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Onderwerpen:

Viering zondag 14 november
Corona info, gevolgen per kerklocatie
Viering in Joachim & Anna vervalt
Inschrijftermijn Doop en Vormsel verlengd
Werelddag van de armen

Eucharistieviering
Zondag 14
november,
10:00 uur
Thema:
Houd vol!
In beeldrijke taal spreekt
Jezus over het einde der
tijden. Het kwaad krijgt niet
het laatste woord, maar
wordt door Christus
overwonnen.
Sommige christenen zijn op
een dwaalspoor gebracht
door steeds gefixeerd te zijn
op verschillende soorten
tekenen. Zij profeteren het
dreigende einde van de
wereld. Het kan raadzamer
zijn om het onverwachte te
verwachten. Maak je
gewoon klaar om de
Mensenzoon te verwelkomen wanneer Hij komt. Wees ondertussen getroost door Jezus’
woorden: "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.".
< klik op de afbeelding > om de viering te volgen
< klik hier voor het liturgieboekje >

Bisschoppen voeren anderhalve
meter maatregel en mondkapjes
opnieuw in

< lees het volledig bericht >

In het kort de gevolgen:
tijdens vieringen en andere kerkelijke
bijeenkomsten, anderhalve meter afstand
houden
mondkapje dragen bij het verplaatsen in de
kerk of in andere ruimtes met kerkelijke
bijeenkomsten
aantal bezoekers bij vieringen
gemaximeerd (i.v.m. de 1,5 meter
maatregel)
volkszang mag
koren mogen zingen, maar ook met 1,5
meter afstand van elkaar (en in zigzag
opstelling). Koorrepetities zijn ook, in de
kerkruimte, ook toegestaan
koffiedrinken na de viering wordt, i.v.m. de
1,5 meter maatregel, sterk ontraden

Verdere aanscherpingen

Begin van de komende week is er weer
overleg met de overheid n.a.v. de
persconferentie van vrijdag 12 november.
De bisschoppen houden er rekening meer
dat verdere aanscherpingen wellicht nodig
zullen zijn.
Zodra er berichtgeving hierover is, zullen
wij u informeren.
Tegelijk blijft de oproep van kracht op zich
te laten vaccineren. Uitspraak van Paus
Franciscus:
"Vaccineren, dat is een daad van liefde
voor jezelf, voor onze families en
vrienden en voor alle volkeren."

Afgelaste viering in Joachim & Anna
De eucharistieviering in Joachim & Anna
op zaterdagmiddag 13 november om 16:00 uur
komt te vervallen i.v.m. uitbraak coronabesmettingen.

De inschrijftermijn voor de Doop en het Vormsel
van volwassenen en het Vormsel voor jongvolwassen wordt verlengd tot 1 januari 2022
Voor het aanmelden en voor meer informatie verwijzen wij u
naar de website van uw eigen parochie:
H. Drie-Eenheid
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
de Emmaüsgangers
St. Augustinus
St. Joris

Zondag 14 november:
vijfde Werelddag van de Armen,
‘altijd in uw midden’
Zondag 14 november viert de Rooms-Katholieke Kerk de
vijfde Werelddag van de Armen. Deze dag werd door paus
Franciscus in 2017 ingesteld met als doel aandacht te vragen
voor de armen wereldwijd. In 2021 neemt hij als uitgangspunt
voor zijn boodschap voor deze dag de volgende tekst uit het Evangelie van Marcus: ‘Armen
hebt gij altijd in uw midden’.
< 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.

