Onderwerpen:

- 4e Zondag door het jaar
- Actie Kerkbalans
- Registratie blijft verplicht
- Stille Omgang alleen digitaal

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 Communiviering
Zondag 31 januari

Hij sprak met gezag
Viering
via de live-stream
(aanvang 10:00 uur):
< klik op de afbeelding >

< klik hier >
om het boekje van de viering
te openen

Even stilstaan
Pastor Benno

Jezus drijft een onreine geest uit, zo vertelt het
Evangelie van deze zondag. Een mens kan
beheersd worden door een slechte geest, een
ingesteldheid die hem onvrij maakt, die hem
verslaafd aan het kwade kan maken. Een mens kan
in de macht zijn van het kwade of van ‘de kwade’. In
Jezus toont God dat Hij sterker is dan die macht.
Jezus komt ons vrijmaken van al wat ons in de ban
van het kwade houdt, in de macht van de slechte
geest die ons onvrij maakt. Als Jezus in ons leven
binnenkomt, schenkt Hij ons de goede Geest. Hij
doet ons inzien wat ons écht vrij, écht gelukkig kan
maken.
Wat hier opvalt is, dat Jezus tot de onreine geest zegt: “zwijg stil en ga uit hem weg”. Jezus doet
de onreine geest zwijgen. Inderdaad, het kwade heeft veel te ‘zeggen’: grote woorden, lege
woorden, ijdele woorden, verleidelijke woorden, leugenachtige woorden, overdonderende
woorden, kwade woorden… Er wordt zoveel in onze wereld gezegd, beweerd en geroepen door
volksmenners, leugenaars, slechte geesten… Maar de waarheid overwint. God heeft het laatste
woord. God is sterker dan de macht en het roepen van het kwaad. Dat is de boodschap van dit
evangelie. Moge dat besef ons bemoedigen en vrede geven bij al het geroep dat wij horen in
onze samenleving.

ter bezinning
Michel van der Plas

Ik ben uw arme mens, ik ben een ziel die
naar bevrijding smacht
van boosheid die ik zelf niet ken, een
mens die roept uit alle macht:
Jezus van Nazaret, verschijn, vervul mijn
leven met uw woord
en laat het voortaan leven zijn dat u
alleen nog toebehoort.
O heilige van God, verdrijf de kwade geest die in mij woedt
en neem daar zelf dan uw verblijf, mijn enige, mijn hoogste goed.
O meester, vestig uw gezag dat mij de klare waarheid leert
en laat het zijn, nog deze dag, dat u mij eindelijk regeert.

De parochie heeft
uw financiële steun nodig:
zo kunnen we
samen Kerk zijn in deze tijd.
Het is bijzonder om te merken hoe we samen Kerk
kunnen zijn in deze tijd! Ondanks de beperkingen door
corona blijft de parochie een plek van betekenis voor
velen, zowel online als fysiek binnen de gestelde
richtlijnen. Een plek van inspirerende vieringen, waar
we God ontmoeten, een kaarsje opsteken bij Maria en waar we pastoraal en diaconaal omzien
naar elkaar.
Doet u ook mee met de actie Kerkbalans? Zo houden we samen de parochie financieel gezond.
U krijgt binnenkort een brief (of heeft deze al gehad) van uw eigen parochie met daarin het
verzoek om op te geven wat uw periodieke bijdrage is. Maar een donatie doen kan
altijd. Elke bijdrage is welkom, groot of klein. Dankzij uw steun kan de parochie een inspirerende
plek zijn en blijven.

Waarom uw bijdrage
voor de actie
Kerkbalans van
onschatbare waarde is
Lees dat verder op de website van
uw eigen parochie.
< klik hieronder op het logo van uw eigen parochie >

DOE MEE!
en vul het formulier in
dat u vindt op de website
van uw eigen parochie.

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich registreren
voor zondag 7 februari vanaf a.s. maandag
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering
bedraagt slecht 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 u 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 >:

Stille Omgang, alleen digitaal
Vanwege de huidige strenge
beperkende maatregelen, zien wij
onvoldoende ruimte om de Stille
Omgang op 21 maart 2021 op de
gebruikelijke manier te organiseren.
Stille Omgang alleen digitaal
Het Gezelschap van de Stille Omgang zal
de Stille Omgang alleen digitaal
organiseren. Er zal een speciale mis
gehouden worden in Amsterdam die via een live-stream te volgen is. U krijgt nader bericht over
met een link naar het YouTube-kanaal.Er wordt ook een digitale Stille Omgang gefilmd, die na
de mis wordt uitgezonden op hetzelfde kanaal.
Het mag duidelijk zijn dat we het heel jammer vinden dat ook dit jaar gebroken wordt met de
eeuwenlange traditie van pelgrimage van grote groepen naar Amsterdam.
Voor u hopen we met de digitale ontmoeting toch een saamhorigheid en verbondenheid te
kunnen creëren die gevoeld zal worden. We ontmoeten elkaar in gebed en in de wetenschap
dat we via de eucharistie met elkaar door Christus verbonden zijn.

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.

