Onderwerpen:

- Viering Sacramentsdag 6 juni
- Versoepelingen
- Registratie blijft verplicht
- Oecumenische dienst via live-stream
Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Sacramentsdag

Zondag 6 juni, 10:00 uur
Woord- Communieviering
Thema: Neemt, dit is mijn
Lichaam
Vandaag worden we opnieuw
herinnerd aan de grote gave die
Jezus ons gegeven heeft in de
eucharistie. Hecht ik belang aan
dit geschenk of ben ik er zo aan
gewend geraakt dat ik de
grootsheid ervan niet meer
besef? Als we in het evangelie
van vandaag lezen over de eerste
eucharistie, zien we ook dat er
veel voorbereiding aan te pas
kwam. Er moest een geschikte plaats worden gevonden, die moest worden ingericht en in
gereedheid gebracht. Er moesten daar voorbereidingen worden getroffen om Jezus te kunnen
ontvangen.
Jezus werd brood gebroken voor ons. De beker van het heil is het bloed van het nieuw verbond
dat voor ons zal vergoten worden. Jezus maakte gebruik van heel eenvoudige alledaagse
tekenen om ons een diepgaande boodschap te brengen. Zijn overgave is totaal, net zoals het
brood, wanneer we het eten en de wijn, wanneer we die drinken. Niets blijft over. Als gelovigen
worden ook wij opgenomen, gezegend, gebroken en gedeeld aan anderen in navolging van
Jezus. Zijn blijvende aanwezigheid onder ons is voedsel voor ons en op onze beurt voeden wij
ook anderen.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Versoepeling van coronamaatregelen
in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni 2021
- Meer mensen bij de vieringen
- er mag nog niet gezongen worden

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een
groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen
door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent
voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De
gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de
mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum
aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.
Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen
dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met
meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15
procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut.
Zingen
De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni nog niet, met uitzondering van zingen
door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer
verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe
besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau.
Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers
kunnen zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt.
< lees het volledige bericht >

Afwijkingen t.o.v. wat vanuit de
CIO (Interkerkelijk Contact in
overheidszaken) aan
versoepelingen wordt voorgesteld
De bisschoppenconferentie gaat nog niet zover
in de versoepelingen als de PKN-kerken. De
bisschoppen stellen een verhoging van het
aantal kerkbezoekers van dertig naar vijftig voor.
De mindere verhoging heeft te maken met het
aantal vrijwillige en professionele medewerkers
aan een Misviering (denk aan kosters, acolieten,
misdienaars, lectoren, zangers, e.a. ).
Ook met het zingen door parochianen en koren
zijn de bisschoppen voorzichtiger.

Consequenties
voor de
parochies
binnen de
federatie

Voor de parochies
betekent het dat
opnieuw de
maximumcapaciteit is
berekend/bepaald.
De nieuwe maximum aantallen per vieringen vindt u hierboven.

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich voor de viering van zondag 13 juni
aanmelden vanaf a.s. maandag.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een
viering bedraagt 15% van het aantal reguliere plaatsen,
indien er meer dan 300 plaatsen zijn. De St. Augustinus
heeft minder capaciteit. Op basis van de 1,5
meterindeling komt men tot 40 zitplaatsen.
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 >:

Oecumenische dienst Barendrecht
In de Dorpskerk is er een oecumenische dienst te volgen.
U bent van harte daar welkom maar u kunt de dienst ook via
een live-stream volgen.
Thema: Gerechtigheid doen en barmhartig zijn
Voorgangers: Ds. Arie Mol en Maarten van Boekel
< klik hier om de live-stream te volgen > of < klik hier >
< klik hier voor het boekje van de dienst >

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.

