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Geachte mevrouw/mijnheer, 

Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken, 
sturen wij u het volgende bericht. 

 

Oecumenische Vredesweek 
Al 30 jaar organiseren de Breepleinkerk, de Vredeskerk en de 
Kruisvindingkerk, in oecumenisch verband, activiteiten in verband 
met de Vredesweek.  
 
De Vredesweek is van 19 t/m 27 september.  
Het thema is dit jaar: “Vrede verbindt”. 

Wij willen dat verbinden ook echt concreet maken in onze wijk. 
Tegelijk is dit de start van het nieuwe kerkelijke seizoen na de 
vakantieperiode. 
 

 

 

High Tea, in de Vredeskerk 

Vrijdag 25 september, 16:30 – 19:00 uur 

U bent allen van harte uitgenodigd. Om dit tot een groot succes te maken vragen wij u: 
- om een hartig of zoet gerecht mee te nemen (voor maximaal 5 personen); 
- om een ingrediënt voor soep mee te nemen. 
 

Dienst in de Vredeskerk, slot van de Vredesweek 

Zondag 27 september, 10:30 uur 

Na afloop van de dienst: gezamenlijke soepmaaltijd 

Van de ingezamelde ingrediënten is soep gemaakt. 
Na de oecumenische dienst, zullen wij in verbondenheid met elkaar van de soep genieten. 
 

Toon uw verbondenheid met elkaar en met de wijk.  
U bent allen van harte uitgenodigd! 
 

Op deze zondag is er géén viering in de Kruisvinding 
 

 

 

 

Zondag 4 oktober: dierendag 
Aanvang viering H. Kruisvinding: 11:00 uur 

Het lijkt een normale zondag, maar het is toevallig ook nog eens dierendag.  
Deze datum is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het is namelijk de 
feestdag van de HeiligeFranciscus van Assisi. Hij bekommerde zich om het lot 
de vertrapten van de maatschappij maar ook om de planten en de dieren. 
Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor de dieren. 
 

De kinderen mogen kleine huisdieren mee naar de kerk nemen. Deze worden 
tijdens de viering dan gezegend. 

 

   

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 ~ 010-4838390 

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

 


