Onderwerpen:

- Eucharistieviering Zondag 23 januari, 10:00 uur
- Corona info / update maatregelen
- Aanmelden voor vieringen

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 Zondag 23 januari, 10:00 uur
Thema: Een blijde boodschap
< klik hier > voor het liturgieboekje
Jezus stond op om voor te lezen uit de profeet Jesaja. Het was een passage over de komst van
de Messias. Hij kondigt hier zichzelf aan als de Messias wanneer hij de woorden 'De Geest des
Heren is over mij gekomen’ (Lucas 4:18) op zichzelf toepast. Wat volgt is wat wij een "mission
statement" van zijn Koninkrijk zouden kunnen noemen - het brengen van goed nieuws aan de
armen, vrijheid aan gevangenen, zicht aan blinden etc..
Al onze ogen zijn op Hem gericht wanneer hij de schriftrol oprolt en gaat zitten. Een korte
verwijzing naar zijn goddelijke identiteit wordt gevolgd door een verklaring over zijn zending voor
alle tijden. De Blijde Boodschap is de afgelopen tweeduizend jaar steeds verder verspreid. Hoe
draag ik deze boodschap uit, hier en nu?

Nu geen wijzigingen
coronamaatregelen
Rooms-Katholieke Kerk
De coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek Kerk
blijven op dit moment, dinsdag 18 januari 2022,
ongewijzigd. Dat betekent dat de regels die zijn
afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van
kracht zijn.
Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment. De bisschoppen bezien op dat
moment of voor de R.-K. Kerk aanscherping van de maatregelen nodig is of dat – hopelijk –
versoepelingen mogelijk zijn.
In het kort nog een keer de maatregelen die nog steeds gelden:
- maximaal 50 aanwezigen tijdens een viering (indien de 1,5 metermaatregel dat toestaat;
- registratie/aanmelden vooraf is verplicht;
- mondkapjes verplicht, tijdens verplaatsen;
- voorzang tijdens een viering door één cantor of maximaal vier zangers;
- geen kerkelijk activiteiten (publieke vieringen en alle andere bijeenkomsten) na 17:00 uur.
Toelichting Registratie/aanmelding
Deze aanmelding van tevoren is bedoeld om er voor te zorgen dat het aantal van 50
aanwezigen niet wordt overschreden. Bij niet aanmelden loopt u de kans dat u de toegang
wordt geweigerd omdat het aantal van 50 aanwezigen reeds is bereikt.
Toelichting bij het repeteren van kerkkoren
De overheid heeft besloten dat repeteren in de cultuursector ook na 17:00 uur weer mogelijk is.
Dit geldt echter niet voor de kerkkoren. Zij vallen onder coronamaatregelen van de RoomsKatholieke Kerk. Repeteren na 17:00 uur is derhalve nog niet toegestaan.

Aanmelden voor
de viering van zondag 23 januari

In verband met de beperking tot 50 aanwezigen is er voor alle
zondagsvieringen een registratieplicht.
Bij niet aanmelden vooraf, loopt u de kans dat u de toegang wordt
geweigerd omdat het maximum aantal aanwezigen al bereikt is.

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

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.

