
 

 
  

Onderwerp(en): 
 
 

  

 10-jarig Priesterfeest 

 Het nieuwe Federatieblad 

 Parochiebladen 

 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. 

 

UITNODIGING 
 

Uit dankbaarheid  
bij het 10-jarig priesterfeest 

van  

 
pater Achille Waffo 

 
nodigen wij u van harte uit  

voor de volgende activiteiten: 
 

 

 

 
Wij stellen het op prijs als u in plaats van 

persoonlijke cadeaus een donatie/gift geeft t.b.v. 

Ziekenhuisproject (Medical Foundation) in Kameroen. 
 

 

 

m.b.t. het ziekenhuisproject: 

Case de Santé “La Vie” 
 

Daarbij wordt een soepmaaltijd, tegen een 

vrijwillige donatie/gift, geserveerd. 

 

Gastspreker: 

Dr. Josaputra van de Medical 

Foundation Kameroen 

Vrijdag 10 juli 

18:00 uur 

Emmaüsgangers, Reyerdijk 67, Rotterdam 

 

 

Aanmelding voor het mini-symposium is gewenst, in 

verband met de beperkte beschikbare ruimte. 

 

Aanmelding via: achille.waffo@planet.nl 
of via het secretariaat van de Emmaüsgangers: 
telefoon: 010 4830811  

of e-mail: emmausgangers@hetnet.nl 

 
 

 

m.m.v. 

Ritmische koor St. Bavo 

koor uit Brussel 

pater Aurelien 

pater Achille 

 

Na afloop feestavond 
waarbij iedereen is uitgenodigd 

in de zalen onder de kerk. 
 

Zaterdag 11 juli 

18:00 uur 

St. Bavo, Slinge 775, Rotterdam 

 

TOEGANG GRATIS 

Een donatie/gift wordt zeer op prijs gesteld, t.b.v. van 

het ziekenhuisproject Case de Santé “La Vie” 

 

mailto:achille.waffo@planet.nl
mailto:emmausgangers@hetnet.nl


 
 

 

Plechtige eucharistieviering uit 

dankbaarheid 
met receptie na afloop. 

 
m.m.v. 

Gemend koor, Migrantenkoor. 

Koor Cleophas, Koor uit Brussel 
 

Zondag 12 juli 

10:00 uur 

Emmaüsgangers, Reyerdijk 67, Rotterdam 

 

 

Speciale extra collecte 

Tijdens de viering zal een extra collecte worden. De 

opbrengst van deze collecte is bestemd voor het 

ziekenhuisproject Case de Santé “La Vie” 
 

Wij hopen dat wij u,  
bij tenminste één van de activiteiten, 

mogen verwelkomen. 

 
 

    

 

PRESENTATIE  
van het (nieuwe) 

Federatieblad 
 

 
 

tijdens de koffie na afloop 

van de zondagsviering 
 

Op zondag 21 juni: 
In de Emmaüsgangers 

In de St. Augustinus 

 

GEZOCHT:  
een NAAM voor het Federatieblad 
 

<klik hier om uw voorstel in te sturen> 
 

 

GEZOCHT:  
medewerkers voor het 
Federatieblad 
 

<klik hier om uw zich op te geven> 

  

Wilt u meer weten over de 

ontwikkelingen….?! 

Wilt een idee krijgen hoe het 

Federatieblad er zou kunnen gaan 

uitzien….?! 
 

<klik hier voor een uitgebreide uitleg>  

of klik links op de afbeelding. 

 

 

Op zondag 28 juni: 
In de St. Joris 

In de H. Kruisvinding 
 

 

Ingezonden 
naamvoorstellen  

(per 2006) 
  
de Boodschapper 

Samen op weg 

Samen onderweg 

Maria Magdalena 

Onderweg 

Samen Verder 

High Five 

Rabboeni 

de Heraute 

de Magdalenabode 

de Obelisk 

de Verbinding 

 

 

 

 

 

Op zondag 5 juli: 
In de St. Bavo 

 

   

Parochiebladen 
 

Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de 

links naar de  parochiebladen: 

H. Drie-Eenheid Samen-Vinding St. Joris Drempelpost 

St. Augustinus Paddenstoel Emmaüsgangers Zie Website 

O.L.V. van Lourdes Samen-Vinding   
        

   

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 ~ 010-48348390 

e-mail: info@hmariamagdalena.nl  website: www.hmariamagdalena.nl 
 

 

http://www.hmariamagdalena.nl/EmmausInschrijven/inschrijven/Federatiebladnaam.php
http://www.hmariamagdalena.nl/EmmausInschrijven/inschrijven/Federatiebladmedewerkers.php
http://www.hmariamagdalena.nl/federatieblad.html
http://3-eenheid.nl/H3ENieuws.html
http://3-eenheid.nl/H3ENieuws.html
http://www.sintjorisparochie.nl/JORNieuws.html
http://www.sintjorisparochie.nl/JORNieuws.html
http://staugustinusbarendrecht.nl/AUGNieuws.html
http://www.emmausgangers.net/
http://www.lourdesparochie.nl/OLVvLNieuws.html
http://www.lourdesparochie.nl/OLVvLNieuws.html
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mailto:info@hmariamagdalena.nl
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