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- 3e Zondag van Pasen, viering via live-streaming
- Boekje van de viering
- Overweging
- De 'digitale' collecte
- Misintenties
- Uw kerk is open

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

Live-streaming
op zondag 26 april om 10:00 uur
Ook de komende zondag is wordt er weer een
eucharistieviering via de Live-streaming uitgezonden.
Om deze te volgen < klik links op de afbeelding >.

Meelezen van de eucharistieviering
De complete viering is mee te lezen met het boekje.
< Open hier het boekje, om mee te lezen >

Wie komt op ons pad?
Urbanus Kioko

Handelingen 2, 14.22-28; Ps. 16;
1 Petrus 1, 17-21; Lucas 24, 13-35

Lieve mensen,
Van premier Rutte hoorden we het
deze week: de coronamaatregelen
blijven vooralsnog van kracht. Elkaar
ontmoeten blijft dus moeilijk. Het
gemis over én weer blijft. Laten wij
echter op afstand voor elkaar blijven
zorgen. En laten we vooral ook de
vreemdelingen niet in de steek laten.
In gedachten blijf ik bij jullie!
PS: ook deze overweging is met hulp van een parochiaan tot stand gekomen.
Belangrijk nieuws gaat overal en altijd als een lopend vuurtje rond. Tegenwoordig lezen we
belangrijk nieuws in de krant of we horen het op de nieuwsuitzendingen van radio en TV. Maar je
kunt ook, net als vroeger, luisteren naar de mensen om je heen. Over echt belangrijk nieuws
raken mensen immers niet uitgepraat. Zo heeft momenteel iedereen het over de coronacrisis. In
treurige en moeilijke tijden heeft iedereen het vooral ook over de hoop op én het verlangen naar
betere tijden.
Die hoop en dat verlangen naar betere tijden hadden de mensen na de kruisdood van Jezus ook.
Vandaag volgen we hierin de Emmaüsgangers. Het gaat om twee leerlingen van Jezus, die in dit
verhaal van Jeruzalem naar Emmaüs lopen (Emmaüs is een dorp ca. 12 km ten westen van
Jeruzalem; vanuit Jeruzalem gezien gaat in Emmaüs de zon onder). En op die weg gebeurd iets
bijzonders. Iets, dat ons doet denken aan de parabel van de Barmhartige Samaritaan. Die
Samaritaan liep van Jeruzalem naar Jericho (Jericho is een dorp ca. 10 km ten oosten van
Jeruzalem; vanuit Jeruzalem gezien gaat in Jericho de zon op). En ook op die weg gebeurde iets
heel bijzonders.
Terug naar de Emmaüsgangers: ze raken op weg naar Emmaüs niet uitgepraat over dat
ingrijpende laatste nieuws: dat het graf van Jezus leeg was. De vrouwen hebben het ontdekt. En
bij het graf hebben ze engelen gezien. Ze zeiden ook dat ze het zeker meenden te weten: Jezus
was opgestaan! Dat bleven die twee leerlingen, terwijl ze enigszins gehaast naar Emmaüs liepen,
elkaar maar voorhouden. Maar, … er was ook iets van twijfel. Want Jezus mocht dan zijn
opgestaan, tot nu toe had niemand hem gezien.
En dan voegt zich vanuit een zijstraat ineens een vreemdeling bij hen en die vreemdeling vraagt
hen vol belangstelling waar ze het toch over hebben, want ze lijken zo opgewonden. En dan
vertellen ze die vreemdeling over hun meester, Jezus van Nazareth, en ze vertellen over zijn
dood aan het kruis én over de vrouwen die beweren dat Jezus is opgestaan.
En die vreemdeling – Jezus zelf –
luistert. Hij geeft er blijk van hun
verhaal te begrijpen. Sterker: hij gaat
aan die twee leerlingen uitleggen dat,
wat er is gebeurd, moest gebeuren;
onontkoombaar! En onder verwijzing
naar de profeten zegt hij hen: ‘lijden
en glorie’ horen bij elkaar. Van zijn
uitleg zijn de leerlingen onder de
indruk. Ze nodigen hem, eenmaal in
Emmaüs aangekomen, uit om samen
met hen de avondmaaltijd te
gebruiken. En dan gebeurt het: die
vreemdeling neemt het brood,
spreekt een zegengebed, breekt het
brood en reikt het hen aan. Op dat moment gaan hun ogen open. Ze herkennen in de
vreemdeling Jezus, maar Jezus verdwijnt uit hun ogen.
En wat heeft dit verhaal nou gemeen met het verhaal van de Barmhartige Samaritaan? De
Barmhartige Samaritaan kon helpen omdat hij niet werd gehinderd door gevoelens van
discriminatie. Hij was het onderscheid naar ras, geloof, geaardheid, status, huidskleur,
nationaliteit en taal voorbij. De barmhartige Samaritaan kon echt barmhartig zijn, omdat hij in de
man die door struikrovers was overvallen een ‘mens’ zag; … een medemens.
De Emmaüsgangers zagen in de vreemdeling, die zich onderweg bij hen voegde een
medemens. En in die medemens ontmoetten ze Jezus. Daar ging iets belangrijks aan vooraf.
Ze nodigde de vreemdeling gastvrij uit aan tafel. “Blijf bij ons,” zeiden ze, “ga met ons mee.”
We zingen dat lied vaak en graag. Vooral ook in deze crisistijd: “Ga met ons mee.” Want er is
altijd licht aan het einde van tunnel. Hoe moeilijk het misschien nu ook is, vooral voor hen die
hun dierbaren tijdelijk of voor altijd moeten missen. Wat zei Jezus ook weer tegen die
Emmaüsgangers? Hij zei: “‘lijden en glorie’ bij elkaar horen.” Dat zijn geen loze woorden; Jezus
heeft het ons zelf voorgedaan.
Mogen wij hopen dat we voor elkaar geen vreemdelingen blijven. Mogen wij in elkaar een
medemens zien en ontmoeten. Dan blijft ook voor ons elke dag de zon opgaan! Dan zal elke
dag opnieuw de opgestane Jezus ons tegemoet treden en kunnen ook wij zeggen:
“Blijf bij ons, ga mee met ons.”
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
Naar tijd en land, door u ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet.
Een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.
Ga mee met ons, verberg u niet altijd.
Gun ons een flits, een teken in de tijd
Dat u nog leeft, nog steeds om mensen geeft,
En zonder wanhoop, voor de vrede leeft.
Ga mee met ons, wie zijn wij zonder u?
een mens gaat dood, aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons, de toekomstmens ten doop. Amen.
Met een hartelijke groet
en sterkte gewenst voor iedereen.

