Onderwerp(en):

 Bericht van overlijden, uitvaart(plechtigheid)
 Nieuws van de parochies / websites
 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.

Overleden is:
Bernarda Elisabeth Heijermans – Hagens
~ Narda ~

weduwe van Albert Heijermans
Geboren 18 oktober 1925
Overleden 10 oktober 2015
De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 16 oktober
in de aula van de begraafplaats aan de Scheldestraat 3 te Barendrecht.
De plechtigheid zal worden gehouden om 11:00 uur.
Aansluitend zal de bijzetting in het familiegraf plaatsvinden.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Overleden is:
Rosalia Catharina Maria Verberne - Geers
~ Roos ~

weduwe van Piet Verberne
Geboren 16 oktober 1929
Overleden 11 oktober 2015
De kerkelijke uitvaart vindt plaats op zaterdag 17 oktober,
in de St. Augustinuskerk, Marijkesingel 24 te Barendrecht.
De uitvaartdienst zal worden gehouden om 13:45 uur.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot afscheid nemen
vanaf 13:00 uur.
Aansluitend zal, om 15:00 uur, de bijzetting in het familiegraf
plaatsvinden op de begraafplaats aan de Scheldestraat 3 te Barendrecht.

Parochienieuws / -websites / Federatiemagazine
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
St. Augustinus

Emmaüsgangers

St. Joris
O.L.V. van Lourdes
Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen
< klik hier >

De website van de St. Joris kan, door technische redenen, niet worden bijgehouden. Aan dit
probleem wordt gewerkt.

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

