Onderwerpen:

- Eucharistieviering Zondag 9 januari, 10:00 uur
- Registreren voor vieringen
- Week van gebed voor eenheid

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 9 januari, 10:00 uur
Doop van de Heer
Thema: Zeg 'ja' tegen God
< klik hier > voor het liturgieboekje
De lezing van vandaag schenkt ons de gelegenheid na te denken over ons eigen doopsel. Het
is namelijk niet iets uit een ver verleden - het is het begin van een levenslange weg. Het is het
begin van een groeiproces als lid van het Lichaam van Christus.
Onze doopsel is in essentie een ervaring van gemeenschap. Het roept op tot actieve deelname
in het leven van de Kerk, het is niet zomaar een passief lidmaatschap. Misschien kunnen we
hier de woorden laten klinken die John F. Kennedy uitsprak in zijn inaugurale rede: ‘Vraag niet
wat de Kerk voor jou kan doen, maar wat jij voor de Kerk kan doen.’

Aanmelden voor
de viering van zondag 16 januari
In verband met de beperking tot 50 aanwezigen is er voor alle
zondagsvieringen een registratieplicht.

Registreren/Reserveren
voor de vieringen, bij één
van de volgende parochies:

St. Augustinus
voor info/registratie
klik op knop

H. Drie-Eenheid
voor info/registratie
klik op knop

O.L.V. van Lourdes
voor info/registratie
klik op knop

De Emmaüsgangers
voor info/registratie
klik op knop

St. Joris: geen vieringen
tijdens lockdown
voor info klik op knop

Week van gebed voor eenheid
16 t/ 23 januari
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van
christenen 2022 staan christenen vanuit de hele
wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat
schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.
Het thema voor de komende gebedsweek luidt
‘Licht in het duister’.

St. Augustinus, Barendrecht
Oecumenische dienst zondag 16 januari
in de Bethelkerk, 10:00 uur
Bij de start van de jaarlijkse week van gebed voor de
eenheid, zal een oecumenische dienst plaatsvinden
met de protestantse kerken in Barendrecht rond het
thema ‘Licht in het duister’.
Kerken uit het Midden-Oosten kozen dit thema, geïnspireerd op de evangelielezing uit Mattheus
waarin wordt verteld dat wijzen een bijzondere ster zagen, die zij besloten te volgden totdat zij
Jezus vonden. Als Christenen worden we opgeroepen om als die ster te zijn.
Door verdeeldheid is het echter vaak moeilijk om zelf een licht in de duisternis te zijn. Daarom
willen we in deze viering samen bidden om eenheid en op zoek gaan naar Christus die het licht
van de wereld is.
Voorgangers bij deze dienst zijn pater Urbanus en dominee Marianne Moerland.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze dienst in de Augustinusparochie te laten
plaatsvinden. Echter, in het licht van de huidige coronamaatregelen is besloten om deze te
verplaatsen naar de Bethelkerk, omdat daar meer ruimte beschikbaar is en omdat de dienst dan
ook digitaal gevolgd kan worden via Bethelkerk Barendrecht - YouTube. De viering begint om
10:00 uur.
Woord- en Communieviering in de St. Augustinus, 10:30 uur
In de Augustinusparochie zal nu om 10:30 uur een Woord- en Communieviering zijn rondom
hetzelfde thema. Desiree van der Hijden zal in deze viering voorgaan.
Wij verzoeken u zich vooraf aan te melden als u bij de oecumenische dienst of bij viering in de
St. Augustinus aanwezig wil zijn: < klik hier op de knop bij registreren > .
Onder voorbehoud
Deze berichtgeving is onder voorbehoud van de op 16 januari geldende coronamaatregelen,
Houdt u de berichtgeving in de gaten.

Emmaüsgangers, IJsselmonde
Oecumenische dienst vrijdag 21 januari, 10:00 uur
Naast de wens om Vrede en Verzoening klinkt de roep om Verbinding, Samenwerking en
Eenheid.
De kerken van Rotterdam-IJsselmonde willen gezamenlijk zoeken naar wat ons verbindt in de
Week van de Eenheid. Wij nodigen u uit de Oecumenische dienst op vrijdag 21 januari bij te
wonen.
RK Gedachteniskerk “Vrede en Verzoening”
Vrijdag 21 januari om 10:00 uur
Reijerdijk 67, kerkingang Bandeloodijk
Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee met een praatje in de kerkzaal, als de
Coronaregels het toelaten. De deur van de kerk is open om 9:30 uur.
U bent van harte welkom.

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.

