Onderwerpen:

- 6e Zondag van Pasen, viering via live-streaming
- Overweging
- Update versoepeling maatregelen na 1 juni ...
- Stilstaan bij bombardement op Noordereiland
- Stilstaan bij bombardement op Rotterdam
- Uw kerk is 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.

Live-streaming
zondag 17 mei,
om 10:00 uur
De Geest doet God kennen
De komende zondag 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 >

Uw volk is geboren
om te troosten
Maarten van Boekel

Handelingen 8,5-8.14-17;
1 Petrus 3,15-18; Joh. 14,15-21
Beste mensen,
We zitten, alweer enkele maanden geleden,
tegenover elkaar: hij moslim; ik christen. Ons
streven om de dialoog tussen moslims en
christenen te bevorderen, bindt ons. Ineens
vertelt hij me dat hij gelezen heeft dat vooral het
Johannesevangelie antisemitische teksten
bevat. “Of ik het daar als
godsdienstwetenschapper mee eens ben,” wil
hij weten. Even moet ik zoeken naar de goede
woorden. Dan vertel ik hem dat aan het
Johannesevangelie eeuwenlang een antisemitische uitleg is gegeven; een uitleg die door
wetenschappers inderdaad gezien wordt als een van de oorzaken van Jodenhaat. Ik voeg er
echter aan toe dat de teksten van het Johannesevangelie zelf een heel andere kant op wijzen. In
alles is dit evangelie immers gericht op het metterdaad doen en uitdragen van liefde.
Van de vier evangeliën is het Johannes evangelie bovendien het meest poëtisch. De teksten
hebben juist daardoor een onwaarschijnlijk grote verbeeldingskracht. Teksten die je verbinden
met de Oorsprong van Leven; het goddelijke in en tussen mensen. Ook teksten waar je, telkens
als je ze hoort, bij thuiskomt. Je hoeft, zei ik tegen mijn moslimvriend, slechts te denken aan de
openingswoorden van dit evangelie: “In het begin was het Woord en het woord was bij God en het
Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is
niets geworden van wat geworden is. In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen.”
Mijn moslimvriend keek me geboeid aan en zei: “ik hoor heel veel troost in die zinnen!”
De zondagen na Pasen lezen we uit het Johannesevangelie. Vooral uit de hoofdstukken die wij
kennen als de ‘afscheidswoorden’ van Jezus. Vandaag vraagt Jezus aan zijn leerlingen: “Als jullie
me liefhebben, doe dan wat ik jullie heb geleerd. En om jullie daarbij te helpen stuur ik jullie na
mijn afscheid een Trooster: de Geest van Waarheid.” En toen ik dit weer las, moest ik ineens
denken aan mijn moslimvriend, die in de openingszinnen van het Johannesevangelie ‘troost’
hoorde.
De Trooster, die Jezus beloofde, is ook ons gezonden; de Geest van Waarheid die weet te
voorkomen dat we het niet meer zien zitten. Die weet te voorkomen dat wij bij de pakken neer
gaan zitten.
Zeker in onze sterk geïndividualiseerde wereld is de behoefte aan troost groot. Want waar vind je
houvast als je iemand, die je niet kunt missen, kwijt raakt?; als je ineens werkeloos op straat
staat?; als je je vernederd en gediscrimineerd voelt? Hoe houd je grond onder je voeten als je
financieel de touwtjes niet meer aan elkaar kunt knopen?; als je levenspartner je heeft verlaten
voor een ander? Hoe hou je je staande als de eenzaamheid je dreigt te wurgen? Waar kun je je
aan vastklampen als de zin van leven door ziekte of ernstige lichamelijke beperkingen je dreigt te
ontglippen? Hoe blijf je overeind als je als oudere merkt dat je de greep op de dagelijkse
werkelijkheid geleidelijk verliest?
De roep om troost is in onze wereld groot. En dan is
daar ineens die belofte van Jezus. Ik stuur jullie de
Geest van Waarheid die je hoop en troost biedt.
Maar de “Geest van Waarheid”, wie of wat is dat?
Als iets duidelijk wordt uit de evangeliën is het wel
dat Jezus in woord en daad een uitzonderlijke
inspiratie uitstraalde. Hij leefde in een tijd waarin –
ook door de Romeinse bezetting – de nood van
velen groot was én Jezus zag die nood; ging er niet
aan voorbij. Hij trok zich, zonder onderscheid te
maken, het lot van de mensen aan. Hij bemoedigde,
beminde, gaf uitzicht, luisterde, troostte. En zijn
leerlingen, maar ook de omstanders die hier getuige
van waren, werden geraakt door zijn bewogenheid.
Het inspireerde anderen om hetzelfde te gaan doen
en zo werden ook zij troosters.
Ook wij kunnen het voorbeeld van Jezus volgen.
Want ook wij kunnen immers troost bieden aan
mensen die door lot of noodlot denken in een
hopeloze en troosteloze wereld terecht te zijn gekomen. Wij kunnen troost bieden aan hen die
denken dat het leven zelf voor hen zo hopeloos is geworden dat ze zelfs vervreemd dreigen te
raken van zichzelf.
Maar niet alle troost is werkelijk troost. Soms wordt troost geboden die geen daadwerkelijke
hulp én hoop biedt. In het Bijbelboek Job lezen we hoe Jobs vrienden hem probeerden te
troosten. Ze hadden ongetwijfeld goede bedoelingen, maar ze blijken zich niet echt in Job’s
ellende te kunnen verplaatsen. Eigenlijk zijn ze meer met zichzelf bezig dan met Job; met als
gevolg dat hun woorden voor Job slechts een schrale troost zijn; hun woorden deden Job
uiteindelijk meer kwaad dan goed.
Echt troost bieden kan alleen met volledige inzet; veronderstelt de bereidheid jezelf weg te
cijferen, waarmee de problemen, behoeften en verlangens van de ander centraal komen te
staan. Dat maakt troosten zo moeilijk. Het is meer dan een paar bemoedigende woorden
spreken. En ongevraagde adviezen zijn zelden welkom. Troosten veronderstelt dat je je in
woord en daad verbindt met de ander. Troost is verwant aan het Engelse woord ‘trust’. Een
woord dat wij vertalen met ‘trouw en vertrouwen’. Troost steunt op trouw; er voor langere tijd
onvoorwaardelijk durven te zijn voor de ander.
Beste mensen,
Wij mogen er op vertrouwen dat Jezus ook ons vandaag de Geest van Waarheid stuurt: een
Trooster. Iemand die er is voor jou en mij. Hoe maakte God zich ook alweer kenbaar aan
Mozes? Daar boven op die berg in de woestijn zei God tegen Mozes: “Mijn naam is: Ik-zal-erzijn.”
Zo gaf God zijn naam prijs: ‘Ik-zal-er-zijn’; ‘Ik-zal-er-zijn-voor-jou’; ‘Ik-zal-er-zijn-voor-jou-als-jeme-nodig-hebt’. Hij is er onvoorwaardelijk voor ons. In Gods trouw aan ons liet Jezus ons delen
door een Trooster te sturen ‘die-er-zal-zijn-voor-ons’. Aan die Trooster mogen wij ons spiegelen.
Voor de mensen om ons heen mogen ook wij de beloofde trooster zijn.
Dat het daadwerkelijk zo moge zijn!

