Onderwerpen:

- Kerstgroet
- Wij vieren Kersmis... online
- Live-streams
- Geestelijke communie

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

Wij vieren
Kerstmis.....
maar op een andere manier
dan dat we zouden willen.
Het Covid-19 virus is nog
lang niet bedwongen en de
besmettingen zijn gewoon
nog steeds te hoog.
Binnen de federatie zijn wij
ons bewust van de
verantwoording die ook wij
dragen. Daarom is besloten om met Kerstmis géén publieke vieringen te houden.
Toch willen de geboorte van Jezus, het Licht van de wereld, niet zomaar aan ons voorbij
laten gaan. Daarom zijn er toch eucharistievieringen.
Deze zijn te volgen via de live-stream.

Live-streams
Nachtmis
donderdag 24 december
om 21:00 uur
Boekje Nachtmis < klik hier >

Hoogfeest van Kerst
vrijdag 25 december
om 10:00 uur
Boekje Hoogfeest < klik hier >

< klik op de knop hierboven >
om de live-stream
vanuit de St. Bavo te volgen

Live-stream

Nieuw, als experiment vanuit
de St. Augustinus

Nachtmis

donderdag 24 december
om 21:30 uur
Boekje Nachtmis < klik hier >
< klik links op de knop >
om de live-stream te volgen

Geestelijke Communie
Mensen zeggen vaak, wij missen
het samen-kerk-zijn en de H.
Communie. Het samen zijn is
helaas maar heel beperkt en soms
ook niet mogelijk. Bij de H.
Communie kunnen we altijd nog
verwijzen naar de geestelijke
Communie.
De geestelijke Communie raakte halverwege de vorige eeuw in de vergetelheid. Destijds werd
de aandacht verlegd van Consecratie en de Communie naar samenkomen rond het ‘breken en
delen’, uitwerkend in naastenliefde door te delen met elkaar.
Dat had gevolgen voor de devotie en de eerbied waarmee mensen te Communie gingen. Niet
de verbondenheid met Christus en de geestelijke voeding stonden centraal, maar het teken van
het breken en delen en de oproep tot sociale actie. En wanneer de verbondenheid met Christus
weinig aandacht krijgt, verdwijnt de geestelijke Communie uit de aandacht, omdat die juist op
die verbondenheid is gericht.
Nu het coronavirus delen van het maatschappelijk en kerkelijk leven lam legt, vragen de
Nederlandse bisschoppen opnieuw aandacht voor de geestelijke Communie.
< klik hier om er meer over te lezen >

Registratieplicht blijft verplicht
U kunt zich nog voor a.s. zondag 27 december
registreren.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan
een viering bedraagt slechts 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 als u bij de kerk komt zonder
registratie, 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.

