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Federatiedag
Vesperdiensten in St. Augustinus
Parochiebladen
Geen mail meer/suggesties

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.

Federatiedag, zondag 12 april
De patroonheilige van de federatie is de H. Maria Magdalena.
De officiële feestdag van Maria Magdalena is op 22 juli.
Echter omdat Maria de eerste Verkondiger was, “heraute van de nieuwe
morgen”, vonden wij het gepast om de dag van de Federatie te vieren
zo dicht mogelijk na Pasen en wel op de 2e Zondag van Pasen.
Met enige schroom erkennen wij dat het nog geen echt groots gevierde
feestdag is, maar een traditie moet groeien en grond onder de voeten
krijgen. Laten wij, in het voetspoor van Maria Magdalena, verkondiger
zijn dat de Federatie leeft en steeds meer gaat leven!
Het pastoraal team
Heilige Maria Magdalena is een van de belangrijkste nieuwtestamentische figuren. Zij
wordt de 'apostel der apostelen' genoemd. In de vroege middeleeuwen was de figuur van
Maria Magdalena een constructie van diverse vrouwelijke figuren. Zij werd vaak als
zondares (zelfs prostituee) afgeschilderd. Inmiddels is dit beeld bijgesteld en neemt zij
een belangrijke plaats in.
Samen met andere vrouwen als Johanna en Susanna reist zij met Jezus mee en zorgt zij voor de
noodzakelijke financiële ondersteuning Zij is ook getuigen bij de kruisiging en de graflegging van
Jezus.
Ontmoeting met de Verrezene
De meeste prominente plek neemt Maria Magdalena echter in bij de verrijzenisverhalen. Bij alle vier
de evangelisten is zij één van de bij name genoemde vrouwen die als eerste de verrezen Christus
zien. Vooral de versie in het Johannes-evangelie is door de eeuwen heen talloze malen opnieuw
verteld en uitgebeeld (Joh 20). Maria treft bij het lege graf een onbekende man aan, die ze voor de
tuinman verslijt. Pas als hij haar aanspreekt, herkent zij Jezus:
'Rabboeni!' (Dat betekent 'meester'.) 'Houd me niet vast,' zei Jezus. 'Ik ben nog niet opgestegen
naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader,
die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is'. Maria van Magdala ging naar de
leerlingen en zei tegen hen: 'Ik heb de Heer gezien!' (16-18).
Apostel der apostelen
De opdracht om aan de leerlingen het Goede Nieuws te gaan brengen vind je terug bij alle
evangelisten. Hiermee is Maria de eerste Verkondiger, de 'Apostel der Apostelen', zoals diverse
Kerkvaders haar later zullen noemen.
Bron: http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/m/maria_magdalena

Nieuw: Vesperdiensten in de Augustinuskerk
De hedendaagse parochie kent over het algemeen een grote variëteit aan soorten activiteiten. Ook
voor de directe geloofsbeleving zijn er vaak, naast de zondagse kerkgang voor eucharistie of
woord- en communievieringen, nog andere vormen van liturgische bijeenkomsten en vieringen .
In de St. Augustinuskerk start na Pasen een nieuwe mogelijkheid om samen te bidden en het
geloof te beleven. Vanaf dan zal op een vaste dag en tijd een door parochianen voorbereide en
geleide Vesperviering worden gehouden. De vespers zullen een herkenbare en eenvoudige
liturgische opzet hebben, en ongeveer een half uur duren. Er zal worden gebeden, er wordt uit de
bijbel gelezen, er wordt gezongen en er zullen stiltes zijn voor persoonlijke overwegingen.
Voorlopig zijn drie vieringen gepland, telkens op maandagavond om 19.30 uur,
en wel op 13 april, 11 mei, en 8 juni.
Iedereen, parochiaan of niet, is uiteraard van harte welkom. En u als lezer
van dit artikel bent hierbij reeds uitgenodigd. Opgeven dat u komt is niet
nodig, maar de eerste keren is het voor de organisatoren wel plezierig als
ze een beetje kunnen inschatten hoeveel mensen er zullen zijn.
Tijdens de zomermaanden zullen geen vespervieringen plaats vinden en
wordt bezien of en hoe, eventueel in gewijzigde vorm, de vespers zullen
worden gecontinueerd.
Voor inlichtingen of opgave kunt u terecht bij:

Ad Besems, telefoon: 0653329524 en email: adbesems@upcmail.nl

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 >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-48348390
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