Onderwerpen:

- Een zondag om blij van te worden.
- Jom ha Sjoa-dienst

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

Een zondag om blij van te worden, de
zondag van de Emmaüsgangers

Het refrein van een lied (over de
Emmaüsgangers) luidt:
Hij breekt met ons zijn brood
en deelt met ons zijn wijn;
en wij geloven weer in beet’re tijden.
Wij leven in de hoop, dat Hij het zal zijn,
die ons heel zijn volk zal bevrijden.
Dit refrein is in deze bijzondere tijd helemaal van
toepassing. Wij hopen van deze coronacrisis
bevrijd te worden. Maar we kunnen ook zelf voor een stukje bevrijding zorgen. Vandaag zag ik
dingen waarvan ik blij werd, waar hoop en verbondenheid uit spraken.
In de kerk van de Emmaüsgangers waren er
mensen die keken (op een grote televisie)
naar de live-streaming vanuit de St. Bavo.
Eén van de aanwezigen maakte de
opmerking: "wij kunnen kijken (vanuit onze
federatie) naar een mis met vijf heren".

In de St. Augustinus
werden kerkgangers
verrast met passend
pianospel. Dat geeft
ook een hele
bijzondere en warme
sfeer. Mooie
meditatieve muziek
die de devotie
bevordert.

In de H. Kruisvindingkerk,
heerste een serene rust. Op
de achtergrond hoorde je
zacht geestelijke gezangen
klinken. De Paaskaars
brandde en ook hier vonden
mensen de weg naar de
kerk.

En dan vanuit de St. Bavo de Live-stream
van de viering.
Al dit soort initiatieven en
activiteiten maakt mensen blij.
Ja er is hoop op een toekomst met
levende parochiegemeenschappen.
Wij geloven weer in betere tijden!

Jom ha Sjoa-dienst

Uitzending op TV Rijnmond,
zondag 26 april
< klik op de afbeelding rechts om
de stream te bekijken >
Al meer dan vijfendertig jaar wordt in
Rotterdam, in de Laurenskerk,
jaarlijks een Sjoa herdenkingsdienst
gehouden. De diensten worden
georganiseerd door het “Sjoa
beraad”, een groep die bestaat uit
betrokken leken en pastores/
predikanten en leden van de Joodse
gemeenschap, ooit gestart vanuit een
verbinding van de Raad van kerken in
Rotterdam met de Joodse gemeenschap in Rotterdam. Het initiatief werd daartoe genomen door
ds. Huib van der Steen.
Deze dienst vindt plaats rondom de wereldwijde herdenking van de vernietiging van de Joden in
de tweede wereldoorlog. Tijdens de dienst gedenken we dat vele joden uit Rotterdam zijn
weggevoerd en zijn vermoord. Én we gedenken de slachtoffers van huidige conflicten in de
wereld. We hadden heel graag nu, 75 jaar na de bevrijding extra aandacht aan deze herdenking
willen geven. We hadden al een aantal jongeren bereid gevonden om mee te werken. Maar nu er
geen samenkomsten meer mogen plaatsvinden is het Sjoa-beraad dankbaar dat de dienst is
opgenomen en wordt uitgezonden.
namens het Sjoa beraad,
Marianne Gijbels

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.

