Onderwerpen:

- Zalig Kerstmis
- Kerst Nachtmis, uitsluitend via de live-stream
- 1e Kerstdag, Hoogfeest van Kerstmis
- 2e Kerstdag, Feest van de H. Familie
- Registreren voor de vieringen
- Overzicht alle Kerstvieringen
- Vier Kerstmis

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

Vrede op aarde aan de mensen
in wie Ik mijn welbehagen heb
Eucharistieviering Kerstnacht
24 december 2021, 21:00 uur
Helaas is de Nachmis uitsluitend via de
live-stream te volgen. Toch gaan wij samen
zoveel mogelijk Kerstmis vieren, want het
Licht van de wereld is geboren. Die blijde
boodschap willen wij aan iedereen laten
zien en horen.

< klik of op de afbeelding >
om de live-stream te volgen

< klik hier > voor het vieringboekje

Het Licht van de wereld is geboren
Hoogfeest van Kerstmis
25 december 2021, 10:00 uur
Vieringen met Kerstmis
Kerstmis wordt in de Kerk gevierd met meerdere missen: de
vigiliemis in de vooravond van 24 december, de nachtmis rond
middernacht en op 25 december de dageraadsmis en de dagmis.
Vigiliemis
De vigiliemis markeert de overgang van Advent naar Kersttijd en
heeft een belangrijke, centrale boodschap: de grote gebeurtenis
waar gedurende Advent naartoe geleefd is, is nu echt nabij.
Nachtmis
De nachtmis staat in het teken van de lichamelijke geboorte van
Jezus Christus te Bethlehem, zoals die wordt verhaald in
het Evangelie van Lucas.
Dageraadsmis
De dageraadsmis, gehouden bij het doorbreken van daglicht, opent met de woorden: "Een
helder licht straalt heden over ons, want de Heer is ons geboren." Deze tekst verwijst
naar Jesaja, die de komst vele eeuwen voor Jezus' geboorte aankondigde met de woorden:
"Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol
duisternis, gaat een stralend licht op".
Deze mis heeft als bijnaam 'herdertjesmis'. Het Evangelie vertelt namelijk van de herders, die
van een engel des Heren vernemen dat de Messias is geboren.
De dagmis, het Hoogfeest van Kerstmis
viert de eeuwige geboorte van de Zoon uit de schoot des Vaders.De proloog van het evangelie
van Johannes staat centraal: "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het
Woord was God" Hier wordt de kern geraakt van het christelijk geloof zoals dat met Kerstmis
wordt beleefd: God heeft mens onder de mensen willen zijn. God de Zoon werd mens in Maria's
schoot. Kerstmis is dus het Hoogfeest van de Menswording van God.
bron: www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/kerstmis

< klik hier of op de afbeelding > om de live-stream te volgen
< klik hier > voor het vieringboekje >

Tweede Kerstdag:
H. Familie en H. Stefanus

We vieren nog steeds volop Kerstmis
Dit jaar is het best bijzonder. We vieren in feite
twee feesten tegelijk doordat de 1e zondag na
Kerst tegelijk de 2e Kerstdag is.
H. Stefanus
Stefanus is de eerste martelaar van het
christendom. In het aan de evangelist Lucas
toegeschreven boek Handelingen der
Apostelen staat het verhaal van zijn verkiezing
tot diaken, zijn wonderdaden, zijn redevoering
voor het Sanhedrin en zijn marteldood.
Feest van de H. Familie
De Heilige Familie wordt in de liturgie 'het gezin van Nazaret' genoemd. Volgens het Lucasevangelie was Nazaret de stad van Jozef. Daar groeide het Kerstkind op, 'nam toe in krachten,
werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem', schrijft Lucas. In het Matteüsevangelie vlucht de Heilige Familie na de geboorte in Bethlehem naar Egypte,
omdat Herodes het op het Kerstkind gemunt heeft. Na Herodes' dood keert het gezin
naar Juda terug. Daar krijgt Herodes' zoon Archelaüs echter de macht, waarop Jozef besloot uit
te wijken naar Galilea in het noorden omdat hij het in Juda nog niet veilig acht. Het gezin vestigt
zich in Nazaret.
Sagrada Familia
De beroemdse kerk die aan de Heilige Familie is toegewijd is de door Antoni Gaudí ontworpen
basiliek Sagrada Familia in Barcelona.
< klik hier of op de afbeelding > om de live-stream te volgen
< klik hier > voor het vieringboekje >

Heeft u zich al aangemeld voor de
viering op 1e of 2e Kerstdag?
In verband met de verdere beperking tot 50
aanwezigen bij publieke vieringen wordt voor
alle zondagsvieringen (dus ook voor de 1e en
2e Kerstdag) weer een registratieplicht
ingevoerd. Dit omdat de verwachting is, dat er
meer mensen de viering(en) willen bijwonen
dan het aantal beschikbare plaatsen.

Registreren/Reserveren voor de vieringen, bij één van de volgende parochies:
De Emmaüsgangers
Bandeloodijk 320
Rotterdam-IJsselmonde

voor
info/registratie
klik op knop

St. Augustinus
Marijkesingel 24
Barendrecht

voor
info/registratie
klik op knop

H. Drie-Eenheid
Beukendaal 2
Rotterdam-Vreewijk

voor
info/registratie
klik op knop

O.L.V. van Lourdes
Slinge 775
Rotterdam-Pendrecht

voor
info/registratie
klik op knop

St. Joris
Hovystraat 64
Ridderkerk

voor info klik
op knop

Alle vieringen vervallen
i.v.m. met de lockdown

Overzicht van de Kerstvieringen
< klik op de afbeelding >
voor het compete overzicht van alle
vieringen binnen de federatie.

Bijzonderheid 1.

Bijzonderheid 2.

Joris in lockdown: geen vieringen

het Koor RttL houdt op te bestaan

< klik hier voor het complete bericht >

< klik hier voor het complete bericht >

VierKerstmis.nl nu online:
oproep om Kerstmis te vieren ook al
gelden opnieuw coronamaatregelen
VierKerstmis.nl biedt inspiratie voor en over het samen
vieren van Kerstmis en wil ook in 2021 mensen helpen
om de site van de eigen parochie te vinden. Op die
parochiesite kunnen bezoekers op het vieringenrooster
kijken waar en wanneer de vieringen zijn en of er
eventueel nog beperkingen of maatregelen gelden om
aanwezig te kunnen zijn.
< lees verder >

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.

