Onderwerp: Bericht van overlijden
Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.

Coronacrisis
Noodgedwongen kunnen wij onze overledenen niet de uitvaart bieden die zij en hun familieleden
zouden willen. In bijna alle gevallen betreft het een uitvaart in besloten kring vanwege het geringe
aantal personen dat aanwezig mag zijn..

Overleden is:
Arnoldus Franciscus Michaël Putters
~ Arnold ~

Geboortedatum: 29 september 1934
Overleden:
12 oktober 2020

Onderscheiden met de Pro Ecclesia et Pontifice
Arnold was bijna 50 jaar koster van de kerk
De eucharistieviering bij de uitvaart vindt plaats
op dinsdag 20 oktober om 9:45 uur in
de Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320 te Rotterdam-IJsselmonde.
In verband met de coronamaatregelen is er een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Behoort u niet tot genodigden dan kan bij het overschrijden
van het maximum aantal u (helaas) de toegang tot de viering geweigerd
worden. Wij vragen uw begrip daarvoor.
Aansluitend vindt de begrafenis in besloten kring plaats.

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. Augustinus

St. Joris
O.L.V. van Lourdes

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

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

