Onderwerpen:

- Viering zondag 5 december 2021
- Corona info 1
- Corona info 2: vooraf registreren bij St. Augustinus
- VierKerstmis
- Reliek van Sint Nicolaas gaat naar de Nicolaasbasiliek

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 28 november, 10:00 uur
2e Zondag van de Advent
Viering via de live-stream < klik op de afbeelding >
Thema: Met Barmhartigheid omgeven
Wij worden altijd uitgenodigd om ons open te stellen voor verdere bekering, voor een steeds
diepere verandering van hart, voor een intensiever luisteren naar wat Jezus van ons vraagt:
‘Heer, wat wilt u dat ik doe, dat ik ben?’
Onze eigen rol is niet anders dan die van Johannes de Doper. Net als hij heeft ieder van ons de
opdracht om de geest van Christus en zijn boodschap van hoop, liefde, vrijheid en vrede aan
anderen over te brengen. Om mensen te helpen hun dalen te vullen en hun ruwe paden te
effenen. Een woord van bevestiging, bemoediging en zelfs een eenvoudige glimlach kunnen
wonderen verrichten.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

In verband met de huidige ontwikkelingen
op het gebied van de coronapandemie
worden in de R.-K. Kerk voorlopig na 17.00
uur geen vieringen gehouden en dit geldt
ook voor Kerstmis. Ook andere kerkelijke
bijeenkomsten, bijvoorbeeld
catechesebijeenkomsten, koorepetities of
parochiebestuursvergaderingen, zijn
voorlopig niet toegestaan
De eerdere maatregelen die al waren
ingevoerd blijven onverminderd van kracht.
< lees het complete bericht >

Registratieplicht vooraf bij
St. Augustinus Barendrecht

In verband met de grootte van het
kerkgebouw is er met ingang van zondag 5
december weer registratieplicht voor de
Augustinuskerk.
Registreren, vooraf,
kan bij Marianne de Jong.
per telefoon: 06-37557706

VierKerstmis.nl nu online:
oproep om Kerstmis te vieren ook al
gelden opnieuw coronamaatregelen
VierKerstmis.nl biedt inspiratie voor en over het
samen vieren van Kerstmis en wil ook in 2021
mensen helpen om de site van de eigen parochie te
vinden. Op die parochiesite kunnen bezoekers op het
vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen
zijn en of er eventueel nog beperkingen of
maatregelen gelden om aanwezig te kunnen zijn.
< lees verder >

Reliek van Sint-Nicolaas
krijgt op 5 december vaste
plek in de Nicolaasbasiliek
van Amsterdam
(start van een heel Nicolaasjaar)

Een reliek van Sint-Nicolaas, bisschop
van Myra, wordt op 5 december 2021
bijgezet in de basiliek van de Heilige Nicolaas, tegenover het Centraal Station in Amsterdam.
De plechtige, gezongen mis bij deze gelegenheid met mgr. Hendriks, bisschop van HaarlemAmsterdam, begint om 10.30 uur en is ook te volgen via een livestream:
www.nicolaas-parochie.nl
Het reliek is een cadeau aan de bevolking van Amsterdam van de Abdij van Egmond. Daar
gingen de paters Benedictijnen na dat dit onderwerp van bijzondere verering al zo’n duizend
jaar in hun bezit is. In de hoofdstad wordt nog geen reliek van stadspatroon Sint-Nicolaas
vereerd. Op zijn eigen feestdag krijgt hij nu een plek in de stad. Vorig jaar werd deze overdracht
afgelast, nu gaat deze gebeurtenis door met inachtneming van de actuele corona-voorschriften.
Nicolaasjaar.
< lees verder >

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.

