Onderwerpen:

- Woensdagavondviering via live-stream
- Laatste Coronanieuws

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.
Thema:
Gerechtigheid is de maat
< Klik op de afbeelding >
voor de live-stream
Voor het meelezen (het
boekje) van de viering
< klik hier om te openen >

Laatse Coronanieuws

De persconfertentie vandaag laat niet de meest
bemoedigende woorden horen. We moeten gewoon
voorzichtig zijn en blijven en ons houden aan de 1,5 meter.
"Social distancing" moet gewoon!
Bij twijfel over de gezondheid: blijf thuis en laat je testen!
Accepteer ook dat de kerken een maximum capaciteit
hebben. Ja we willen allemaal graag weer naar de kerk, maar als het maximum is bereikt,
moeten we ook (helaas) nee kunnen zeggen. Geef u dan op voor de volgende week, zodat u
dan van een plek verzekerd bent en ga dan weer (veilig) naar huis.
Als we ons niet aan deze afspraak kunnen houden, zullen we helaas weer moeten overgaan tot
verplichte registratie vooraf. Uw gezondheid en het openhouden van de kerk staan voorop. U
wilt toch ook niet dat door onvoorzichtigheid een van onze parochianen het coronavirus krijgt en
dat daardoor de kerk dicht moet?
Bij de St. Augustins geldt deze verplichte registratie nog steeds vanwege de geringe capaciteit
van het kerkgebouw.

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.

