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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:
Blijf waakzaam
bron: www.kerknet.be

Geen samenleving die zo
waakzaam is als de onze, zo
lijkt het wel. Overal staan
alarmen, hangen camera’s,
regelen lichten en sensoren
het verkeer. Er kan dus niets
of niet veel verkeerd gaan.
De werkelijkheid is anders.
Dan rijdt er toch weer iemand
als spookrijder de verkeerde
richting van de autostrade op.
Of negeert een bestuurder
het rode licht en veroorzaakt
dood en ravage. Of horen we
over een alleenstaande die
pas na dagen of weken dood in zijn huis ontdekt wordt. We kunnen dus niet waakzaam genoeg
zijn, waakzaam voor ons en andermans heil en welzijn.
Waakzaamheid gericht op God
Ook het evangelie van de eerste adventszondag (Marcus 13, 33-37) neemt die houding van
waakzaamheid ernstig. Het keert als een refrein terug: wees op uw hoede, wees waakzaam. Maar
het gaat er toch over een andere vorm van waakzaamheid. Het is er niet een van flitsende lichten
en doordringende alarmtonen. Het is wel een waakzaamheid die ons gericht doet staan op God.
Het is de houding van de gelovige mens die, te midden van alles wat ons bedreigt, openheid op
God wil behouden, vanuit het vertrouwen dat Hij het goede met ons voorheeft. Dat is niet altijd
gemakkelijk, want er is veel dat ons deze dagen de moed ontneemt: pandemie, gebrek aan sociale
contacten, werk- en inkomensonzekerheid…
Waar is God, durft dan zelfs de meest gelovige mens wel eens te denken? In alles wat ons
overkomt, dreigen we Hem het eerst van al te laten schieten. Maar dat is wel de ergste duisternis
waarin een mens kan komen. Dat hij God niet meer ziet. Blijf daarom waakzaam, zegt het
evangelie, om te midden van alles te blijven zien waar Hij voor ons zijn tekenen van licht laat
branden. Die tekenen zijn er, het komt er op aan ze te herkennen. Mensen slaan telkens op
onvermoede manieren de handen in elkaar om licht en menselijkheid te brengen. Er zijn vele
vormen van hulp en solidariteit waarbij mensen onberekend en vanuit het hart wat licht doen
schijnen voor wie ziek, alleen of zonder uitzicht is. Als gelovige mensen mogen we daarin God zelf
zien die onder ons wil komen.
Zorg voor elkaar
Het is als met een man die op reis is en aan zijn dienaars het beheer van zijn huis heeft
overgedragen. Zo heeft God ons de zorg voor elkaar in handen gegeven, erop vertrouwend dat wij
die zorg voor elkaar ter harte nemen. Met geloof in onze eigen mogelijkheden, en daarin Gods
Geest zelf werkzaam aanwezig wetend, lukken we erin om de donkerte door te komen. De
adventstijd maakt ons daar opnieuw gevoelig voor. Steek zondag maar eens zelf bij je thuis de
eerste kaars aan, tot met Kerstmis de kring van vier rond is. Zo mag jouw en ons aller verwachting
groeien.
Voor het meelezen (het boekje) van de viering < klik hier om te openen >

Vier Kerstmis!

Nederlandse R.-K.
bisschoppen lanceren
speciale website met de
oproep: Vier Kerstmis!
Vrijdag 27 november is de
website Vierkerstmis.nl online
gegaan. Op deze website
nodigen de Nederlandse R.-K.
bisschoppen iedereen uit om
ook dit jaar Kerstmis te
vieren, al is alles anders door
Covid-19. De website biedt
concrete handvatten om
Kerstmis te vieren, ook als er
geen plek in de kerken is.
Thuis vieren met een
liturgieboekje voor de live
stream of t.v. kan ook en
wordt van harte aanbevolen
want Kerstmis is te belangrijk
om niet te vieren.
Door de beperkingen die er zijn in verband met Covid-19 kan er naar alle waarschijnlijkheid
maar een beperkt aantal aanwezigen bij elke kerstviering zijn. Maar Kerstmis kan als belangrijk
hoogfeest juist in deze tijd mensen inspireren en bemoedigen met de boodschap dat Jezus naar
de wereld is gekomen om dichtbij te zijn in het leven van iedereen.
Vieren in verbinding
De website Vierkerstmis.nl helpt ook om de eigen parochiewebsite te vinden zodat mensen daar
kunnen kijken of ze een plek kunnen reserveren voor de kerstmissen. Is er geen plek, dan wordt
er mogelijk wel een live stream verzorgd, zodat ze thuis mee kunnen vieren. In het afgelopen
jaar hebben veel parochies ervaring opgedaan met het live streamen van hun vieringen via
internet. Dit biedt met de feestdagen de mogelijkheid om verbinding te maken met iedereen die
normaal gesproken graag bij een van de kerstvieringen had willen zijn. Verder zijn er de
Eucharistievieringen op t.v. bij NPO2, uitgezonden door de KRO. Ook daar kan men Kerstmis
meevieren.
Op Vierkerstmis.nl is verder onder meer een link naar een website met liturgieboekjes voor de
zondagen van de Advent en de vieringen tijdens de feestdagen te vinden. Ook is er een directe
link naar het kerstverhaal in Lucas 2. Tijdens de periode van de Advent wordt Vierkerstmis.nl
nog verder aangevuld met onder meer een doeboekje voor gezinnen, om thuis met de kinderen
mee te kunnen vieren en een video met een boodschap van de bisschoppen, speciaal voor
Kerstmis 2020.

Registratieplicht blijft verplicht
U kunt zich vanaf maandag voor zondag 6
december registreren.
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 als u bij de kerk komt zonder
registratie, 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.

