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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.

Aswoensdag

woesdag 17 februari
Thema:
Wegen naar God
Vasten, gebed en het geven
van aalmoezen zijn wegen naar
God, niet naar ellende. Meer
nog: alles wat we doen in deze
weken is bedoeld om het leven
van anderen te verrijken.

Zelf het askruisje aanbrengen
Het Vaticaan vraagt de priesters om tijdens
Aswoensdag het traditionele askruisje in
verband met het coronavirus op een andere
manier toe te dienen.
Binnen de federatie is er voor gekozen om
het op dezelfde manier te doen als bij het ter
communie gaan.
Na het zegenen van de as wordt dit, in cupcake schaaltjes, klaargezet. De gelovigen komen één
voor één naar voren en brengen het askruisje zelf aan op hun voorhoofd. De priester staat op
meer dan voldoende afstand en spreekt de bekende woorden uit:
‘Bedenk dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren’”.‘
of "Bekeert u en geloof in het Evangelie’
Zo hoeft de priester de gelovigen niet aan te raken.
As en as strooien, een eeuwenoude traditie
Als teken van berouw en vasten komt het gebruik van as in de Bijbel veelvuldig voor. De
boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als
boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking "in zak en as zitten".
In de vroege middeleeuwen werd het opleggen van as bij de mannen over het gehele hoofd en
bij de vrouwen het voorhoofd gestrooid als start van de boetetijd. Dit ritueel was enkel bestemd
voor zondaars die officieel tot boete werden veroordeeld. Later werd dit een algemeen gebruik
omdat men ervan uitging dat iedereen tegen God of zijn medemensen gezondigd had. Het
strooien van het as werd (eerst bij de vrouwen) tot een askrusje beperkt en later bij iedereen
toegepast.
Bij de Oud-katholieken en Oosters-Orthodoxe christenen wordt het as nog steeds op het hoofd
gestrooid.

Gebedskaart

om thuis stil te staan bij
Aswoensdag
Het bisdom Roermond heeft een
gebedskaart uitgebracht voor
mensen die graag stilstaan bij
Aswoensdag, maar vanwege de
coronamaatregelen niet op de
gebruikelijke wijze aan de
uitreiking van het askruisje
kunnen deelnemen. Op de kaart
staan enkele gebeden en een
korte overweging die aansluiten
bij het vieren van Aswoensdag in coronatijd.
< klik op de afbeelding > om de kaart te downloaden.

De As blijft
gedurende de 40-dagentijd
op of voor het altaar staan
Zo worden wij in de 40-dagentijd er telkens aan
herinnerd dat het leven vergankelijk is: “Bedenk dat ge
stof zijt en tot stof zult wederkeren”.
Maar het biedt nog een mogelijkheid.
Normaal gesproken is de Aswoensdag een druk
bezochte viering. Door de coronamaatregelen kunnen
er slechts een 30-tal parochianen deelnemen aan de viering. Parochianen die een andere
viering bijwonen, kunnen alsnog vragen of zij het as-ritueel mogen ontvangen.

Hieronder vindt u een
overzicht van alle
viering/diensten met de
bijzonderheden

voorganger(s)

bijzonderheden

Parochie

locatie

tijd

Eucharistieviering
in de Emmüsgangers

Bandeloodijk 320
Rotterdam

10:00 uur Francois Numbi

geen

Eucharistieviering
St. Augustinus

Marijkesingel 24
Barendrecht

10:00 uur Urbanus Kioko

geen

Eucharistieviering
H. Drie-Eenheid

Beukendaal 2
Rotterdam

19:00 uur Francois Numbi

geen

Eucharistieviering
O.L.V. van Lourdes

Slinge 775
Rotterdam

19:00 uur Frans Wijnen

ook via
< live-stream >
< liturgieboekje >

klik op evt link

Oecumenische Gebedsdienst
Cyril Inam
vanuit de Levensbron 19:30 uur
St. Joris
Ds H. Offringa

uitsluitend
< live-stream >
vul in: Levensbron

Oecumenische Vesperdienst
vanuit de Dorpskerk
St. Augustinus

uitsluitend
< live-stream >

19:30 uur

U. Kioko
Ds H.J Ketelaar

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
Voor de viering van Aswoensdag moet u zich ook
registreren.
Voor de viering van zondag 21 februari kunt u zich ook
nog registreren.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering
bedraagt slecht 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.
Via de website van uw eigen parochie kunt u zich registreren:< klik op de link hieronder >:

Corona is als 40 dagen
door de woestijn trekken:
Het “quarantijnse leven”
begint te voelen als een
echte vastentijd
Cyril Inam

