Onderwerpen:

-

Viering woensdag 2 november
"Mini-bedevaart" gaat NIET door
Corona info
“Ik was eenzaam ....

Eucharistieviering
Woensdag 2
november,
19:00 uur
Thema:
Leerling van Jezus
Het leerlingschap kost wat.
Jezus wil vergezeld worden
door vrienden, niet door
klagende dienstplichtigen.
Hij schetst een krachtig
beeld waarin Hij ons vraagt
of we bereid zijn om, met Hem, moeilijkheden te aanvaarden. Als dat zo is dan weten we dat Hij
ons niet in de steek zal laten, maar ons zal bijstaan in het dragen van onze lasten en ons zal
laten zien wat liefde is en wat moed.
< klik op de afbeelding > om de viering te volgen
< klik hier voor het liturgieboekje >

De "mini-bedevaart"
gaat helaas niet door
Het aantal aanmeldingen was te laag om een
georganiseerde busreis te organiseren.
Naar de geringe belangstelling kunnen wij enkel maar
naar gissen, maar het vermoeden bestaat dat er een
zekere angst bestaat i.v.m. het coronavirus.
De gedachte om op een andere manier met een
kleinere groep naar de tentoonstelling te gaan is,
door de nieuwe een aangescherpte maatregelen van
de overheid, ook een stuk lastiger geworden.
Daarom is besloten om de "mini-bedevaart" te annuleren.
Natuurlijk kunt altijd zelf naar de tentoonstelling te gaan. Het is en blijft een aanrader!

Of beter gezegd:
nog geen informatie....

Heel veel mensen hebben gisteren met spanning de
persconfertenite van het demissionaire kabinet gevolgd.
We wisten eigenlijk al een beetje dat er weer strengere
maatregelen zouden volgen.
Ook werd er een oproep aan de kerken gedaan.
Hoe zich dat zal uitwerken is nog niet bekend. Wij wachten totdat er mededeling van de
bisschoppen komt.

“Ik was
eenzaam en gij
hebt Mij gezien
en bezocht”
Bisschop Van den
Hende spreekt op
symposium over
eenzaamheid, het
katholiek sociaal
denken en de werken
van barmhartigheid
Op 28 oktober sprak
bisschop Van den
Hende tijdens het
jaarlijkse symposium van de Parochiefederatie HH. Clara en Franciscus. Het symposium werd
geleid door diaken Van Aarle en vond plaats in de Kerk Johannes Geboortekerk in Zevenhoven.
Het thema was ‘Eén tegen eenzaamheid’. Bisschop Van den Hende was de eerste inleider.
Daarna sprak politicus Van der Staaij (SGP) en was er gelegenheid voor het stellen van vragen.
“De mens is gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis (Genesis 2). En zoals God, Vader en Zoon
en Geest, gemeenschap met ons zoekt, zo is de mens geroepen tot gemeenschap en
verbondenheid met God en met de mensen om hem heen. Daarom is het niet goed wanneer
een mens alleen blijft”, opent de bisschop zijn inleiding.
< lees verder >

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.

