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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 21 februari

1e Zondag 40-dagentijd
Thema:
Teken van Gods
verbondenheid
Enkel een God zou menselijk
genoeg kunnen zijn om zo’n
verleiding te ondergaan. In het
evangelie van Marcus wordt
Jezus afgeschilderd als
goddelijk, maar ook ten diepste
menselijk. Hij betreedt de
wildernis met slechts één doel
voor ogen: om God te vinden,
en volledig aan Hem toe te
behoren. Slechts dan, en niet
eerder, komt Hij binnen in
Gallilea en verkondigt Hij het goede nieuws.
Heer, treedt met mij mijn wildernis binnen. Spreek tot mijn hart, dat doorgaans zo benomen is
door zorgen. Openbaar mij waar verslaving aan macht, bezit en zelfzucht mijn pad verstikken.
Alleen wanneer ik vrij ben van deze verslavingen, kan ik ook goed nieuws zijn voor anderen.
Alleen dan kan ik een bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen die deze wereld kent.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Nederlandse bisschoppen roepen met
speciale website iedereen op:
Vier Pasen!
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans
heel groot is dat er dan nog steeds beperkende
maatregelen gelden in verband met de
coronapandemie, roepen de Nederlandse
bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren
wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op
de speciale website www.vierpasen.nl. De site biedt
links en downloads om de Veertigdagentijd én
Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.
‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en
daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website www.vierpasen.nl. De website
helpt bezoekers om de eigen parochie te vinden en om zo op de parochiewebsite te kunnen
checken of er plek is bij een van de vieringen. Als de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd,
is het vaak mogelijk om thuis mee te vieren via een livestream. Als ook dat niet kan, is er op
zondagochtend een eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.
Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link
naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen
doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en
geven in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis
mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. Parochies vinden er bovendien
een link naar gratis fotomateriaal over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aandacht te
geven aan Pasen op de website en in het parochieblad.
De bisschoppen geven uitleg
In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere filmpjes
gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de
Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de boodschap van paus Franciscus voor de
Veertigdagentijd te vinden.
Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl en te
kijken hoe de website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust
mogelijk te beleven. Doe mee, Vier Pasen!

Omdat het MMM niet uitgekomen is, wordt in de Nieuwsbrief een overzicht van de
vieringen/diensten in de komende week vermeld. Bij bijzonderheden en (bijvoorbeeld) links,
wordt daar in de loop van de week meer aandacht aan gegeven.

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
Vanaf maandag kunt u zich voor de viering van
zondag 28 februari registreren.
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.
Via de website van uw eigen parochie kunt u zich 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.

