Onderwerpen:

- 25ste Zondag door het jaar
- Coronanieuws, we houden de ruimte

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 20 september (Vredeszondag)
< Open hier het boekje >

Werk aan de winkel in Gods wijngaard
Bron: Kerknet.be
Gods wijngaard
Het is dit jaar een goede druivenoogst geweest. Zelfs de bescheiden ranken in mijn tuin hangen
zwaar beladen, ik hoor het ook van andere druivenbezitters. Een goede oogst is het ook
geweest in Gods wijngaard, vertelt Jezus in zijn parabel over de arbeiders van het elfde uur. En
dus moet er volk aangeworven worden om te plukken. In Gods wijngaard is er trouwens altijd
werk. Het is de wijngaard waarin wij zelf leven en werken, deze wereld die wij voor elkaar willen
opbouwen tot de droom die God voor ogen staat. Aan ons is het om er onze handen aan uit te
steken. Elk uur van de dag is daar goed voor.
Arbeiders voor de wijngaard
Onvermoeibaar gaat de eigenaar van de wijngaard er op uit om op de markt van het leven
mensen te werven die werk willen maken van de oogst. Het valt op hoe hij daarbij geen
onderscheid maakt. Er wordt niet geselecteerd op kunde en kennis, er wordt niet gevraagd naar
vaardigheden of diploma’s. Wie op zijn vraag wil ingaan, is welkom. “Ga ook jij naar mijn
wijngaard, en ik zal je geven wat billijk is.” Zo luidt de arbeidsovereenkomst van die bijzondere
werkgever met zijn arbeiders. Er zit een diepe sociale rijkdom in dit verhaal, die ons ook nu
zeker een waarheid biedt.
Loon voor het werk
Bij de uitbetaling komt de kat op de koord. Iedereen krijgt evenveel, zowel de werkers van het
eerste als van het laatste uur. Dat dit protest oproept, was te verwachten. Wij zijn nu eenmaal
mensen die altijd graag vergelijken en die vlug vinden dat ze in het nadeel gesteld worden.
Natuurlijk moet er sociale rechtvaardigheid zijn, dat is de basis van onze samenleving. Maar het
is ook de oorzaak van veel na-ijver en drang naar meer. Ook dat zien we in onze samenleving.
In de parabel geldt alvast: ieder krijgt genoeg om van te leven. In het loon van Gods goedheid
delen we allen gelijk.
Iedereen heeft recht op de vruchten van de oogst
Maar het is Jezus in de parabel niet zomaar te doen om een of
andere sociale leer avant la lettre. Wat hij vooral wil zeggen is
dit: zie eens hoe gul en grootmoedig die eigenaar van de
wijngaard is, God. Ieder is welkom in zijn liefde, wie en hoe hij
of zij ook is, en daar mogen we blij om zijn. Wie die goedheid
van God zelf al eens heeft mogen ondervinden, houdt op met
vergelijken en zal vanzelf gaan leven vanuit een sobere, blije
houding van genoeg. Die gunt ook een ander de plaats en de
ruimte om te leven, zonder dat dit concurrentie, jaloezie of naijver moet opwekken. In de vreugde van Gods goede
boodschap mogen wij allen gelijk delen. Dat de vruchten ervan
ons goed mogen smaken.

Coronanieuws, we houden de ruimte
Het was best spannend, want nieuwe maatregelen
om het Coronavirus in te dammen waren
onvermijdelijk. Zou dat ook voor onze kerken gaan
gelden? Dus keken we naar de persconferentie
van het kabinet. Ik denk dat er bij een hoop
parochianen, maar ook bij de parochiebesturen,
pastoraatsgroepen en het pastoraal team een
zucht van verlichting heeft geklonken. De ruimte
die we enige tijd geleden kregen, mogen we
(gelukkig) houden.
Dat betekent dat wij u van ganser harte uitnodigen om de vieringen in onze kerken bij te wonen.
Natuurlijk zijn er nog steeds beperkingen met name in het maximum aantal personen dat mag
worden toegelaten. Mocht dat tot problemen leiden, dan zal overwogen worden om weer vooraf
te gaan registreren. Dit zal per parochie worden bekeken. Via de Nieuwsbrief en de website van
uw parochie houden wij u hiervan op de hoogte.
Bij de St. Augustinusparochie (in Barendrecht) is in ieder geval de registratieplicht vooraf (nog
steeds) van toepassing (zie de website voor meer informatie).
Verder geldt, vanzelfsprekend, de anderhalve-meter-maatregel. Wij vragen u dat ook steeds in
gedachte te houden en te respecteren. Dan blijven we elkaar ook beschermen tegen het virus.
We zien dat diverse koren, weer (coronaproof) gaan repeteren en dat zij binnen de richtlijnen,
voor zover dat mogelijk is, binnenkort weer vieringen gaan ondersteunen. Nadrukkelijk wordt
gesteld dat de parochianen nog niet mogen (mee)zingen.
Laten we de gegeven ruimte benutten en weer, zoveel mogelijk, samen vieren.
Dan geeft u uw geloof de ruimte en krijgt uw geloof weer de ruimte.

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.

