Onderwerpen:

- We vieren weer samen... maar...
we blijven registreren
communieuitreiking
collecte wijkcommissie
- Direct registreren

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

We vieren weer samen......
maar er zijn en blijven
voorlopig wel beperkingen
De St. Augustinus is een relatief
kleine kerk. Dat geeft extra
beperkingen en gaat het bij ons
net even wat anders
Registreren voor zondagvieringen
In onze kerk kunnen na de nieuwe
richtlijnen van 1 juli jl. maximaal 50
personen deelnemen aan de viering
op zondag. Gezien de beperkte
ruimte kunnen wij helaas niet de
verdere verruiming volgen. Wij zijn
genoodzaakt en is het belangrijk om uw deelname aan de viering te registreren.
Soms gaat het online registreren om onduidelijke redenen niet goed. Gelukkig gaat het heel
vaak ook goed.
Als alles goed gaat, ontvangt u nadat u het bericht verzonden heeft direct een kopie mail.
Dit is tevens uw toegangsbewijs. U ontvangt geen toegangsnummer meer.
Ontvangt u deze mail niet (kijk ook in uw spambox) dan is er iets niet goed gegaan. Niet
wachten tot morgen of zo, maar direct bellen (06-37557706) of mailen (m.jong84@chello.nl)
U wordt dan alsnog op de lijst bijgeschreven. Zo voorkomen we teleurgestelde parochianen die
we de toegang moeten weigeren omdat het maximale aantal bereikt is.
Communieuitreiking
Sommige parochianen vinden het jammer dat het uitreiken van de communie aan het einde van
de viering is, bij het verlaten van de kerk. Dit punt is uitgebreid besproken binnen het
kerkbestuur en de pastoraatsgroep. Het kan voorlopig niet anders. Onze kerk is te klein om
heen en weer te lopen. Voor uw en ons aller veiligheid is voor deze weg gekozen. Wij begrijpen
heel goed dat u het
stiltemoment mist. Er is echter geen enkel bezwaar tegen dat u, na ontvangst van de hostie via
de hoofdingang weer terugkomt. Neem dan alsnog die paar minuten van bezinning voor uzelf.
Collecte wijkcommissie
a.s. zondag staat er naast de schaal voor de reguliere collecte de welbekende witte bus.
De witte bus collecte is bestemd voor de Wijkcommissie. Al deze maanden zijn er geen extra
inkomsten geweest. Deze collecte wordt daarom van harte bij u aanbevolen.
Misschien kunt u er thuis al rekening mee houden?
Kerk Open
Ook de komende weken zal onze kerk iedere werkdag van 10:00 tot 11:00 uur open zijn voor
stilte en gebed. De opening op zaterdag komt per 11 juli a.s. te vervallen.

Registreren voor zondag 12 juli
Klik links op de knop om u te registreren voor de viering van
zondag 12 juli.

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.

