Onderwerpen:

- Viering Zondag 18 april
- Registratie blijft verplicht
- Aantal Katholieken, wereldwijd, stijgt (een paar gegevens)
- Ramadan-boodschap Rooms-Katholieke kerk
Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Eucharistieviering

Zondag 18 april 10:00
uur
3e zondag van Pasen
Thema:
Herkennen en vergeven
Jezus komt als een trooster,
met woorden van vrede,
naar de leerlingen, die
vervuld zijn van vrees en
twijfel. Zijn aanwezigheid
brengt hun vrede. Hij laat
zijn wonden zien. Zij
kunnen Hem aanraken,
maar ‘van vreugde konden
ze het nog niet geloven en
waren ze stomverbaasd’.
Jezus stelt zijn vrienden gerust en verzekert hen dat Hij geen geest is. Hij is dezelfde als
voorheen, maar dan in een nieuwe staat. Het sterkste bewijs van deze identiteit zijn zijn wonden,
een duidelijk teken dat ‘de Messias moest lijden en opstaan uit de doden op de derde dag’. Maar
het zijn ook tekenen van ‘berouw en vergeving van zonden in zijn Naam die aan alle volkeren
moeten worden verkondigd’. Dood en leven zijn nauw met elkaar verweven, maar het leven heeft
het laatste woord.
In een homilie over deze passage zei Paus Franciscus: ‘We zijn bang van vreugde. Door zijn
opstanding geeft Jezus ons vreugde, de vreugde christen te zijn, de vreugde Hem van nabij te
volgen, de vreugde om de weg van de zaligsprekingen te volgen, de vreugde met Hem te zijn’.
Hij beschreef de vrees voor vreugde als ‘een christelijke ziekte’.
Laat ons met Paus Franciscus bidden: ‘dat de Heer onze geest mag openen en dat Hij ons laat
verstaan dat Hij een levende werkelijkheid is, dat Hij een lichaam heeft, dat Hij met ons is en ons
vergezelt, dat Hij heeft overwonnen. Laat ons de Heer vragen om de genade niet bang te zijn
voor de vreugde.’
< klik hier voor het liturgieboekje >

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich voor zondag 25 april registreren
vanaf a.s. maandag.
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 >:
PS Let op: i.v.m. brand in het secretariaat van de St. Joris is het telefoonnummer om aan
te melden (tijdelijk) gewijzigd. Klik op de knop < Registreren > voor meer gegevens.

Meer
Katholieken
wereldwijd
Het aantal RoomsKatholieken wereldwijd
is gestegen tot 1,345
miljard mensen. Dat
blijkt uit de officiële
kerkelijke statistieken
over 2019 die onlangs
in Rome zijn
gepresenteerd. Ten
opzichte van het jaar ervoor is dat een toename van 16 miljoen gelovigen. Dat betekent dat 17,7
procent van de wereldbevolking Rooms-Katholiek is.
In Europa liep het aantal katholieken licht terug, maar het aantal nam in Afrika met 3,4 procent
toe. Ook in Azië (1,3 procent), Oceanië (1,1 procent) en Amerika (0,84 procent) was een
toename van het aantal gelovigen te zien.

Gegevens van Nederland van het jaar 2019
Aantal rooms-katholieken in Nederland
In genoemd jaar waren er 3.785.000 mensen ingeschreven als katholiek. Dat is 21,7 % van de
totale bevolking.
Kerkgangers
Het aantal regelmatige kerkgangers (minimaal één keer per maand naar de kerk) bedroeg naar
schatting 153.800 mensen. (Dit cijfer is van 2018).
Doopsels en toetredingen
Er werden 9.130 kinderen gedoopt en er traden 450 volwassenen toe tot de R.-K. Kerk.
Eerste Communie en Vormsel
Er deden 13.510 kinderen hun eerste communie. 7860 kinderen ontvingen het vormsel.
Huwelijken
In de R.-K. Kerk werden 1.105 huwelijken gesloten.
Uitvaarten
Er waren 17.580 katholieke kerkelijke uitvaarten.
< meer lezen >
< kerncijfers Nederland >

Ramadan-boodschap RoomsKatholieke Kerk: christenen en
moslims getuigen van hoop
Op 16 april 2021 verstuurde de Pauselijke
Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome
een boodschap aan moslims bij gelegenheid
van de islamitische vastenmaand Ramadan. In
de boodschap worden moslims en christenen
opgeroepen getuigen te zijn van hoop.
Wat we in deze tijd nodig hebben is hoop. Hoop heeft een religieuze basis. God houdt van ons
en zorgt daarom voor ons. Hij doet dit via wegen die we niet altijd kunnen begrijpen.
“Tijdens deze lange maanden van lijden, angst en verdriet, vooral tijdens de lockdown, voelden
we de behoefte aan goddelijke bijstand, maar ook aan broederlijke solidariteit: een telefoontje,
een groet van steun en troost, een gebed, hulp bij het kopen van medicijnen of voedsel, een
goede raad en de zekerheid te weten dat er altijd iemand voor ons klaarstaat in tijden van
nood”, zegt Miguel Ángel kardinaal Ayuso Guixot MCCJ, voorzitter van de Pauselijke Raad voor
Interreligieuze Dialoog, in de boodschap.
Hoop brengt het geloof met zich mee in de goedheid die in de harten van alle mensen aanwezig
is. In moeilijke situaties komt de hulp vaak van degenen van wie wij dat het minst verwachten.
Zo wordt de menselijke broederschap een bron van hoop voor allen, vooral voor hen die in nood
verkeren.
Kardinaal Ayuso Guixot: “Vasten, gebed, aalmoezen geven en andere vrome praktijken,
brengen ons dichter bij God, onze Schepper, en bij al degenen met wie wij leven en werken. We
worden daarmee geholpen om samen verder te gaan op het pad van de broederschap.”
< Lees hier de hele Ramadan-boodschap >

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.

