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- Matthäus Passion

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 20 februari, 10:00 uur
Thema: Barmhartig, zoals uw
Vader
De woorden van Jezus vandaag zijn
bijzonder uitdagend en moeilijk. Ook
al kennen we deze uitspraken heel
goed, toch kan het voor de meesten
van ons veelal onmogelijk lijken ze
na te leven. Jezus verwijst naar de
wet van het Oude Testament en
gebruikt de uitdrukking ‘maar Ik zeg
u.’ Hier worden wij opgeroepen tot
een nieuwe manier van leven, van handelen, van reageren op onze dagelijkse, menselijke
ontmoetingen.
Leven op de nieuwe manier van Jezus, zoals in deze passage wordt beschreven, is alleen
mogelijk met Gods hulp. Zoals in Matteüs 19:26 staat, wordt ons verteld dat dit voor mensen
onmogelijk is, maar voor God is alles mogelijk. Laten we vandaag bidden om Gods genade om
daadwerkelijk lief te hebben en barmhartig te zijn in ons leven.
< klilk hier of op de afbeelding voor de live stream >
< klik hier, voor het liturgieboekje >

Versoepeling Coronamaatregelen
per 25 februari.
Nog één week geduld voordat de lintjes
wegmogen.
De Rooms-Katholieke Kerk kondigt op woensdag
16 februari versoepelingen van de
coronamaatregelen aan, die in gaan op vrijdag 25
februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland
de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben
besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.
Voor het weekend van 19/20 februari gelden nog de huidige coronaregels in de R.-K.
Kerk. De versoepelingen die de overheid vanaf vrijdag 18 februari in laat gaan
– met name het loslaten van de anderhalve meter afstand en de mondkapjesplicht
– gelden voor locaties waar een coronatoegangsbewijs getoond moet tonen.
Omdat eerder is besloten voor deelname aan vieringen geen coronatoegangsbewijs te vragen,
blijven de huidige coronaregels in de R.-K Kerk gelden tot 25 februari.
Ruimte en mogelijkheden
De bisschoppen spreken in de komende week over verdere details van de versoepelingen en
maken deze dan na 22 februari bekend aan de parochies. De bisschoppen zijn dankbaar voor
de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de parochies is getoond om het vieren ondanks
beperkingen toch mogelijk te maken. Ze weten hoeveel dit van pastorale teams,
parochiebesturen, vrijwilligers en kerkgangers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en
mogelijkheden vragen de bisschoppen nog even vol te houden, uitkijkend naar weer meer
mogelijkheden tot vieren en elkaar ontmoeten in de kerk na 25 februari.
bron: RKKERK.nl

Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans is van levensbelang voor de parochies.
Zeker in deze coronatijd kunnen wij uw financiële
ondersteuning meer dan nodig gebruiken. Doe mee!
Kijk op de website van uw eigen parochie. U kunt u uw
deelname daar ook kenbaar maken. Ook in het MMM (pagina
6) is er ruim aandacht aan besteed.

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.

