Onderwerpen:

- Woensdag 24 februari 1e week 40-dagentijd
- www.vierpasen.nl
- Oecumene in de 40-dagentijd
- Registratie blijft verplicht
Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Woensdag 24 februari
Eucharistieviering,
19:00 uur
1e week 40-dagentijd
Thema:
Tot inkeer komen
Trek je op aan Jona! Hij is de
enige profeet in de Bijbel die
begint met het weigeren van
zijn missie. Hij is ook de enige
kleine profeet die door Jezus
wordt genoemd. En toch. Zijn
begin is onheilspellend. Hij is zo
ontzet door wat God van hem
wil, dat hij onmiddellijk koers zet
weg van Nineve, zo ver als hij
maar kan. Maar God redt hem uit de buik van de walvis en roept hem opnieuw. Deze keer
antwoordt Jona wel. Ik breng dank aan de God van nieuwe kansen.
Net als Jona kunnen ook wij geroepen worden een kanaal te zijn waarlangs Gods wil vervuld
wordt. Soms maakt het niet uit dat we er met ons hart niet bij zijn, bij wat we doen – het feit dat
we het doen kan al genoeg zijn voor God om via ons verbazingwekkende resultaten te bereiken.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Nederlandse bisschoppen roepen met
speciale website iedereen op:
Vier Pasen!
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans
heel groot is dat er dan nog steeds beperkende
maatregelen gelden in verband met de
coronapandemie, roepen de Nederlandse
bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren
wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op
de speciale website www.vierpasen.nl. De site biedt
links en downloads om de Veertigdagentijd én
Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.
< klilk op de afbeelding >
om naar de website te gaan >

Heel veel activiteiten zijn afgeschaald of zelfs stopgezet als gevolg van de coronamaatregelen.
Ook de Oecumene staat hierdoor onder druk. Gezamenlijke activiteiten met onze broeders en
zusters van de protestantse kerken zijn grotendeels komen te vervallen. Toch proberen we er
nog iets van te maken, zeker in deze 40-dagentijd. Een tijd van beproeving en inkeer op weg
naar Pasen.
Daarom willen wij in het bijzonder wijzen op de Vesperdiensten op woensdagavond vanuit de
Dorpskerk in Barendrecht en het Vrijdagavondgebed vanuit diverse kerken in Ridderkerk en
omgeving.
Gedurende de gehele 40-dagentijd worden deze gehouden, helaas wel uitsluitend via de livestream.

Vesperdienst
vanuit de Dorpskerk in Barendrecht
elke woensdagavond om 19:30 uur
< klik op afbeelding > om live-stream te volgen

Vrijdagavondgebed
vanuit diverse kerken in Ridderkerk e.o.
elke vrijdagavond om 19:30 uur
< klik op afbeelding > om live-stream te volgen

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich nog voor de vieringen van zondag 28
februari registreren.
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.
Via de website van uw eigen parochie kunt u zich 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.

