Onderwerpen:

- het Hoogfeest van Pinksteren, via live-streaming
- Overweging
- Zondag 14 juni, starten wij met vieringen
- 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
Pinksteren
zondag 31 mei, om 10:00 uur
Kom, o heilige Geest
De komende zondag wordt het Hoogfeest van
Pinksteren 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.
< Open hier het boekje >

Het feest van de
Geest
Urbanus Kioko

Hand. 2,1-141 Ps. 104;
Kor 12, 3-7;
Joh. 20, 19-23.
Beste mensen,
De leerlingen van Jezus
hebben zich opgesloten
in een huis in Jeruzalem.
De luiken zitten voor de
ramen. Misschien hebben ze de deuren aan de binnenkant wel gebarricadeerd, want ze voelen
zich onveilig. Ze zijn bang, … doodsbang. De buitenwereld vormt voor hen een bedreiging.
Misschien hebben ze ook wel schuldgevoelens; want ze hebben Jezus immers in de steek
gelaten. Wellicht schamen ze zich voor hun eigen gedrag. Hebben ze zich daarom opgesloten?
Jezelf opsluiten. Jezelf opsluiten in jezelf; dat doen mensen af en toe, ook u en ik. Als alles
tegenzit, … als het leven, om welke reden dan ook, ondragelijk zwaar is geworden, … als
perspectief ontbreekt, dan trekken we ons vaak terug in onze eigen wereldje. En voor je het weet,
leef je in een gesloten en afgesloten wereld, waarin het leven bijna als vanzelf tot stilstand dreigt
te komen. Tegelijkertijd weten we diep van binnen dat het leven doorgaat. Dat je het echte leven
niet de rug kunt toekeren. Dat je verder moet. Maar hoe?
Met die gevoelens en met die gedachten zitten de leerlingen van Jezus bij elkaar. Ze voeren
ieder voor zich in stilte een bijna wanhopige strijd. Maar in die stilte krijgen de woorden en daden
van Jezus in én tussen hen steeds meer betekenis, … meer diepgang. Er zo groeit in hen het
besef dat je niet bij de pakken neer moeten gaan zitten. En groeit in hen de drang om te gaan
zeggen én te gaan doen wat Jezus hen heeft voorgedaan. En dan, zo lezen we vandaag in
‘Handelingen van de apostelen’, steekt ineens een windvlaag op die het hele huis vult. De
leerlingen krijgen de geest: de Heilige Geest.
Ook met ons mensen kan zoiets gebeuren. Juist als het dal in ons leven diep is, kan ineens het
besef doorbreken dat je in beweging moet komen. Het is dan alsof Gods levensadem je raakt en
aanmoedigt.
(PS: ook deze overweging is met hulp van een parochiaan tot stand gekomen.)
Het is vandaag Pinksteren. De Heilige Geest komt opnieuw over ons. Maar wat betekent
Pinksteren voor ons? Weten we wat er toen eigenlijk met de leerlingen van Jezus gebeurde? En
wat kan er vandaag de dag weer gebeuren? In een ver verleden hebben geleerde en
godsvruchtige vrouwen en mannen daarover nagedacht én ze hebben elkaar én hun omgeving
daarover in woord en geschrift onderwezen. Het is goed om vandaag iets van hun wijsheid uit te
dragen, zodat ook wij weten hoe de geest in zijn veelvormigheid in ons werkzaam kan zijn.
De geest van troost
Na zijn opstanding misten de leerlingen de lichamelijke aanwezigheid van Jezus. Voor die
gevoelens van gemis zochten ze troost bij elkaar. Maar er waren, ook toen, veel meer mensen die
troost en bemoediging zochten. De leerlingen realiseerden zich dat. Zo werd de drang om
anderen te gaan troosten en anderen vrede te brengen met de dag groter.
Pinksteren markeert de omslag in hun denken en voelen; markeert het moment waarop bij de
leerlingen vanuit een goddelijke inspiratie die troostgedachte volledig openbreekt naar de
anderen. Ze openen de ramen en deuren. Voor hen ligt de wereld, die getroost wil worden.
Hoe herkenbaar is dit in deze tijd. Er zijn zoveel verdrietige mensen, … verdrietige gezinnen. Ook
nu is de behoefte aan mensen die in staat zijn zich open te breken naar de ander groot. Het is
Jezus die tegen ieder van ons zegt: “heb vrede met jezelf, trek de wereld in én troost mensen met
mijn vrede”. Pinksteren roept u en mij op om in die geest troost uit te dragen in de wereld.
De geest van wijsheid
De apostelen waren eenvoudige mensen. Ze moesten leiding geven aan de nieuw ontstane
gemeenschap. Daar hadden ze niet voor doorgeleerd. Met vallen en opstaan leerden ze hoe ze
samen besluiten moesten nemen. Hoe ze met de vele verschillen van inzicht, met de twistpunten
en met de conflicten om moesten gaan. Jazeker; ook de apostelen hadden de geest van wijsheid
nodig.
Wij hebben die geest eveneens nodig, want het is die geest van wijsheid die je het inzicht geeft
om de juiste keuzen in het leven te maken. Hoe vaak staan we in ons leven niet op een splitsing
van wegen? Gelukkig heeft onze Schepper ons een kompas meegegeven. Door de luisteren naar
de woorden van Jezus én naar al die belangrijke profeten voor én na hem, kunnen wij in ons
leven de juiste besluiten nemen. En als we onverhoopt het verkeerde besluit hebben genomen,
kunnen we in wijsheid die fout herstellen.
De geest van geloof
Op wie stellen we ons vertrouwen? Wie geloven we? En wat geloven we? Anders gezegd: Wie en
wat is de bron van onze leven. Zoals Jezus door de Vader is gezonden, zo beloofde Hij ons een
Helper te zenden. En met die belofte is gezegd: jullie hoeven dus niet bang te zijn, want jullie
staan er niet alleen voor. Zelfs als het leven tot stilstand dreigt te komen, … zelfs als
perspectieven ontbreken, … zelfs dan is de Helper in onze nabijheid. Daar mogen we op
vertrouwen.
De geest van kracht om wonderen te doen
Wat is een wonder? Het is een wonder als je iets kunt betekenen voor iemand die het niet meer
ziet zitten. Het is een wonder als je iemand in nood kunt helpen. We zijn vaak te bescheiden. We
denken dat we niet over de juiste kennis en middelen beschikken om wonderen te verrichten.
Maar dat is een misverstand, want wat in onze ogen misschien klein en onbetekenend is, kan
voor de ander daadwerkelijk een wonder zijn. Juist in deze crisisperiode kunnen we bijvoorbeeld
met een telefoongesprekje met iemand die eenzaam is, een wonder verrichten.
De geest van begrip
Tegenwoordig is de verdeeldheid onder de mensen groot; natuurlijk in de politiek, maar ook in
gezinnen, organisaties, groepen en besturen. Verdeeldheid ontstaat veelal door gebrek aan
begrip voor elkaars standpunten en belangen. Het tegenovergestelde van begrip is: vasthouden
aan eigen gelijk én je eigen waarheid verheffen boven alles. Begrip hebben voor elkaar
veronderstelt een geestesgesteldheid, waarbij je – volgens Sint Franciscus – ‘het begrijpen van
de ander belangrijker vindt, dan de wens om zelf begrepen te worden’.
De geest van kennis
Vaak wordt gezegd: ‘kennis is macht’. Als
we weten wat gedaan moet worden, …
als we weten hoe we dat moeten doen, …
als we weten wat nodig is om het te doen,
… dan ontstaat in ons de kracht om er
daadwerkelijk een succes van te maken.
De apostel Paulus vroeg zich hardop af
hoe je iets gedaan kunt krijgen als je
leiding moet ontberen. En hij geeft er het
antwoord bij: kennis geeft leiding aan
datgene wat we doen. De geest van
kennis is de Helper die ons is beloofd.
Deze gaven en vruchten van de Heilige
Geest zijn vrijelijk aan ieder van ons
gegeven. Je zou verwachten dat deze
geest dus overvloedig aanwezig is. Maar:
hoe vaak komen wij in ons dagelijkse
leven mensen tegen die vervuld zijn van
de Heilige Geest?
De Pinksterboodschap
beoogt daar verandering in
te brengen. Onze Schepper
zelf heeft ons de gaven van
de geest geschonken; het
zijn genade-gaven en die
gaven mogen ons tot zegen
zijn. Dat wil zeggen: wij
mogen vrijelijk anderen –
vooral de mensen om ons
heen – hier mee zegenen en
helpen.
En die genade-gaven zijn
ons ook gegeven om het ‘Lichaam van Christus’ op te bouwen zoals het in de tweede lezing van
vandaag staat. Het lichaam is een eenheid, die uit vele delen bestaat. Iedereen in onze
gemeenschap is even belangrijk. Daarom respecteren we iedereen én we doen dat vanuit het
besef dat we ‘allen zijn gedoopt in één geest; bedoeld voor hetzelfde lichaam’. Laten we met
deze oproep van Pinksteren in ons achterhoofd samen bouwen aan de eenheid in ons gezinnen
én in onze gemeenschappen.
Ik gedachten ben ik bij jullie en ik hoop jullie allen gauw weer te zien. Blijf gezond!

