Onderwerpen:

- MMM nr. 02 van 2021 is uit
- Live-stream woensdagavond
- Vieringen in de Goede Week
- Oecumenische diensten
- 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.

< klik op de afbeelding >
om het nieuwe MMM te lezen
Het tweede MMM van 2021 is en we Pasen vieren. We vieren dat het Licht overwint. Misschien
is dat een boodschap. We hebben de pandemie nog niet overwonnen en we zitten nog steeds
met allerlei beperkingen, maar er is ook licht aan het eind van de tunnel.
Wij wensen u een

Zalig Pasen

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. 03-2021 is: 19 april 2021.
Deze verschijnt op 11 mei 2021.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren, neem dan contact op met uw lokale
redactie.
Eucharistievierng
Woensdag 24 maart

God maakt ons vrij
Viering
via de live-stream
(aanvang 19:00 uur):
< klik op de afbeelding >
Jezus verbindt de vrijheid
met het geloof in Hem en
zijn boodschap. Het is de
Blijde Boodschap, die ons
verzekert dat God voor ons
zorgt en van ons houdt
zoals we zijn, wat onze
situatie ook is. Het vertelt ons dat liefde de koninklijke weg is naar een vrij leven, naar een vol
leven.
< klik hier >
om het boekje van de viering te openen

Vieringen en tijden in de Goede Week
De coronamaatregelen zijn niet versoepeld. Het enige wat iets
is aangepast, is de avondklok. Dit heeft, gelukkig, voor de
meeste vieringen in de Goede Week niet zo heel veel
consequenties.
Kortweg komt het voor de vieringen er op neer dat de
avondvieringen allemaal om 19:00 uur beginnen (op Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake).
De andere (zondags)vieringen zijn op de gebruikelijke
tijdstippen van de eigen parochie.
Eind van deze week ontvangt u een compleet overzicht van alle vieringen en aanvangstijden.

De meeste activiteiten zijn afgeschaald of zelfs stopgezet als gevolg van de coronamaatregelen.
Ook de Oecumene staat onder druk. Gezamenlijke activiteiten met onze broeders en zusters
van de protestantse kerken zijn grotendeels komen te vervallen. Daarom willen wij u wijzen op
de Oecumenische Vesperdiensten op woensdagavond vanuit de Dorpskerk in Barendrecht en
het Vrijdagavondgebed vanuit diverse kerken in Ridderkerk e.o.
Vesperdienst vanuit de Dorpskerk in
Barendrecht elke woensdagavond om
19:30 uur < klik op afbeelding > om de livestream te volgen
Vrijdagavondgebed vanuit diverse kerken
in Ridderkerk e.o. elke vrijdagavond om
19:30 uur < klik op afbeelding > om de livestream vanuit de Opstandingskerk te volgen

Kunst in de kerktuin
vooraankondiging

Op Stille Zaterdag 3 april bent u welkom
in de kerktuin van de Protestantse
Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56.
Van 10:30 - 13:00 uur bieden we u de
mogelijkheid tot een meditatieve wandeling langs de afbeeldingen bij de werken van
Barmhartigheid van Ruud Bartlema.

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich registreren voor zondag 28 maart.
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.

