Onderwerpen:

- 22e zondag door het jaar, 30 augustus,
- Meer vieringen vanaf 1 september
- U bent meer dan welkom...... er is ruimte genoeg

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 30 augustus
(22e zondag):
Het kruis opnemen
< Open hier het boekje >
Een (andere) overweging:
Het kruis is geen straf

bron: www.koningshoeven.nl
Vorige week heeft Jezus nog een compliment gegeven aan Petrus. ‘Gij zijt Petrus; op deze
steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen’. Kort
daarna wordt hij de Satan in persoon genoemd. Petrus, de steenrots, wordt hier nu behandeld
als een steen des aanstoot op de weg van de Messias. Jezus verwijt hem zijn verkeerde visie.
Toen Jezus over zijn komend lijden sprak, reageerde Petrus met afwijzing erop. Zijn reactie is
eigenlijk niet minder en niet meer dan normale weerstand tegenover het lijden. Wij hebben het
ook moeilijk om al het leed om ons heen uit te houden. Huwelijkscrisissen, werkloosheid, zware
ziekte, het verlies van geliefde mensen en de dood in al zijn facetten. Al die vormen van lijden
zullen blijven bestaan. En dergelijke zaken kunnen ons aan de grens van onze belastbaarheid
brengen. Het zijn allemaal kruisen die wij zullen moeten blijven dragen. Door dit lijden zijn wij
niet zelden verbitterd.
Jezus zoekt helemaal geen beproevingen op, ook niet het lijden. Dat is bij hem een gevolg van
zijn consequente houding tegenover God. Zijn weg naar Jeruzalem is geen triomftocht en geen
demonstratie van de messiaanse macht, maar een weg van diepste overtuiging, die naar het
leed, haat, de vervolging en de veroordeling leidt. Een weg die direct naar de dood leidt! Wat
Jezus vandaag aankondigt is blijkbaar totaal verschillend van wat de leerlingen zich hadden
voorgesteld.
Natuurlijk is dat lijden voor Jezus ook verschrikkelijk en zeker niets om naar te streven. Wel, zijn
liefde is niet gestopt toen het moeilijk en ondraaglijk werd. Jezus heeft ons onvoorwaardelijk
bemind tot het einde. Niet het kruis maar de gekruisigde zelf geeft ons de moed en kracht om
het eigen kruis te dragen. Wij kunnen onze kruisen opnemen, omdat de weg, die wij samen met
Hem gaan, naar het leven voert. Ook wij hoeven ons niet van de liefde laten vervreemden. Wie
vanuit dit vertrouwen wil leven, moet radicaal kunnen kiezen voor het geloof. Het kruis is geen
straf maar een uitdaging van het leven die wij willen aangaan. Bidden wij om zoveel vertrouwen
en geloof van God.

Meer vieringen vanaf 1 september
We gaan gewoon weer proberen wat normaler te doen.
Natuurlijk moeten we ons aan de 1,5 meter houden kunnen en
mogen we lang niet alles, maar we gaan wel meer vieringen
houden.
In de parochiekerken waar het ook gebruikelijk was om
doordeweekse vieringen te houden, worden deze weer in ere
hersteld.
Dat betekent meer mogelijkheden voor u om naar de kerk te kunnen komen. Kunt u niet op
zondag, dan kunt misschien wel op een dinsdagochtend of vrijdagochtend. Misschien dan wel
niet in uw eigen vertrouwde parochiekerk maar bij een van de andere kerken in de federatie.
We zeggen er wel bij dat is nog steeds onder het grootst mogelijke voorbehoud is.
HIeronder vindt u een overzicht van de vieringen in de komende week.

U bent meer dan welkom in de vieringen.... er is ruimte genoeg!
Door de Coronamaatregelen is de capaciteit van onze kerken flink verlaagd. We mogen nog
maar een beperkt aantal mensen bij de vieringen toelaten. Dat kan soms leiden tot het
misverstand dat er niet genoeg ruimte is om iedereen te verwelkomen die een viering wil
bijwonen in onze federatie.
Er is ruimte genoeg!
Alleen niet in alle kerken. Zo is bij de St. Augustinus in Barendrecht nog steeds een
registratieplicht vooraf i.v.m. beperkte capaciteit.
Bij de andere kerken hoeft u zich niet vooraf te registreren en kan het een enkele keer
voorkomen dat de maximum capaciteit is bereikt. Zorg daarom dat u op tijd bent en mocht het
toch vol zijn..... ga dan naar een andere kerk of geef u op voor de zondag daarop, dan
reserveren wij voor u een plek.
Vanaf komende week zijn er ook meer mogelijkheden om doordeweeks naar de kerk te gaan.
Dat kan een prima alternatief voor u zijn als u op zondag niet kan.
In de Emmaüsgangers is de maximumcapaciteit 60 personen. Maar in de St. Bavo aan de
Slinge 775 (90 personen), de St. Joris in Ridderkerk (80 personen) en zeker de H. Kruisvinding
aan de Beukendaal (180 personen) is er nog ruimte genoeg en bent u ook van harte welkom.
De meesten van u beschikken over eigen vervoer. De afstanden naar de (andere) kerken in de
federatie zijn niet dramatisch groot. Dus waarom niet een keer in een andere kerk ons geloof
vieren?! Dat is ook de kracht van de Rooms Katholieke kerk, we geloven en belijden (over al in
de wereld) hetzelfde en we vieren het op vrijwel dezelfde (herkenbare) manier. U bent overal
thuis.
Mocht dat allemaal niet lukken, kunt u ook de vieringen volgen via de televisie of via de livestream. Maar het samen beleven/vieren en meedoen in het huis van God, in een levende
gemeenschap, voelt toch anders.
Geef ruimte aan uw geloof en zoek de ruimte...!
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