Onderwerpen:

- 4e Zondag van Pasen, viering via live-streaming
- Overweging
- Meimaand:
- Mariamaand
- Herdenkingsmaand
- Uw kerk is open
- Misintenties
- Bisschop op bezoek

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

Live-streaming
op zondag 3 mei om 10:00 uur
de Goede Herder
Ook de komende zondag is wordt er weer een
eucharistieviering via de Live-streaming
uitgezonden.
Om deze te volgen < klik links op de afbeelding >.

Meelezen van de eucharistieviering
De complete viering is mee te lezen met het boekje.
< Open hier het boekje, om mee te lezen >

de Goede Herder
Urbanus Kioko

Hand. 2,14a.36-41 Ps. 23
1 Petr. 2,20b-25 Joh. 10,1-10
Lieve mensen
In de aanloop naar Koningsdag werd
door het Jeugdjournaal aan een
jongen van een jaar of tien een vraag
gesteld over onze koning. En de
jongen antwoordde: “onze koning is
de baas van Nederland.” Er volgde
een uitleg dat de koning het in Nederland niet voor het zeggen heeft, maar dat onze koning voor
de Nederlanders – of we nu uitgesproken koningsgezind zijn of niet – het belangrijkste symbool is
van onze eenheid én onderlinge verbondenheid. En er werd nog aan toegevoegd dat de koning
vooral in moeilijke tijden zorgt voor troost en bemoediging. Daarom vieren we Koningsdag graag
ook zo uitbundig.
Maar hoe anders was het dit jaar. Het ceremoniële bezoek van het koninklijk gezin aan Maastricht
ging niet door; de vrijmarkten gingen niet door; de muziekfestivals gingen niet door. En toch, …
toch hebben we ook dit jaar Koningsdag gevierd. Weliswaar op een andere manier, maar als
Nederlanders hebben onze nationale eenheid onderstreept. De koning ging ons daarin voor.
(PS: ook deze overweging is met hulp van een parochiaan tot stand gekomen.)
In de evangelielezing van vandaag horen we Jezus zeggen: “Ik ben de goede herder. Een goede
herder geeft zijn leven voor zijn schapen.” In de huidige coronacrisis – met al zijn slachtoffers –
klampen we ons graag vast aan het beeld van ‘De Goede Herder’. We zoeken zijn liefde,
bescherming en troost.
Die liefde en troost zouden we vandaag bij voorkeur samen zoeken in onze eigen parochiekerk;
met mensen om ons heen die we kennen. Maar zoals we Koningsdag thuis moesten vieren, zo
moeten we voorlopig de zondagvieringen in onze eigen kerk missen. Maar ook thuis kunnen we
de liefde en troost van de ‘De Goede Herder’ delen met anderen.
Juist in moeilijke tijden zoeken mensen naar iemand die hen kan behoeden; iemand die
beschutting kan bieden. In die beschutting ontstaat immers ruimte om te groeien in vertrouwen, in
moed, in hoop, in liefde. We weten het: niets is meer helend voor de ziel dan het met elkaar delen
van liefde. Liefde breekt mensen naar elkaar toe open. Jezus begreep dit als geen ander. Daarom
vertelt hij de mensen over ‘De Goede Herder’, die zijn schapen één voor één bij hun naam noemt
om ze daarna door de staldeur naar buiten te leiden. En eenmaal buiten trekt hij voor hen uit. En
de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem (her-)kennen.
Jezus volgt hier een in zijn tijd gangbaar beeld van de maatschappelijke verhoudingen tussen de
gezagsdragers en het volk. Met het beeld, waarin de schapen de herder volgen, werd benadrukt
dat het volk een bijna onvoorwaardelijk vertrouwen moest hebben in de leiders én de leiders
moesten zich bewust zijn van hun grote verantwoordelijkheid, want het volk was immers in menig
opzicht – vooral voor lijfsbehoud – van hen afhankelijk.
Die verhoudingen zijn in de loop van de tijd echter ingrijpend veranderd. We dragen nu liever een
ander, meer modern en democratisch beeld uit van een goede herder. Een goede herder weet
immers wanneer hij voor de kudde uit moet lopen, maar een goede herder weet vooral ook
wanneer hij de schapen moet volgen. Ook in de praktijk loopt een herder vrijwel de hele dag
achter de schapen aan. De schapen weten immers – beter nog dan de herder – waar voedsel en
water is te vinden. Maar als de avond valt, loopt de herder naar de stal en de schapen volgen
hem. Ze volgen hem zolang ze hem vertrouwen. Ze volgen hem niet meer als ze zijn stem niet
meer herkennen. En ze volgen hem niet als hij in alles de baas wil spelen. In die zin is koning
Willem Alexander voor de Nederlanders een goede herder.
Maar aan het beeld van ‘De Goede Herder’ is, zeker in deze tijd, nog iets toe te voegen. Meer en
meer zijn we ervan doordrongen geraakt dat we goede herders kunnen en moeten zijn voor
elkaar. In Nederland hebben we, in vergelijking met veel andere landen, goede sociale en
medische voorzieningen. En toch vallen er ook in Nederland mensen tussen de wal en het schip.
We hoeven slechts te denken aan de talloze dak- en thuislozen. En de voedselbanken zijn tot
onze nationale schande voor te velen in de loop van de tijd volstrekt onmisbaar geworden. Met
alle welvaart die we na de Tweede Wereldoorlog met elkaar hebben opgebouwd, vallen er
slachtoffers. Ook nu weer in deze corona-crisis. Als ‘goede herders’ kunnen we echter ons
steentje bijdragen om dit maatschappelijk leed te verzachten.
Morgen, 4 mei, herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog; maar we herdenken
nu – zoveel jaren later – graag alle slachtoffers van geweld en noodlot. En we hopen dat er een
tijd aanbreekt dat iedereen voluit tot zijn recht mag én kan komen; dat volkeren in vrede met
elkaar kunnen leven; dat er aan godsdienstoorlogen een einde komt; dat elke vorm van mentale
of fysieke mishandeling of geweld wordt afgewezen.
En overmorgen, 5 mei, herdenken én vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Aan de
gewelddadige onderdrukking van het Nederlandse volk door de nazi-bezetters kwam toen een
einde. Bevrijdingsdag markeert daarmee voor ons de laatste dag van de Tweede Wereldoorlog.
Maar het markeert vooral ook de eerste dag van een periode van vrede en vrijheid. Nu, zoveel
jaren later, is Bevrijdingsdag als nationale feestdag geleidelijk meer en meer een vredesfeest
geworden; een feest waarin we – vooral voor de generaties die de oorlog niet hebben gemaakt –
de betekenis en het grote belang van vrede en vrijheid uitdragen.
Maar, lieve mensen, door de coronacrisis zal dit jaar de Dodenherdenking nog stiller zijn dan
anders én de viering van “75 jaar Bevrijding” kan niet uitbundig; ingetogenheid is op zijn plaats.
Natuurlijk is dat enerzijds jammer, maar anderzijds mogen we meer nog dan in andere jaren in
onszelf afdalen, om dan te ontdekken dat we er – geheel in lijn met de bevrijdingsverhalen in het
Oude Testament – op mogen vertrouwen dat er altijd weer betere tijden komen. We zijn dus niet
in een apocalyptische droom terecht gekomen. De betere tijden komen er; vooral als wij ons voor
anderen gedragen al een goede herder. Wij, priesters en lekenvoorgangers, hopen jullie daarin
voor te mogen gaan.
Ik ben in gedachten bij jullie.

