Onderwerpen:

- Woord- en Communieviering 24 januari:
vanuit de St. Augustinus, via de live-stream
- Update Coronanieuws, avondklok, zingen, Kerkbalans
- Registratie blijft verplicht

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

Woord- en Communieviering
in de St. Augustinus
3e Zondag door het jaar
24 januari, 10:30 uur

Thema: Het Nieuwe Wij?
Viering via de live-stream
(aanvang 10:30 uur):
< klik hierboven op de afbeelding >

< klik hier om het boekje van de viering te openen

Eucharistieviering
Ook is er een live-stream vanuit de St. Bavo.
Aanvang: 10:00 uur
Thema: Geen tijd verliezen
< Klik op de afbeelding links > om de live-stream te volgen
< Klik hier om het boekje van deze vieringen te openen >

Even stilstaan
Pastor Benno

Nu de kersttijd voorbij
is, gaan we zondag na
zondag de verkondiging
en de daden van Jezus
volgen zoals ze
beschreven staan in het
Marcusevangelie.In het
evangelie van deze
zondag wordt het begin
van Jezus’ optreden
verhaald. Eerst geeft de
evangelist een samenvatting van Jezus’ eerste prediking : « De tijd is vervuld en het Rijk Gods
is nabij ; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap ». De tijd is vervuld…: met Jezus is de tijd
aangebroken dat het Rijk Gods – de werkelijkheid die God wil – dichterbij komt. Om open te
staan voor die werkelijkheid is het nodig dat we ons ‘bekeren’ – ons leven veranderen om het op
God en het goede te richten – en het goede nieuws aanvaarden dat God ons graag ziet en ons
uitnodigt om er te zijn voor elkaar. Deze coronatijd met al zijn problemen kan ook een tijd zijn
om na te denken hoe wij ons leven kunnen veranderen, het zinvoller kunnen maken, om er te
kunnen zijn voor anderen.
In het tweede deel van dit evangelie wordt verteld hoe Jezus enkele vissers uitnodigt om met
Hem mee te gaan: “komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt”. Jezus
volgen, met Jezus meegaan, houdt blijkbaar ook in: mensen samenbrengen zoals vissers
vissen bijeenbrengen in hun net. Jezus volgen doe je samen, in gemeenschap. Samen kan je
gestalte geven aan zijn boodschap. Daarbij kunnen wij ons afvragen: hoe kunnen wij mensen
samenbrengen in deze coronatijd, nu we niet ‘lijfelijk’ bij elkaar kunnen komen? Hoe kunnen wij
blijven gemeenschap vormen rond Jezus? Hoe kunnen wij ook in deze moeilijke tijd samen
gestalte geven aan Jezus’ boodschap?
En dan horen we de indringende woorden: “terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden
Hem”. De eerste strofe van het mooie lied 562 in ‘Zingt Jubilate’ betrekt deze woorden op ons:
“Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.”
Laten we ook daarover mediteren in deze dagen.
Wat zou Jezus aan ons vragen?

Update Coronanieuws
- avondklok
- zingen
- uitvaarten
- bidden verbonden
- actie Kerkbalans

Nu het kabinet besloten heeft om
een avondklok in te voeren vanaf
zaterdag 23 januari tussen 21.00 en
04.30 uur, gaat de R.-K. Kerk via de
bisdommen aan pastorale
beroepskrachten de vereiste
‘werkgeversverklaringen’
verstrekken. Zo kunnen zij zich tijdens de avondklok buiten bevinden als daar een
dringende pastorale noodzaak voor is. Ook hebben de bisschoppen gelet op de
uitzonderlijke ernst van de situatie besloten om enkele coronamaatregelen voor de R.-K.
Kerk aan te passen.
Werkgeversverklaring
Pastorale beroepskrachten mogen zich met de ‘werkgeversverklaring’ tóch buiten bevinden in
de periode van de dag waarin de avondklok geldt, indien dit dringend noodzakelijk is voor
pastorale verzorging van gelovigen, bijvoorbeeld wanneer een priester iemand de laatste
sacramenten moet toedienen.
Cantor
Met het oog op de uitzonderlijke situatie van een avondklok die de ernst van de pandemie
weergeeft, heeft het de nadrukkelijke voorkeur om de zang tijdens vieringen tot een minimum,
liefst tot één cantor te beperken. Het maximum aantal zangers was al eerder vastgesteld op vier
en dat blijft het maximum. Teksten die vaak door enkelen gezongen worden kunnen in deze
periode door de aanwezigen in plaats daarvan samen gezegd worden.
Uitvaarten
De overheid heeft ook bepaald dat met ingang van maandag 25 januari maximaal vijftig
personen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn. Dit geldt vanaf die dag ook voor kerkelijke
uitvaarten. Verder geldt voor alle vieringen onverkort het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve
meter’ met de eerder daarop gemaakte aanvullingen.
Biddend verbonden
De bisschoppen beseffen dat de nieuwe maatregel van de avondklok zwaar is voor mensen,
ook in de parochies. Zij roepen op om naast de publieke vieringen volgens het protocol
‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ biddend met elkaar verbonden te blijven en waar mogelijk
via de livestream en ook op andere manieren online of telefonisch contact te houden.
Actie Kerkbalans
De bisschoppen vragen opnieuw om juist in deze maand, nu Actie
Kerkbalans van start gaat of is gegaan, de eigen parochie niet
alleen in gebed en concrete inzet, maar ook financieel te
ondersteunen.
< lees het hele artikel >

Registratieplicht voor de vieringen
U kunt zich zondag 31 januari
registreren vanaf a.s. maandag.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering
bedraagt slechts dertig mensen. De consequentie is, dat men
zich vooraf dient aan te melden /registreren.
Indien u zich niet vooraf registreert, loopt u de kans dat als u bij de kerk komt zonder registratie,
de toegang wordt geweigerd omdat het maximum van dertig personen al is bereikt.
Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en hoe u zich kunt registreren:
< klik op de link hieronder >:

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.

