Onderwerpen:

- Geen Kerstvieringen

- MMM nr.10, het Kerstnummer van 2020
- Live-stream woensdagavond
- Bisdomblad Tussenbeide

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

Besluit van de bisschoppen:
géén publieke vieringen
op kerstavond en in de
kerstnacht.
De Nederlandse
bisschoppenconferentie heeft op 15
december naar aanleiding van de
indringende toespraak van ministerpresident Mark Rutte van maandag
14 december besloten dat in de
Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de
nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00
uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden
gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door
veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een
beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.
Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden
nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19
pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen
vastgelegd voor de vieringen.
De bisschoppen stellen verder voor dat:
de dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het
maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd.
< klik hier om het volledige persbericht te lezen >

Afwijkend besluit voor de
R.K. Federatie
H. Maria Magdalena
pater Frans Wijnen, moderator

De hele maatschappij is in een
periode van lockdown. Dat betekent
dat er nauwelijks activiteiten
buitenshuis zijn. Daardoor wordt de
druk op de kerken die open
zijn onevenredig groot. Het gevaar
bestaat dat de kerkgang dan als "een
uitje" wordt aangegrepen.
Het pastoresteam heeft vorige week al een bericht gestuurd aan Mgr. van den Hende waarin wij
onze zorgen kenbaar hebben gemaakt met betrekking tot de vieringen met Kersmis. Gezien de
problemen die verwacht worden, heeft Kardinaal Eijk al eerder aangegeven, dat hij het heel
goed begrijpt, wanneer pastores afzien van vieringen met Kerstmis.
Want, hoe wil je Kerstmis vieren met 30 mensen. Je krijgt dan echt niet de sfeer, die je mag
verwachten met Kerstmis. Dat zal mensen teleurstellen. Ze zullen zich afvragen waarom ze zich
uiteindelijk hiervoor hebben aangemeld. 30 mensen!!!! En welke 30 moeten dat zijn. En wat te
denken van al die mensen die eenmaal per jaar - met Kerstmis - naar de kerk komen.
Die weten helemaal niet hoe we het in deze Coronatijd allemaal geregeld hebben met
inschrijven, enz. Die staan dan waarschijnlijk voor de kerkdeur. Hoeveel zullen boos worden als
ze niet toegelaten worden en dan zeggen: “de kerk kan me wat, jullie zien me niet meer”.
Ook vanuit de parochies horen mensen die zich zorgen maken, ze zien het niet zien zitten om
vieringen te organiseren met Kerstmis.
"De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk
voorkomen." Binnen de Federatie willen wij dat ook voorkomen tijdens de andere Kerstdagen en
Kerstvieringen. Daarom:

alle Kerstvieringen van 23 december t/m 25 december
worden afgelast.
Vier Kerstmis wèl

Wij sluiten ons aan bij de oproep van de bisschoppen
om vooral wél Kerstmis te vieren.
De kerstvieringenen zijn niet publiek toegankelijk,
maar zullen wel plaatsvinden en door de federatie
worden uitgezonden via de live-stream.
Ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de
nachtmis te volgen. Ook andere vieringen zijn via live
stream of televisie mee te vieren. De bisschoppen
nodigen iedereen daar van harte voor uit via de
speciale website vierkerstmis.nl Via die site kunnen
gelovigen onder meer de eigen parochie vinden op
internet en zien wat de mogelijkheden zijn om thuis
Kerstmis mee te vieren.

Het Kerstnummer van
het MMM is uit
Het lijkt een normale Kersteditie, maar
in de corona-tijd is niets meer normaal
of vanzelfsprekend. "Het wordt een
Kerst om nooit meer te vergeten". Ja,
we zullen het zeker vieren, maar op
een andere manier dan we gewend
zijn.
Wilt u toch ook het gedrukte exemplaar ontvangen, als u dat
niet ontvangt, neem dan contact op met uw eigen
parochiesecretariaat.
De sluitingsdatum voor de kopij van MMM nr. 01-2021
is: 4 januari 2021.
Deze verschijnt op 26 januari 2020.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren,
neem dan contact op met uw lokale redactie.

< klik op de afbeelding >
om het nieuwe MMM te lezen

Eucharistievierng
Woensdag 16 december

Visioenen voor vandaag
Viering via de live-stream
(aanvang 19:00 uur):
<klik op de afbeelding links>
< klik hier om het boekje van de viering
te openen >

Bisdomblad Tussenbeide
Normaal gesproken neemt u vanuit de kerk het bisdomblad
Tussenbeide mee naar huis. Door het weinige aantal
kerkgangers blijven een hoop parochianen verstoken van dit
nieuws. Daarom is dit blad, bij uitzondering, bijgevoegd bij het
MMM.
Ook voor u, als digitale lezer van het MMM, is het
Tussenbeide bijgevoegd.
< klik op de afbeelding hiernaast > om het te lezen.

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.

