Onderwerpen:

- Versoepelingen (in afwachting van)
- Viering zondag 19 september
- Altijd aan het werk
- Registratieplicht St. Augustinus

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

In ieder geval is dit weekend het credo nog steeds:
"vasthouden aan anderhalve meter".
De Nederlandse Bisschoppen overleggen naar aanleiding van de coronapersconferentie van
het kabinet op 14 september, over mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen voor de
R.-K. Kerk. Deze versoepelingen zouden in kunnen gaan op 25 september. Verdere
berichtgeving hierover wordt in het begin van volgende week verwacht.
Bij de besluitvorming door de bisschoppen worden de versoepelingen die het kabinet heeft
aangekondigd meegewogen. Dat geldt ook voor de uitkomsten van het overleg met het CIO
(Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken). De bisschoppen beslissen daarna welke
versoepelingen er voor de Rooms-Katholieke Kerkprovincie vanaf 25 september mogelijk zijn.

Eucharistieviering
Zondag 19 september,
25e Zondag dh jaar
aanvang: 10:00 uur
(Start Vredesweek)
Thema:
De ware wijsheid
Het heeft iets ironisch: terwijl
Jezus zijn leerlingen probeert
duidelijk maken dat de
ultieme liefde altijd zelfgave
is, zelfs tot in de dood, ligt
hun bekommernis elders.
Iemand echt beminnen
betekent altijd die ander in
het centrum plaatsen. Wie
daarin slaagt, ontdekt een
diepe vreugde. Jezus zegt immers: ‘Wie zijn naaste bemint, heeft God zelf lief’. Wat een
voorrecht.
Heb jij vandaag vanuit die liefde iets voor iemand gedaan? Heb jij zelf van iemand goedheid
mogen ontvangen? Het is mooi te mogen geloven dat deze daden nog meer betekenen dat wat
ze oppervlakkig lijken.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Digitale nieuwsbrief
Vronesteyn:
“Altijd aan het werk…”
Vronesteyn wil helpen bij het
nadenken over roeping, het
daarover in gesprek gaan en
ervoor bidden
“Altijd aan het werk…” In de digitale
nieuwsbrief van Vronesteyn gaat de
‘tip van de spirituaal’ deze keer over
hard werken: “Jonge ouders zijn 24/7
in de weer voor hun kinderen en dat
jaren achtereen. Diakens en priesters zouden 24/7 in de weer dienen te zijn voor hun ‘schapen’.”
Het gaat niet om een beroep, maar om een roeping: “Hij die roept, God, is zelf dag en nacht in
de weer. Hij ‘houdt niet op mensen bijeen te brengen’ staat er in het derde eucharistische
gebed.”
< lees de Nieuwsbrief van Vronesteyn >.

Registratieplicht vooraf blijft voor de
St. Augustinus noodzakelijk,
tenzij de komende week anders blijkt.
U kunt zich voor de viering van zondag 26 september aanmelden..
In de loop van de komende week kunnen er nieuwe protocollen
(versoepelingen) aangekondigd worden.

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.

