Onderwerpen:

- Viering woensdag 10 november
- Corona info, opnieuw 1,5 meter en mondkapjes
- Inschrijftermijn Doop en Vormsel verlengd

Eucharistieviering
Woensdag 10
november,
19:00 uur
Thema:
Het gebeurde
onderweg
Er wordt gezegd, dat alleen
de dankbare mensen echt
gelukkig zijn. Broeder David
Steindl-Rast, stichter van de wereldwijde 'Dankbaarheid' beweging, schrijft dat “De wortel van
vreugde dankbaarheid is....Het is niet de vreugde die ons dankbaar maakt; het is de
dankbaarheid die ons blij maakt.”
Dankbaarheid is de sleutel tot de ignatiaanse spiritualiteit. De traditionele eerste stap van het
'examen' (onderzoek) is het gebed aan het einde van de dag. De heilige Ignatius van Loyola zei
tegen de jezuïeten dat dit nooit aan hun dag mag ontbreken, het is er om met dankbaarheid al
het goede in herinnering te roepen van wat er overdag is gebeurd.
< klik op de afbeelding > om de viering te volgen
< klik hier voor het liturgieboekje >

Bisschoppen voeren anderhalve
meter maatregel en mondkapjes
opnieuw in
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal
coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te
passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd
tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden
en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de
kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het
gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt
nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd
kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet
kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve
meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden,
de regels voor koorrepetities van de overheid.
De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de
coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk
willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met
elkaar om te blijven gaan.
De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle
betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van
de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een
gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van
alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.
De inschrijftermijn voor de Doop en het Vormsel
van volwassenen en het Vormsel voor jongvolwassen wordt verlengd tot 1 januari 2022
Voor het aanmelden en voor meer informatie verwijzen wij u
naar de website van uw eigen parochie:
H. Drie-Eenheid
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
de Emmaüsgangers
St. Augustinus
St. Joris

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.

