Onderwerpen:

- Palmzondag en (misschien) LIVE
- Overweging, en viering bij Palmzondag
- Vieringen bekijken, ook vanuit de St. Bavo
- Uw kerk is zondag open
- Gebed

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Palmzondag

Update inzake coronavirus.
Steeds meer mensen raken in een isolement. Ondanks alle initiatieven zijn er gewoon
mensen letterlijk (maar ook figuurlijk) alleen. Spanningen in gezinnen nemen toe omdat
we zoveel mogelijk, met zijn allen, thuis zijn. Elke afleiding, waaronder ook een korte
wandeling naar buiten, is welkom.
Wij trachten de binding met u te behouden, door o.a. de euchartistievieringen via livestreaming bij u thuis te gaan brengen.
Diverse parochies zijn op zondag een uurtje open. Dit geeft de mogelijkheid om een
kaarsje op te steken of voor een kort persoonlijk gebed. En ja, dat is gelijk een korte
wandeling en frisse neus.
Er is ruimte genoeg in de kerken om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

De Goede Week

We starten de Goede Week met Palmzondag.
En we willen dat doen met een eucharistieviering waarin de Palmtakken geweid worden.
De geweide palmtakken zullen later over de parochies worden verspreid (voor zover zij
meegedaan hebben) zodat parochianen bij de openstelling van de kerken een palmtak
kunnen meenemen.
Anders zullen de palmtakken worden bewaard totdat er weer vieringen mogelijk zijn en
dan worden uitgereikt.

Viering is (naar wij hopen) al LIVE te volgen
Er wordt hard gewerkt aan de installatie van de Kerkcamera.
Wij hopen dat dit nog lukt zodat u de viering van Palmzondag
live kunt volgen via de website van de federatie.
Mocht dit nog niet lukken, dan wordt de viering opgenomen
en zal zo snel mogelijk op de website van de federatie gezet
worden. Dan kunt u deze viering alsnog zien.
Als de live-streaming vanuit de St. Bavo nog niet werkt, en u klikt op de knop hier links, wordt u
verbonden met de live uitzending van de KRO-NCRV.
< klik op het Live-logo >

Zondag 5 april, Palmzondag
< lees de viering van de KBS, klik hier >

Overweging
Pater Urbanus Kioko

Bejubeld en verguisd
Beste mensen,
Vooraf dit:
We missen elkaar. Maar de
verantwoordelijkheid voor hen die
kwetsbaar zijn, gebiedt ons om in deze
crisistijd afstand van elkaar te houden. Maar
juist als je niet meer bij elkaar kunt zijn, ben
je misschien wel dichter bij elkaar dan ooit
(zong de Zeeuwse poprockband Bløf ooit).
Daarom stuur ik jullie deze korte overweging; om dicht bij elkaar te blijven! Om zo mogelijk nog
dichter bij elkaar te komen!
(Deze overweging is tot stand gekomen met hulp van een parochiaan.)