De "digitale" collecte
U weet vast wat een lege collecteschaal
betekent... dat uw parochie minder inkomsten
ontvangt, maar de vaste kosten (zoals salarissen
en verzekeringen) lopen wel gewoon door.
Heel Nederland voelt de (financiële) gevolgen
van de coronacrisis en uw parochie voelt dat dus
ook. Het doet pijn om u niet te zien, het doet pijn
om niet samen te kunnen vieren en het doet ook
financieel pijn. Wij willen ook in de (nabije)
toekomst weer samen kunnen vieren en het
nodige voor u en anderen betekenen.
Daarom willen wij u vragen om de collecteschaal "digitaal" te laten rinkelen. Maak uw collecte
over op de rekening van uw eigen parochie o.v.v. collecte.
R.K. parochie H. Drie-Eenheid:
R.K. Parochie de Emmaüsgangers:
R.K. Parochie Sint Joris:
R.K. Parochie St. Augustinus:
R.K. Parochie O.L.V. v. Lourdes

NL70 INGB 000 17798 74
NL66 INGB 0000 6821 00
NL30 INGB 0000 5349 20
NL81 INGB 00006 692 20
NL02 INGB 0004 3482 03

Opgeven Misintenties
Het is heel gebruikelijk om bij een viering een
misintentie op te geven. Ook nu, bij de live-stream
vieringen, kunt u een misintentie opgeven.
Geeft u de misintentie op via e-mail:
info@hmariamagdalena.nl
en vermeldt verder:
- uw naam;
- Voor wie of wat u wilt dat er gebeden wordt
(bijvoorbeeld een overledene / beterschap / ondersteruning / enz.);
- bij welke viering (datum) de misintentie afgelezen moet worden;
- van welke parochie u bent.
U krijgt bevestiging via de mail dat uw misintentie wordt afgelezen.
Maak het stipendium (€ 10,00 per intentie) over op de rekening van uw eigen parochie o.v.v.
misintentie(s). Zie voor de rekeningnummers in het artikel hiervoor.

De meeste kerken in de federatie
zijn op zondag open
U kunt er terecht om een kaarsje op te steken,
of voor een kort moment van gebed of bezinning.
Hieronder vindt u de tijden van openstelling.
Dit met inachtneming van alle maatregelen van de overheid
op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Voor de goede orde: de St. Bavo is niet open tijdens de
besloten viering van 10:00 uur i.v.m. de
coronamaatregelen. Na afloop van deze viering om ca. 11:00 uur is de kerk wel open.

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.

