Onderwerpen:

- MMM nr. 08 van 2020 is uit
- Coronanieuws 1: bisschoppelijke bemoediging
- Coronanieuws 2: aanvullende richtlijnen / registratieplicht
- Coronanieuws 3: MMM aanpassingen
- Live-stream woensdagavond

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

< klik op de afbeelding >
om het nieuwe MMM te lezen

Wilt u toch ook het gedrukte exemplaar ontvangen, als u dat niet ontvangt, neem dan contact op
met uw eigen parochiesecretariaat.
De sluitingsdatum voor de kopij van MMM nr. 09-2020 is: 19 oktober 2020.
Deze verschijnt op 10 november 2020.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren, neem dan contact op met uw lokale
redactie.
Bisschoppen spreken woord van
bemoediging met het oog op tweede
coronagolf
Het aantal coronabesmettingen is begin
oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft
ook consequenties voor de kerken. Op vrijdag
9 oktober hebben de bisschoppen parochies
en religieuze gemeenschappen gevraagd
terug te schalen naar dertig aanwezigen bij
een viering. In deze moeilijke tijd, vol
onzekerheid in verband met Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de
bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op
katholiekleven.nl.
De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de
kwetsbaren in onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor
een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt
kardinaal Eijk. En ook mgr. Van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, reikt een
woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.”
Kardinaal Eijk en de bisschoppen roepen op tot gebed: “Ik denk dan aan wat de heilige
Theresia van Lisieux zei over het gebed. Het gebed is een opwelling van het hart, datgene wat
in ons omgaat. En het is een simpele blik op de hemel. Simpel, omdat het gebed eenvoudig kan
zijn. Je verruimt daardoor je ziel, zegt ze, en je verenigt je met Jezus. En dat zou ik mensen
willen meegeven. Bidden. Laat de coronaviruspandemie ons brengen tot het besef dat het leven
dat we hebben uiteindelijk niet in onze handen ligt, maar in dat van de goddelijke
voorzienigheid. Laten we ons in gebed aan God toevertrouwen in een simpele blik op de
hemel.”
< Klik op de afbeeling voor de video:>
Aanvulling op het bestaande protocol
(per 9 oktober)
Op de persconferentie van de overheid (gisteravond 13
oktober) hoorden we weer de nodige maatregelen "om
het virus plat te slaan".We gaan vandaag zelfs in een
gedeeltelijke lockdown.
Af en toe is er verwariing over wat dat betekent voor de
kerken, voor ons als parochies. De kerken hebben, op
basis van de grondwet, een uitzonderingspositie.
Daarmee zouden er voor ons andere (ruimere) regels gelden. Niets is minder waar! Want wij
volgen de bisschoppelijke richtlijnen.
Bisschoppelijke richtlijnen
Naar aanleiding van de oproep van minister Grapperhaus heeft de bisschoppenconferentie een
aanvulling gedaan op het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd
op 10 juli 2020. Dit protocol met de aanvulling van 9 oktober geldt voor alle katholieke
geloofsgemeenschappen. De aanvullingen zijn:
voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen
van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt
afgedaan.
Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door
kinderen
Samenzang is niet toegestaanVerder overleg over maatwerk
De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week, na 11 oktober zal
weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld
op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen.
Registratieplicht voor zondagsvieringen
Omdat naar verwachting het aantal mensen dat naar de zondagsvieringen wil komen groter is
dan dertig, is registratie vooraf verplicht!
Dat kan zowel online als telefonisch. Ga voor meer informatie en registreren, via een van de
onderstaande knoppen, naar de website van uw eigen parochie.

MMM en coronaanpassingen
Het MMM word vooruit gemaakt ken daardoor, zeker in deze tijden van elke dag nieuwe
coronaontwikkelingen, achterlopen of niet meer juiste informatie bevatten. Hou daarom de
Nieuwsbrieven ook in de gaten voor de allerlaatste ontwikkelingen en nieuwsfeiten.
Roosterperikelen
In het vieringenrooster van de H. Drie-Eenheid staan op de woensdagavonden nog
Mariavieringen vermeld. Deze zijn komen te vervallen.
Eucharistievierng
Woensdag 14 oktober

Waarachtig handelen
Viering via de live-stream
volgen
(aanvang 19:00 uur):
<klik op de afbeelding links>
< klik hier om het boekje van
de viering te openen >

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
Sint 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

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

