Onderwerpen:

- Woensdagavondviering 9 december
- Nog géén wijzigingen, meer nieuws nà 15 december
- Registreren blijft verplicht

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: God, bron van
rust en kracht
‘Kom naar mij, dan zal ik
jullie rust geven’
Deze uitnodiging doet Jezus
zelf: ieder die moe is en
gebukt gaat onder lasten,
mag tot Hem komen.
(Matteüs 11,25-30). “Ik zal u
rust en verlichting
schenken…Leer van mij: Ik
ben zachtmoedig en nederig
van hart en gij zult rust
vinden voor uw zielen, want
mijn juk is zacht en mijn last
is licht.” In deze
Coronacrisis mogen we dus
met onze zorgen en onze
vermoeidheid tot bij Jezus
komen. Als bij een moeder, als bij een papa die hun kinderen willen troosten en omarmen als ze
zich wenend of bedrukt tot hen wenden. Een uitnodiging van Jezus om ook dan in die relatie met
Hem te gaan staan, Hij de bron van alle liefde en alle leven. Maar vooral om met Zijn Liefde in het
leven te staan!
Voor het meelezen (het boekje) van de viering < klik hier om te openen >

Nog geen wijzingen voor R.-K.
Kerk na persconferentie
kabinet op 8 december
De persconferentie van het kabinet
op dinsdag 8 december schetste een
sober beeld voor Kerstmis. De cijfers
met betrekking tot Covid-19 zijn
momenteel nog dermate ongunstig,
dat de overheid geen versoepeling
van maatregelen heeft
aangekondigd. Met de ongunstige
cijfers in gedachten blijft voor de R.K. Kerk de situatie voor nu ook ongewijzigd.
Dat betekent dus handhaving van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. En verder
geldt voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren, een
dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen dat bij voorkeur alleen tijdens het
ontvangen van de Heilige Communie wordt afgedaan. Zang vindt enkel plaats door een cantor
of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen en samenzang door gelovigen is
niet toegestaan.
Er vindt op korte termijn nog overleg plaats tussen kerken en de minister en ook de
bisschoppenconferentie vergadert binnenkort waarbij de (on)mogelijkheden voor de vieringen
met Kerstmis worden besproken. De uitkomst van deze overleggen wordt zo spoedig
mogelijk na 15 december gedeeld met de parochies.
Adventszondag ‘Verheugt u’
De bisschoppen van Nederland hebben een speciale webpagina vierkerstmis.nl gelanceerd met
de aansporing om daadwerkelijk Kerstmis te gaan vieren, zij het in aangepaste vorm. Het gaat
dan niet alleen over de deelname aan de vieringen, dat is slechts beperkt mogelijk, maar ook
om in huiselijke kring aandacht te hebben voor Kerstmis door gebed, catechese, het lezen van
de Bijbel en deelname aan de adventsactie.
Zondag 13 december is de derde zondag van de Advent, die vanouds genoemd wordt: zondag
‘Gaudete’ ofwel zondag ‘Verheugt u’. De bisschoppen wensen ieder toe dat ‘ondanks de
omstandigheden vanwege corona de vreugde van de Heer in ons hart bewaard blijft.’ Voor deze
derde zondag van de Advent kunt u via vierkerstmis.nl een handreiking voor het thuis
meevieren van de mis downloaden, mocht u geen plaats kunnen reserveren in de viering van
uw parochie.

Registratieplicht blijft verplicht
U kunt zich nog voor a.s. zondag registreren.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan
een viering bedraagt slechts 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 als u bij de kerk komt zonder
registratie, de toegang wordt geweigerd omdat
het maximum van dertig personen al is bereikt.
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.

