Onderwerpen:

- Slechts 50 aanwezigen toegestaan bij publieke vieringen
- Registreren voor de vieringen
- Overzicht alle Kerstvieringen
- Viering woensdagavond via de livestream
- Vier Kerstmis

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Nog maar maximaal 50
aanwezigen bij publieke
vieringen voor 17:00 uur
Het is inmiddels wel bekend dat ook
deze Kerstmis niet op normale manier
gevierd kan worden. De noodzakelijke
lockdown om het coronavirus in te
dammen treft ons allen. De
bisschoppen vragen: "‘laten we zorg
hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele
samenleving".

In het kort nog een keer de aanscherpingen:
Maximaal 50 aanwezigen
Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig
aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.
Vooraf Reserveren is verplicht (zie hieronder verder)
Zang
De voorzang mag slechts door één cantor of maximaal vier zangers worden gedaan..
Ook blijven de eerdere maatregelen van kracht
Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij
verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij
klachten.

Registratieplicht vooraf bij
de Kerstvieringen

In verband met de verdere beperking
tot 50 aanwezigen bij publieke
vieringen wordt voor alle
zondagsvieringen (dus ook voor de 1e
en 2e Kerstdag) weer een
registratieplicht ingevoerd. Dit omdat
de verwachting is, dat er meer
mensen de viering(en) willen bijwonen
dan het aantal beschikbare plaatsen.

De registratieplicht geldt per direct voor alle zondagsvieringen

Registreren/Reserveren voor de vieringen, bij één van de volgende parochies:
De Emmaüsgangers
Bandeloodijk 320
Rotterdam-IJsselmonde

voor
info/registratie
klik op knop

St. Augustinus
Marijkesingel 24
Barendrecht

voor
info/registratie
klik op knop

H. Drie-Eenheid
Beukendaal 2
Rotterdam-Vreewijk

voor
info/registratie
klik op knop

O.L.V. van Lourdes
Slinge 775
Rotterdam-Pendrecht

voor
info/registratie
klik op knop

St. Joris
Hovystraat 64
Ridderkerk

Alle vieringen vervallen
i.v.m. met de lockdown

voor info klik
op knop

Overzicht van de
Kerstvieringen
Ondanks de (verder verscherpte)
coronamaatregelen vieren wij toch
zoveel mogelijk Kerstmis. Dat kan
via live-streams en beperkt (met 50
aanwezigen) ook op 1e en 2e
Kerstdag in uw eigen parochiekerk
of wellicht in een andere kerk
binnen de federatie.
< klik op de afbeelding >
voor het compete overzicht van alle vieringen binnen de federatie.

Er is ook nog een 2e Kerstdag
Er zullen helaas heel wat mensen teleurgesteld zijn omdat er
voor hun geen plek meer is om de viering van 1e Kerstdag bij
te wonen. Maar wellicht is er nog wel plek voor u op 2e
Kerstdag. Dan vieren we ook nog steeds volop Kerstmis met
het feest van de H. Familie.

St. Joris in lockdown
Het parochiebestuur van de St. Jorisparochie heeft
besloten om gedurende de lockdown de St. Joriskerk
te sluiten.
Voor het complete bericht < klik hier >

Eucharistieviering (uitsluitend) via de live-stream
Woensdagavond 22 december om 19:00 uur
< klik op de knop > om de live-stream te volgen.
< klik hier > voor het vieringboekje

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 >

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.

