Onderwerpen:

- Viering zondag 7 november, H. Willibrord
- Corona info
- Roepingenweek

Eucharistieviering
Zondag 7 november, 10:00 uur
Thema: In Gods naam gelukkig
Vandaag, op het feest van de H. Willibrord, herinneren wij ons hoe hij beantwoordde aan zijn
roeping. Wij zijn allen geroepen door God, maar soms zijn wij bang voor zijn roepstem. Het is
normaal te aarzelen of zelfs bang te zijn wanneer God ons roept. Maar, zoals Franklin
Roosevelt zei, ‘Moed is niet de afwezigheid van vrees, maar eerder de overtuiging dat iets
anders belangrijker is dan datgene waar jij bang voor bent.’
< klik op de afbeelding > om de viering te volgen
< klik hier voor het liturgieboekje >

Bisschoppen bevestigen huidige
coronamaatregelen en bereiden zich voor
op aanscherping
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op
dinsdag 2 november bevestigen de Nederlandse
bisschoppen opnieuw de coronamaatregelen die nog steeds
gelden voor de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bereiden zich bovendien voor op een mogelijke
aanscherping van deze maatregelen met het oog op de ontwikkeling van de Covid-19
pandemie.
De huidige maatregelen omvatten onder meer de basisregels zoals thuisblijven bij klachten, de
hygiëneregels volgen en zorgen voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Gelovigen wordt
uitdrukkelijk gevraagd om onderling een veilige afstand te bewaren en rekening met elkaar te
houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
Lees voor meer informatie over de geldende maatregelen dit bericht. Bij aanscherping van deze
maatregelen worden de parochies zo spoedig mogelijk geïnformeerd via de bisdommen en
op www.rkkerk.nl.

R.-K. Kerk organiseert
Nationale Roepingenweek
van 7 tot en met 13 november
Voor het derde jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke
Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van
zondag 7 tot en met zaterdag 13 november zijn er in elk
bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen
activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het
priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal
staat.
Doel van deze speciale week is het fundamentele belang van
bijzondere roepingen voor de Kerk te benadrukken. Dat
gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt
door de Eerste Heilige Communie-vieringen en andere zaken steeds meer onder druk te staan.
Daarom organiseert de R.-K. Kerk een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk
rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie.
‘Als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, zal de Heer ze ook niet geven.’
< lees verder >
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 >
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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.

