Onderwerpen:

- Hemelvaart, 7e zondag van Pasen, via live-streaming
- Overweging
- Vanaf 1 juni weer (beperkt) publieke vieringen mogelijk
- 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
7e Zondag van Pasen
zondag 24 mei, om 10:00 uur
Volharden in gebed
De komende donderdag wordt er de
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.
< Open hier het boekje >

Je hoeft iets
niet gezien
of gehoord
te hebben
om het te zien
of te horen

Maarten van Boekel

Hand. 1,12-14; Ps. 27;
1 Petr. 4,13-16;
Joh. 17,1-11a.
Beste mensen,
Vooral de jaren na de
Tweede Wereldoorlog staan bekend als de ‘Wederopbouwperiode’. Volgens de
geschiedenisboekjes duurde deze periode tot 1958. Het waren voor veel Nederlanders
uitzonderlijk moeilijke en schrale jaren. En zeker voor jongeren was er veelal amper perspectief.
Daarom weken velen uit naar het buitenland. Alleen al in 1952 immigreerden meer dan 50.000
mensen naar landen als Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. In de ‘Wederopbouwperiode’
vertrokken in totaal meer dan een half miljoen mensen naar het verre buitenland. Verreweg de
meesten vertrokken per boot.Beste mensen,
We leerden het als kind al: hoe op 10 juli 1584 Willem van Oranje van zeer dichtbij werd
doodgeschoten door Balthasar Gerards. De prins werd getroffen door drie kogels. Een kogel trof
hem in het hart. De Prins was opslag dood. En toch, … toch ontstond later het bekende verhaal
dat de prins voor hij stierf deze woorden sprak: “Mijn God, mijn God, heb medelijden met mij én
met dit arme volk” (“Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de mon âme ét de ton pauvre peuple”). Hoe
kan dat eigenlijk? We weten dat de prins, die de eretitel ‘Vader des Vaderlands’ draagt, dit niet
gezegd kan hebben en toch …
Het lijkt raadselachtig, maar dat is het niet. Mensen waar we tegen opzien, leggen we op hun
stervensuur graag woorden in de mond die kernachtig en treffende de persoon in beeld brengen.
De persoon zoals hij of zij was, … vooral voor anderen. Die ‘laatste zin’ van de Vader des
Vaderlands, gebeiteld in marmer en gegoten in brons, heeft gezorgd voor verbinding tussen de
Nederlanders; … voor eenheid in moeilijke tijden.
Ze was op leeftijd; ongeneeslijk ziek; het lijden was uitzichtloos. De laatste meters naar de
‘Hemelpoort’ legde ik in openhartige gesprekken samen met haar af. Ze had me gevraagd om
voor te gaan in de afscheidsplechtigheid in het crematorium. Daarom stonden zij én de kinderen
erop dat ik bij haar afscheid aanwezig was. Die dag was ik erbij. Op een ontroerende wijze nam
ze afscheid van de kinderen.
Daags na haar overlijden zat ik ’s avonds met de kinderen om de tafel. We zouden de
afscheidsplechtigheid bespreken, maar eerst moesten de kinderen elkaar bijpraten over het
afscheid van moeder. Ze herhaalden woorden die moeder tegen ieder van hen had gezegd. Deze
bijeenkomst met de kinderen heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt. Waarom?
Het afscheid van hun moeder heb ik van het begin tot het einde meegemaakt. Ik weet dus wat er
bij dit afscheid is gebeurd en wat moeder tegen hen heeft gezegd. Maar de verhalen, die de
kinderen elkaar over het afscheid van hun moeder vertelden, waren heel anders. Ze hebben hun
moeder zinnen horen zeggen, die ik niet heb gehoord. En terwijl ik naar hen luisterde, brak bij mij
dieper dan ooit tevoren het inzicht door dat iets niet gezien of gehoord hoeft te zijn om het te zien
of te horen.
Het levensgeheim, dat je iets niet gezien of gehoord hoeft te hebben om het te zien of te horen,
maakt het goddelijke in én tussen mensen zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Een ‘geheim’ dat
tussen mensen de basis vormt voor verbinding en eenheid; voor ons óók het geheim van Pasen;
óók het thema van de laatste zondag van Pasen.
In het evangeliefragment van Johannes horen we vandaag hoe Jezus het Laatste Avondmaal met
een gebed afsluit. Het Johannesevangelie is meer dan 70 jaar na de kruisdood van Jezus
geschreven. Wie dit evangelie heeft geschreven weten we niet. En of Jezus de woorden, ook
letterlijk zo heeft uitgesproken, weten we evenmin. Wel weten we dat aan de schrijver de naam
‘Johannes’ is gegeven. Aan teksten werd toentertijd (en ook later nog) extra autoriteit geven door
als auteur niet de eigen naam te gebruiken, maar de naam van een gezaghebbend persoon. In dit
geval dus ‘Johannes’.
In het evangeliehoofdstuk, waar de lezing van vandaag uit is genomen, horen we Jezus bidden
voor zichzelf, voor zijn leerlingen én voor de wereld. En Jezus begint het gebed zo: “Vader in de
Hemel, laat de mensen toch één zijn, zoals U in Mij bent en Ik in U, én laat hen zo ook in ons
zijn.” In dit gebed brengt Jezus zijn laatste wens onder woorden. Het is een hartverwarmend
pleidooi voor eenheid. En je zou je – 2.000 jaar later – kunnen afvragen wat er van die eenheid
terecht is gekomen?
Véél hoor ik u zeggen. En ik zeg het u graag na. Want voor de coronacrisis kwamen we iedere
zondag ter nagedachtenis van Jezus in grote harmonie bij elkaar. We dankten in eenheid God
voor de zegeningen die ieder van ons én die onze gemeenschap ten deel zijn gevallen. En we
baden in eenheid voor geestelijke kracht om te doen wat gedaan moet worden. De viering van
onze hechte gemeenschap werd daarna bij de koffie voortgezet. Daarna verlieten we de kerk. En
dan, … dan sta je ineens in de wereld.
En staande in die grote wereld zou je je
opnieuw de vraag kunnen stellen: wat is
er van die eenheid terecht gekomen? Als
we dan goed om ons heen kijken,
kunnen we onmogelijk tot de conclusie
komen dat er van de door Jezus
beoogde eenheid al veel terecht is
gekomen. Er is in de wereld sprake van
een grote verdeeldheid tussen mensen.
Vooral op religieus, cultureel, sociaal en
politiek terrein.
Jezus bad: “laat de mensen toch één
zijn.” Maar eenheid veronderstelt dat we
in staat zijn verschillen in ‘geloven,
denken en doen’ te overbruggen.
Eenheid vergt vertrouwen. Waar de blik
is gericht op het anders zijn van de ander
of op de (vermeende) gebreken van de
ander, wordt eenheid verbrijzeld. En ‘eigen gelijk’ is de grootste vijand van eenheid. “Eigen
waarheid’ zaait verdeeldheid. Zo zijn kerkscheuringen tot stand gekomen; zo zijn oorlogen
tussen landen ontstaan.
Juist daarom is het nodig dat we ons niet in slaap laten sussen door de eenheid in de eigen
gemeenschap. Natuurlijk; in de eigen vertrouwde omgeving is het goed toeven. Mensen kennen
elkaar, vormen geen bedreiging voor elkaar, ondersteunen waar mogelijk elkaar. Maar streven
naar eenheid, zoals Jezus dat bedoelt, veronderstelt meer. Vraagt van ons dat we bruggen
bouwen naar de andere anderen: vooral ook bruggen naar andersdenkenden, dus ook
andersgelovigen. Niet door de ander te willen bekeren, maar door de ander respectvol te
bejegenen. Door de ander in zijn waarde te laten. Werken aan eenheid is dus vooral banden
smeden tussen mensen die er anders uitzien, die anders in de wereld staan én die anders
tegen de wereld en het leven aankijken.
Iets hoeft niet gezien of gehoord te zijn om het te zien of te horen.
De evangelist Johannes was er bij het laatste avondmaal niet bij. Hij hoorde Jezus zijn
afscheidsgebed niet uitspreken. Maar de evangelist liet zich inspireren door de gekende
verhalen over Jezus. Hij kende Jezus vanuit die verhalen, zoals wij Jezus uit de verhalen
hebben leren kennen. En vanuit die levende verhalen schreef hij dit afscheidsgebed dat we
vandaag in het evangelie horen. Schreef hij vanuit een Goddelijke inspiratie deze aangrijpende
oproep om de eenheid te bevorderen onder mensen uit alle uithoeken van de aarde, uit alle
landen, uit alle volken en uit alle talen. Maar het is ook een oproep om eenheid en
verbondenheid met het Goddelijke in en tussen mensen te bewaren. Vanuit deze gedachten
gaan we samen in geloof, hoop en liefde op weg naar Pinksteren.
En bidden wij dat de ‘Duif’ van Pinksteren op ons neer moge dalen …
én dat Hij bij ons moge blijven. Amen.

