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- Vieringen doordeweeks
- De viering van zondag 5 juli

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

De ontwikkelingen volgen elkaar
steeds sneller op: vooraankondiging
In de week van 6 juli publiceert de
bisschoppenconferentie een verruiming
van het protocol ‘Kerkelijk leven op
anderhalve meter’. Deze verruiming betreft
met name de mogelijkheden rondom het
vieren van de sacramenten zoals de doop,
de eerste heilige communie, het vormsel
en de priester- en diakenwijding.
Daarnaast wordt het zingen door koren
onder voorwaarden weer mogelijk.
De sacramenten hebben een grote en onvervangbare plek in het kerkelijk leven, aldus de
bisschoppen. Zij zien in de versoepeling van de maatregelen door de overheid ruimte om –
onder voorwaarden – meer mogelijkheden te geven tot bijvoorbeeld dopen en vormen, zeker nu
er hierbij ook weer meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn.
Zingen
Op dit moment wordt een wijziging van het protocol op genoemde punten voorbereid. Ook komt
er een overzichtsdocument met alle wijzigingen. Daarin worden ook de voorwaarden
meegenomen voor zanggroepen en koren om te kunnen oefenen en te zingen bij vieringen.
Samenzang is voorlopig nog niet mogelijk. Hoewel er volgens de richtlijnen van het RIVM enige
ruimte voor is in met name grote kerkgebouwen, zijn de voorwaarden daarvoor zo strikt
(bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot blijft om dit op
verantwoordelijke wijze te kunnen doen.
Reserveren
Voor het reserveren en de gezondheidscheck die de overheid verplicht heeft gesteld vanaf
honderd aanwezigen, geldt dat ook voor de publieke eredienst in de kerk. Echter, daar waar
sowieso veel minder mensen naar een viering komen dan het maximale aantal personen dat
volgens de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld worden bij de deur om
te zorgen dat het maximale aantal niet wordt overschreden. Schriftelijk reserveren is dan niet
langer nodig.

Registreren voor zondag 12 juli
Met een kleine slag om de arm kan er gesteld
worden dat er voor zondag 12 juli niet meer
geregistreerd hoeft te worden.
St. Augustinus
Maar...... dat geldt niet voor de St. Augustinus.
Omdat het aantal plaatsen daar erg beperkt is,
blijft hiervoor een registratieplicht. Zie de
instructies op de website van de St. Augustinus.
H. Kruisvinding
En........ er wordt voor de H. Kruisvinding voorlopig een maximum aantal van 100 personen
ingesteld. Want anders moet er wel geregistreerd worden.

Indien de maximum capaciteit wordt bereikt...
De kerk is vol bij uw aankomst:
dan wordt u helaas de toegang geweigerd, maar kunt u wel aangeven dat u naar de
eerstvolgende zondagsviering wilt komen. Er wordt dan een plek voor uw gereserveerd.

Bijna alle vieringen doordeweeks vervallen
We hebben het geprobeerd, maar de belangstelling voor de doordeweekse vieringen was te
gering.
Daarom is besloten om voorlopig geen doordeweekse vieringen meer te houden.
In de St. Bavo, op woensdagavond 19:00 uur
In de Lourdesparochie (St. Bavo) is er op woensdavond wel een viering. Dit omdat vanuit deze
kerk ook de live-stream wordt verzorgd. U bent (zonder registratie) van harte welkom.

Zondag 5 juli:

Mijn juk is zacht
Iemand welkom heten,Komt allen tot
Mij die uitgeput zijt en onder lasten
gebukt, en Ik zal u rust en verlichting
schenken. Neemt mijn juk op uw
schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van
hart; en gij zult rust vinden voor uw
zielen, want mijn juk is zacht en mijn
last is licht.”
Een bijzonder uitspraak van Jezus. Hij
nodigt ons uit om naar Hem toe te
komen. Hij vraagt alle mensen die
vermoeid zijn en/of een last hebben te dragen om naar Hem toe te komen. De vraag is natuurlijk
of jij gebukt gaat onder vermoeidheid en/of een last? Dit kunnen allerlei dingen zijn. Je kan
bijvoorbeeld zorgen hebben in je leven. Jezus nodigt je uit om deze zorgen bij Hem neer te
leggen. Ook kan je je druk maken over fouten die in je leven hebt gemaakt. Jezus nodigt je uit
om deze fouten aan Hem te vertellen en bij Hem neer te leggen. Zo zijn er natuurlijk meer
dingen te noemen. Jezus nodigt ons allemaal uit om al deze zaken naar Hem toe te brengen.
Jezus beloofdt rust, echte rust, voor iedereen die dat wil.
< Open hier het boekje >
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.

