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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.

Palmzondag 28 maart

Thema:
Opmaat naar nieuw leven
Met Palmzondag, ook Passiezondag
genoemd, begint de Goede Week. Het
wordt een bijzondere week. Van dag tot
dag zullen we het einde van Jezus' leven
overwegen. Het vraagt wat overgave
maar we voelen er ons heel intens mee
betrokken, we beleven het als waren we
er zelf bij. Deze week zal Hij zijn liefde
tot het uiterste, zijn ultieme zelfgave op dramatische wijze aan de wereld geven. Zijn laatste
woorden doorboren ons hart en laten ons niet onberoerd. We sterven zelf een beetje mee. Toch
krijgt zijn dood uiteindelijk niet het laatste woord. Meer zelfs, het wordt een verheerlijkte opgang
naar nieuw leven. Men kan zich geen grotere paradox, geen dieper geloofsmysterie
voorstellen.
Allicht zal ook u dit jaar het vergeelde palmtakje achter het kruis in de huiskamer vervangen door
een vers groen exemplaar. Het gebruik van palm en de wijding ervan zou dateren uit de achtste
eeuw ofschoon op de zesde zondag in de veertigdagentijd gelovigen al eerder samenkwamen
op de Olijfberg. Reeds in het begin van de vijfde eeuw is sprake dat gelovigen een uitgebreide
woorddienst hielden om tegen de avond met palm- en olijftakken in processie de stad Jeruzalem
binnen te trekken. Echte palmtakken zijn takken van de palmboom of van de olijfboom. Palmen
zijn het symbool voor de koning, terwijl olijftakken het symbool zijn van de vrede, die door de
koning wordt gebracht.
Op Palmzondag herdenkt men in de liturgie twee aspecten; de vreugdevolle, feestelijke intocht
van Jezus in Jeruzalem, toen Hij er het joodse paasfeest ging vieren maar ook de gedachtenis
aan Jezus' lijden en sterven. Vandaar trouwens de naam 'Passiezondag', we lezen dan al een
eerste keer het lijdensverhaal, het passieverhaal uit één van de evangelies, dit jaar uit Marcus.
Het is het beklijvende relaas van Jezus laatste dag, vanaf het complot dat zich tegen Hem
ontvouwt tot het neerleggen van de gekruisigde Heer in het graf.
In de beelden van de eerste lezing herkenen christenen al meteen de lijdensweg van Jezus. De
profeet Jesaja spreekt zijn volksgenoten toe die in ballingschap leven in Babylonië. We situeren
ons dan in de zesde eeuw voor Christus en het volk kent veel ellende en onderdrukking. De
profeet is weliswaar geroepen door God om moedeloze mensen weer hoop te geven maar dat
volk heeft het zo niet begrepen. Ziehier de herkenning met de weg van Jezus; ze hebben ook
Jesaja uitgelachen, bespot en bespuwd.
Laten wij op Palmzondag diezelfde Jezus alvast verwelkomen als vredelievende koning. We
roepen mee 'Hosanna' dat zoveel betekent als 'help ons'; Jezus is de gezegende die de stad
binnenkomt in naam van de Heer. 'Gezegend het koninkrijk dat komen gaat.' En wij weten dat
Hij gekomen is uit de hoogste hemel om dat visioen te realiseren. Je zou voor minder de knie
buigen.
< 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 eerste video
komt online op Palmzondag 28 maart.
In het eerste filmpje vertelt bisschop Jan Hendriks van
bisdom Haarlem-Amsterdam over de betekenis van Palmzondag.
Mgr. Hendriks gaat onder meer in op het gebruik en de betekenis van palmtakjes, typerend voor
Palmpasen. Hij beschrijft de gebeurtenissen van Palmpasen zoals opgetekend in het evangelie:
Jezus wordt in Jeruzalem binnengehaald als koning, maar daarna slaat de stemming om en
Jezus wordt uiteindelijk gekruisigd.
Woensdag 31 maart gaat het filmpje over de Chrismamis online. Bisschop Ron van den Hout
van bisdom Groningen-Leeuwarden legt uit wat de Chrismamis is, wat er tijdens deze mis
gebeurt, namelijk de wijding van heilige olie. Deze olie wordt gebruikt tijdens belangrijke
levensmomenten in het leven van katholieke gelovigen, zoals doopsel, vormsel, ziekenzalving
en priesterwijding.
< klilk op de afbeelding >
om naar de website te gaan

Geen versoepelingen
coronamaatregelen in
R.-K. Kerk met het oog op Pasen
De Nederlandse bisschoppen hebben zich naar
aanleiding van de recente persconferentie van
het demissionaire kabinet beraden op de
vieringen met Pasen. Gelet op het oplopend
aantal COVID-19 besmettingen en in het licht
van de persconferentie zien de bisschoppen
geen ruimte voor versoepeling van de
coronamaatregelen met Pasen.
De Rooms-Katholieke Kerk hield zich steeds al aan de nu op de routekaart geïntroduceerde lijn
voor de situatie “zeer ernstig” en dat blijft zo. De bisschoppen handhaven daarom de
maatregelen en aantallen van het bestaande R.-K. protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve
meter’ waarmee zij hun lijn sinds oktober 2020 voortzetten (dit betekent onder meer geen
samenzang, bij voorkeur één cantor en maximaal vier zangers en handhaving van alle overige
maatregelen inzake reservering, hygiëne en het dragen van mondkapjes).
Paaswake
De verlenging van de avondklok met wijziging van de aanvangstijd naar 22.00 uur betekent dat
de aanvangstijden van de vieringen van het Paastriduüm – in het bijzonder van de Paaswake –
zodanig worden vervroegd dat gelovigen vóór 22.00 uur thuis kunnen zijn, ook als dit betekent
dat de Paaswake daarmee op een moment begint dat de duisternis nog niet is ingetreden.
< lees het hele artikel >

Hierbij een overzicht van alle vieringen in de Goede Week. In de loop van volgende week volgt
nog een overzicht met de daarbij behorende links naar de live-streams en de liturgieboekjes.

Registratieplicht vooraf blijft
noodzakelijk
Voor alle vieringen in de Goede Week
geldt dat u zich vooraf (en per viering)
dient te 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.
Omdat er maar een beperkt aantal personen mogen deelnemen, vragen wij u om zich niet voor
elke viering aan te melden. Zo krijgen meer mensen de kans om een viering bij te wonen.
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.

