Onderwerpen:

- 4e Zondag Advent / live-stream
- Gevolgen lockdown:
geen Kerstvieringen
lockdown St. Joris
film "Terug naar Nazareth" afgelast
geen Open Kerk Emmaüsgangers
- Registratie voor reguliere zondagsvieringen blijft
- Vier Kerstmis wel!

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Eucharistievierng
Zondag 20 december,
4e Zondag van de Advent

Viering via de live-stream
(aanvang 10:00 uur):
<klik op de afbeelding links>

Zwangere woorden
Uit een preek van:
Aart C. Veldhuizen
Bij het lezen van de verhalen
van Lukas 1 krijg je het gevoel dat we even achter de schermen mogen kijken. Waar Markus bij de
doop van Jezus begint, blijken Matteüs en vooral Lukas veel meer te weten of te willen vertellen
dan alleen Jezus’ woorden en daden. Ze beginnen niet alleen bij zijn geboorte, maar zelfs nog
negen maanden daarvoor. De lezer wordt alvast voorbereid op wie die zoon is die straks in
woorden en daden laat zien wie hij is.
Lukas laat de tijdrekening beginnen bij Elisabeths zwangerschap. Hij zet in ons gedeelte in bij de
engel Gabriël die van God gezonden is. Diens hoge komaf is duidelijk.
“Weest verheugd begenadigde, de Heer is met je”, zegt Gabriël. Een zin die je verwart en waar je
over na moet denken. “Wees niet bevreesd, je hebt genade gevonden bij God. Je zult zwanger
worden en een zoon baren”, verduidelijkt Gabriël.
Maria geeft een tegenwerping. Zo’n tegenwerping is een bekend patroon dat we in de meeste
verhalen waar een geboorte wordt aangekondigd tegenkomen. Steeds is er de toezegging van een
zwangerschap aan een onvruchtbare vrouw of een vrouw op leeftijd, die het haar aangezegde niet
geloven kan. Maar dit verhaal is ook in dit opzicht anders. Van onvruchtbaarheid kan namelijk nog
niet eens sprake zijn, en van ouderdom ook niet. Ze is onbevrucht. “Ik heb geen omgang met een
man”. Daarmee is dit verhaal het hoogtepunt van alle geboorte-aanzeggingen.
Maria heeft genade ontvangen. Het overkomt haar om draagster te zijn van Gods presentie. Dat we
even achter de schermen mogen kijken, is mooi. Dat we onder Marjams rokken mogen kijken, doet
ons onze westerse ogen fronsen, maar brengt ons wel dichter bij wat Lukas wil zeggen. Maar het
verhaal wil ons vooral naar voren laten kijken, ons meenemen in die zwangerschap van dat grote
dat te gebeuren staat en dat telkens weer gebeurt: Gods nieuwe begin. Marjam toont ons waar het
op aan komt. Zij maakt ruimte. Zij blinkt op als dienstmaagd van de Heer. Zo doet ze aan prenatale
navolging en wordt zo tot onze eerste voorganger, vol van het woord van de Heer.
< klik hier om het boekje van de viering te openen >

Gevolgen lockdown
Geen publieke kerstvieringen op
kerstavond, kerstnacht,
1e en 2e kerstdag
De Nederlandse bisschoppenconferentie
heeft op 15 december naar aanleiding van
de indringende toespraak van ministerpresident Mark Rutte van maandag 14
december besloten dat in de RoomsKatholieke kerken dit jaar op kerstavond
geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden.
< klik hier om het volledige persbericht te lezen >

Aanvullend besluit binnen de R.K. Federatie H. Maria Magdalena

Pater Frans Wijnen (moderator) heeft, namens het pastoresteam, twee weken geleden al een
bericht gestuurd aan Mgr. van den Hende waarin wij onze zorgen kenbaar hebben gemaakt met
betrekking tot de vieringen met Kersmis.
Ook vanuit de parochies kwamen geluiden van mensen die zich zorgen maken, ze zien het niet
zien zitten om vieringen te organiseren met Kerstmis.
"De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk
voorkomen." Binnen de Federatie willen wij dat ook voorkomen tijdens de andere
Kerstdagen en Kerstvieringen. Daarom:

alle Kerstvieringen van 24 december t/m 26 december
worden afgelast.

