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- Viering zondag 19 december 2021
- Overzicht alle Kerstvieringen
- Corona info: vooraf registreren bij een aantal parochies
- Vier Kerstmis
- MMM samen met Tussenbeide
- Kerstboodschap bisschoppen

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

Aanstaande extra coronapersconferentie
vanavond 18 december om 19:00 uur

Naar verwachting zal het demissionaire kabinet de
coronamaatregelen nog verder aanscherpen.
Naar aanleiding van hiervan kunnen de bisschoppen ook
besluiten om de maatregelen voor vieringen en bijeenkomsten verder uit te breiden.
Alle mededelingen, m.b.t. de vieringen, in deze Nieuwsbrief zijn daarom onder
voorbehoud.

Woord- Communieviering
Zondag 19-dec, 10:00 uur

4e Zondag van de Advent
Thema: Gezegend
bron: kerknet.be

Elkaar tot zegen zijn
Dat brengt ons tot de vraag hoe wij
elkaar tot zegen kunnen zijn? We
kennen allemaal wel mensen die anderen tot zegen zijn. Door het goede dat ze doen, door de
pijn die ze verlichten, door de eenzaamheid die ze wegnemen, door de troost die ze bieden.
Wat een zegen is het zulke mensen te ontmoeten. Kerstmis, dat we weldra vieren, is het feest
van al die mensen. Kerstmis is het feest van Gods zegen die over ons neerdaalt. In een kind het
eerst, maar door dat kind ook in allen die ons door hun broosheid of weerloosheid uitnodigen
het beste van onszelf te geven. En zo elkaar tot zegen te zijn. Ik wens u zo’n zegenrijke kerst
toe.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Overzicht van de
Kerstvieringen
Ondanks de coronamaatregelen
vieren wij toch zoveel mogelijk
Kerstmis. Dat kan via livestreams en beperkt ook op 1e en 2e
Kerstdag in uw eigen parochiekerk
of wellicht in een andere kerk
binnen de federatie.
< klik op de afbeelding >
voor het compete overzicht van
alle vieringen binnen de federatie.

Registratieplicht vooraf bij
de Kerstvieringen
In verband met de beperkte 1,5meter
capaciteit wordt voor een aantal
vieringen een registratieplicht
ingevoerd. Dit omdat de verwachting
is, dat er meer mensen de viering(en)
willen bijwonen dan het aantal
beschikbare plaatsen.

De registratieplicht vooraf geldt voor de viering(en) van:
De Emmaüsgangers
Bandeloodijk 320
RotterdamIJsselmonde
St. Joris
Hovystraat 64
Ridderkerk
St. Augustinus
Marijkesingel 24
Barendrecht

op 1e Kerstdag en op 2e Kerstdag

voor
info/registratie
klik op knop

op 1e Kerstdag

voor
info/registratie
klik op knop

voor alle vieringen

voor
info/registratie
klik op knop

VierKerstmis.nl nu online:
oproep om Kerstmis te vieren ook al
gelden opnieuw coronamaatregelen
VierKerstmis.nl biedt inspiratie voor en over het samen
vieren van Kerstmis en wil ook in 2021 mensen helpen
om de site van de eigen parochie te vinden. Op die
parochiesite kunnen bezoekers op het vieringenrooster
kijken waar en wanneer de vieringen zijn en of er
eventueel nog beperkingen of maatregelen gelden om
aanwezig te kunnen zijn.
< lees verder >

De Kerstuitgave van het
MMM en Tussenbeide
zijn online te lezen
Het federatieblad en het
bisdomblad zijn beide tegelijk
uitgekomen.
< klik op het blad >
dat u wilt lezen

Kerstboodschap R.-K. bisschoppen:
‘Tussen de donkere wolken van de
coronapandemie is er licht’

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland
publiceren op woensdag 15 december een
boodschap voor Kerstmis. In verband met de
coronamaatregelen kunnen de kerstdagen niet
worden gevierd met grote bijeenkomsten maar,
schrijven de bisschoppen, ‘wel kunnen we daardoor
aandacht geven aan de volle betekenis van
Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in
de wereld. “Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer” (Lucas 2:11).’
‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie
is er licht. We zien dat overal om ons heen’, zeggen
de bisschoppen. ‘Tijdens de pandemie staan
mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo
getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals
de engelen in de Kerstnacht: “Eer aan God in den
Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij
liefheeft” (Lucas 2:14).’
< lees verder >

Kerstboodschap
Kerstmis, de geboorte
en komst van Jezus
op aarde, het Licht in
de wereld
< lees de
Kerstboodschap >

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.

