Onderwerpen:

- Zondagsviering
- H. Vormsel, zondag 8 november
- Geen Allerzielenviering op Zuiderbegraafplaats
- Registratieplicht

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.
Thema:
Levende namen
Laat de namen blijven
klinken.
Noem ze en ze leven
en zijn (weer) dicht bij ons.

Voor het meelezen (het boekje) van de viering < klik hier om te openen >

H. Vormsel,
zondag 8 november
Zondag 8 november wordt voor 30
mensen een bijzondere dag. Zij
krijgen dan door de bisschop het H.
Vormsel toegediend.
Voor de volwassenen is het dubbel
bijzonder, want zij hebben er lang
op moeten wachten. Oorspronkelijk
zouden zij het H. Vormsel
ontvangen tijdens de Paaswake.
Door het Corona virus, werd dit
steeds verder opgeschoven. Nu
ontvangen zij, samen met de
jongeren, dit sacrament.
Dit zijn drie besloten vieringen
want de Coronamaatregelen laten maar 30 personen per viering toe. De bisschop zal telkens 10
parochianen uit de federatie vormen en telkens in een andere kerk.
Het H. Vormsel wordt om toegediend tijdens de viering om:
- 10:00 uur in de H. Kruisvinding;
- 12:30 uur in de Emmaüsgangers;
- 14:00 uur in de St. Bavo
Zondagsviering op zaterdag 7 november om 15:00 uur in H. Kruisvinding
De eucharistieviering van 11:00 uur in de H. Kruisvinding op 8 november vervalt. Om u toch in
de gelegenheid te stellen om de zondagsviering bij te wonen, is er (voor één keer) op
zaterdagmiddag een eucharistieviering en wel om 15:00 uur.
Hieronder vindt u het schema van alle vieringen op zaterdag en zondag 7/8 november:

Allerzielenviering op de
Zuiderbegraafplaats op
zaterdag 7 november
vervalt.

Het pastoraal team en het
Federatiebestuur hebben, in
overleg, besloten om deze bijzondere viering te laten vervallen. De Coronamaatregelen leggen
zoveel beperkingen op dat een viering nagenoeg onmogelijk is geworden.
Wij vragen u vriendelijk om thuis (op maandag 2 of zaterdag 7 november) een kaars op te
steken ter nagedachtenis aan dierbaren van u die overleden zijn.
Zo kunnen wij hen toch in het Licht zetten.

Registratieplicht vooraf
geldt voor alle vieringen

Het aantal personen dat mag
deelnemen aan een viering bedraagt
slecht dertig mensen.
De consequentie is, dat men zich
vooraf dient aan te melden
/registreren.
Indien u zich niet vooraf registreert,
loopt u de kans dat u de toegang
wordt geweigerd omdat het maximum
van dertig personen al is bereikt.
Houdt u er rekenig mee dat vieringen van Allerheiligen/Allerzielen van a.s. zondag (en/of
maandag in de St. Augustinus) volgeboekt kunnen zijn. U krijgt hier dan via de telefoon of email bericht over.
Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en hoe u zich kunt registreren:
< klik op de link hieronder >:

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.

