Onderwerpen:

- Viering zondag 12 december 2021
- Corona info 1: maatregelen
- Corona info 2: vooraf registreren bij St. Augustinus
- Vier Kerstmis
- MMM samen met Tussenbeide

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 december, 10:00 uur
3e Zondag van de Advent
Viering via de live-stream < klik op de afbeelding >
Thema: Verheugt u, de Heer is nabij
De lezing gaat opnieuw over Johannes de Doper en onze taak de boodschap te verspreiden.
Als christen, of je nu ongelovig, gelovig of priester bent, word je geroepen om mensen in nauw
contact te brengen met Jezus, en bij hen een ommekeer teweeg te brengen die echte vreugde
en geluk brengt in hun leven.
Jezus heeft onze medewerking nodig bij deze opdracht. Hij werkt doorheen ouders,
leerkrachten, ministers en iedereen die geroepen wordt om anderen te vormen. Neem even de
tijd om na te denken over de vraag ‘Hoe kan ik zelf ook meewerken aan de opdracht van
Jezus?’
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie
Géén vieringen en andere kerkelijke
activiteiten na 17:00 uur. Dit geldt
ook voor Kerstmis
De meesten van u zijn inmiddels op de
hoogte van de verscherpte maatregelen. Toch
is het goed om te vertellen dat ondanks de
beperkingen wij zoveel mogelijk toch Kerstmis
proberen te vieren. Dat kan via live
streams en beperkt ook op 1e en 2e
Kerstdag in uw eigen parochiekerk.
< 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 >

Het Kerstnummer van het MMM
(Maria Magdalena Magazine) wordt,
tezamen met het bisdomblad
Tussenbeide, eind volgende week bij
u thuis bezorgd.

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.

