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 Bericht van het bisdom m.b.t. toekomst van de federatie 

 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. 

    

Aan de parochianen  
van de parochiefederatie H. Maria Magdalena 
 

In 2011 ging de federatie H. Maria Magdalena van start als 

samenwerkingsverband van vijf parochies: de Heilige Drie-eenheid,  

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, de Emmaüsgangers in Rotterdam, de Sint 

Joris te Ridderkerk en H. Augustinus in Barendrecht. Deze ontwikkeling 

van samenwerking en samenvoeging vindt in heel het bisdom Rotterdam 

plaats, onder het motto van “Samenwerking Geboden”. 
 

 

Als gevolg van deze pastorale ontwikkeling, bestaat het gebied van het bisdom Rotterdam 

momenteel uit 23 pastorale eenheden, meestal samengevoegd tot één grote parochie met meerdere 

kerken, soms ook als federatie van een aantal parochies. Daarnaast is er een aantal katholieke 

gemeenschappen van migranten in het bisdom. 
 

In de afgelopen tijd is vanuit het bisdom en vicariaat met uw parochies van de federatie Maria 

Magdalena uitvoerig geëvalueerd en geïnventariseerd met het oog op de nabije toekomst van uw 

federatie. Nu is het moment aangebroken om op basis van de evaluatie vervolgstappen te zetten, 

rekening houdend met de concrete situatie van mensen en middelen in uw federatie. 
 

Op dinsdagavond 16 juni jl. werd een bijeenkomst gehouden van bisschop Van den Hende en 

vicaris Egging met de leden van de parochiebesturen, en op dinsdagavond 23 juni was er een 

bijeenkomst voor de pastoraatsgroepen van uw federatie. 
 

Op deze avonden hebben bisschop Van den Hende en vicaris Egging gesproken met de 

parochiebesturen en de pastoraatsgroepen over de vervolgstappen die gezet gaan worden in uw 

federatie H. Maria Magdalena, op basis van de gehouden evaluatie en de gemaakte inventarisatie. 
 

Uit de evaluatie blijkt dat in de federatie bij parochianen veel geloof te vinden is, maar dat er in de 

federatie bijvoorbeeld te weinig middelen zijn. 
 

De bisschop wil graag samen met de federatie verder bouwen aan een presentie van de Kerk in uw 

federatie onder het motto: Body of Christ - Lichaam van Christus. 
 

Daarvoor zijn een aantal zaken nodig. 
 

Besloten is om de structuur van federatie te behouden maar dan bestaande uit voortaan drie 

parochies. De parochies in Rotterdam zullen één parochie gaan worden en samenwerken met de 

parochies van Ridderkerk en Barendrecht. 
 

Besloten is om het pastoraat en geloofsleven in de federatie vorm te geven volgens een nieuwe 

missionaire methode: Body of Christ - Lichaam van Christus. 
 

Deze missionaire opzet heeft drie uitgangspunten: 

1. als kerkgemeenschap vormen wij het lichaam van Christus bestaande uit verschillende 

 ledematen, d.w.z. gaven en talenten 

2. als geloofsgemeenschap is de viering van de eucharistie het centrum: ‘bron en hoogtepunt’ 

zegt het Tweede Vaticaans Concilie. In de eucharistie ontmoeten wij Jezus de levende Heer.  

Hij voedt ons geloof met zijn woord en met het sacrament van zijn lichaam en bloed 



 
3.  vanuit de eucharistie worden we door de Heer gezonden om onze naaste liefde te hebben en 

onze medemens van dienst te zijn. 
 

Het pastoraal team, de parochiebesturen en de pastoraatsgroepen hebben positief gereageerd op 

de nieuwe opzet van de federatie H. Maria Magdalena. Dat betekent de samenvoeging van de drie 

parochies in Rotterdam in samenwerking met de parochies in Ridderkerk en Barendrecht, volgens 

de missionaire methode “Body of Christ”. 
 

Naast het maken van een tijdspad zijn er meerdere concrete punten die een nadere uitwerking 

vragen: organisatie van financiën in de federatie, de vraag naar het behoud van kerkgebouwen in 

de parochies, het opzetten van pastorale initiatieven vanuit de eucharistie en van projecten, de 

concrete participatie van het bisdom en fondsen als partner van de drie parochies in de vernieuwde 

federatie. 
 

Kort na de zomer gaan we concrete stappen zetten om de federatie H. Maria Magdalena om te 

vormen tot een samenwerkingsverband van drie parochies met de participatie van het bisdom en 

anderen, volgens de missionaire insteek “Body of Christ”. 
 

In de loop van het najaar zult u als parochianen van de federatie nader worden geïnformeerd door 

middel van een nieuw voortgangsbericht. 
 

 

Dit bovenstaande bericht 
is op zondag 28 juni voorgelezen in de parochies: de Emmaüsgangers in Rotterdam, de Sint Joris te 

Ridderkerk en H. Augustinus in Barendrecht. 
 

Op zondag 5 juli zal dit ook worden voorgelezen in de parochies:  

de Heilige Drie-Eenheid en Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Rotterdam. 

Na afloop van de viering is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 
 

   

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 
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