Onderwerpen:

- Viering Woensdag 23 juni
- Versoepelingen zijn aanstaande
- 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.

Woensdag 23 juni
12e week door het jaar

Eucharistievierig 19:00 uur
Thema:
Een vruchtbaar bestaan
Bepaalde boodschappen zijn erg
populair, maar ze zijn niet altijd in
de lijn van het Evangelie.
Sommigen voorspellen zwaar
weer; anderen stellen een meer
liberale agenda voor. Echte
profeten verkondigen de
authentieke weg van Christus,
maar er zijn in de geschiedenis
ook heel wat valse leraren
opgestaan die hun eigen verborgen agenda hadden. We worden eraan herinnerd om alert en
waakzaam te zijn zodat we kunnen reflecteren en onderscheiden wat waar is.
Een boom verdort niet van de ene dag op de andere. De aantasting begint normaal gesproken
binnenin en het duurt enige tijd voordat deze zichtbaar wordt. De boom kan er op zich goed
uitzien, maar toch is ook een vermindering van het aantal vruchten zichtbaar. Of we raken de
weg kwijt; de aanleiding hiervoor kan iets heel kleins zijn. Aan de andere kant is het duidelijk
zichtbaar wanneer iemand groeit in positieve zin. We hebben aanleg voor het goede en de Heer
wenst dat we dit ontwikkelen. Aan onze vruchten zullen anderen ons kennen.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Nieuwe versoepelingen
per 26 juni
De vierde stap in de versoepelingen zijn, door
het kabinet, gezet. Vanaf 26 juni kan en mag er
weer meer. Wel geldt nog altijd dat er 1,5 meter
afstand in acht moet worden genomen.
Ook de Nederlandse bisschoppen bereiden
versoepeling voor van het protocol ‘Kerkelijk
leven op anderhalve meter’.
Omdat er vandaag (woensdag 23 juni) nog een
overleg van de kerken van het CIO met de overheid gepland staat, is besloten dat af te wachten
alvorens versoepelingen te publiceren.
Naar verwachting wordt morgen (donderdag 24 juni) een bericht verwacht.
Wat nu al zeker is, is dat ook in de R.-K. Kerk de afstandsnorm (anderhalve meter) en de
hygiënemaatregelen gehandhaafd blijven.
Hoe dat exaxt ingevuld gaat worden... nog heel even geduld dus.

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich nog voor de viering
van zondag 27 juni aanmelden.
Ondanks de a.s. versoepelingen blijft de verplichte
registratie vooraf van toepassing. Indien u zich niet
vooraf registreert, loopt u de kans dat u de toegang
wordt geweigerd omdat de dan geldende maximum
capaciteit wordt overschreden.
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.

