Onderwerpen:

- Viering Woensdag 28 april
- Registratie blijft verplicht
- Meer mensen bij de vieringen?!

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 28 april, 19:00 uur
4e Week van Pasen
Thema:
Geleid door de Geest
Licht en duisternis; zicht en blindheid; actie en
passiviteit. Vele malen in het evangelie van
Johannes vinden we verwijzingen naar deze twee
tegenstellingen. Zij die het licht aanvaarden Jezus, zijn in staat om duidelijk te 'zien', om te
begrijpen. Zonder licht, in totale duisternis, kan niemand iets doen. Het mysterie is dan waarom
iemand ervoor zou kiezen om in de duisternis te blijven? Waarom zou iemand ervoor kiezen om
blind te zijn?
Deze passage is een beknopte verklaring aan het einde van het openbare leven van Jezus. Het
vat dus alles samen wat Jezus in het openbaar heeft gedaan en gezegd. Het spreekt dan ook
over het luisteren naar de woorden van Jezus en ernaar handelen. Zijn woorden zijn belangrijk,
omdat het in de eerste plaats de woorden van de Vader zijn. Jezus is zo nauw verbonden met
zijn boodschap dat Hij in feite in dit evangelie het Woord wordt genoemd.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich nog aanmelden
voor de viering van zondag 2 mei.
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 >:

Meer mensen bij de vieringen?!
Naar aanleiding van de versoeplingen die per
28 april zijn afgekondigd, is er ook overleg
geweest van de kerkenkoepel met minister
Grapperhaus.
Wat dit voor gevolg heeft voor het aantal
mensen dat naar onze kerken mag komen, is
afhankelijk van het besluit dat door de
bisschoppenconferentie wordt genomen. Wij
wachten op publicatie van dit besluit en het
bijgewerkte protocol.
Vooralsnog geldt het huidige protocol van maximaal 30 mensen bij een viering en verplichte
regisratie vooraf. Voor uitvaarten geldt een uitzondering. Daar is het maximum verhoogd naar
100 dit met inachtneming van het 1,5-meter-maximum van de kerk.
Zodra er meer bekend is, brengen wij u op de hoogte.

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.

