Onderwerpen:

- Viering Zondag 2 mei
- Hele kleine verruiming bij de vieringen
- Registratie blijft verplicht
- Meimaand Mariamaand
Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Eucharistieviering

Zondag 2 mei 10:00 uur
5e Zondag van Pasen
Thema:
Goede vruchten
In deze ontroerende tekst
laat Jezus ons kennismaken
met het grote mysterie van
God die zijn leven met ons
deelt: 'Ik ben de wijnstok en
jullie zijn de ranken... mijn
Vader is de wijnbouwer.' Het
leven dat de heilige Drieeenheid beweegt, stroomt
ook in mij. De wijnstok is een
bijzondere boom, waar het
onderscheid tussen de stam en de ranken moeilijker te maken is dan bij andere bomen: God
deelt zijn leven met mij. Ik breng tijd door in verwondering en onder dankzegging, en vraag om
die genade waardig te zijn.
'Blijft in Mij dan blijf Ik in u... Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht, want los
van Mij kunt gij niets.' Dit is de boodschap die Jezus aan de vooravond van zijn lijden ons geeft,
zijn laatste oproep in de intimiteit van de kring van zijn dierbaarste vrienden. Ik laat deze
uitnodiging in mijn hart weerklinken en vraag de genade om te groeien in mijn verbondenheid
met Jezus, mijn Verlosser, zodat mijn leven veel vruchten voortbrengt.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Beperkte verruiming in R.-K. Kerk voor
grote kerkgebouwen
met ingang van 29 april
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een
beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft
het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming
geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer
dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote
kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien
procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de
coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe
vinden de bisschoppen.
In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering
aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.
De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om
voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve
meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle
regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.
Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van
besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om
ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven
uitvoeren.

Gevolgen voor de kerken binnen de
Federatie Maria Magdalena
De gevolgen van de beperkte verruiming zijn
binnen de federatie wel heel erg beperkt. De enige
kerk waar sprake is van een wezenlijke verruiming
is de H. Kruisvinding. Deze beschikt thans over
620 reguliere zitplaatsen. Daarmee wordt het
maximum aantal aanwezigen bij een viering
verhoogd naar 62.
De St. Joris, Emmaüsgangers en St. Bavo hebben net iets meer of minder dan 300 reguliere
plaatsen. De St. Augustinus is nog een flink stuk kleiner.
Voor deze kerken geldt daarom nog steeds het maximum van 30 aanwezigen bij een viering.

Registratieplicht vooraf blijft
noodzakelijk
U kunt zich vanaf a.s. maandag aanmelden voor de
viering van zondag 9 mei.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een
viering bedraagt slecht dertig mensen. Alleen voor de
H. Kruisvinding (parochie H. Drie-Eenheid) bedraagt
het maximum aantal 62 personen, omdat deze kerk
meer reguliere zitplaatsen heeft.
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 >:

Meimaand, Mariamaand
Welbeschouwd is de meimaand als
Mariamaand een recente ontwikkeling
in de geschiedenis van het
vroomheidsleven.
In 1579 werd een heidens gebruik van
het dansen rond de meiboom voor de
Romeinse Godin Flora omgebogen naar
een Mariaverering. Dit naar aanleiding
van een pestepidemie in Noord Italië.
In 1725 verscheen het boekje van de
pater jezuïet Dionisi: Meimaand Mariamaand. Het bevat adviezen voor het versieren van een
Maria-altaar of een Mariabeeld; het beveelt aan dagelijks de rozenkrans te bidden of de litanie
van Maria, en elke dag te beginnen met een goed voornemen. Het beleefde talloze herdrukken.
De Mariadevotie is een mooie illustratie van het katholieke geloofsinzicht dat niet alleen de
Heilige Schrift, maar ook de traditie vindplaats is van Gods openbaring.

Meimaand, Mariamaand binnen de federatie

Mariavieringen/Rozenkransgebed in de H. Kruisvinding
Dit is bij de H. Kruisvinding zelfs meer dan een traditie. Niet zo gek
natuurlijk als je als kerk "het Wonder van het Noordereiland" (het
Mariabeeld) binnen je muren hebt.
De dames die dit organiseren hebben aangegeven dat zij het
(tijdelijk?) niet meer zien zitten. De coronapandemie en hun eigen
hoge leeftijden spelen daarbij een grote rol.
De enige gebedsviering die doorgaat is die van 12 mei omdat dit
samenvalt met de herdenking van het bombardement van 12 mei
1940 op het Noordereiland met daarbij "het Wonder van het
Noordereiland".
Wij hopen dat in de maand oktober er weer, als vanouds,
Mariavieringen zijn.
Ondertussen wordt gekeken of er een tussenoplossing mogelijk is.
Gedacht wordt aan Rozenkransgebed voorafgaand aan de viering op
dinsdag- of vrijdagmorgen. U hoort hier zo snel als mogelijk over.

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.

