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Afscheid pastor Adrie Lint 

Zondag 27 januari nam pastor Adrie Lint afscheid 

van onze parochie. In een druk bezochte 

afscheidsviering hield hij de volgende 

overweging: 

 

Wilt u het interview met Adrie Lint nog eens 

nalezen? Kijkt u dan op onze website 
 

 

 

Vieringen 

De vieringen kunt u vinden op onze website. 

Op 28 februari om 19.00uur zal er een carnavalsviering zijn in de 

kerk van OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Voorganger is 

Paul Heye. 

 

 

 

Inspirerende Taizéviering 

In het kader van de gebedsweek voor de eenheid 

was er zaterdag 26 januari in Het Kruispunt in 

Prinsenbeek een oecumenisch samenzijn van de 

Protestantse gemeente Het Kruispunt en de 

Parochie Heilige Maria Magdalena. Muzikale 

ondersteuning werd geboden door Intermezzo, 

koor en muzikanten o.l.v. Annemieke v.d. Hoven 

en Annemieke Meijdam en waarin ds. Evelyn 

Quaak-Kloet en pastoraal werker Han Geppaart 

voorgingen. Opnieuw was het verstillend, 

https://parochiemariamagdalena.nl/overweging-afscheid-pastor-adrie-lint/
https://parochiemariamagdalena.nl/overweging-afscheid-pastor-adrie-lint/
https://parochiemariamagdalena.nl/afscheid-van-pastor-adrie-lint/
https://parochiemariamagdalena.nl/vieringen/


 

verwarmend, meditatief. Een uur waarin we ons 

gedragen wisten door de liefde van de Eeuwige. 
 

 

 

Eerste Communie 

Binnenkort wordt weer gestart met de voorbereiding voor 

de Eerste Communie. De periode van voorbereiding 

begint met de communie-doe-dag. Dit jaar zal dat zijn op 

16 februari. 

In februari presenteren de communicanten zich aan de 

geloofsgemeenschap.  

Dit zal zijn op zondag 17 februari in Prinsenbeek en zondag 24 

februari in Effen en Princenhage. 

De ouders/verzorgers zijn hierover per mail al geïnformeerd.  

 

 

Vormsel 

 

Zestien jongens en meisjes zijn vrijdag 25 januari door bisschop 

Liesen gevormd in de Kerk van OLV ten Hemelopneming in 

Prinsenbeek. Zes van hen kwamen uit de Vijf Heiligen Parochie. 

Op verschillende manieren werd de verbinding van het vormsel 

en het doopsel uitgedrukt. 

Met toepasselijke liederen van Jongerenkoor Princenhage werd de 



 

mooie viering feestelijk opgeluisterd.   

Een uitgebreider verslag vindt u op onze website. 

 

 

 

 

Vrijwilligersavond 22 februari 2019 

 

Alle vrijwilligers van de parochie hebben eind december 2018 van 

het bestuur een uitnodiging ontvangen voor een gezellige avond op 

vrijdag 22 februari in Gemeenschapshuis De Koe (Ambachtenlaan 

1, Breda). De avond begin om 19.30uur en duurt tot ca. 22.30 uur. 

Heeft u zich nog niet opgegeven, doe het dan alsnog!  

Dit kan middels het antwoordstrookje dat bij de uitnodiging zat of 

middels een email: bestuur@parochiemariamagdalena.nl. Wilt u wel 

komen, maar hebt u geen vervoer? Geeft u dit dan aan.  

 

 

 

 

Zangdag Gregoriaans  

De zangdag Gregoriaans zal dit 

jaar plaatsvinden op:   

 Zaterdag 30 maart   

Plaats: Michaelkerk in Breda 

Tijd: 9.30 - 14.00 uur.  

Meer informatie is te vinden op 

de site van het bisdom. 
 

https://parochiemariamagdalena.nl/vormelingen-gevormd/
https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2019/01/Zangdag-300319.pdf


 

Gezins- en tienerdag 

Tijdens deze gezinsdag zijn we te gast in de abdij 

van Chemin Neuf. Kana is hun missie voor echtparen en gezinnen. 

Thema van deze gezinsdag is: ‘Groeien in liefde’. Ook al heb je een 

goed huwelijk, het is nooit ‘af’ en kan altijd intenser. 

De dag begint om 11.00 uur met een Eucharistieviering met 

Monseigneur Liesen als hoofdcelebrant. Om 17.00 uur sluiten we af 

met een gezellige maaltijd. De dag kost 15 euro per gezin, tieners 

inclusief. 

Er is een kinderprogramma en crèche. 

Tegelijkertijd is er een Life Teen-programma tot 18 jaar. 



 

Aanmelden en meer info op de site van het Franciscuscentrum 

 

 

 

Zondag 24 maart middag voor 

bruidsparen en jonggehuwden  

 Je bent je aan het voorbereiden 

op je huwelijk of bent net een 

paar jaar getrouwd. Graag 

nodigen we je uit voor deze 

feestelijke middag met inhoud. 

Het programma begint om 

13.00uur en sluit af om 16.00u 

met een drankje. 

Voor meer informatie en opgave 

klik hier  
 

 

 

Kijkt u ook eens op 

onderstaande sites:  
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