Onderwerpen:

- Zondag 27 december: H. Familie
- Vieringen komende week
- Registratie 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.

Eucharistievierng
Zondag 27 december,
H. Familie

Viering via de live-stream
(aanvang 10:00 uur):
<klik op de afbeelding links>

< klik hier om het boekje van
de viering te openen >

Vieringen komende week
Het Rooster zoals dat in het MMM staat, klopt
niet helemaal meer. Daarom vindt u hieronder
het rooster voor de komende week.
Belangrijkste wijzigingen zijn:
- St. Joris: helemaal geen vieringen
- St. Augustinus: Oudejaarsviering vervalt
- St. Bavo: Er staat nu een Nieuwjaarsviering
ingeroosterd

Registratieplicht voor de (bijzondere)
vieringen blijft verplicht
Voor de Nieuwjaarsvieringen moet u zich vooraf (en
apart) registreren.
En u kunt zich vanaf maandag voor zondag 3 januari
december 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.