Update vooraankondiging versoepeling maatregelen
in verband met corona na 1 juni

De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per 1 juni passend en
mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering
van de liturgie.
Er wordt door de bisschoppenconferentie hard gewerkt aan een protocol voor de vieringen na 1
juni. Dit protocol moet er in voorzien dat er waardig en veilig kan worden gevierd met
inachtneming van de richtlijnen van de overheid op het gebied van corona en het vraagt tijd om
dit in detail goed voor te bereiden. De verwachting is dat dit voor 23 mei gedeeld kan worden
met de parochies.
U kunt ook zelf via www.rkkerk.nl kijken of er al informatie beschikbaar is.

Stilstaan bij bombardement op het
Noordereiland 11 en 12 mei 1940

Door: Bisdom Rotterdam woensdag 13 mei 2020
In het kader van een speciale herdenking bracht bisschop Van
den Hende op dinsdag 12 mei een bezoek aan Rotterdam-Zuid.
Daar is in de kerk van de H. Kruisvinding de gedenkplaat te
vinden met de namen van de slachtoffers van het
bombardement dat precies 80 jaar geleden plaatsvond op het
Noordereiland (redactie: door de geallieerden), en ook het beeld
van Maria van Lourdes dat bewaard bleef. De herdenking had
vanwege het coronavirus een uiterst sober karakter.
< lees verder... >
In het komende MMM zal een uitgebreid verslag verschijnen.

Stilstaan bij bombardement
op Rotterdam 14 mei 1940
In de kerk: Vrede en Verzoening

De kerk van de parochie 'de
Emmaüsgangers' is als
gedachteniskerk gebouwd. De deuren
waren op 14 mei open van 10:30-12:00 uur. Op sobere manier kon met deze gebeurtenis
persoonlijk herdenken. Hier werd door een aantal parochianen en de studentengroep van de
Voedselbank dankbaar gebruik van gemaakt.
In het komende MMM wordt hiervan verder verslag gemaakt.

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.

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.

