
 

 
  

Onderwerp(en): 

 
 

  

• Emmaüsgangers Adventsactie  

• Bedankje Wensboom 

• 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. 

 

Informatiebijeenkomst Adventsactie 
Zondag 16 december 

Na de viering van 10:00 uur (ca. 11:15 uur) 
 
Op 16 december a.s. hebben wij na de viering in de  

kerkzaal een informatiebijeenkomst over het gekozen  

project in Rwanda.  
 

Er is dan ook een loterij.  
 

Zoals gebruikelijk bij elke actie hangen we weer wat 

informatie materiaal over het gekozen project op in de 

parochiezaal. 
 

 

 
 

< meer info, klik op afbeelding > 
 
 

Voor uitgebreide informatie: 

- klik op het logo hierboven; 

of 

- ga naar de website van de    

  Emmaüsgangers en kijk bij  

  <Nieuws> en < Adventsactie > 

 
-  

 

Bedankt  

voor het meedoen met de Wensboom 
 
U heeft, als in een van de kerken bent geweest, de 

wensboom vast zien staan. In de drie onderstaande 

kerken stonden drie verschillende bomen, maar allemaal 

met wenskaartjes of wenssterren er in.  

Tot onze verbazing waren de kaartjes heel snel 

meegenomen door de kerkgangers. Wat een succes. 

Afgelopen zondag 9 december waren er al veel cadeautjes 

ingeleverd.  

Wat is het toch fijn om straks al die kinderen blij te 

maken.  

Hartelijk dank voor uw spontane medewerking. 

Namens de gezamenlijke diaconieën: 

                    Contactpersoon:    Telefoonnummer: 

Adriaan Janszkerk         Wil Schuijer  06-30721980 

Groene Tuinkerk         Mees Hoogerwerf 06-13832868 

De Emmaüsgangers      Riet Schenkeveld 06-36583051 
 

 

 

 

 
 

 

 

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 

      

http://3-eenheid.nl/
http://www.emmausgangers.net/
http://www.sintjorisparochie.nl/
http://staugustinusbarendrecht.nl/
http://www.lourdesparochie.nl/
http://www.emmausgangers.net/actualiteiten/actualiteit_1812_adventsactie.pdf
http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/Wensboom2018.pdf


 
 

  

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 
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