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 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. 

    

Wake in Ridderkerk 
Donderdag 19 november, 19:00 uur 

in De Levensbron, Jan Luykenstraat 10  

 

A.s. donderdag is een korte wake, belegd door een aantal 

plaatselijke kerken en bedoeld voor alle Ridderkerkers, n.a.v. de 

aanslagen in Parijs en de impact daarvan op mensen en 
verhoudingen in onze plaatselijke samenleving.  

Ook burgemeester Attema zal hierbij aanwezig zijn en enkele 

woorden spreken. Voor de inhoud van deze samenkomst zullen vijf 

woorden bepalend zijn, te weten: meeleven, vrijheid, moed, 

vertrouwen en eendracht. 

 

 

 

Het meeleven gaat uit naar alle slachtoffers van extremistisch geweld, waar ook ter wereld. Over 

vrijheid werd eerder dit jaar op initiatief van de burgemeester een verklaring ondertekend door 

vertegenwoordigers van alle plaatselijke geloofsgemeenschappen.  

Er zal moed voor nodig zijn om zulke woorden concreet in praktijk te brengen. Die moed zal mede 

groeien uit het vertrouwen in de kracht van democratie als omgangsvorm tussen minderheden van 

heel diverse signatuur. Bij al hun verschillen laten deze groepen zich door niemand tegen elkaar 

uitspelen, maar volgen zij in eendracht wegen van respect en vrede. 

  

Alle Ridderkerkers die zich thuis voelen in de geestelijke ruimte van deze vijf waarden zijn van harte 

welkom.” 

De bijeenkomst duurt 40 minuten. Voor elke bezoeker is er gelegenheid om een kaarsje aan te 

steken. Er is ruimte voor stilte, gebed, muziek en woorden. Na afloop is er koffie en thee. 

 
 

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. Joris 

St. Augustinus  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 
 

 

http://3-eenheid.nl/
http://www.emmausgangers.net/
http://www.emmausgangers.net/
http://www.sintjorisparochie.nl/
http://staugustinusbarendrecht.nl/
http://www.lourdesparochie.nl/
mailto:info@hmariamagdalena.nl?subject=verwijder%20mijn%20e-mailadres%20uit%20de%20snelle%20berichtenservice
http://www.hmariamagdalena.nl/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief81.pdf
mailto:info@hmariamagdalena.nl
http://www.hmariamagdalena.nl/