Meimaand
De meimaand is altijd een bijzondere maand
want er gebeurt altijd heel veel. Zo wordt meestal
de 1e H. Communie gevierd, we vieren
Hemelvaart en Pinksteren. Maar we vieren ook
Moederdag, of dat toeval is dat dat precies in de
Mariamaand valt....? We herdenken de doden op
4 mei en we vieren de vrijheid op 5 mei. En dat is
dit jaar allemaal anders... Ja we blijven wel vieren
en herdenken, maar dat zal voornamelijk in stilte
of op stille plekken gebeuren.

Mariamaand
De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen
ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods.
Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven van Maria
wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei
en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand.
Bedevaarten
Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door
het organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het
houden van Mariaprocessies en het organiseren van bedevaarten naar Mariaoorden. De
meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie.
Aanvulling op liturgie
Pius XII (1939-1958) karakteriseerde de Mariamaand als volgt: "Het is een van de
vroomheidsoefeningen die strikt genomen niet tot de Heilige Liturgie behoren maar niettemin
van bijzondere importantie en waarde zijn. Ze kunnen worden beschouwd als een aanvulling op
de officiële eredienst.
Coronacrisis
Helaas zijn de bedevaartplaatsen allemaal gesloten.
Maar gelukkig is er wel ruimte voor persoonlijke devotie. Dat kan ook altijd thuis en gelukkig zijn
er ook mogelijkheden in de kerken binnen de federatie. Zie daarvoor bij: Uw kerk is open.
Mocht dit uitgebreid worden, dan brengen wij u gelijk op de hoogte.

Herdenkingsmaand
De maand mei herdenken we met name de gevallenen uit de
Tweede Wereldoorlog en we vieren 75 jaar vrijheid. Ook deze
belangrijke herdenking en het grote bevrijdingsfeest vallen in
het water. Ook dat zal in alle bescheidenheid, stil en klein
worden gevierd. Ook hier willen wij binnen de federatie
aandacht aan schenken. Zie daarvoor bij: Uw kerk is open.

Uw kerk is open op... :
De kerken mogen, zoveel mogelijk, open zijn voor persoonlijk
gebed en bezinning.
Dit natuurlijk steeds met inachtneming van alle maatregelen
van de overheid op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en
gezondheid.

In verband met de Mariamaand (voor o.a. het bidden van de
rozenkrans) en de 4 en 5 mei herdenkingen zijn er meer openstellingen van de kerk(en).

Opgeven Misintenties
Het is heel gebruikelijk om bij een viering een
misintentie op te geven. Ook nu, bij de live-stream
vieringen, kunt u een misintentie opgeven.
Geeft u de misintentie op via e-mail:
info@hmariamagdalena.nl
en vermeldt verder:
- uw naam;
- Voor wie of wat u wilt dat er gebeden wordt
(bijvoorbeeld een overledene / beterschap / ondersteruning / enz.);
- bij welke viering (datum) de misintentie afgelezen moet worden;
- van welke parochie u bent.
U krijgt bevestiging via de mail dat uw misintentie wordt afgelezen.
Maak het stipendium (€ 10,00 per intentie) over op de rekening van uw eigen parochie o.v.v.
misintentie(s).

de Voedselbank kreeg hoog bezoek
Bisschop Van den Hende bezocht de
voedselbank die gevestigd is in de kerk van de
Emmaüsgangers.
Wilt er meer van lezen/zien < klik dan hier >

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.

