Onderwerpen:

- Zondag 14 juni, Sacramentsdag en registreren
- Zondag 7 juni, viering via live-streaming
- Overweging
- 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.

Zondag 14 juni:
Sacramentsdag
Er zijn weer (beperkt)
publieke vieringen
De doen de deuren op 14 juni weer
wat verder open.
Het liefs hadden wij u a.s. zondag al
verwelkomt, maar de voorbereiding,
het coronaproof maken, kost gewoon
wat meer tijd. Eigenlijk is
Sacramentsdag wel een hele mooie
feestdag om de eucharistie weer
samen te kunnen en mogen vieren.
Helaas is het aantal toegestane
personen dat de viering mag bijwonen nog beperkt tot dertig. Dat is de reden dat een registratie
verplicht is om uw deelname goed te organiseren en te controleren.

Registreren
Het registreren is zo gemakkelijk mogelijk gemaakt:
a. registratie via de website (heeft de voorkeur)
Op de website van uw parochie staat een formulier gereed dat u kunt invullen. Daarbij is
rekening gehouden met het feit dat de viering al volgeboekt kan zijn. En kunt dan bij voorbaat
een alternatief kiezen.
Na ontvangst krijgt u van de parochie een bevestiging dat uw registratie is geaccepteerd (voor
de zondag of de alternatieve keuze).
b. telefonisch registreren
Ook telefonisch registreren kan, maar verdient niet direct de voorkeur. U hoort dan direct of er
plek is in de viering of dat er naar een alternatieve datum/viering gekeken moet worden.
Het telefoonnummer wat u hieronder aantreft is niet gelijk aan het telefoonnummer van het
parochiesecretariaat. Een vrijwillig(st)er is zo vriendelijk om de taak van registratiebureau op
zich te nemen.
Rechtstreeks naar de registratiepagina van uw parochie:

De St. Jorisparochie opent de deuren pas op 5 juli
Het parochiebetuur van de St. Joris heeft besloten om pas op 5 juli de deuren te openen. Een
van de overwegingen daarbij is dat er dan meer mensen, naar verwachting 100, de viering
mogen bijwonen.

Live-streaming
Hoogfeest van de H. Drie-Eenheid
zondag 7 juni, om 10:00 uur
Groot in liefde en trouw
De komende zondag wordt het Hoogfeest van de H.
Drie-Eenheid 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 >

