Onderwerpen:

- Hoogfeest: Christus Koning
- Corona-nieuws
- Ander Corona-nieuws
- Paus: "Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?"

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.
Thema:
Groot en Klein
Al wat gij gedaan hebt voor
een dezer geringsten van mijn
broeders hebt gij voor Mij
gedaan.

Voor het meelezen (het boekje) van de viering < klik hier om te openen >
Corona-nieuws
Afgelopen week zijn een aantal
maatregelen weer teruggedraaid.
Eén daarvan is dat er bij een
uitvaart weer maximaal 100
personen aanwezig mogen zijn (dit
met inachtneming van het 1,5 meter
maximum van de kerk).
Ook werd de coronawet
aangekondigd waarin o.a., per 1
december de mondkapjesplicht
wordt ingevoerd. Daarbij worden de
kerken uitgezonderd. Vooralsnog volgen wij de ongewijzigde richtlijnen van de bisschoppen. Dat
betekent dat, totdat zij anders mededelen, het dringende advies blijft de mondkapjes bij
binnenkomst en bij het bewegen op te hebben. Als men eenmaal zit, mogen de mondkapjes af.
Ander Corona-nieuws
Boodschap voorzitters Europese
bisschoppenconferenties: “Herwinnen van
hoop en solidariteit”
De Katholieke Kerk in de Europese Unie,
vertegenwoordigd door de voorzitters van de
bisschoppenconferenties van alle lidstaten,
stuurt op 18 november 2020 een boodschap
van hoop en een oproep tot solidariteit aan de Europese instellingen en de lidstaten. Dit in
relatie tot de huidige crisis veroorzaakt door de Covid-19 pandemie. Mgr. J. van den Hende,
voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, is een van de ondertekenaars van de
boodschap.
In het licht van de onlangs gepubliceerde brief van paus Franciscus Fratelli tutti, richt de
boodschap “Herwinnen van hoop en solidariteit” van de voorzitters van de
bisschoppenconferenties van de Europese Unie zich vooral op de strijd tegen Covid-19 en de
gemeenschappelijke inspanningen die alle Europeanen moeten leveren om te zorgen voor een
eerlijk, rechtvaardig en menswaardig herstel.
Met deze boodschap bevestigt de Katholieke Kerk haar inzet voor de opbouw van Europa. De
bisschoppen zeggen dat het Europese project “het continent vrede en welvaart heeft gebracht”
met de fundamentele waarden van “solidariteit, vrijheid, onschendbaarheid van de menselijke
waardigheid, democratie, rechtsstaat, gelijkheid en verdediging en bevordering van de
mensenrechten”.
De verklaring is opgesteld op initiatief van de Commissie van de Bisschoppenconferenties van
de Europese Unie (COMECE), die op 30 september 2020 voor het eerst alle voorzitters van de
bisschoppen van de EU bijeen heeft gebracht in een digitale bijeenkomst.
< klik hier om de Nederlandse vertaling te lezen >