Binnen de Federatie H. Maria
Magdalena starten we met
de publieke vieringen op
zondag 14 juni:
Sacramentsdag
Er is flink vergaderd en er is ook al
heel wat voorbereid om weer samen
te kunnen gaan vieren. Toch kost het
iets meer tijd om er helemaal klaar
voor te zijn.
Daarom is besloten dat we op zondag
14 juni op Sacramentsdag (mooier
kan het eigenlijk niet) samen weer de
eucharistie gaan vieren.
De St. Jorisparochie maakt nog een
voorbehoud of zij op 14 juni ook zullen starten. Mocht dat niet lukken dan starten zij na 1 juli met
de publieke vieringen.
Helaas kunnen en mogen de vieringen nog niet in volle glorie gevierd worden en is het aantal
personen dat de vieringen mag bijwonen beperkt tot dertig. Toch zal dat een heel ander gevoel
zijn en meer verbondenheid met elkaar geven. Deze verbondenheid willen wij natuurlijk ook
delen via de live-stream.
De komende weken zullen wij u verder informeren over o.a. hoe u zich kunt registreren om een
viering bij te wonen.

Uw kerk is open op... :
De kerken mogen, zoveel mogelijk, open
zijn voor persoonlijk gebed en bezinning.
Dit natuurlijk steeds met inachtneming
van alle maatregelen van de overheid op
het gebied van aantal, afstand, hygiëne
en gezondheid.

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.

