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Beste parochianen,
 

Met veel plezier bieden wij de 2e 
 
editie aan van de digitale nieuwsbrief vanuit de parochie.

In deze brief houden wij u op de hoogte van wat er gebeurt in uw parochie. Nu wij al een
tijd niet meer samen kunnen komen om Eucharistie te vieren en andere bezigheden
binnen de parochie stilliggen is communicatie erg belangrijk. 
 
Gooi TV
Met Gooi TV is afgesproken dat zij uitzenden:

op 1ste Pinksterdag om 11.30 uur op de lokale zender Gooi TV.  Dit
tijdstip is anders dan gecommuniceerd in de vorige nieuwsbrief.

Deze Eucharistie is opgenomen in de Mariakerk met voorgangers: pastoor
Carlos Fabril en Diaken Mikel Palic.

Het boekje voor de viering van 1ste Pinksterdag kunt u door hier te klikken
openen.
Uiteraard is het liturgieboekje op de website geplaatst zodat u thuis mee kunt
bidden en zingen.

De Mariakerk is i.v.m. de uitzending op Gooi TV op 1ste Pinksterdag niet
geopend.
U vindt Gooi TV op de volgende kanalen:
Ziggo Digitaal kanaal 41 / Ziggo Analoog kanaal 45 / KPN digitaal kanaal 1432
Gooi TV is ook via Youtube te bekijken (ook achteraf)
Met Gooi TV zijn we nog in overleg of op 28 juni nog een viering vanuit onze
kerken uitgezonden kan worden. Ons verzoek was 7 juni Feest van de Heilige
Drieëenheid, maar helaas heeft Gooi TV niet genoeg mankracht om dit te
realiseren. Wat had dat mooi geweest!
Wij zijn de initiatief nemers dankbaar dat zij in hele korte tijd dit mogelijk
hebben weten te maken!
 

 

Overweging:
 

Buigzaam zijn 
Bomen lijken veel steviger dan het wilde riet. Maar als het hevig stormt raken sommige
bomen ontworteld. Riet buigt mee met de harde wind, blijft stevig in de grond geworteld en
veert weer terug zodra de storm gaat gaan liggen. Als je buigzaam gebogen, ben je
krachtig. Als je je vastklamp aan je positie, als je niet een beetje heen en weer wilt
bewegen met wat anderen bedenken van ondernemen, dan loop je het risico dat je
afknapt. Buigzaam zijn als riet, betekent niet dat je een slapjanus bent gebogen, je kunt
best wat meebewegen met de tijdgeest terwijl je stevig in de aarde geworteld blijft.Als je de
manier van denken en leven zonder humor en met starre veroorzaakt te lijf gaat, loop je
erop stuk en wordt je een verbitterd mens. Wees buigzaam en toch stevig geworteld. 
Uit: 'Brood voor onderweg' door Henri Nouwen

Oproep:
Het Nieuws Bulletin wordt gewaardeerd en we hebben veel positieve reacties ontvangen.
In twee weken hebben er zich meer dan 120 parochianen aangemeld. Een mooi aantal,
maar nog maar een deel van onze regelmatige kerkgangers en een fractie van de
katholieken in Bussum / Naarden. Wij blijven u dus vragen in uw omgeving mensen te
attenderen op deze informatiebron! 
Hoort zegt het Voort, willen jullie allemaal deze nieuwsbrief onder de aandacht brengen
van alle parochianen en als die parochiaan de nieuwsbrief wil ontvangen hij / zij een mail
stuurt aan:

 secretariaat@h-drieeenheid.nl
met daarin de tekst:

“Ja, ik wil graag op dit emailadres de parochienieuwsbrief ontvangen”
 
 

Kerken weer open vanaf 1 juli! 
Goed nieuws! Vanaf 1 juli kunnen we weer gaan vieren in onze kerken. Weliswaar onder
strenge Coronaregels, maar we kijken er naar uit! 
Wat dat betekent voor de kerkgangers zal via dit Nieuws Bulletin, via de website èn via
Klankkleur worden uitgelegd; zoals aanmelden verplicht, aantal toegestane bezoekers,
geen toiletbezoek, ed
De Klankkleur zal om die reden twee weken eerder worden verspreid dan oorspronkelijk
was gepland. Wij houden u op de hoogte.
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