Het virus en het evangelie
Ad Besems

Ex. 34, 4b-6,8-9;
2 Kor 13,11-13;
Joh. 3, 16-18.
Pinksteren is, zeker voor de paters
Spiritijnen denk ik, (!) na Pasen het grootste
feest in het jaar. Ja, het is zelfs nog groter
dan Kerstmis en het is ook weer voorbij. En
dat is jammer, in die zin, dat we de goede
geest van de Heilige Geest, de komende
tijd wel eens hard nodig kunnen hebben. Er
zullen in de politiek en economie, in wereld
en kerk belangrijke beslissingen moeten
worden genomen. En laten we die Geest
van wijsheid, geest van Raad (….) in
gedachten hebben als we allen een klein
eigen steentje bijdragen aan de
veranderingen die zullen komen .
Maar laten we vandaag vooral blij zijn, blij
dat we weer samen kerk mogen zijn.
Weliswaar als proef, maar toch. Dat we
weer met elkaar mogen beleven wat ons verbindt. Dat we weer geloof, hoop en liefde kunnen
delen. Samen vieren en bidden in de kerk voelt meer vertrouwen wekkend in een goede
toekomst, dan daar alleen thuis om bidden. En dat kunnen we vanaf vandaag, vanaf het feest van
de heilige Drie-Eenheid, - nog meer dan de Heilige Geest – Drie is toch meer dan één? Of
vandaag niet?
We mogen blij zijn dat we vanaf vandaag weer met maximaal dertig personen – mits goed van
elkaar gescheiden, en dat is een heel raar gezicht van hier gezien, – wat goed georganiseerd !!!,
in de kerk aanwezig zijn. Duidelijk dat de gezondheid en veiligheid van iedereen hier in de kerk,
voor alles gaat.
Fijn ook, Urbanus, dat jij er weer bent. Ik weet dat je het de afgelopen tijd niet gemakkelijk hebt
gehad, maar grandioos dat je er weer bent. Om als voorganger te inspireren, te verbinden, te
delen en te zorgen. En nog meer……
Medici behandelen mensen die naar lichaam ziek zijn, maar er is ook, misschien wel bij veel
mensen, behoefte aan geestelijke verzorging, bemoediging. Mensen kunnen somber worden,
troost behoeven, erger nog: angstig zijn en in een draaikolk van onbeheersbare gevoelens terecht
komen. Of fatalistisch. – na mij de zondvloed, ik doe nergens aan mee, ik ga mijn eigen gang.
Verplegers en verzorgenden hebben de afgelopen tijd terecht heel veel respect van ons gekregen
Op dezelfde wijze zal bij die gevoelens van ongelukkig zijn een vertrouwde priester zeer
gewaardeerd worden.
En misschien durf jij een diepere bron aan te boren dan beleidmakers, ministers, ministerpresident, om op de goede afloop te vertrouwen.
Jezus is gekomen, zegt het evangelie van vandaag, ‘opdat iedereen die in hem gelooft, niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
Geldt die uitspraak ook voor ons, in deze tijd? Wat zeg je in God te geloven, als je niet op hem
durft vertrouwen? Je aan hem durft toe te vertrouwen. Vertrouwen dat het goed komt, ook in een
crisis.
Onze parochie is aardig voor de corona gespaard gebleven. Misschien wel omdat er zulke strikte
regels waren waar we ons aan moesten houden. Wie weet? Onze samenleving predikt ‘controle’
als antwoord op angst. Maar dat schiet tekort. Je kunt niet alles onder controle houden. In het
christelijk verhaal staat tegenover angst: vertrouwen. En dat is heel iets anders.
Ik hoorde van iemand uit Rotterdam, ik heb het niet zelf meegemaakt, die op de intensive care
gelegen had door corona en het daar heel zwaar had gehad. Nadat hij uit zijn dagenlange slaap
weer bijgebracht was, bleef hij een grote angst houden. Zelfs weer thuis durfde hij ’s avonds niet
te gaan slapen, bang dat hij niet meer wakker zou worden. Hij wist dat veel mensen na een zwaar
ziekbed alsnog waren overleden.
Geloof, vertrouwen; lezen we de tekst van het evangelie wel goed?
Vertrouwen blijkt een sleutelwoord. Toen de man door had dat hij vertrouwen mocht hebben, in de
doctoren die hem een herstelperiode voorgehouden hadden; in zijn vrouw, die naast hem in bed
lag en hem zeker zou helpen als er iets aan de hand was, dat doen vrouwen toch altijd?, in –
een niveautje dieper – een soort zeker weten, dat het hoe dan ook, goed met hem zou
gaan………toen ebde zijn angst weg.
Godsvertrouwen?
Voor mij zijn de woorden uit het evangelie een handreiking om onze angst om te zetten in
vertrouwen. Vertrouwen in God, – dat niveautje dieper. Omdat Hij, God, bij je is. Durven wij ons in
vertrouwen over te geven aan het leven? Aan God? Ook in een crisissituatie?
Hij neemt je ziekte niet weg. Jezus riep in de diepste crisis: ‘Mijn God, mijn God, waarom heb je
mij verlaten?’ Dat kun je bidden. Hij zal op een bijzondere manier bij je zijn.
En, daar komen de woorden dus vandaan, uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs……
Wij bidden voor deze crisisperiode en alles wat nog volgt, dat de genade van onze Heer Jezus
Christus, de liefde van God, en de eenheid van de heilige Geest met ons allen mag zijn.
Amen.

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.

