Onderwerpen:

- Zalig Pasen, met een vurige wens
- Bijna alle vieringen in de federatie maximaal bezet
- Thuis Pasen (mee)vieren
- via de live-stream
- via de KRO
- via www.vierpasen.nl

(Bijna) alle vieringen maximaal bezet

Op misschien hier en daar nog een enkel plekje na, zijn alle kerken binnen de federatie met de
Paasvieringen maximaal bezet. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.
Alleen voor 2e Paasdag is er nog ruimte om een viering bij te wonen in de St. Bavo, Slinge 775
te Rotterdam. Hiervoor hoeft u zich niet apart vooraf aan te melden. Registratie geschiedt bij
binnenkomst. U bent van harte welkom.
Het is duidelijk: we missen elkaar en de parochiegemeenschap. Helaas moesten er heel wat
mensen teleurgesteld worden omdat het maximum van dertig personen steeds snel was
bereikt.
Pasen is het nieuwe begin. Laat het ook voor de parochies een nieuw begin zijn met hoop en
uitzicht op een normaal parochieleven. Ofwel dat iedereen weer gewoon van harte welkom is bij
de vieringen en andere activiteiten binnen de parochies.

Thuis Pasen (mee)vieren!!
Gelukkig zijn er diverse manieren om toch Pasen (mee) te vieren.

1. Binnen de federatie via de live-stream

Paaswake 03-04
Paaswake 03-04

tijd
parochie
19:00 O.L.V. v. Lourdes
19:00 St. Augustinus

voorganger
Willem Froger
Urbanus Kioko

link
boekje
live-stream boekje
live-stream boekje

Hoogfeest Pasen 04-04
2e Paasdag 05-04

10:00 O.L.V. v. Lourdes
10:00 O.L.V. v. Lourdes

Francois Numbi
Cyril Inam

live-stream boekje
live-stream boekje

2. Via de KRO
Paaszaterdag 3 april, 22.00 uur, NPO3:
Herhaling The Passion
Paaszaterdag 3 april, 23:15 uur, NPO2:
de paaswake uit vanuit de Sint-Josephkerk in Landgraaf-Waubach.
Zondag 4 april, 11.00 uur, NPO2:
de paasmis op NPO2 vanuit dezelfde kerk, met aansluitend de zegen ‘Urbi et Orbi’ van paus
Franciscus vanuit Rome.
Boekjes bij de vieringen
Om de vieringen thuis zo goed mogelijk mee te kunnen beleven kunt u
via www.vierpasen.nl speciaal daarvoor bestemde boekjes downloaden. In deze boekjes, die
beschikbaar worden gemaakt door de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) vindt u de Bijbellezingen
en gebeden voor de vieringen zodat u thuis mee kunt doen.

3. Via www.vierpasen.nl
Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de
boodschap van Pasen.
Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen
lang naar toe. De Rooms-Katholieke Kerk nodigt u van
harte uit om de Veertigdagentijd bewust te beleven in
de voorbereiding op Pasen, ook al is in 2021 nog
steeds alles anders door Covid-19.
U vindt op deze website handige links en downloads die u
helpen om de Veertigdagentijd te beleven en om de Paastijd ook thuis (mee) te kunnen vieren.
Vier Pasen!
< klik op de afbeelding >

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.