Paus Franciscus:
"Wat kunnen wij met Kerst voor
anderen betekenen?"
Wat kunnen wij met de kerstdagen aan
anderen geven? Die vraag stelde paus
Franciscus in zijn preek bij gelegenheid
van de Werelddag van de Armen, zondag
15 november. “De kerstperiode komt
eraan, de feestdagen. Hoe vaak horen we
mensen zeggen: ‘Wat kan ik kopen? Wat
heb ik nog meer nodig? Ik moet gaan
winkelen.’ Laten we het anders zeggen:
‘Wat kan ik anderen geven?’, om zo als Jezus te zijn, die zichzelf gaf en geboren werd in
een kribbe.”
De paus baseerde zijn preek op het evangelie over de talenten (Matteüs 25, 14-30). Ieder van
ons, zei hij, bezit “een grote rijkdom die niet afhangt van wat we hebben, maar van wat we zijn:
het leven dat we hebben ontvangen, het goede in ons, de onuitwisbare schoonheid die God ons
heeft gegeven door ons naar zijn beeld te maken… Al deze dingen maken ieder van ons
kostbaar in zijn ogen, ieder van ons is onbetaalbaar en uniek in de geschiedenis! Zo kijkt God
naar ons, zo voelt God zich tegenover ons.”
“Dit moeten we goed onthouden. Maar al te vaak, als we naar ons leven kijken, zien we alleen
de dingen die we niet hebben en klagen we over wat we missen. We geven dan toe aan de
verleiding om te zeggen: ‘Had ik maar…!’ Had ik maar die baan, dat huis, geld en succes, als ik
dit of dat probleem maar niet had en betere mensen om mij heen!’”
“Maar die illusoire woorden – ‘als’ en ‘had ik maar’ – verhinderen dat we al het goede om ons
heen zien. Ze doen ons de talenten vergeten die we bezitten. (…) Toch gaf God ons die
talenten, omdat Hij ieder van ons en onze capaciteiten kent. Hij vertrouwt ons, ondanks onze
zwakheden. God vertrouwt zelfs de knecht die zijn talent zal begraven, in de hoop dat ook hij,
ondanks zijn angsten, goed zal gebruiken wat hij heeft ontvangen. Kortom, de Heer vraagt ons
om het beste uit het huidige moment te halen, niet verlangend naar het verleden, maar ijverig te
wachten op zijn terugkeer.”
“Dit brengt ons bij de kern van de gelijkenis: het dienstwerk van de knechten. Dienstbaarheid is
ook onze taak; het doet onze talenten vruchten afwerpen en geeft betekenis aan ons leven. Zij
die niet leven om te dienen, dienen voor weinig in dit leven. Daar moeten we eens goed over
nadenken.”
“Als goedheid niet wordt geïnvesteerd, gaat die verloren.”
“Maar over wat voor dienstbaarheid gaat het? In het evangelie zijn goede knechten degenen die
risico’s nemen. Ze zijn niet angstig of overbezorgd, ze klampen zich niet vast aan wat ze
hebben, maar proberen het goed te gebruiken. Want als goedheid niet wordt geïnvesteerd, gaat
die verloren. De grootsheid van ons leven wordt niet gemeten door hoeveel we besparen, maar
door de vrucht die we dragen. Hoeveel mensen besteden hun leven aan het opstapelen van
bezit, maken zich alleen zorgen over het goede leven en niet over het goede dat ze kunnen
doen?”
“De reden dat we gaven hebben gekregen is dat we geschenken kunnen zijn voor anderen. En
hier, broeders en zusters, moeten we onszelf de vraag stellen: volg ik alleen mijn eigen
behoeften, of ben ik in staat om te kijken naar de behoeften van anderen, naar wie in nood is?
Zijn mijn handen open, of zijn ze gesloten?”
“Hoe dienen we dan, zoals God ons wil laten dienen? De meester vertelt de luie knecht: ‘Je had
mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente
teruggekregen hebben’ (Matteüs 25, 27). Wie zijn de ‘bankiers’ die ons kunnen voorzien van
lange termijn rente? Dat zijn de armen. Vergeet niet: de armen zijn in het hart van het evangelie;
we kunnen het evangelie niet begrijpen zonder de armen. De armen zijn als Jezus zelf, die zich,
hoewel rijk, leegmaakte, arm maakte en zelfs de zonde op zich nam: de ergste vorm van
armoede. De armen garanderen ons een eeuwig inkomen. Zelfs nu helpen ze ons rijk te worden
in de liefde. Want de ergste vorm van armoede die bestreden moet worden is onze armoede
van de liefde.”

Registratieplicht vooraf blijft
verplicht
Vanaf maandag kunt u zich registreren voor de
viering van 29 november. Het aantal personen
dat mag deelnemen aan een viering bedraagt
slechts dertig mensen.
De consequentie is, dat men zich vooraf dient
aan te melden /registreren.
Indien u zich niet vooraf registreert, loopt u de
kans dat u de toegang wordt geweigerd omdat het maximum van dertig personen al is bereikt.
Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en hoe u zich kunt registreren:
< klik op de link hieronder >:

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.

