Onderwerpen:

- Viering Woensdag 26 mei
- Registratie blijft verplicht
- Versoepelingen?

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
Zondag 30 mei
Hoogfeest
H. Drie-Eenheid
10:00 uur

Thema: Het mysterie van
God
’De gemeenschap van
christenen, zelfs met al zijn
menselijke beperkingen,
kan een weerspiegeling
worden van de liefdesband
van de Drie-ene God, van
zijn goedheid, zijn
schoonheid’ – paus
Franciscus.
< klik hier voor het
liturgieboekje >

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich vanaf maandag aanmelden
voor de viering van zondag 6 juni.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een
viering bedraagt slecht dertig mensen. Alleen voor de H.
Kruisvinding (parochie H. Drie-Eenheid) bedraagt het
maximum aantal 62 personen, omdat deze kerk meer
reguliere zitplaatsen heeft.
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 >:

Mooi weer en optimisme en .... de terrassen zitten vol
Maar ..... mogen de kerken ook weer wat meer?
Er werden behoorlijk wat versoepelingen aangekondigd voor zowel buiten maar ook voor
binnen. Vol spanning dan maar wachten totdat er iets over de kerken wordt gezegd.
Helaas..... we tasten dus gewoon nog in het donker.
Vermoedelijk is er de komende week overleg van de koepelorganisatie kerken CIO met minister
Grapperhaus. N.a.v. daarvan nemen de bisschoppen een besluit over de nieuwe situatie en
doen zij eind van de komende week mededeling hierover met (hopenlijk) nieuwe richtlijnen.
In ieder geval gelden voor nu nog steeds de bestaande protocollen.

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.

