Onderwerpen:

- Paastriduüm 1: Witte Donderdag en Goede Vrijdag
- Vieringen zijn Live te volgen.
- Overweging bij Witte Donderdag
- Voedselbanken
- Toelichtig bij Goede Vrijdag
- Overzicht vieringen via streaming/tv
- Uw kerk is Goede Vrijdag en Paasmorgen open

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

Paastriduüm

Update inzake coronavirus.
De vieringen tijdens het Paastriduüm vormen de kern van ons geloof. Helaas gelden
hiervoor nog steeds alle strikte maatregelen die door de Nederlandse bisschoppen zijn
afgekondigd en de Vaticaanse decreet (Ten tijde van Covid-19 (II)).

In het kort komt dat neer op:
Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren
Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke
bedienaren, zonder de deelname van andere gelovigen, met in achtneming van alle
strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent ook dat
de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de
voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het
delen van de communie onveilig kan zijn.
Aangezien de datum van Pasen niet verplaatst kan worden, mogen bisschoppen en
priesters – in de landen die door de ziekte zijn getroffen en waar beperkingen zijn
opgelegd met betrekking tot het samenkomen en het verkeer van personen – de riten van
de Goede Week vieren zonder de aanwezigheid van het volk en op een geschikte plaats,
waarbij concelebratie wordt vermeden en het teken van de vrede achterwege wordt
gelaten.

Kerk open op Goede Vrijdag

Normaal wordt op Goede Vrijdag om 15:00 uu de Kruisweg gebeden en is er de
mogelijkheid tot bloemenhulde. De Kruisweg zal niet worden gebeden
daarvoor wordt o.a. verwezen naaar de kruiswegmeditatie van bisschop Van den Hende.
Wel is de kerk (in een aantal parochies) open voor een kort persoonlijk gebed en/of het
opsteken van een kaarsje en is het brengen van een bloemenhulde toegestaan.

De vieringen zijn LIVE te volgen

< klik hier om de (live)stream te bekijken >
De vieringen van het Paastriduüm zijn (vanuit de St. Bavokerk)
allemaal live te volgen via de Kerkcamera die deze week in
gebruik is genomen.
Wij willen u er dringend op wijzen om NIET naar deze
vieringen toe te komen. Het zijn besloten vieringen met
alleen de strikt noodzakelijke bedienaren.
Naast de live-streaming vanuit de St. Bavo, zijn er nog meer keuzemogelijkheden om een
vieringen te volgen. Zie verderop voor de andere keuzemogelijkheden.

Witte Donderdag, 9 april
< lees de viering, klik hier >
Lezingen: Ex 12: 1-8, 11-14 ; Ps 116; 1
Kor 11: 23-26; Joh 13:1-15/ Mat 26: 30, 36-46
Afbeelding: Dirk Bouts (1410 - 1475): “Het Laatste
Avondmaal” (middenpaneel van het altaarstuk in de
Sint-Pieterskerk te Leuven).

Overweging bij Witte
Donderdag
Pater Urbanus Kioko
Beste mensen,
Juist in de Goede Week missen we de mensen
om ons heen. Vooral ook de mensen met wie
we die hechte parochiegemeenschap vormen,
waarop we terecht zo trots zijn. Juist in de
Goede Week komt de rijkdom van onze
christelijke rituelen, verankerd in de ons zo vertrouwde Bijbelverhalen, tot uitdrukking. Maar het gaat
natuurlijk niet alleen om die rituelen en verhalen. Nog belangrijker is wat die rituelen en verhalen met
ons doen. Komt Jezus én komen zijn idealen in ons opnieuw tot leven?
Witte Donderdag. In onderstaande korte overweging staat het Paasmaal van Jezus en zijn leerlingen
én de voetwassing centraal. Ook deze overweging is met hulp van een parochiaan tot stand gekomen.
Beste mensen, we staan aan het begin van de jaarlijks terugkerende, driedaagse Paasperiode waarin
we het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus herdenken. Vandaag, Witte Donderdag, herinneren
we ons dat Jezus – overeenkomstig de Joodse traditie – met zijn leerlingen het Paasmaal gebruikt. Dat
Joodse Paasfeest stond en staat nog steeds in het teken van de verhalen over de uittocht van de
Joden uit Egypte. Pasen is het grootste en belangrijkste bevrijdingsfeest van de Joden. Maar in de loop
van de tijd kreeg dit Joodse Paasfeest geleidelijk een diepere betekenis. Het ging niet meer alleen om
het herdenken en vieren van de bevrijding van de Egyptische dwingelandij, terreur en onderdrukking.
Meer centraal kwam te staan: bevrijding van het kwaad in de mens zelf. De mens, die moet opstaan en
opnieuw tot leven moet komen; bevrijd van gevoelens van angst en verdriet; bevrijd van zorgen en
onzekerheden.

