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

Woord- en Communieviering Zondag 16 januari, 10:00 uur
Thema: Proef van Pasen
< klik hier > voor het liturgieboekje
Maria is erbij op het feest. Het is zelfs dankzij haar fijngevoeligheid dat Jezus iets te weten
kwam van de penibele situatie van de bruidegom. In dit verhaal is Maria niet alleen de moeder
van Jezus, ze vertegenwoordigt ook de Kerk.
Jezus komt tot ons via de christelijke gemeenschap. Dankzij de Kerk, dankzij onze broeders en
zusters in de gemeenschap, leren wij over het leven dat God ons wil schenken in Jezus om ons
te verheugen en delen met Hem en met alle mensen die wij ontmoeten.

Versoepelingen?
Het was toch weer spanndend, de eerste
persconferentie van het nieuwe kabinet. Ja, weten nu
dat er een paar versoepelingen worden doorgevoerd,
voor de maatschappij.
Maar wat dat voor consequenties heeft voor de kerken
dat is nog niet duidelijk. Voor aanstaande dinsdag
staat het overleg gepland tussen de minister van justitie en het CIO (Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken). Naar aanleiding van dat overleg zullen de bisschoppen een besluit nemen of
er nieuwe maatregelen van kracht worden voor de Rooms Katholiek Kerk.
Vooralsnog blijven de bestaande maatregelen voor de R.K.-kerken onverminderd van kracht.
In het kort nog een keer de maatregelen die nu gelden:
- maximaal 50 aanwezigen tijdens een viering (indien de 1,5 metermaatregel dat toestaat;
- registratie/aanmelden vooraf is verplicht;
- mondkapjes verplicht, tijdens verplaatsen;
- voorzang door één cantor of maximaal vier zangers;
- geen kerkelijk activiteiten (publieke vieringen en alle andere bijeenkomsten) na 17:00 uur.

Aanmelden voor
de viering van zondag 23 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: de kerkgaat per 23
januari weer open.
voor info/registratie klik op
knop

Week van gebed voor eenheid
16 t/ 23 januari
Licht in de duisternis
Op 16 januari start de Week van gebed voor eenheid van
christenen. Het thema is ‘Licht in het duister’, verwijzend naar
het tweede hoofdstuk van het Matteüs evangelie. Matteüs
vertelt in dat hoofdstuk over de Wijzen, die een ster hebben
gezien. Zij zijn op reis gegaan naar Jezus, het Licht van de
wereld.
“De Wijzen gingen samen op weg”, zegt Frits Vermeulen,
bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene. “Zo mogen
ook wij als christenen ons deze week extra realiseren hoe wij
in onze eigen omgeving en wereldwijd met elkaar verbonden zijn in het gebed en in ons steeds
op weg gaan naar Christus het Licht van de wereld en de bron van het leven. Die
verbondenheid is iets om dankbaar voor te zijn en om aan te blijven werken door samen met de
Heer op weg te gaan. Gezamenlijk hebben we als christenen ook de opdracht om nabij te zijn
aan mensen die in hun leven duisternis ervaren.”

St. Augustinus, Barendrecht
Oecumenische dienst zondag 16 januari
in de Bethelkerk, 10:00 uur
Voorgangers bij deze dienst zijn pater Urbanus en dominee
Marianne Moerland.
In het licht van de huidige coronamaatregelen is besloten om deze
te verplaatsen naar de Bethelkerk, omdat de dienst dan te volgen is,
via < Bethelkerk Barendrecht - YouTube.>
In de St. Augustinus is er Woord- en Communieviering om 10:30 uur

Emmaüsgangers, IJsselmonde
Oecumenische dienst vrijdag 21 januari, 10:00 uur

Dag van het jodendom
maandag 17 januari

In 2022 staat voor deze dag het thema ‘Kunst’ centraal.
Tijdens meerdere bijeenkomsten wordt stil gestaan bij de
kunst in het Jodendom en Christendom. Hoe inspireert de
Joodse traditie Joodse kunstenaars? Hoe inspireert de
christelijke traditie christelijke kunstenaars?
< meer info >

Nederlandse paus Adrianus VI
500 jaar geleden gekozen

Het was op 9 januari 500 jaar geleden dat er een Nederlander als paus
werd gekozen: Adriaan Floriszoon Boeyens uit Utrecht. Als Adrianus VI
was hij paus van 9 januari 1522 tot zijn dood op 14 september 1523,
zijn kroning had pas op 31 augustus dat jaar plaatsgevonden.
< 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.

