Onderwerpen:

- Viering 11e Zondag door het jaar
- Boek menselijke waardigheid en mensenrechten
- Versoepelingen in het kort
- 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.

Eucharistieviering
Zondag 13 juni, 10:00 uur
11e zondag door het jaar
Thema:
Anders dan verwacht
Het koninkrijk Gods zal altijd geheim en
mysterie in zich dragen. Op zijn best
ontvangen we af en toe een aanwijzing
over wat het zou kunnen zijn en waar we
het zouden kunnen vinden. De eerste
gelijkenis herinnert ons eraan dat het
koninkrijk, terwijl wij ons dagelijks leven
leven, voortgaat met groeien – hoe, dat weten we niet! Niet wij, maar een mysterieuze kracht die
ons denken te boven gaat, brengt dat teweeg. Een bemoedigende boodschap voor christelijke
gemeenschappen die vervolgd worden, of die leven in een vijandige seculiere omgeving, of
wiens aantallen afnemen.
Net zo bemoedigend is de tweede parabel, die ook over groei gaat. Hoe klein het mosterdzaadje
ook is, toch laat het er zich niet van weerhouden uit te groeien tot ‘de grootste van alle planten’
(een overdrijving – maar dit is even geen botanische les!). Christenen worden er dikwijls toe
uitgedaagd om de grootste, machtigste en meest invloedrijke religie van de wereld te willen zijn.
Al zou deze hoop in vervulling gaan, dan nog zou dit geen garantie bieden voor de komst van
Gods koninkrijk. Als christenen doen we er beter aan onszelf te zien als mosterdzaadjes – klein,
kinderlijk, bescheiden en vertrouwend. Zoals Jezus ergens anders zegt: ‘Vrees niet, kleine
kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.’ (Lucas 12:32)
< klik hier voor het liturgieboekje >

In Vrijheid Verbonden presenteert e-boek
Menselijke waardigheid en mensenrechten
in Nederland
De interreligieuze organisatie In Vrijheid Verbonden
presenteert op 16 juni het e-book ‘Menselijke waardigheid en
mensenrechten in Nederland. De bijdrage van de levensbeschouwelijke tradities in Nederland’.
In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de relatie tussen godsdienst en mensenrechten. Het
boek is geschreven vanuit het perspectief van meerdere levensbeschouwelijke tradities:
Jodendom, Christendom, Islam, Humanisme, Boeddhisme en Hindoeïsme.
Vormen godsdienst en levensbeschouwing een belemmering voor mensenrechten of is geloof
een aanjager van menswaardigheid? Deze vraag staat centraal in het boek van In Vrijheid
Verbonden (IVV). Het boek is geschreven in het kader van het Nationaal Actieplan
Mensenrechten 2020 van het kabinet Rutte III en verschijnt onder redactie van Fred van Iersel
en Bikram Lalbahadoersing. Het voorwoord is van de hand van de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren
< lees verder >

Versoepeling, in het kort, vanaf 5 juni 2021
- Meer mensen bij de vieringen
- er mag nog niet gezongen worden

Met ingang van 5 juni is het aantal mensen dat de vieringen mag bijwonen
verhoogd, met inachtneming van de 1,5 meter, voor kerken met:
a. minder dan 300 plaatsen naar 50;
b. meer dan 300 plaatsen, 15% van het aantal reguliere plaatsen.
Zingen
Er mag nog niet gezongen worden door de aanwezigen.
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel zingen. Verder mogen koren nog niet oefenen en mag er door
maximaal 4 (koor)mensen gezongen worden.
< lees het volledige bericht >

Consequenties
voor de
parochies
binnen de
federatie

Voor de parochies
betekent het dat
opnieuw de
maximumcapaciteit is
berekend/bepaald.
De nieuwe maximum aantallen per vieringen vindt u hierboven.

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich voor de viering van zondag 20 juni
aanmelden vanaf a.s. maandag.
U dient zich vooraf 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.

