Onderwerpen:

- Viering Woensdag 9 juni
- Versoepelingen in het kort
- 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 9 juni
9e week door het jaar

Eucharistievierig 19:00 uur
Thema:
Jezus heelt ons bestaan
Jezus maakte de farizeeën vaak
boos door de wet te overtreden.
Hij plukte korenaren en genas
zieken op sabbat. Hij raakte
onzuivere mensen aan. Het lijkt
wel duidelijk dat Hij over de Wet
spreekt in een nieuwe
getransformeerde betekenis. Net
als in zijn onderricht waar Hij zegt
dat slechts twee geboden nodig
zijn - God lief te hebben en je
naaste als jezelf.
De wet van de liefde reikt tot aan
de vier hoeken van de aarde en
tot het einde der tijden; Geen enkel wezen ontsnapt aan de oproep van deze wet. Als deze wet
gerespecteerd wordt, vallen alle andere wetten op hun plaats.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Versoepeling, in het kort,
vanaf 5 juni 2021

- Meer mensen bij de vieringen
- er mag nog niet gezongen worden
Met ingang van 5 juni is het aantal mensen dat de vieringen mag
bijwonden verhoogd voor kerken met:
a. minder dan 300 plaatsen naar 50, mits de 1,5 meter gehandhaafd
kan blijven;
b. meer dan 300 plaatsen, wordt het 15% van het aantal reguliere
plaatsen.
Zingen
Er mag nog niet gezongen worden door de aanwezigen.
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel zingen. Verder mogen koren nog
niet oefenen en mag er door maximaal 4 (koor)mensen gezongen worden.
< lees het volledige bericht >

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 nog voor de viering
van zondag 13 juni aanmelden.
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 >:

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.

