij dat Mgr. J.H.J. van den Hende aan ons verzoek 

gehoor heeft willen geven.  

 
 

 
Workhops 

 

In de ochtend 
 

1. Gebed en muziek 
 

2. Gebed en stilte 
 

3. Gebed en inzet voor het 

Rijk Gods 

 

In de middag 
 

4. Gebedsgroepen, een 

andere beleving 
 

5. Gebed en spiritualiteit 

van(uit) de congregatie 

van de Spiritijnen 

 

 
 

 

http://www.hmariamagdalena.nl/
http://www.hmariamagdalena.nl/AanmeldingLiturgiedag.php


 

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/Nieuwsbrief335.pdf
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/2072/178/3958

