Onderwerpen:

- Viering Zondag 16 mei
- Registratie blijft verplicht
- Noveen voor Pinksteren

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 16 mei
7e Zondag van Pasen
10:00 uur
Thema: God is liefde
In deze laatste hoofdstukken van het
Johannesevangelie probeert Jezus samen te
vatten waar het in zijn leven en zending om
draait. Hij spreekt uitvoerig over de band tussen
Hem en zijn Vader en vanuit die band van liefde
wordt Hij gezonden.
Jezus vertelt ons dat ook wij 'gezonden' zijn om
zijn missie voort te zetten. Vriendschap met
Jezus is met Hem zijn en gezonden worden in
zijn naam. Onze missie als zijn volgelingen is in
het midden van en in de diepten van de wereld.
Hij wil zijn liefde en boodschap in het centrum
van de wereld, de stad, de buurt brengen. Door
Hem te volgen in zending en liefde zijn wij zelf
geheiligd. Hoe ervaar ik dit 'gezonden worden'?
< klik hier voor het liturgieboekje >

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich vanaf maand aanmelden
voor de viering van Pinksteren op 23 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 >:

Noveen voor
Pinksteren
Bid mee in voorbereiding op
Pinksteren: noveen om de
komst van de Heilige Geest
De Nederlandse
bisschoppen nodigen
gelovigen uit om vanaf
Hemelvaart met het woord
van God op weg te gaan
naar Pinksteren. Zij doen dit
door het aanbieden van een noveen waarin aan de hand van de schriftlezingen van de
dag gebeden wordt om de komst van de Heilige Geest.
Door de coronamaatregelen zal mogelijk nog niet iedereen die dat wil de Pinkstervieringen
fysiek kunnen bijwonen. Het huidige protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft in ieder
geval tot en met Pinksteren ongewijzigd gelden.
De bisschoppen hopen dat gelovigen die ter voorbereiding op Pinksteren samen of alleen de
noveen bidden, mogen ervaren dat de Heilige Geest ons leven geeft en ons bestaan vernieuwt.
De tekst van de noveen, afkomstig van de Katholieke Bijbelstichting, vindt u
op www.vierpinksteren.nl. Of < klik op deze link >
‘Noveen’ is afgeleid van novena en novem dat ‘negen’ betekent. Een noveen is een gebed, of
eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. Meer
lezen over de pinksternoveen? Kijk dan op katholiekleven.nl.

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.

