Onderwerpen:

- Woensdagavondviering 2 december
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- Registreren blijft verplicht

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: Overvloed
God komt in de
evangelielezing van vandaag
naar voren als een gastheer
die niet zo goed is in het
inschatten van wat nodig is:
Hij heeft de neiging om zijn
gasten veel meer te geven
dan ze nodig hebben – zelfs
meer dan ze op kunnen. Niet
alleen was iedereen
verzadigd, er waren zelfs
zeven volle manden voedsel
over. In de Bijbel wordt het
getal zeven vaak gebruikt
voor volledigheid of volheid.
We kunnen dus zeggen dat
Jezus ons niet alleen meer wil
geven dan we nodig hebben,
Hij wil ons zelfs laten zien dat er overvloed is!
Als volgelingen van Jezus mogen we erop vertrouwen dat God ieder van ons zo royaal zal
bedelen dat we nog volop overhouden. Hij wil ons een overvloed geven aan hoop, vrede,
blijdschap, perspectief en vrijheid. Hij wil ons genezen, ons kracht geven en vrij maken – en wel
op een zodanige manier dat we nog zeer veel – “zeven manden” – over hebben om aan iedereen
uit te delen!
Maar er zijn ook momenten dat we het gevoel hebben dat we het niet verdienen. Of dat we door
eerdere zonden of teleurstellingen zijn gaan twijfelen of God ons wel wil helpen. Als er dergelijke
gedachten bij u opkomen probeer er dan eens aan te denken hoe royaal Jezus zichzelf aan ons
schenkt in zijn Lichaam en Bloed. Dag na dag, week na week komt Hij ons voeden met een
overvloed aan genade. We komen leeg en behoeftig naar het altaar, en daar voorziet Hij in elke
behoefte en voedt Hij ons met het brood van zijn leven. We mogen voelen dat Hij ons weer naar
zich toetrekt wanneer we ons openstellen voor zijn goedheid.
Soms kunnen we het gevoel hebben dat een deel van ons leven leeg is, dat we ver van huis zijn.
Of we hebben het gevoel dat alle blijdschap en vrede uit ons is weggestroomd omdat we
overwerkt zijn. Of we steken zoveel tijd in de zorg voor iemand anders dat we het gevoel hebben
dat er voor onszelf niets overblijft. In dergelijke omstandigheden kunnen we altijd troost vinden in
Jezus’ eucharistische aanwezigheid – tijdens de viering of de stille aanbidding. Hij kan onze
leegte vullen wanneer we naar Hem kijken en ons hart uitstorten. We mogen nooit te gering
denken over de krachten die God kan aanwenden om voor ons te zorgen. God is echt een royale
– ja zelfs een overweldigende – gastheer!
Voor het meelezen (het boekje) van de viering < klik hier om te openen >
Diaconale acties
In de voorbereiding naar
Kerstmis, de Advent, komen
vaak de beste diaconale
acties naar voren. Er is meer
gevoel voor saamhorigheid,
meer oog voor de medemens.
We belichten er twee die nu
binnen de federatie plaats
vinden. Zijn er meer, laat het
weten, dan belichten we deze
ook.

Wensboom in de kerken van IJsselmonde (actie door o.a. de Emmaüsgangers)
De afgelopen jaren hebben er in een aantal kerken en in onze eigen de parochie in
IJsselmonde Wensbomen gestaan. In deze (kerst) wensboom hingen kaartjes met wensen van
kinderen van wie het gezin met een minimum inkomen moet rond komen. De opzet was
dat bezoekers werden uitgenodigd een presentje te kopen in een van de winkels van
het centrum. Vele leden deden aan deze actie mee, waardoor de kinderen met de kerst
een extra cadeautje hadden.
< klik hier om de volledige tekst te lezen >

Adventsactie
(door de H. Drie-Eenheid)
De voedselbank heeft het ook
moeilijk. U heeft er vast over
gehoord of gelezen. Daarom
zou het fijn zijn als wij daar
ondersteuning kunnen geven.
Wij vragen u in de 4 weken van de Advent voor hen in te zetten.
We verzamelen: Potten en blikken groenten en fruit
Daarmee kunnen we anderen een groot plezier doen.
U kunt op zondag deze spullen mee brengen naar de Kruisvindingkerk. Maar u kunt het ook op
donderdag en dinsdagmorgen afgeven op het secretariaat, Beukendaal 8.
Doet u weer mee? Hartelijk dank.

Registratieplicht blijft verplicht
U kunt zich nog voor a.s. zondag 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.