De vastentijd is een tijd van
boetedoening en zelfverloochening.
Als de Goede Week begint, bereiden christenen zich voor om Pasen te vieren. De viering van
Aswoensdag herinnert alle christenen aan hun stoffige sterfelijkheid. De Covid-19 pandemie, die
zich over de hele wereld heeft verspreid, heeft vele activiteiten en vieringen in kerken
geannuleerd, ingeperkt en beperkt. Het zal zeker ook gevolgen hebben voor de vasten- en
paasactiviteiten van dit jaar, inclusief Aswoensdag. De angst voor dit virus heeft mensen naar
binnen gedreven in hun huizen, waar ze gedwongen thuis de quarantaine ondergaan. Dezelfde
angst doet de overheid regels en voorschriften voor maken om de verspreiding van het virus
tegen te gaan. Bijvoorbeeld: de 1,5 metermaatregel, handen wassen, lockdown, avondklok,
vaccinatie, enz. Er kan dus worden gezegd, dat de coronavirus-pandemie 40 dagen in de
wildernis is. Het heeft onze normen en waarden van samenleven en feestvieren als
gemeenschap, groep, gezin en individu gestopt en het veranderd.
Dus, volgens Susan B. Reynolds, hebben we onze knuffels, onze kussen en “high fives”
opgeofferd aan het coronavirus. Onze feesten, ons inkomen en het gewone leven werden als
vanzelfsprekend beschouwd. Zowel christenen als niet-christenen hebben door deze pandemie
veel moeten opgeven. We worden in onze huizen opgesloten als monniken en worden
gedwongen om onze dagelijkse routines aan te passen. In overeenkomst hiermee stelt J. Dana
Trent: "Op dit moment bevinden wij ons midden in de woestijn en duisternis, en wij zullen nog
een hele poos in deze ruimte moeten blijven zitten. Deze ziekte, Covid-19, dwingt ons om on te
onthouden van fysieke aanraking, van verbinding met de dingen die we willen doen." En
Cathleen Kaveny die deze mening bevestigt, heeft geschreven: "Misschien lijken onze levens
nu meer op oude behuizingen van religieuze kluizenaars, die alleen woonden in kamers naast
kerken."Zij zei verder, dat wij nu allemaal onwillige ankerplaatsen zijn, met virtuele vensters op
de wereld.
De vastentijd begint op Aswoensdag
en eindigt op Witte Donderdag,
herdenkt de 40 dagen dat Jezus
alleen in de woestijn vastte. Het is dus
gepast om te zeggen dat Jezus in
quarantaine op de berg was. Hij
isoleerde zichzelf, om alleen te zijn,
om zichzelf in quarantaine te
plaatsen, om met zijn vader te
communiceren en ook met ons. Net
zoals Jezus na zijn vasten in de
verleiding kwam, worden we allemaal
verleid tijdens het coronavirus.
Daarom moeten we deze periode van
pandemie en quarantaine gebruiken voor geestelijke nadenken, gebed, vasten en het geven
aan armen om ons niet alleen op Pasen voor te bereiden, maar ook op onze redding en
verlossing. De lege pleinen en kerken symboliseren de kale plekken in ons leven. Deze
plaatsen waren ooit gevuld met mensen om mee te communiceren en te genieten als een
gemeenschap. Maar vandaag zijn wij leeg en eenzaam door Covid-19 pandemie en leiden we
een leven van eenzaamheid vanwege het coronavirus. Onze huizen zijn virtuele kloosters
geworden in deze tijd van Covid-19 en lockdown. Maar helaas vinden we het moeilijk om thuis
te blijven, omdat het niet ons leven is en we daaraan niet gewend zijn. Christenen leunen dieper
op hun geloof en gebruiken contemplatieve gebeden, om sterk te blijven, tijdens deze moeilijke
en dodelijke dagen. Geen wonder dat de aartsbisschop José H. Gomez vorig jaar zei:
"Toekomstige generaties zullen hierop terugkijken als ‘de lange vastentijd van 2020’, een tijd
waarin ziekte en dood plotseling de hele aarde verduisterde."
Op 27 maart, bad paus Franciscus, in zijn witte gewaden, glinsterend onder donkere wolken, op
een leeggemaakt en regenachtig Sint-Pietersplein, om de Covid-19-pandemie te beëindigen. In
zijn commentaar zei de paus: “Het is al wekenlang. De avonddikke duisternis heeft zich
verzameld over onze pleinen, onze straten en onze steden. Het heeft ons leven overgenomen
en alles gevuld met een ijzingwekkende stilte en een verontrustende leegte.” Hier drukte de
paus onze collectieve wanhoop en ons isolatie uit. Maar door alleen in de regen te bidden,
wordt de paus een symbool van eenzaamheid en angst die wij voelen vanwege het virus.
Laten wij daarom, in deze vastenperiode en huisquarantaine, elkaar verdragen en de balans
opmaken van ons leven, ons vertrouwen en hoop in God opbouwen. We moeten geduldig,
vriendelijk en menselijker zijn voor elkaar, vooral in deze moeilijke tijd van de Covid-19pandemie. We moeten doorgaan met ons vasten, onze offers en ons isolatie, en bovenal onze
solidariteit tonen met onze buren en vrienden. Want Pasen brengt voor ons: de hoop op een
nieuw leven.
Zalig Pasen voor jullie allemaal.

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.

