Onderwerpen:

- Woensdagavondvierng
- Corona-nieuws, maatregelen onverminderd van kracht
- H. Vormsel, zondag 8 november
- Registratieplicht

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:
Leerling van Jezus
Wie niet zijn kruis draagt
en mij op mijn weg volgt,
kan niet mijn leerling zijn.

Voor het meelezen (het boekje) van de viering < klik hier om te openen >
Bisschoppen:
maatregelen R.-K. Kerk
onverminderd van kracht
4 november 2020
De persconferentie die het kabinet op
dinsdag 3 november heeft gehouden
over de maatregelen in verband met
Covid-19, geeft geen aanleiding tot
wijzigingen voor de R.-K. Kerk. De
bestaande maatregelen blijven
onverminderd van kracht.
Dat betekent voorlopig nog steeds niet meer dan 30 gelovigen bij een viering, exclusief
bedienaren, geen samenzang en verder alle andere maatregelen zoals afgekondigd in het
protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter.’ De bisschoppen hebben hoop dat op de langere
termijn de cijfers over de pandemie reden geven om de maatregelen ten goede bij te stellen. De
hoop is dat dit in ieder geval in december, voor Kerstmis mogelijk is. Die cijfers geven nu echter
nog steeds, blijkens de persconferentie van het kabinet, grote reden tot zorg voor de
volksgezondheid.
De bisschoppen hebben steeds gezegd deze zorg met de overheid te delen en hebben daarom
vanaf het begin van de Covid-19 pandemie besloten om beschermende maatregelen in te
voeren. Zij nemen daarmee hun verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid. “De kerk is
geen bron van besmetting en mag dat ook niet zijn,” vinden de bisschoppen. Zij vragen alle
gelovigen en bedienaren nogmaals om zich aan het protocol te houden om zo, vanuit
saamhorigheid, de zorg voor de naaste serieus te nemen.
Blijf verbonden!
Zij wijzen bovendien op de mogelijkheid om thuis met de eigen parochie verbonden te blijven en
waar mogelijk via een live stream mee te vieren. Daarnaast is er elke zondagochtend de
uitzending van de Eucharistieviering op NPO2. Deze opties blijven van groot belang nu per
viering, ook bij bijzondere vieringen als bij een uitvaart of huwelijk, slechts 30 mensen een
plaats kunnen krijgen (NB: voor uitvaarten geldt dit vanaf 9 november).
De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Covid-19 en hun
familieleden, in Nederland en wereldwijd.

H. Vormsel,
zondag 8 november
Zondag 8 november wordt voor 30
mensen een bijzondere dag. Zij
krijgen dan door de bisschop het H.
Vormsel toegediend.
Dit zijn door de Coronamaatregelen (helaas) drie
besloten vieringen
De bisschop zal telkens 10 parochianen uit de federatie vormen en telkens in een andere kerk.
Het H. Vormsel wordt om toegediend tijdens de viering om:
- 10:00 uur in de H. Kruisvinding;
- 12:30 uur in de Emmaüsgangers;
- 14:00 uur in de St. Bavo
Zondagsviering op zaterdag 7 november om 15:00 uur in H. Kruisvinding
De eucharistieviering van 11:00 uur in de H. Kruisvinding op 8 november vervalt. Om u toch in
de gelegenheid te stellen om de zondagsviering bij te wonen, is er (voor één keer) op
zaterdagmiddag een eucharistieviering en wel om 15:00 uur.
Hieronder vindt u het schema van alle vieringen op zaterdag en zondag 7/8 november:

Registratieplicht vooraf
geldt voor alle vieringen

Het aantal personen dat mag
deelnemen aan een viering bedraagt
slecht dertig mensen.
De consequentie is, dat men zich
vooraf dient aan te melden
/registreren.
Indien u zich niet vooraf registreert,
loopt u de kans dat u de toegang
wordt geweigerd omdat het maximum
van dertig personen al is bereikt.
Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en hoe u zich kunt registreren:
< klik op de link hieronder >:

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.