Publieke vieringen zijn weer
mogelijk in onze kerken
vanaf 1 juni, uitreiking
Heilige Communie vanaf 14
juni
In de parochies en andere instellingen
van de Rooms-Katholieke Kerk
worden met ingang van 1 juni 2020 de
publieke liturgievieringen hervat. In
gezamenlijkheid hebben de
Nederlandse bisschoppen op 20 mei
2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven
op anderhalve meter’ vastgesteld.
Met ingang van 1 juni aanstaande
kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in
achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen
nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni 2020 wanneer in de
Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd.
Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit
drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op
een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan
de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde
deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en
logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van
de liturgie.
Perspectief op samen vieren
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk
te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn
blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met
30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.
Gevolgen/consequenties voor de vieringen binnen de R.K. Federatie H. Maria Magdalena
Wij hebben allemaal met spanning de berichtgeving en protocollen van de
bisschoppenconfertentie afgewacht.
Ja, wij willen natuurlijk zo snel mogelijk de deuren weer opengooien en samen de liturgie vieren.
Om de protocollen van de bisschoppem en de richtlijnen van het RIVM goed te implementeren
kost dat nog best wel wat voorbereiding.
De komende week zullen de parochiebesturen en het pastoraal team zich buigen over de te
nemen maatregelen en bekijken hoe snel wij deze kunnen uitvoeren.
Wij houden u op de hoogte wanneer wij weer samen kunnen gaan vieren en hoe wij het een en
ander gaan organiseren.
Alle protocollen zijn te lezen en te downloaden op:

< rkkerk.nl >
Hieronder vindt u specifiek het protocol voor de gelovigen:
< Lees.....Het protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter >

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.

