Onderwerpen:

- Versoepelingen per 25 september (kort)
- Vieringen zondag 26 september
- Samen naar de tentoonstelling Maria Magdalena

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

U bent van harte welkom, er zijn bijna geen beperkingen meer.
Het kan u bijna niet ontgaan zijn. We mogen gelukkig weer met veel meer samenkomen en
samen vieren. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter
afstandsregel bij kerkbezoek los te laten.
In het kort betekent het dat:
- er geen maximum meer is in aantal het aantal kerkgangers;
- er geen registratie (vooraf of bij binnenkomst) meer is;
- bezoekers geen coronapas hoeven te tonen;
- volkszang weer is toegestaan;
- de communie op normale manier wordt uitgereikt. De voorganger gebruikt daarbij wel een
gelaatsbescherming.
Respecteer elkaars ruimte
Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om met elkaar rekening te houden en elkaar de ruimte te
gunnen (indien gewenst) zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
Verantwoordelijkheid nemen
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die
kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen
coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.
Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd
zijn.Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten
vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een
dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze
families en vrienden en voor alle volkeren’.
Voor Koren geldt:
Dat zij weer in volledige
samenstelling mogen zingen, op
voorwaarde dat zij de regels van het
RIVM voor koren en
zangensembles volgen. Dit betreft
regels over opstelling (op dit
moment nog 1,5 meter afstand en in
zigzagformatie), ventilatie, spuien
enzovoort. Kijk hier voor meer
informatie: Generiek kader
coronamaatregelen | RIVM
Dankbaar
Er is dankbaarheid dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. De
gelovigen zijn van harte welkom bij de vieringen waarbij gevraagd wordt omj zorg en
voorzichtigheid naar hun naasten te blijven betrachten.
Er zijn nog geen vieringen in de kapellen. Daarover wordt later een besluit genomen.
< lees het hele artikel >
< lees de overige regels >

Viering via de livestream,
gaan we opnieuw proberen

Afgelopen zondag ging er iets mis
met de livestream. Woensdagavond
werkte het gelukkig weer en naar
verwachting zal het de komende
zondag probleemloos werken.

Woord- en Communieviering
Zondag 26 september, 10:00 uur
Thema: Gods verrassende aanwezigheid
Geloven in Jezus is een groot geschenk van God. Iedereen die iets goeds doet voor een ander
in zijn naam is zeker gezegend. Bovendien zal iemand, die jou een beker water te drinken geeft
omdat jij in de Heer gelooft, ook een beloning ontvangen. Aan de andere kant vertelt Jezus ons
in duidelijke taal dat, wanneer wij iemand uitsluiten van het geloof in God, wij daarvoor een prijs
zullen moeten betalen. Hoe wij met elkaar omgaan herinnert ons eraan dat we
verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de goede en slechte voorbeelden die wij geven in
onze manier van leven.
< klik op de afbeelding > om de viering te volgen
< klik hier voor het liturgieboekje >

Maria Magdalena
de tentoonstelling

In het laatste MMM nodigden wij u uit om met een groep naar
deze bijzondere tentoonstelling in het Museum
Catharijneconvent te gaan. Deze mysterieuze en inspirerende
vrouw van uitersten houdt al ruim 2000 jaar de gemoederen
bezig.
Zijn wij als R.K, Federatie Maria Magdalena niet "verplicht" om
hier naar toe gaan om haar zo beter te leren kennen?
Helaas zijn er tot op heden zijn er nog geen aanmeldingen
binnengekomen. Laten wij onze patroonheilige, de apostel
der apostelen, zomaar links liggen?.
Meldt u zich aan! Bij voldoende aanmeldingen informeren wij
u over de defintieve datum en de kosten (ca. € 27 - € 35).
Daarvoor krijgt u een rondleiding met inleiding en is het
vervoer ook geregeld.
Aanmelden via: info@hmariamagdalena.nl o.v.v. tentoonstelling.

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.

