Onderwerpen:

- Eucharistieviering Zondag 30 januari
- De versoepelingen in het kort
- Toch "bedankt voor de bloemen"
- Inleiding bisschop over synodaliteit

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 30 januari, 10:00 uur
Thema:
Ze dreven Jezus hun stad uit
Jezus is als Redder gekomen om
zijn volk te bezoeken. Hij wil het juk
van hun schouders lichten. Maar de
inspanning moet ook van het volk
komen. Hij maakt de inwoners van
Nazareth duidelijk dat het niet enkel
een zaak van toekijken is of een
spektakel van wonderen op
aanvraag. Een diepere ommekeer van het hart is noodzakelijk.
Jezus biedt genezing en steun voor ons allen. Maar ook wijzelf moeten oprecht proberen een
wending aan ons leven te geven.
< klilk hier of op de afbeelding voor de live stream >
< klik hier, voor het liturgieboekje >

Maximaal aantal aanwezigen
Het maximaal aantal aanwezigen bij een
viering wordt bepaald door de 1,5 meter
capaciteit van de kerk.
Vieringen
en kerkelijke activiteiten tot 22:00 uur
Vieringen en andere kerkelijke
bijeenkomsten (o.a. vergaderingen) zijn
tot 's avonds 22:00 uur weer mogelijk.
Vooraf reserveren is niet meer nodig (m.u.v. St. Augustinus < klik hier voor registratie > )
Koffiedringen na afloop wordt nog dringend afgeraden
Basisregels blijven van toepassing
Thuisblijven bij klachten, 1,5 meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren
en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes.
H. Communie
Bij de uitreiking van de communie wordt een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt.
Koren mogen weer repeteren en zingen in de vieringen
mits de ventilatie goed is, de 1,5 meter maatregel wordt toegepast en het koor is
zigzagopstelling staat.
< klik hier voor het volledige bericht >

Toch: "bedankt voor de bloemen"
‘De bloemen voor de paus’ zullen een doorstart
krijgen. Dat laat het bestuur van de Friezenkerk in Rome
weten naar aanleiding van vragen hierover.
Op donderdag 27 januari werd bekend dat het project
van de bloemversiering voor Pasen op het Sint
Pietersplein in de huidige organisatievorm geen
doorgang meer kan vinden. Vanuit de Friezenkerk wordt
nu ingezet op de voortgang van het project.
< lees verder >

Inleiding van bisschop Van den Hende
over synodaliteit
“Paus Franciscus zegt dat het de opdracht is voor de Kerk in
het derde millennium om synodaal te zijn, om samen op weg
te gaan.”
“De wereld waarin wij leven en waarin wij geroepen zijn
om lief te hebben en te dienen, vraagt dat de Kerk
samenwerking in alle aspecten van haar zending
versterkt.”
< lees meer >

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.

