Onderwerpen:

- Eucharistieviering Zondag 7 februari

- Van harte welkom bij de vieringen
- Yad Vashem-onderscheiding voor kardinaal De Jong
- Actie Kerkbalans

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 7 februari, 10:00 uur
Thema:
Jezus en jezelf leren kennen
Vaar naar het diepe en gooi je netten
uit’. Dat was het motto dat paus
Johannes-Paulus II koos voor het
derde millennium. Ik vraag om het
vertrouwen van Petrus toen hij deze
schijnbaar zinloze opdracht kreeg. Ik
vraag deze genade voor de hele kerk:
mocht de gemeenschap van
gelovigen moedig de blijde boodschap
uitdragen in de wereld.
Ik sta stil bij Jezus’ antwoord op
Petrus’ schuldbelijdenis: ‘Wees niet
bang: voortaan zal je mensen
vangen.’ Petrus ontvangt zijn zending
op het moment dat hij zich bewust wordt van zijn zondigheid. Dit inzicht maakt hem tot een
betere apostel omdat hij meer begrip krijgt voor degenen tot wie hij gezonden wordt. Hij weet nu
dat hij net al zij genade en bevrijding nodig heeft.
< klilk hier of op de afbeelding voor de live stream >
< klik hier, voor het liturgieboekje >

Van harte welkom weer bij de vieringen
Weliswaar geldt er een maximum aan het
aantal aanwezigen bij een viering, maar
bij de meeste kerken is dat maxumum
nog niet bereikt. Wellicht komt dit voort uit
(een terechte) voorzichtigheid. Maar met
de 1,5 meter maatregel en andere
maatregelen zorgen wij voor uw
gezondheid.
Vooraf reserveren is niet meer nodig (m.u.v. St. Augustinus < klik hier voor registratie > )
< klik hier voor het volledige bericht >

Yad Vashem-onderscheiding
voor kardinaal De Jong
Het Holocaust-herinneringscentrum Yad Vashem te
Jeruzalem heeft op 31 januari bekend gemaakt dat het
aan kardinaal De Jong de eretitel van ‘Rechtvaardige
onder de volkeren’ heeft toegekend. Kardinaal De Jong,
tijdens de Tweede Wereldoorlog aartsbisschop van
Utrecht, krijgt deze onderscheiding postuum vanwege
onder meer zijn herhaaldelijke publieke verzet tegen de
Jodenvervolging.
< lees verder >

Door vandaag te geven,
kan de kerk blijven doen waar ze
al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen.
De Actie Kerkbalans is van levensbelang voor de parochies.
Zeker in deze coronatijd kunnen wij uw financiële
ondersteuning meer dan nodig gebruiken.
Doe mee! Via de website van uw eigen parochie vindt u meer
informatie en kunt u uw deelname ook kenbaar maken. Ook in
het MMM (pagina 6) is er ruim aandacht aan besteed.

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.

