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- MMM nr. 02 van 2022 is uit
- Corona info: Versoepelingen per 25 februari
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- Aanbevolen om te lezen: synodale kerk
- Aanbevolen om naar toe te gaan: Matthäus Passion
- Palmtakjes meebrengen

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

Het 2e MMM van 2022 is uit
De coronamist is verdwenen.
We kunnen de toekomst weer zien,
op weg naar Pasen.

Getekend en bevrijd
Riemke Koopmans

Je wordt getekend met de as
Een kruis staat op je hoofd
As wat eerst de palmtak was
Waarmee Jezus werd geloofd
40 dagen lang krijg je de tijd
Om na te denken, jezelf af te vragen
Bij wie sta ik in het krijt?
Waar kan ik iets goeds bijdragen?
En waarvan heb ik spijt?

< klik op de afbeelding >
om het nieuwe MMM te lezen

Wilt u toch ook het gedrukte exemplaar
ontvangen, als u dat niet ontvangt, neem dan
contact op met uw eigen
parochiesecretariaat.
De sluitingsdatum voor de kopij van MMM
nr. 03-2022 is: 7 maart 2022.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt
inleveren, neem dan contact op met uw
lokale redactie.

We houden onze blikken gericht
Op wat Jezus voor ons heeft gedaan
Pasen komt in zicht
Hij is waarlijk opgestaan!
.

Einde aan beperkende
maatregelen voor kerkelijk
leven vanaf 25 februari a.s.
De Rooms-Katholieke Kerk kondigde op
woensdag 16 februari versoepelingen
van de coronamaatregelen aan, die in
gaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die
datum zijn in heel Nederland de
anderhalve meter afstand en het
mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van
25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.
Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief is de officiële toelichting op dit eerdere besluit
van de bisschoppen nog niet wereldkundig gemaakt.
Bij de volgende Nieuwsbrief zal ongetwijfdeld de officiële mededeling wel bekend zijn.
U vindt hieronder (ter informatie) de tekst uit het advies van het CIO (Interkerkelijk
Conctact in Overheidszaken). Naar verwachting zal de bekendmaking van de
bisschoppen hier op aansluiten.
De minister merkte (vorige week) het volgende op: “ook al vallen een hoop regels weg, de
basisadviezen blijven belangrijk, juist nu. Je ziet ze bij elke persconferentie in beeld staan:
handen wassen helpt enorm, ventileer goed, hoest en nies in je elleboog, haal je vaccin of je
boosterprik als je dat nog niet hebt gedaan. Afstand houden, mondkapje, ook als het niet meer
overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig”.
Vieringen
Voor vieringen betekent dit dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen
gelden over aantallen kerkgangers omdat de verplichte 1,5meter afstand is komen te vervallen.
Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk blijven en ook het zorgen voor voldoende
ventilatie. Ook een goede routing in het kerkgebouw blijft een aandachtspunt.
Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid is gewenst: wanneer dit in het
kerkgebouw mogelijk is, verdient het overweging om deel van de zitplaatsen op 1,5m te blijven
aanbieden.
Overige kerkelijke activiteiten
Ook voor de overige kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, maaltijden, inloop, ontmoeting en andere
bijeenkomsten) zal met ingang van 25 februari a.s. van de verruimde mogelijkheden gebruik
gemaakt kunnen worden.
Het advies om het aantal bezoekers dat thuis wordt ontvangen te beperken tot 4 personen is
per 15 februari jl. al komen te vervallen. Dit betekent dat kringen e.d. eventueel ook weer thuis
kunnen samenkomen.
Naar aanleiding van vragen wordt nu al vermeld dat de grens van 500 bezoekers niet van
toepassing zal zijn op kerkdiensten.

Eucharistieviering,
Woensdag 23 februari,
19:00 uur
ook via de live-stream te volgen
< klik op de afbeelding >

Thema: Wie niet tegen ons is,
is voor ons
Het behoren tot een bepaalde groep
is niet de maatstaf. Het gaat hier om
een basisprincipe dat wij ernstig ter
harte moeten nemen. Er kan onder
ons een sterke verleiding zijn tot een
soort exclusiviteit. Veel christelijke
groeperingen kunnen in deze val lopen. Zoals Paulus ons in een van zijn brieven zegt, is het
woord van God niet begrensd. God kan zijn werk doen via alle soorten mensen - mensen
behorende bij een religie of bij geen enkele.
De maatstaf is of wat anderen doen past in onze idealen van waarheid, liefde, gerechtigheid,
mededogen, vrijheid, vrede, geweldloosheid enz. Onze God is in al deze dingen te vinden. De
Kerk is een weg naar een hoger doel; zij is zelf niet het einde.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Aanbevolen om te lezen:
Voor een synodale kerk
De bisschoppen worden, door paus Francisus,
gevraagd om te luisteren naar alle gremia in de kerk.
Dit is de eerste fase van het wereldwijde synodale
proces als voorbereiding op de synogde in oktober
2023.
U kunt dus meedoen aan dit proces!

Wilt u meer weten en/of zich voorbereiden op de
consultatie, < klik op "meer weten" >

Aanbevolen om naar toe te gaan:

Wilt u meer weten over het uitvoerende
Golden Circle Ensemble, < klik op hun logo >

(Oude) Palmtakjes en
Aswoensdag
bron: Aswoensdag | KRO-NCRV

Sinds de tiende eeuw wordt de op Aswoensdag
gebruikte as voorafgaand aan de mis gewijd. Sinds de
veertiende eeuw wordt de gebruikte as bovendien
gewonnen door de palmtakken van de Palmzondag
van het voorgaande jaar te verbranden. Die takken
waren het teken van overwinning en zegepraal; hun as
verbeeldt juist vernedering en rouw.

Askruisje
Wij vragen u om de oude palmtakjes bij de kerk in te leveren. Deze palmtakjes
zullen wij tot as laten vergaan.
Op Aswoensdag zet de voorganger zet met as van de oude palmtakken, op het voorhoofd van
de gelovige een kruisje. Dit is het teken dat de gelovige een tijd van bezinning, bekering en
boete ingaat.

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.

