Onderwerpen:

- Webcam, live streaming van 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.

Webcam, live meekijken naar
vieringen
We willen er met onze neus bovenop zitten.
Of het nu sport betreft of een ander evenement.
We zijn in deze tijd helemaal gewend geraakt
aan alle soorten van media om te kijken.
We kijken tv, we kijken op youtube, we volgen
(live)streams, kortom we hebben de hele wereld
bijna letterlijk in huis.
Zou u dan ook de eucharistieviering bij u thuis
willen bekijken?
Ja, natuurlijk kan dat al. Elke week is er op
zondag een viering te volgen. Maar Is het niet
veel prettiger en vertrouwder als dat vanuit een
kerk komt dichtbij huis? En dat met een
voorganger die u kent. Een voorganger die morgen, bij wijze van spreken, bij u het
huis binnenstapt.
Dat kan tegenwoordig allemaal.
Soms wordt je ook geholpen door de actualiteit. Het Coronavirus waart rond en
dwingt iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dan komt zo’n vraag direct
naar boven. Goh, waarom kunnen we niet kijken naar een eigen viering? Ja dat kan
dus echt, maar het kost wel geld om te investeren in apparatuur, software en
installatie.
We draaien er niet omheen. Dat kost € 2.000 euro.
Daarvoor kunnen we in één van de kerken van de federatie een webcam installeren.
Daarbij is gekozen voor de St. Bavo, want de pastorie van de paters Spiritijnen zit er
aan vast. Dat is gewoon praktisch en direct inzetbaar als dat gewenst of nodig is.
Ja, in deze tijd is dat zelfs meer dan gewenst. Wie weet kunnen we binnenkort al “in
de lucht zijn”?
Helpt u mee om dit mogelijk te maken?
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer ((IBAN):
NL64 RABO 0307555542 t.n.v. F.J.M. Wijnen o.v.v. van Kerkcamera.
Pater Frans Wijnen CSSp
moderator van RK Federatie H. Maria Magdalena

PS Mocht er meer dan het benodigde aan giften binnenkomen, dan zullen wij dit
schenken aan de IPCI van de Federatie. Daarmee kunnen wij mensen helpen die in
financiële nood verkeren.

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.

