Onderwerpen:

- Viering Woensdag 7 juli
- Registratie St, Augustinus

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 11 juli,
10:00 uur
14e week dh jaar
Thema:

Verkondig de blijde
boodschap
Jezus kiest uit zijn volgelingen
een groep van twaalf mensen
om uitgezonden te worden als
de verkondigers van zijn
koninkrijk - een gezelschap dat
zou worden gezien als een
voorbeeld van de twaalf
stammen van Israël.
We moeten inzien dat hun missie - opdracht - zich niet enkel beperkt tot het eenvoudigweg
onderwijzen, tot het overbrengen van een boodschap. Jezus gaf hun 'gezag' - het gezag of de
kracht die met zijn woorden gepaard ging terwijl Hij zelf wonderen verrichtte en waar mensen
zich over verwonderden. We mogen nog eens in herinnering roepen dat 'onreine geesten'
werden beschouwd als de hoofdoorzaak van alle ziekten en aandoeningen, zelfs als er geen
directe exorcisme nodig was.
In een later stadium zou Jezus zelf niet alleen in de buurt van de grensgebieden van geloof
komen - maar Hij zou ook tot ver buiten Israël de opdracht geven om met kracht de heerschappij
van zijn koninkrijk te verkondigen. We kunnen speculeren dat Hij de prediking van zijn apostelen
op dit specifieke punt als voorbode voor ogen had, eenvoudigweg als eerste stap.
< klik hier voor het liturgieboekje >
Registratieplicht vooraf
meestal niet meer
noodzakelijk
De registratieplicht vooraf
vervalt, mits naar verwachting
het aantal bezoekers beneden
de maximum capaciteit blijft.
Melding en registratie zal bij
de ingang plaatsvinden. Bij
hogere opkomst verwachting,
blijft registratie vooraf verplicht.
Verplichting om vooraf te registreren blijft van toepassing voor de St. Augustinus. Dit omdat de
maximcum capactiteit, naar verwachting, anders regelmatig wordt overschreden.

Registratieplicht vooraf blijft voor de
St. Augustinus noodzakelijk
U kunt zich voor de viering van zondag 11 juli aanmelden
< klik hiervoor links op de knop >
Voor de andere kerken vervalt de verplichting om vooraf te registreren.
Registratie vindt voortaan plaats bij binnenkomst in de kerk.

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.