Sieger Köder (1925-2015); “De voetwassing”;
de Duitse priester/kunstenaar
Köder vervaardigde dit schilderij
als onderdeel van een “Kruisweg”..
In de geest van deze betekenis van het Joodse Paasfeest
zit Jezus met zijn leerlingen aan tafel. Maar dan staat
Jezus ineens op van tafel. Hij legt zijn bovenkleding af,
omgordt zich met een linnen doek en begint de voeten
van de leerlingen te wassen, waarna hij de gewassen
voeten met de linnen doek afdroogt. De leerlingen van
Jezus weten niet wat hen overkomt. Jezus was immers
hun leider, hun heer en leermeester. De voeten werden in
die tijd – mensen droegen sandalen en de wegen waren
stoffig – voor de aanvang van de maaltijd gewassen door
bedienden en slaven. En nu doet Jezus dat. Dat is de
wereld op kop. Vooral Petrus reageert verbijsterd, maar
legt zich er uiteindelijk bij neer.
Als ze weer aan tafel zitten, maakt Jezus duidelijk wat hij
met deze voetwassing wil zeggen. Hij wil duidelijk maken
dat, waar hij de voeten van zijn leerlingen wast, zij – en
dus ook wij – de voeten van elkaar moeten wassen. Dat wil zeggen: wij moeten bereid zijn elkaar in
nederigheid te dienen. We mogen niet, vervult van eigenwaan, neerkijken op anderen. We mogen de
ander niet in de steek laten. We moeten in liefde de zorg voor anderen op ons nemen.
Zorgen voor anderen: hoe actueel in deze corona-tijd; in deze “1,5 m – samenleving”. We zien op TV
en in de kranten hoe velen zich in deze crisistijd, soms met voorbijgaan aan besmettingsrisico’s,
anderen helpen en bijstaan; tot aan het stervensuur toe. Maar zorgen voor anderen kan op veel
manieren. Ook door bijvoorbeeld te doen wat de regering van ons vraagt om de corona-pandemie een
halt toe te roepen.
Beste mensen, we moeten in deze corona-tijd veel laten, maar we kunnen ook veel doen. We kunnen
altijd de telefoon pakken en vrienden, kennissen en buren bellen. We kunnen een extra emailbericht
sturen naar iemand die er alleen voor staat. De “Blote Voeters” gaan ons hierin voor. Misschien merkt u
er de komende dagen iets van.
En we kunnen in woord en daad denken aan de zwaksten in onze samenleving. Bijvoorbeeld aan hen
die voor hun etenswaren zijn aangewezen op de Voedselbank. Vergeet hen alstublieft niet! Ze hebben
het in deze tijd bijzonder moeilijk. Die hulp – in de vorm van etenswaren of een geldelijke schenking – is
een mooie, eigentijdse vorm van elkaar de voeten wassen! Jezus heeft het ons voorgedaan. Laten wij
hem op weg naar Pasen volgen. Amen.

Goede Vrijdag
Toelichting bij de Kruisweg
Pater Cyril Inam
De kruisweg wordt traditioneel om 15:00 uur gebeden. Volgens de
overlevering zou dit het tijdstip zijn dat Jezus aan het kruis stierf.
Helaas zal dit jaar de Kruisweg niet gebeden kunnen worden i.v.m.
het coronavirus. In de bijlage vindt u een beschrijving van de
Kruisweg, zodat u die persoonlijk kan "langslopen". Ook de
kruiswegmeditatie van bisschop Van den Hende is meer dan de
moeite waard om te bekijken.
< klik hier om de toelichting te lezen >
Ook zullen de meesten kerken binnen de federatie open zijn voor
een kaarsje en persoonlijk gebed. Ook kunt u bloemen meenemen
voor de bloemenhulde.

Goede Vrijdag, Passieviering
Hier vindt u de link naar de viering van Goede Vrijdag. Deze kunt u via de live-stream (om 19:00 uur)
volgen.
< lees de viering, klik hier >

Vieringen Paastriduüm
zijn te 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. < klik hier voor de (live)stream
vanuit de St. Bavo >
Witte Donderdag, 9 april: 19:00 uur
Goede Vrijdag, 10 april: 19:00 uur
Paaswake,
11 april: 21:00 uur
Pasen,
12 april: 10:00 uur
2. Live streams vanuit het bisdom
Witte Donderdag, 9 april: 19:00 uur
Goede Vrijdag, Kruiswegmeditatie (al
beschikbaar)
Goede Vrijdag, 10 april: 19:00 uur
Paaswake,
11 april: 21:00 uur
3. Op de tv NPO2
Goede Vrijdag, 10 april: 15:00 uur
Paaswake,
11 april: 23:15 uur
Pasen
12 april: 11:00 uur
4. KRO-NCRV dagelijkse live stream.

De meeste kerken in de federatie
zijn op Goede Vrijdag en op Paasmorgen open.
U kunt er terecht om een kaarsje op te steken,
of voor een kort moment van gebed of bezinning
en op Goede Vrijdag bloemen brengen.
Hieronder vindt u de dagen en tijden van openstelling.
Dit met inachtneming van alle maatregelen van de overheid
op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.
Voor de goede orde: de St. Bavo is niet open tijdens de vieringen. I.v.m. de
coronamaatregelen zijn dit geen publieke vieringen. U kunt de vieringen live zien via de website
van de federatie.

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.

