Onderwerpen:

- Eucharistieviering Woensdagavond
- Registreren voor vieringen
- Uitstel Ad limina

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: God is krachtig nabij
< klik hier > voor het liturgieboekje
De woordkeus in Marcus 6 vers 45 lijkt erop te duiden dat er nogal wat weerstand is om het
groene gras en ‘goede leven’ achter te laten. Er is dwang voor nodig van de kant van Jezus om
de discipelen te laten vertrekken. Ze hebben er weinig zin in om zonder Hem de zee op te gaan
met alleen de belofte dat ze Hem wel zullen zien aan de overkant.
We herkennen daarin het vertrouwde bijbelse beeld van een roeping die vraagt een bekend en
veilig leven te verruilen voor een confrontatie met machten en een tocht naar een onbekende
overkant.

Vergeet u zich niet aan te melden voor
de viering van zondag 9 januari
In verband met de beperking tot 50 aanwezigen is er voor alle
zondagsvieringen een registratieplicht.

Registreren/Reserveren
voor de vieringen, bij één
van de volgende parochies:

St. Augustinus
voor info/registratie
klik op knop

H. Drie-Eenheid
voor info/registratie
klik op knop

O.L.V. van Lourdes
voor info/registratie
klik op knop

De Emmaüsgangers
voor info/registratie
klik op knop

St. Joris: geen vieringen
tijdens lockdown
voor info klik op knop

Uitstel Ad limina
in verband met huidige coronasituatie
De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland, die eind
januari 2022 op Ad limina bezoek zouden gaan naar Rome,
hebben gevraagd om uitstel in verband met de coronasituatie
in Nederland. Vanwege de coronamaatregelen en de
onzekerheid over de ontwikkeling van de omikron virusvariant,
vinden de bisschoppen het niet verantwoord om als groep naar Rome te reizen en daar in korte
tijd meerdere bijeenkomsten te hebben.
< lees verder >

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.

