Onderwerpen:

- Viering Zondag 18 juli
- Nederland kleurt Corona-Rood
- Voorbede
- 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 12 juli,
10:00 uur
16e Zondag dh jaar

Thema:
Uitgestelde retraite
Jezus ziet naar ons om en
nodigt ook ons uit om mee te
gaan en een beetje uit te
rusten. Het zal helpen als
we af en toe naar een
‘eenzame plaats gaan, zodat
de ziel ons kan inhalen.
Anders hebben we, zoals T.S. Eliot zegt, wel de ervaring van Gods bezig zijn met ons leven
maar missen we de betekenis ervan, omdat we geen tijd nemen voor reflectie.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Nederland kleurt Corona-rood
U kijkt waarschijnlijk ook elke dag naar het aantal
besmettingen dat er nu weer is. Nog maar 3 weken geleden
zag het er heel anders uit. We gingen versoepelen. Op weg
naar meer mogelijkheden, meer samen en weer van alles als
gewoon. Je hoorde zelfs, ach waarom zouden we ons nog aan
de protocollen houden..... En nu hoor je vaak de vraag: "zijn
we we misschien te snel gegaan?"
Hoe moeilijk het soms ook is, toch is het verstandig om
ons aan de maatregelen te houden. Het is niet alleen
verstandig voor onszelf maar we zijn ook verantwoordelijk
voor anderen. Samen komen we er zeker wel, met
geduld en volhouden, hoe moeilijk dat soms ook is.
Daarom wijzen wij graag nog een keer op de protocollen.
< zie Nieuwsbrief 595 >

Voorbede
Bidden wij deze zondag in het bijzonder
voor:
Alle slachtoffers van de overstromingen
in Limburg, België en Duitsland.
Dat het water weer leven gevend water
wordt en geen leven(s) meer neemt.

Registratieplicht vooraf blijft voor de
St. Augustinus noodzakelijk
U kunt zich voor de viering van zondag 27 juli aanmelden
vanaf maandag: < 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.

