Onderwerpen:

- Geen vieringen i.v.m code oranje
- Eucharistieviering via de live-stream
- Het volgende MMM vervalt
- Actie Kerkbalans
- 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.

Zondag code oranje vanwege sneeuw
bron: teletekst

Het KNMI geeft code oranje af voor zondag. De forse wind en
sneeuw kunnen dan leiden tot gevaarlijke situaties.
Code oranje geldt zondag van 00.00 tot 24.00 uur in het hele
land,behalve de Waddeneilanden,Groningen en Friesland.
Rijkswaterstaat raadt weggebruikers af om die dag de weg op
te gaan.In vrijwel het hele land kan het spekglad worden.
Dit weekend worden hoeveelheden sneeuw verwacht van wel
20 centimeter.In het hele land worden maatregelen genomen.

Geen vieringen i.v.m. code oranje
De parochiebesturen binnen de federatie hebben
i.v.m. de extreme weersverwachting het besluit genomen
om alle zondagsvieringen te laten vervalen.
Vanwege de extra's risico's die het slechte weer met zich meebrengen, geven de
parochiebesturen het dringende advies af om thuis te blijven. Normaal gesproken zijn wij een
"open kerk" en ontvangen wij u graag met open armen. Nu sluiten wij, uit zorg voor uw
gezondheid en veiligheid, voor deze zondag de deuren van de kerk.
Wel kunt u de viering via de live-stream vanuit de St. Bavo volgen (zie hieronder).

Eucharistieviering
zondag 7 februari, 10:00 uur
5e zondag door het jaar
Thema: Dichtbij en wereldwijd
Viering via de live-stream
(aanvang 10:00 uur)
< klik links op de afbeelding >
< klik hier >
om het boekje van de viering te openen

Het komende MMM komt te vervallen
In goed overleg is besloten om het komende MMM te laten
vervallen. De belangrijkste reden dat het komende MMM
komt te vervallen is het gebrek aan kopij. De oorzaak dat er
gebrek aan kopij is, zal voor een flink gedeelte terug te
voeren zijn op de Coronacrisis. Er zijn gewoon minder
activiteiten, dus is er ook minder te berichten. En we lijden
allemaal (begrijpelijk) aan Coronamoeheid.
Nieuws
Belangrijk en interessant nieuws (waaronder het
vieringenrooster) wordt zoveel mogelijk via de Nieuwsbrief
en via de websites bekend gemaakt.
Eerstvolgende MMM verschijnt nu op 23 maart
Inleveren van kopie s.v.p. uiterlijk 1 maart.

Nieuwe redactieleden gezocht
Redacties zijn verder verzwakt
Bij de Emmaüsgangers heeft een lid van de lokale redactie zijn
taak neergelegd. Door het wegvallen is daarmee de redactie
gelijk gehalveerd.
Verder telt de redactie van de St. Joris ook nog maar één lid en
zijn de redacties van de Lourdesparochie en de H. DrieEenheid vanaf het begin af aan al onbemand geweest.
Er is nog slechts één volwaardige lokale redactie en die is van
de St. Augustinus.
Ook de centrale redactie verliest één van de drie leden door
verhuizing.
Kortom het is ook gewoon heel lastig om iedere keer een volwaardig MMM af te leveren.
Dringend gezocht, nieuwe (lokale) redactieleden
We zijn dringend op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om het Maria
Magdalena Magazine zo'n 9 à 10 keer per jaar te vullen en op te maken.
Natuurlijk wordt u geholpen om zich een aantal vaardigheden aan te leren, zodat u ook echt
redactiewerk voor uw eigen parochie of voor de federatie kan doen.
Wilt u meer informatie of zich aanmelden... stuur een e-mail naar: info@hmariamagdalena.nl
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Waarom uw bijdrage voor de actie
Kerkbalans van onschatbare waarde is
Lees dat verder op de website van uw eigen parochie.
< klik hieronder op het logo van uw eigen parochie >

DOE MEE!
en vul het formulier in
dat u vindt op de website
van uw eigen parochie.

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich vanaf maandag registreren
voor de viering op zondag 14 februari
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.
Via de website van uw eigen parochie kunt u zich 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.

