Onderwerpen:

- Woord- en Communieviering
zondag 10 januari: Doop van de Heer
- Inschrijven voor sacramenten
- Registratie 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.

Woord- Communieviering:
Zondag Doop van de Heer
10 januari: Nieuw leven

Viering via de livestream (aanvang 10:00 uur):
< klik op de afbeelding
hiernaast >
< klik hier om het boekje van
de viering te openen

Een man naar Gods hart
Jan Verheyen
bron: kerknet.be

Nu zondag vieren wij het feest van
de doop van de Heer. En met dat
feest eindigen we in de Kerk de
kersttijd. Het is –zoals het feest
van de Aanbidding van de Wijzen
– een openbaringsfeest: Jezus
wordt kenbaar gemaakt aan de
wereld. In het verhaal van Jezus'
doop door Johannes de Doper
wordt de ware identiteit van de
zoon van Jozef en Maria onthuld:
Jezus is de Messias, de Gezalfde van God. 'Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het
water. En zie, de hemel opende zich en Hij zag de Geest van God op Hem neerdalen in de
gedaante van een duif. Een stem uit de hemel sprak: 'Dit is mijn veelgeliefde Zoon in wie Ik
welbehagen heb.'
Ik vermoed dat ieder van ons wel regelmatig met levensvragen wordt geconfronteerd. Wie ben
ik eigenlijk? Wat is mijn identiteit? Wat doe ik met mijn leven? Wat is de zin van mijn leven? Je
bent man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, vader of moeder, bediende of arts, zelfstandige of
werknemer, leerkracht of kunstenaar of wat dan ook. Maar op welke manier ben je dat? Hoe ga
je om met je partner? Hoe ben je als vader of moeder? Al die vragen hebben te maken met
zinvolheid, met gelukkig leven. Daarmee bezig zijn is mens worden. Ieder van ons maakt het
mee en moet daar doorheen. Belangrijk hierbij is of je je ook gedragen voelt door een ander, of
je liefde ervaart, of je je bevestigd weet door een medemens. Pas dan kan je echt groeien en
bloeien als mens.
Zou dat met Jezus anders geweest zijn? Hij moet zich alleszins ten diepste gewaardeerd en
geliefd gevoeld hebben door God zelf. De evangelist Marcus laat ons als het ware meevoelen
met Jezus tegen wie God zegt: 'Jij bent mijn liefste zoon, een man naar mijn hart'. Is dat niet de
mooiste bevestiging en waardering die een mens te beurt kunnen vallen! En dan nog wel een
mens uit Nazareth. Dat staat er niet voor niets. Want Nazareth ..., men zei in die tijd: 'Wat voor
goeds kan daaruit voortkomen?' Nazareth was een achterlijk dorp in het 'Galilea van de
heidenen', ver van het heilige orthodoxe Jeruzalem. En die Jezus was 'de zoon van de
timmerman', geen hogepriester, geen tempelpriester, geen Sadduceeër, zelfs geen leviet. Hij
behoorde niet tot de oudsten, was geen lid van het Sanhedrin, ook geen Schriftgeleerde. Hij
was zoals wij zouden zeggen: een gewone leek.
En blijkbaar zag Jezus zichzelf ook zo. Want Hij liet zich gewoon dopen zoals iedereen. Maar
Johannes weet beter, zegt Marcus, want hij noemt Jezus sterker dan hemzelf. Het is vooral
Marcus die het beter weet. Hij wordt traditioneel als vriend en leerling van Petrus beschouwd.
Hij heeft weet van het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus. Hij belijdt, samen met Petrus,
de apostelen en de eerste christenen, dat Jezus de Messias is, vervuld van Gods Geest, van
Gods levenskracht en dynamiek.
Die Geest Gods wordt gesymboliseerd door een duif. Kerkelijke schrijvers, theologen en
predikanten hadden het wel wat moeilijk met die duif. Want nergens wordt de duif gebruikt als
beeld van God. God wordt in de bijbel wel eens vergeleken met een vogel, maar dan is het een
arend die zijn jongen opneemt en op zijn vleugels draagt. Zo had Jahwe zijn volk Israël geleid,
lezen we in het boek Deuteronomium (32, 11). Waar komt dan dat beeld van de duif vandaan
als symbool voor Gods Geest?
In heel het Oude Oosten was de duif symbool van de vrouwelijke vruchtbaarheid. Die duif zou
dan ook symbool kunnen staan voor het vrouwelijke in God: Gods liefde, Gods tederheid en
barmhartigheid, Gods welbehagen. Daarom ook die lieve woorden: 'Jij bent mijn Zoon, mijn
kind, mijn veelgeliefde'. Een Zwitserse theologe (Lytta Basset) spreekt van de 'moederschoot
van God de Vader', van de 'onzichtbare goedertierenheid' van God-die-liefde-is. Jezus moet
gevoeld hebben dat Hij gedragen en meegenomen werd door die goddelijke liefde, zo vrij en
licht als een duif aan de hemel. Hij, een mens uit Nazareth, voelde zich bemind zoals Hij was.

Aanmelden voor sacramenten

In het laatste MMM zeiden we al dat in deze Coronatijd niets zeker is. Toen wilden we nog in
deze maand, januari, met de voorbereidingen voor de 1e H. Communie, het Vormsel voor
jongvolwassenen en de Doop en het Vormsel van volwassenen gaan starten.
Alle seinen m.b.t. de coronamaatregelen geven aan dat het voorlopig niet verstandig is om te
gaan beginnen. Alle geplande data die worden genoemd komen bij deze ook eigenlijk allemaal
vervallen. We sluiten wonderen nooit uit, maar we moeten ook reëel zijn en blijven.
Zodra er meer zicht is op verruiming van de mogelijkheden, zullen we nieuwe data voor de
verschillende sacramenten gaan plannen. Maar...........
schrijf uzelf of uw kind(eren) wel gewoon in! Zodra het wel kan willen we dan ook onmiddellijk
gaan starten met de voorbereidingen.
Voorlopig is de inschrijftermijn verlengd tot 1 maart 2021.
Ga naar de website van uw eigen parochie en ga naar < inschrijven > daar vindt u alle
formulieren.
Voor de kinderdoop kan altijd ingeschreven worden.

Registratieplicht voor de vieringen
U kunt zich nog voor zondag 17 januari
registreren vanaf a.s. maandag.
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.

