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 Het nieuwe Onze Vader
 Nieuws van de parochies / websites
 Geen mail meer ontvangen / Suggesties

Geachte mevrouw/mijnheer,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.

Het Onze Vader
wordt voortaan iets anders gebeden
Met ingang van de 1e zondag van de Advent (27 november)
zal het Onze Vader iets anders gaan klinken. Voor het
grootste deel klinkt het nog steeds vertrouwd, maar er zijn
een paar aanpassingen gemaakt die we ons nog eigen zullen
moeten maken.
De nieuwe tekst luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”
Amen.
De nieuwe versie van het Onze Vader wordt tegelijk ingevoerd in Nederland en België.
Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische
woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren.
Over de juiste versie van het gebed is decennia lang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een
speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie
één gebed gemaakt.
Wilt u er meer over lezen, lees het MMM op pagina 27
of ga naar: https://rkliturgie.nl/search/content/Onze%20Vader

Parochienieuws / -websites / Federatiemagazine
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
St. Augustinus

Emmaüsgangers

St. Joris
O.L.V. van Lourdes

Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen, klik op het logo.

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
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