< klik hier om het volledige bericht (Nieuwsbrief 513) te lezen >

de St. Jorisparochie
gaat in lockdown
t/m 19 januari 2021
het parochiebestuur

N.a.v. de door de overheid
afgekondigde lockdown op 14 december j.l.
heeft het parochiebestuur besloten om deze
oproep te volgen.
De St. Jorisparochie gaat, in aanvulling van het
besluit van de bisschoppen, dicht t/m 19 januari.
We hopen dat u ondanks het gemis aan samen
zijn,samen zingen, gewoon samen parochie zijn
toch een goede kerst zult hebben.
Onze gedachten gaan uit naar al die mensen in onze parochie die het in deze tijd extra moeilijk
hebben. Gemis van dierbaren, weinig of lastig contact met anderen door de beperkende regels.
Wij wensen u namens het bestuur toch een mooie en gezegende kerst toe.
Vergeet elkaar niet. Kerstmis is het feest van de hoop, vertrouwen in de toekomst, nieuw leven.
Ondanks alles schijnt er licht in deze duister.
Het komt weer goed!
Tot slot, vergeet uw parochie financieel niet.
Ook in de portemonnee zijn het barre tijden.
Indien u nog vragen heeft kunt u terecht bij het parochiesecretariaat.

De premiere in de St.
Augustinuskerk van de
Barendrechtse kerstfilm
gaat, door lockdown, niet
door
Deze is wel online te
bekijken vanaf
19 december 19:00 uur
De Stichting Hart voor Barendrecht
heeft als alternatief voor de
kerstwandeling "Bethlehem in
Barendrecht" de boodschap ditmaal
op een verrassend andere wijze vormgegeven en verfilmd.
De film speelt in Barendrecht, en hierin hebben parochianen van de verschillende kerken in
Barendrecht, waaronder vier jongeren van de Augustinusparochie, een rol.
De film getiteld "Terug naar Nazareth" gaat zaterdag 19 december a.s. in première. Vanwege
de lockdown kan de première niet plaatsvinden in de kerk zelf, zoals was gepland.
In plaats daarvan is de film vanaf 19 december 19.00 uur online te bekijken via het YouTube
kanaal Kerstwandeling Barendrecht: < klik op deze link of op de afbeelding > om
rechtstreeks naar de film te gaan.
De film blijft online staan, en is dus ook later te bekijken. Meekijken is gratis. Een leuk idee
rondom of tijdens de kerstdagen!
Veel kijkplezier en een gezegend Kerstfeest gewenst.

GÉÉN Open Kerk Emmaüsgangers
i.v.m. lockdown
Van maandag t/m vrijdag is er bij de Emmaüsgangers van
10:00 - 12:00 uur Open Kerk als Stiltecentrum.
Bovendien is er op donderdag van 10:00 - 12:00 uur:
Koffie met een praatje.
Vooralsnog worden, tot nader worden, deze activiteiten
i.v.m. de lockdown gesloten!

Registratieplicht voor de vieringen
blijft verplicht
U kunt zich vanaf maandag voor zondag 27 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 >:

-

Vier Kerstmis wèl
o.a. via de live-stream van de federatie
De live-stream van de federatie is:
van de nachtmis is om 21:00 uur;
van de hoogmis op 1e kerstdag is om 10:00 uur
Wij sluiten ons aan bij de oproep van de bisschoppen om
vooral wél Kerstmis te vieren.
De kerstvieringenen zijn niet publiek toegankelijk, maar
zullen wel plaatsvinden en door de federatie worden
uitgezonden via de live-stream.
Ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook andere vieringen zijn
via live stream of televisie mee te vieren. De bisschoppen nodigen iedereen daar van harte voor
uit via de speciale website vierkerstmis.nl Via die site kunnen gelovigen onder meer de eigen
parochie vinden op internet en zien wat de mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren.

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.

