Onderwerpen:

- 21e zondag door het jaar, 23 augustus,
Woord- en Communieviering via live-stream
- U bent meer dan welkom...... er is ruimte genoeg
- MMM verschijnt op dinsdag 8 september / roosters

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

Zondag
23 augustus
(21e zondag):
Sleutelfiguur
< Open hier het boekje >

Een (andere) overweging:

Sleutelfiguur

bron: kerknet.be
Vanuit de lezing uit Jesaja
kennen we de
symbolische betekenis
van de sleutelmacht.
Petrus wordt een
sleutelfiguur.
In elke organisatie die goed werkt, zijn er sleutelfiguren. Dat is zo in een gezin, in een
vereniging of een parochie maar ook in een onderneming of een regering. Het zijn mensen
langs waar veel passeert en die het allemaal sturen. Als dat geschikte mensen zijn, heeft de
hele organisatie daar baat bij.
In de eerste lezing horen we dat Sebna wordt terechtgewezen door de profeet. Sebna is de
hofmaarschalk die elke dag de poorten van het paleis opent en sluit. Hij heeft letterlijk de
sleutelmacht maar maakt er misbruik van.
Dat speelt op de achtergrond als Petrus de sleutels van het koninkrijk van de hemel krijgt.
Tenminste dat is een belofte van Jezus. Eerst kwam de belijdenis van Petrus dat Jezus de
Christus is. Hij begrijpt de hele breedte van dat woord nog niet, maar zijn geloof en zijn goede
wil zijn er.
Petrus heeft in de eerste kerk inderdaad
een sleutelrol gespeeld. Er was geen
paleis om dagelijks te openen en te
sluiten, maar hij vervulde wel een
belangrijke taak als centrale figuur. Er
waren trouwens nog andere apostelen
met een sleutelrol. Het was telkens een
dienende taak, geen eisende functie
met voorrechten.
In de kerk zijn wij zusters en broeders,
elkaars gelijken. Sommigen dragen de verantwoordelijkheid van een deel van de organisatie,
maar allemaal zijn wij een schakel in de lange ketting en dus onmisbaar.

U bent meer dan welkom in de
vieringen.... er is ruimte genoeg!
Door de Coronamaatregelen is de capaciteit van
onze kerken flink verlaagd. We mogen nog maar
een beperkt aantal mensen bij de vieringen
toelaten. Dat kan soms leiden tot het misverstand
dat er niet genoeg ruimte is om iedereen te
verwelkomen die een viering wil bijwonen in onze
federatie.
Er is ruimte genoeg!
Alleen niet in alle kerken. Zo is bij de St.
Augustinus in Barendrecht nog steeds een
registratieplicht vooraf i.v.m. beperkte capaciteit.
Bij de Emmaüsgangers lopen we ook tegen de
maximumcapaciteit van 60 personen aan.
Maar in de St. Bavo aan de Slinge 775 (90
personen), de St. Joris in Ridderkerk (80
personen) en zeker de H. Kruisvinding aan de Beukendaal (180 personen) is er nog ruimte
genoeg en heten wij u van harte welkom.
Natuurlijk kunt ook de vieringen volgen via de televisie of via een live-stream. Maar het samen
beleven/vieren en meedoen in het huis van God, in een levende gemeenschap, voelt toch
anders.
De meesten van u beschikken over eigen vervoer. De afstanden naar de (andere) kerken in de
federatie zijn niet dramatisch groot. Dus waarom niet een keer in een andere kerk ons geloof
vieren?! Dat is ook de kracht van de Rooms Katholieke kerk, we geloven en belijden (over al in
de wereld) hetzelfde en we vieren het op vrijwel dezelfde (herkenbare) manier. U bent overal
thuis.
Geef ruimte aan uw geloof en zoek de ruimte...!
MMM verschijnt 2 weken later,
op dinsdag 8 september
Door "coronaomstandigheden" verschijnt het MMM pas op
dinsdag 8 september. Daarom publiceren we hier in de
Nieuwsbrief het rooster voor komende weken.
Het voornemen is dat vanaf 1 september de doordeweekse
reguliere vieringen weer (zoveel) mogelijk gaan plaatsvinden.
We zeggen er wel bij dat is nog steeds onder het grootst
mogelijke voorbehoud is.
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