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Geachte mevrouw/mijnheer,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht met specifiek nieuws vanuit de St. Augustinus.

Maria van de voorzienigheid
(een verhaal vanaf het vakantieadres)
De meesten van u zijn al weer van vakantie terug en weer
gewoon aan het werk. Iedereen heeft af en toe een periode van
rust en “anders bezig zijn” nodig om weer geïnspireerd aan het
werk te kunnen gaan. Terwijl ik dit schrijf, geniet ik samen met
vrouw nog van een vakantie op het zonovergoten Sicilië.
U zult wel denken: en dan toch nog aan werk denken? Ja
inderdaad, maar tegelijk ook een oproep aan u om vanuit uw
eigen (vakantie)belevenissen het nieuwe Federatieblad te
voorzien van kopij.
Colata lavica 1992
Tot 3000 meter hoogte zijn we “gestegen” (met kabelbaan en
terreinbus) op de indrukwekkende Etna. De laatste 300 meter naar
de top hebben we overgeslagen omdat dat altijd nog een wandeling
van 5 à 6 uur is. Je waant je op een soort maanlandschap en je
beseft dat de natuur altijd nog machtiger is dan de mens. Na weer
naar meer aardse regionen te zijn afgedaald (ca. 1900 meter), gingen
we met de auto via een andere weg de Etna weer af. Geleidelijk werd
het landschap weer groener en kwamen we in de bewoonde wereld.
Vlak voor het dorp Zafferana zagen wij een klein bruin bordje (u kent
dat wel, zo’n bordje voor toeristische informatie) met daarop de
tekst: “Colata Lavica 1992”. Toch maar even gaan kijken wat ze daar
nu mee bedoelden. We kwamen op een verstild pleintje terecht en
daar stond een wit Mariabeeld.
In 1992 werd bij een uitbarsting van de Etna het dorp bedreigd door
een lavastroom. Vulkanologen deden er van alles aan om de
lavastroom te stoppen of om deze om te leiden zodat het dorp gered
zou worden van de ondergang.
De mensen uit het dorp vertrouwden dat niet echt helemaal en wendden zich voor hulp tot de
Moeder Gods. Begin juni 1992 was de lavastroom tot op 700 meter van het dorp genaderd….. en
daar stopte het.
De exacte oorzaak dat het daar stopte zal wel nooit aangetoond kunnen worden. Was dat door
directe bemoeienis van Maria? Of was dat door indirecte aansturing van de vulkanologen door
Maria? Of was de lavastroom gewoon al zover afgekoeld dat het niet verder kon vloeien. Eigenlijk
maakte dat verder ook niet uit, de voorzienigheid had gezegevierd.
Uit dank dat hun gebed was verhoord, markeert nu “Maria van de voorzienigheid” de plek waar
de lavastroom stopte. Jaarlijks wordt nu op de 2e zondag van augustus het “Festa of Madonna
della Provvidenza” gevierd.

Nieuws vanuit de St. Augustinusparochie
Ook in Barendrecht is de vakantie voorbij en in de parochie worden
alweer allerhande voorbereidingen getroffen voor het nieuwe
seizoen. Zo zijn o.a. de koorrepetities, vergaderingen en
bijeenkomsten gaan weer van start gegaan.
Omdat het nieuwe Federatieblad pas eind september voor het eerst
zal verschijnen, brengen wij u via de Nieuwsbrief op de hoogte van
de vieringen in september.
Zondag 6 september: Ziekenzondag.
Ton Halin zal voorgaan in deze woord- en communieviering en de SuperKiTs zorgen met hun zang
voor de muzikale ondersteuning.
Zondag 13 september: Startzondag.
Traditioneel wordt de start van het nieuwe seizoen samen gevierd door de R.K. Parochie
St. Augustinus en de Protestantse Gemeente Barendrecht.
Wij vieren dit samen in Sporthal de Driesprong.
Voorgangers zijn pater Charles Eba’a en ds. Henk-Jan Ketelaar. Het thema is “Goede Buren”.
Muzikale medewerking wordt verleend door de Ridderkerkse kinder- en jeugdkoren o.l.v. Jennifer
van der Hoek. De opbrengst van de collecte gaat naar Stichting Altijd Feest in Barendrecht.
Tijdens de viering is kinderoppas aanwezig. De viering begint om 10.30 uur. Na afloop van de
viering is er thee en koffie bij de informatiemarkt.
Deze Startzondag is er geen viering in de Augustinuskerk.
Maandag 14 september, avondgebed 19:30 uur < zie Nieuwsbrief 65 >
Zondag 20 september, vrijwilligersmiddag
Vanuit de Pastoraatsgroep wordt een lunch georganiseerd voor alle VRIJWILLIGERS die binnen de
parochie actief zijn. Daarnaast zijn ook alle andere parochianen van harte welkom die met hun
aanwezigheid een blijk van waardering aan de vrijwilligers willen geven.
De lunch is direct aansluitend aan de koffie na de viering van ca. 12.00 tot ca. 14.00 uur.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
In verband met de inkoop vragen wij u zich aan te melden voor deze lunch.
Lijsten voor aanmelding (en andere details) vindt u vanaf begin september in de kerkzaal.

OPROEP: bezorgers gezocht
zoals bekend verschijnt het nieuwe federatieblad vanaf eind september a.s. 10 keer per jaar. Voor
de bezorging hiervan zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die hierbij willen helpen.
Vele handen ………………….. U kunt zich hiervoor aanmelden bij:
Miranda Blankenstein:
jomiblank@hotmail.com
Marianne de Jong:
m.jong84@chello.nl

Geef mij een naam
Heeft u al gekozen voor de nieuwe naam
van het Federatieblad?
Via een online formulier, kunt u uw keuze
aan ons doorgeven. Om daar snel naar toe
gaan, kunt u hieronder klikken op de knop:

Kopij voor het Federatieblad
uiterlijk 4 september insturen
Denkt u er ook aan om uw kopij voor het
Federatieblad op tijd in te sturen naar uw eigen
lokale redactie!
redactie-augustinus@hmariamagdalena.nl

U kunt uw keuze aan ons doorgeven
t/m maandag 7 september.

Voor de volledigheid vermelden we ook het
e-mailadres van de centrale redactie:
redactie@hmariamagdalena.nl

Diverse activiteiten, zie voor meer info < Nieuwsbrief 65 >

Avondgebed
St. Augustinus

Inschrijven voor 1e Communie, Vormsel,
Doop Volwassenen
Na de zomervakantie is het weer de tijd om je aan te melden voor een aantal
sacramenten. Dat ligt misschien (volgend jaar) allemaal nog ver weg, maar de
voorbereidingen starten allemaal nog dit jaar en soms al heel snel. Meer
weten…?
Ga naar de website van de St. Augustinus en klik op < inschrijven >

Parochiebladen
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiebladen:
H. Drie-Eenheid
Samen-Vinding
St. Joris
Drempelpost
St. Augustinus
Paddenstoel
Emmaüsgangers
Zie Website
O.L.V. van Lourdes
Samen-Vinding

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 >
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