Onderwerpen:

- Viering Woensdag 21 april
- Registratie blijft verplicht
- Roepingenzondag
- Coronanieuws
Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Eucharistieviering
Woensdag
21 april 19:00 uur
3e week van Pasen
Thema:
De vreugde van het
evangelie
Word ik ‘gevoed’ door de
eucharistie en door de
woorden van de Bijbel? Ben
ik me bewust van de
symbolen gebruikt in de
eucharistie; dit is mijn
lichaam, gebroken voor
jullie, mijn bloed dat voor
jullie vergoten wordt; doe dit, gebroken worden en uitgegoten worden vanuit een liefdevolle
dienstbaarheid aan anderen?
Covid-19 heeft ons duidelijk gemaakt hoe essentieel ‘echte’ aanwezigheid van elk van ons voor
anderen is. Het is een uitnodiging om na te denken over de schoonheid en het levengevende
geschenk dat aanwezig zijn ten dienste van anderen is.
< klik hier voor het liturgieboekje >
Geluid van de live-stream is aanzienlijk verbeterd
Met enige hulp is zijn we er in geslaagd om het geluid van de live-stream aanzienlijk te
verbeteren. Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier.

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich nog voor de vieringen
van zondag 25 april registreren.
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 >:

Roepingenzondag 25 april
“Ik ben op de eerste plaats dankbaar aan
degenen die volharden in gebed om nieuwe
roepingen aan de Heer te vragen, ook in onze
tijd. Aan de andere kant ben ik ook dankbaar
voor de priesters en diakens die hun ambt
vervullen, steeds met de geestkracht die God
hen geeft. En bovenal wil ik mij graag richten
tot degenen die geroepen zijn tot het
priesterschap en het diaconaat in de
toekomst.”
In een video die speciaal voor Roepingenzondag 25 april is opgenomen vraagt bisschop Van
den Hende aandacht voor het gebed om roepingen en het gesprek over roepingen: “Misschien
zijn er ook in ons bisdom jonge mannen die nadenken of de Heer hen tot het priesterschap of
het diaconaat heeft bestemd. Je bent nog onderweg in je leven, in je studie, of je bent nog heel
actief in je huidige beroep. Zou het kunnen zijn dat de Heer vraagt dat je switcht naar een
voorbereiding van studie en begeleiding op het priesterschap, het diaconaat? Naast bidden is
het daarom ook goed dat je erover praat.”
< klik hier of op de afbeelding > om de videoboodschap te zien

Versoepelingen per 28 april

Met het groeiend aantal vaccins dat wordt gegeven,
groeit de hoop en is er perspectief dat er binnenkort
ook voor de kerken versoepelingen worden
afgekondigd.
Vooralsnog wachten wij op berichtgeving van de
bisschoppen hierover.
Uitvaarten
De enige concrete versoepeling die de bisschoppen (zeer waarschijnlijk) op korte termijn zullen
overnemen is dat het aantal personen dat bij een uitvaart aanwezig mag zijn, wordt
gemaximeerd tot 100. Dit natuurlijk rekening houdend met de maximum 1,5-meter capaciteit
van de kerk.

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.

