Onderwerpen:

- Eucharistieviering woensdagavond via live-stream
- Registreren voor de vieringen
- Vieringen rond oud- en nieuwjaar
- Nieuwjaarsreceptie

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

Eucharistieviering Woensdag 29 december, 19:00 uur
Alleen via de live-stream te volgen < klik op afbeelding >

Thema: Gedreven door de Geest
< klik hier > voor het liturgieboekje
Simeon, een rechtvaardig en devoot man, kwam gedreven door de Geest naar de tempel. De
Geest had hem geopenbaard dat hij de Messias zou zien, voor hij stierf. Hij was een oude man,
maar keek uit naar een nieuw tijdperk. Hij herkende Jezus als de beloofde redder van de
mensheid. Simeon nam het kind in zijn armen en prees God. Al zijn dromen waren nu vervuld,
en als dienaar was hij bereid om in vrede te gaan.
Simeon toont mij hoe Jezus te verwelkomen en God te danken voor het geschenk van dit kind.
Zijn boodschap is profetisch over de toekomst en glorie van Israël. Ik bid dat ik Jezus zou
herkennen als mijn redder en Hem ten volle zou verwelkomen in mijn leven. Hij is de
openbaring van God en een glorievolle belofte.

Vergeet u zich niet aan te melden voor de
onderstaande vieringen!

In verband met de beperking tot 50 aanwezigen is er voor alle
zondagsvieringen (en soms ook andere vieirngen) een
registratieplicht.

Registreren/Reserveren voor de vieringen, bij één van de volgende parochies:
De Emmaüsgangers
Bandeloodijk 320
Rotterdam-IJsselmonde
St. Augustinus
Marijkesingel 24
Barendrecht

Voor zondag 2-jan, 10:00 uur

Voor vrijdag 31-dec, 15:00 uur
Voor zondag 2-jan, 10:30 uur

H. Drie-Eenheid
Beukendaal 2
Rotterdam-Vreewijk
O.L.V. van Lourdes
Slinge 775
Rotterdam-Pendrecht
St. Joris
Hovystraat 64
Ridderkerk

Voor zondag 2-jan, 10:00 uur

Voor zondag 2-jan, 10:00 uur

Alle vieringen vervallen
i.v.m. met de lockdown
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Overzicht van de Oud- en Nieuwvieringen
< klik op de afbeelding >

Géén Nieuwjaarsrecepties
Hoe spijtig het ook is, maar de traditionale Nieuwjaarsrecepties (op 2 of 9
januari) na de zondagsviering, zitten er helaas niet in. Binnen de bestaande
coronamaatregelen is het niet verantwoord om deze te organiseren.

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.

