Onderwerpen:

- De Kersttijd is nog niet voorbij
- Registreren voor de vieringen
- Vieringen rond oud- en nieuwjaar
- Nieuwjaarsreceptie

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

De Kersttijd is nog niet voorbij
De liturgische Kersttijd duurt langer dan door de
meeste mensen wordt gedacht. Meestal wordt
gedacht dat de Kersttijd eindigt met het feest van de
Openbaring van de Heer (Driekoningen).
Begin en einde
De Kersttijd volgt op de Advent en begint op de vooravond
van Kerstmis. Ze eindigt op de avond van de eerste zondag
na 6 januari. De eerste acht dagen van de Kersttijd vormen
het zogeheten Kerstoctaaf.
Drie hoogfeesten
De Kersttijd kent drie hoogfeesten: Kerstmis op 25 december, Heilige Maria Moeder van God op
1 januari en Epifanie op 6 januari. Ook heeft ze vijf feesten: Sint Stefanus, Sint-Jan, Onnozele
Kinderen, Heilige Familie en het laatste feest de Doop des Heren.
bron: www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/kersttijd

Vooraf registreren/aanmelden voor het
bijwonen van zondagsvieringen
In verband met de verdere beperking tot 50 aanwezigen bij
publieke vieringen is voor alle zondagsvieringen, en soms
andere vieringen, weer een registratieplicht ingevoerd. Dit
omdat de verwachting is, dat er meer mensen de viering(en)
willen bijwonen dan het aantal beschikbare plaatsen.

Registreren/Reserveren voor de vieringen, bij één van de volgende parochies:
De Emmaüsgangers
Bandeloodijk 320
Rotterdam-IJsselmonde
St. Augustinus
Marijkesingel 24
Barendrecht

Voor vrijdag 31-dec, 15:00 uur
Voor zondag 2-jan, 10:00 uur

H. Drie-Eenheid
Beukendaal 2
Rotterdam-Vreewijk
O.L.V. van Lourdes
Slinge 775
Rotterdam-Pendrecht
St. Joris
Hovystraat 64
Ridderkerk

Voor zondag 2-jan, 10:00 uur

Voor zondag 2-jan, 10:00 uur

Voor zondag 2-jan, 10:00 uur

Alle vieringen vervallen
i.v.m. met de lockdown
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Overzicht van de Oud- en
Nieuwvieringen
< klik op de afbeelding >
voor het compete overzicht van de
vieiringen rond Oud- en Nieuwjaar.

Géén Nieuwjaarsrecepties
Hoe spijtig het ook is, maar de traditionale Nieuwjaarsrecepties (op 2 of
9 januari) na de zondagsviering, zitten er helaas niet in. Binnen de
bestaande coronamaatregelen is het niet verantwoord om een
Nieuwjaarsreceptie te organiseren.

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.

