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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 maart
5e Zondag
40-dagentijd

Thema:
Liefde doet lijden
Korte overweging
C. Leterme
Wie dicht bij de natuur
staat kan er zich blijven
over verwonderen hoe
planten groeien uit één
klein zaadje.
Dat zaadje brengt na een tijd een plant voort die op haar beurt zorgt voor nieuwe zaadjes. Maar
eer het zover is, moet een zaadje in de grond gestopt worden.
Het is het grote verhaal van: doen wat je te doen hebt en dan alles loslaten: laten komen wat
komt.
Jezus gebruikte dit proces als beeld voor wat verrijzenis betekent: Iemand sterft en wordt
begraven – zoals een zaadje in de grond wordt gestopt.
Maar zoals een zaadje zich na een tijd ontplooit tot een plant die zelf leven kan doorgeven
verrijzen mensen, leven ze over de dood heen.
Is daarmee alles gezegd over verrijzenis? Helemaal niet! Leven na dit leven is één ding, voluit
leven in dit leven is een opdracht.
Christenen willen alles in het werk stellen om ‘verrijzenis’ nu al te realiseren in de vele situaties
van ‘dood’ die ze op hun levensweg tegenkomen.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Nederlandse bisschoppen geven
persoonlijk uitleg bij de Goede Week.
Zij roepen iedereen op: Vier Pasen!
In de Goede Week (vanaf 28 maart) geven de bisschoppen
op vierpasen.nl persoonlijk uitleg bij onderdelen van de
Goede Week en Pasen. De opnames door
katholiekeleven.nl met de bisschoppen vonden plaats op
12 maart, 15 maart en 16 maart. Op 22 maart is er nog een
opname met kardinaal Eijk. De eerste video komt online op
Palmzondag 28 maart.
< klilk op de afbeelding >
om naar de website te gaan

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
Palmzondag, 28 maart 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 >:

Kerkgebouwen: “Praten over
voortgaand kerkelijk gebruik is
zo belangrijk”
“Praten over het voortgaand gebruik van
kerkgebouwen is zo belangrijk.” Dat
benadrukt Karien van Velsen van het
bisdom Rotterdam. “Het is waar dat er de
komende jaren kerkgebouwen gesloten en
herbestemd moeten worden. Maar dat mag
het zicht niet ontnemen op alle
kerkgebouwen die in gebruik blijven als plek
van geloof en huis van God.”
Karien van Velsen is coördinator van het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken. Ze is lid van
het platform ‘Toekomst Religieus Erfgoed’ vanuit het CIO (Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken). De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) organiseerde namens deze
werkgroep in totaal zes live programma’s over de kerkgebouwen. De laatste uitzending, en
“uitsmijter” als het ware, vindt plaats op 24 maart (15:15 en 17:00 uur) en gaat over voortgaand
kerkelijk gebruik. Met name vrijwilligers in parochies die zich inzetten voor de kerkgebouwen zijn
hiervoor van harte uitgenodigd en kunnen zich aanmelden via de website
toekomstreligieuserfgoed.nl.

“We zijn het erover eens
dat het beste gebruik van een kerkgebouw
het gebruik als kerk is.”
< lees het volledige artikel >

Paus Franciscus: “Als ik ga
biechten…”
Dat mensen “met hernieuwde diepte,
de vergeving en oneindige
barmhartigheid van God mogen
ervaren.” Zo luidt de speciale
gebedsintentie van paus Franciscus
voor de maand maart.
“Als ik ga biechten, is dat om genezen
te worden, om mijn ziel te genezen.
Om geestelijk meer gezond te
worden, om over te gaan van narigheid naar barmhartigheid.” Hij benadrukt dat “de kern van de
biecht niet gaat over de beleden zonden, maar om de goddelijke liefde die we ontvangen, en die
we altijd nodig hebben. Jezus, die op ons wacht, naar ons luistert en ons vergeeft, is het
centrum van de biecht. Onthoud dit: in het hart van God komen wij vóór onze fouten.”
< lees het volledige artikel >

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.

