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- Viering Zondag 11 juli
- Bisdomblad Tussenbeide
- Godsdienstvrijheid en de martelaren van nu
- Livestream Bedevaart Brielle
- Registratie St. Augustinus
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 11 juli,
10:00 uur
15e Zondag dh jaar
Thema:

Luisteren
naar Gods stem
Heel wat mensen staan
zichzelf toe om zich defensief
en protectionistisch op te
stellen omdat ze zich bewust
zijn van kleinigheden en
beledigingen. Jezus roept zijn
volgelingen op om hun
bitterheid, weerstand en onvriendelijkheid van zich af te schudden en achter zich te laten. We
vragen Jezus ons te helpen om onze ogen op Hem en zijn hart gericht te houden in plaats van
onze harten ontoegankelijk en beperkt te laten zijn.
Wij worden allen uitgezonden door Jezus om de dingen te doen waaraan ook Hij de meeste tijd
besteedde. Ieder van ons is dus uitgenodigd om te bidden opdat we verbonden blijven met het
evangelie, dat we vervolgens uitgenodigd worden uit te dragen, ieder op zijn of haar geheel
eigen wijze. Meestal doen wij dit door onze liefde voor hen, die we dagelijks tegenkomen, want
het is dit, meer dan wat dan ook, dat mensen heelt en hen bevrijdt van de demonen die ervoor
zorgen dat zij het gevoel hebben betekenisloos en slecht te zijn.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Tussenbeide:
Groei en Bloei
Bisschop Van den Hende
schreef het voorwoord voor
Tussenbeide. De bisschop
sluit aan bij het thema groei en
bloei met zijn bijdrage
‘Gezonden om vruchten voort
te brengen’.
“Ik ben de wijnstok, gij de
ranken”, zegt Jezus in het
evangelie (Johannes 15, 5)
en: “Blijft in mijn liefde.”
Bisschop Van den Hende: “De
Heer zegt het heel
onomwonden: je kunt alleen
maar met Mij iets bereiken, los van Mij kunt gij niets. In zijn liefde blijven, is steeds opnieuw een
opdracht. Ook als de leerlingen met elkaar discussies voeren. Ook als de leerlingen elkaar de
maat nemen, of er zelfs grote tegenstellingen ontstaan (cf. Handelingen 6 en 15). […] Jezus
zegt: Blijft in mijn liefde en Ik zal u uitzenden om vruchten voort te brengen die blijvend zijn.”
< Klik hier om Tussenbeide te lezen
of klik op de afbeelding >

Ook in onze tijd bestaat het
martelaarschap
Voorafgaand aan de Nationale Bedevaart
Brielle, bij de feestdag van de HH. Martelaren
van Gorcum, nodigde bisschop Van den
Hende belangstellenden uit voor een online
bijeenkomst op 5 juli naar aanleiding van het
recente rapport ‘Vrijheid van godsdienst,
wereldwijd rapport 2021’. Dit rapport werd in
april uitgebracht door Kerk in Nood. Naast
bisschop Van den Hende was daarom Dennis
Peters van Kerk in Nood inleider op deze
avond.
Bisschop Van den Hende: “Als we aan de
Martelaren van Gorcum denken, beseffen we
dat er mensen zijn die omwille van hun geloof hun leven hebben gegeven. In de eerste eeuwen
van de Kerk was dat schering en inslag. Er vonden grote vervolgingen plaats. De eerste
eeuwen van de Kerk worden wel de tijd van de martelaren genoemd. Daarna zie je dat er in de
Kerk steeds grote verering is gebleven voor de martelaren die gestorven zijn omwille van hun
geloof. Zij zijn een groot voorbeeld, omdat ze zich zo aan Christus durven te hechten, die de
verrezen Heer is, dat ze hun eigen leven aan Hem durven geven.”
“In onze tijd hebben wij in onze streken minder te maken met vervolging. Maar ook in onze tijd
bestaat het martelaarschap wel degelijk”, aldus de bisschop. “Paus Benedictus XVI heeft in zijn
encycliek Deus Caritas Est (nr. 25) gezegd dat het getuigenis afleggen bij de Kerk hoort, zoals
de liturgie bij de Kerk hoort en de dienst van de diaconie. Dus God eren in gebed en liturgie,
God eren in de naaste die onze dienst nodig heeft, God eren door getuigenis door in woord en
daad voor Hem in te staan, maar ook in uiterste gevallen je leven geven omwille van de Heer,
als uiterste consequentie van onze trouw aan de Heer.”
“Wereldwijd hebben steeds opnieuw christenen de moed om Jezus trouw te blijven.”
< Lees het hele artikel >

Livestream
Nationale Bedevaart Brielle
Zaterdag 10 juli om 11:00 uur

De Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 10 juli
wordt vanaf 11.00 uur op internet uitgezonden als
livestream. Volg de livestream op de
website martelarenvangorcum.nl of
< klik hier > voor de website van het bisdom.

Registratieplicht vooraf blijft voor de
St. Augustinus noodzakelijk
U kunt zich voor de viering van zondag 18 juli aanmelden
< klik hiervoor links op de knop >
Voor de andere kerken vervalt de verplichting om vooraf te registreren.
Registratie vindt voortaan plaats bij binnenkomst in de kerk.

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.