Het is vandaag Palmzondag. De Goede of Stille Week begint vandaag. Onder normale
omstandigheden zouden we in de viering de palmtakken wijden. En we zouden aan het einde
van de viering de kinderen uitsturen naar ouderen, naar zieken en naar hen die er alleen voor
staan. Aan hen zouden de kinderen hun zelfgemaakte palmpaasstokken overhandigen als een
groet vanuit onze geloofsgemeenschap, maar vooral ook als symbool van onze verbondenheid
in geloof met elkaar. Maar, … dit gaat allemaal niet door. Er is slechts stilte; … en veel gemis én
leegte.
De Goede Week vormt voor alle christenen op aarde het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Valt
voor ons deze toch zo bijzondere ‘week’ door de corona-crisis in het water? Beste mensen, op
die vraag zijn twee antwoorden te geven: ja en nee. Ja, want – tot grote teleurstelling van velen
– gaat deze week zonder de ons zo vertrouwde en ook geliefde kerkelijke plechtigheden voorbij.
En nee, want de leegte die wij nu voelen, is ook gevoeld door de vrouwen en leerlingen van
Jezus als ze die Paasochtend bij het lege graf aankomen. En bij het zien van dat lege graf
voorvoelen ze: ‘Hij is opgestaan; Hij is verrezen’. Leegte en verrijzenis raken verbonden met
elkaar. Het is een van onze geloofsgeheimen: vanuit leegte en gemis is met Gods
herscheppende hulp opstanding mogelijk.
Het is Palmzondag. En we herinneren ons vanuit de evangelieverhalen hoe Jezus onder luid
gejuich van zijn aanhangers Jeruzalem intrekt. De mensen jubelen en juichen. Ze zingen:
“Hosanna Zoon van David, Gezegend de Komende in de naam des Heren! Hosanna in den
hoge!”. En ze zwaaien met palmtakken. Het is een echt feestelijke intocht. Iedereen ziet het:
Jezus wordt door het volk op handen gedragen. De mensen zien in hem iemand die hen kan
bevrijden van de Romeinse onderdrukking én ze zien in hem iemand die als wonderdoener de
talloze problemen van mensen kan oplossen. Maar het levensverhaal van Jezus neemt kort
daarna een abrupte wending. Minder dan een week later wordt diezelfde Jezus door de
Romeinen wreed gekruisigd en sterft hij op Golgota.
In de Goede Week staan wij als gelovige christenen stil bij deze brute omkering: van het
verheffende ‘Hosanna’ naar de vernederende ‘kruisgang’. Velen van ons hebben in hun leven
perioden van intens verdriet en gemis doorgemaakt; ze kennen uit eigen ervaring de gang naar
Golgota. Ze weten dat je iets wat goed en mooi is soms moet loslaten. Ze weten dat iets wat
onmisbaar is, zomaar weggerukt kan worden. Ook de huidige corona-crisis maakt dat duidelijk.
Maar juist de komende Goede Week kan door deze viruscrisis voor ons extra diepgang krijgen.
Het is Palmzondag. Maar het voelt anders: de kerken zijn dicht; de scholen ook. De
economische bedrijvigheid stagneert én onze economie loopt naar verwachting ernstig averij
op. De gevolgen zullen wellicht nog jaren voelbaar zijn. Ons leven zal door corona veranderen;
maar … mogelijk straks ook ten goede. Vooralsnog draait echter alles om behoud van
gezondheid; om behoud van leven. Premier Rutte zei afgelopen week: “dit is voor Nederland de
meest ernstige crisis buiten oorlogstijd!” Met elkaar staan we in de overlevingsstand; natuurlijk
de een meer dan de ander.
Maar, … staan we wat ons spirituele leven betreft ook in de overlevingsstand. Of durven we te
vertrouwen. Durven we ons vast te klampen aan dat gebed van Jezus in de Hof van
Getsemane: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan. Maar laat het
niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt” (Mattheüs 26:39). Met dit gebed voelt Jezus
zich intens verbonden met zijn Hemelse Vader. Ineens staat hij er niet meer alleen voor; niet
langer voelt hij zich verlaten.
Maar dan, … hangend aan dat gruwelijke kruis, doodgemarteld én tot op het bot vernederd
keert bij hem dat gevoel van totale verlatenheid terug. En Jezus huilt, … hij huilt en schreeuwt
het uit: “Mijn God, mijn God, waarom heb je me verlaten!” Maar juist in die door merg en bot
gaande schreeuw brengt Jezus ook zijn doorleefde verlangen tot uitdrukking om in zijn diepste
nood Gods aanwezigheid te ervaren. En God was er! God is er; ook vandaag de dag! God is
immers nooit afwezig.
Beste mensen, iemand zei: “de
wereld lijkt wel op slot”. Maar dat
is een misverstand. De wereld is
niet op slot. Zoals Jezus de
afgeslotenheid van zijn leven met
de verrijzenis doorbrak, zo kunnen
wij ons leefwereld openbreken
naar elkaar toe. Op velerlei
manieren kunnen we – ook in
deze crisistijd – contact zoeken
met de ander, waarbij we de
opgelegde corona-regels overeind
houden. Dan wordt het – ondanks
alles – toch nog Pasen.
Pasen: die hoop op een nieuwe
wereld, waarin wij – schouder aan schouder – opkomen voor de boodschap van Jezus. Een
boodschap die, met Gods hulp, onze wereld kan ombuigen naar meer liefde, meer
gerechtigheid, meer barmhartigheid. Behoud van die hoop op zo’n nieuwe wereld wens ik u toe.
Ja, dan wordt het voor ons allen toch weer Pasen. Amen.

Vieringen Palmzondag, 5 april,
volgen op televisie / live streams
Wilt u een eucharistieviering zien of live volgen?
Dat kan. Er worden via diverse kanalen
eucharistievieringen uitgezonden, zowel op
televisie als via live streams (internet).
Hiernaast vindt u een aantal mogelijkheden.
NIEUW
Live streaming vanuit de St. Bavo: Dit is een
nieuwe mogelijkheid om de viering te volgen
vanuit de federatie.

1. Live stream vanuit
de St. Bavo (aanvang
10:00 uur)
Als dit nog niet lukt, dan
wordt u automatisch
doorgeschakeld naar de viering die
door de KRO-NCVRV wordt
uitgezonden.
De opgenomen stream (vanuit de St.
Bavo) wordt dan later op de website
gezet.
2. Palmzondagviering via KRO-NCRV
(aanvang 9:55 uur)
3. KRO-NCRV dagelijkse live stream
eucharistie en dagsluiting.

De meeste kerken in de federatie
zijn zondag open,
op de tijd van de reguliere viering
U kunt er terecht om een kaarsje op te steken,
of voor een kort moment van gebed of bezinning.
De St. Bavo is niet open tijdens de eucharistieviering (met
Palmwijding) van Palmzondag. I.v.m. de coronamaatregelen
mag dit geen publieke viering zijn. U kunt deze viering
(hopenlijk live) zien via de website van de federatie. Na afloop van de viering is de St. Bavo wel
(kort) open en kunt u ook palmtakjes ophalen. Dit met inachtneming van alle maatregelen van
de overheid op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Gebed
Eeuwige, Enige God,
in alle tijden zijn uw profeten bejubeld,
maar ook geminacht, bespot, vernederd.
Aan het begin van de Goede Week bidden wij:
Laat uw Woord,
zoals dat door Jezus is verkondigd en voorgeleefd,
in ons neerdalen.
Geef dat wij oprecht en met een open geest
vragen wie Jezus
– in momenten van goedheid en crisis –
voor ons en de wereld is.
Laat de weg die Jezus is gegaan,
raken aan ons eigen leven.
Opdat wij Hem leren kennen
en van Hem leren houden.
Bescherm ons tegen alle kwaad,
vandaag en alle dagen die u ons geeft.
Amen.
Met een hartelijke groet en sterkte voor iedereen,
Urbanus Kioko

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.

