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Johannes leidt dit verhaal heel plechtig in. Zorgvuldig geeft hij het moment in Jezus’ leven aan
waarop Hij besluit de voeten van zijn leerlingen te wassen. Na afloop legt Jezus de betekenis uit
van wat Hij heeft gedaan. Hij ziet het als een voorbeeld dat door de apostelen moet worden
gevolgd. Zij worden verondersteld de liefde daadwerkelijk en in nederigheid te beleven in hun
gemeenschap. Merk op dat het gaat om een wederzijdse dienstbaarheid: ‘elkaars voeten
wassen’. Waartoe ben jij geroepen binnen omgeving waar jij leeft?
< 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.
< klilk op de afbeelding >
om naar de website te gaan

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag
gedenken we het lijden
en sterven van Jezus.
Dan doen we 's
middags met het bidden
van de Kruisweg.
En 's avonds herdenken
we de passie van Jezus
met (doorgaans) het
lezen we het hele
lijdensverhaal.
Inmiddels kennen we al
een aantal jaren the
Passion, die op
eigentijdse wijze het
lijdensverhaal vertelt. Maar in onze kerken wordt dit al eeuwenlang vertelt en vaak op bijzondere
manier(en) verteld en/of verbeeld.
Kruisweg wordt 's middags, in alle parochies gebeden
Zowel vanuit de St. Bavo (OLV v. Lourdes) als vanuit de St. Augustinus is dat via de live-stream
te volgen. Vanuit de St. Augustinus is dat met en door de jongerengroep "Op Blote Voeten".
Passieviering, de 7 laatste woorden, 's avonds 19:00 uur
De zeven laatste woorden van Jezus vormden voor Joseph Haydn de inspiratiebron om 7
sonata's te componeren. Deze vormen de basis van de viering in de St. Bavokerk
(Lourdesparochie) en worden ook compleet uitgevoerd. Via de live-stream is dat te volgen.
Deze zeven laatste woorden komen ook terug in de vieringen in de Kruisvinding (met
lichtbeelden en muziek) en in de Emmaüsgangers.
Links en boekjes
In het overzicht van de vieringen hieronder, vindt u tevens de links naar de live-streams en de
liturgieboekjes.

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.
Witte Donderdag 1 april
tijd
parochie
19:00
Emmaüsgangers
19:00
O.L.V. v. Lourdes
19:00
St. Augustinus
19:00
H. Drie-Eenheid
19:30
St. Joris

voorganger
Wille Froger
Frans Wijnen
Urbanus Kioko
Francoi Numbi
Cyril Inam

Goede Vrijdag 2 april, de Kruisweg
tijd
parochie
voorganger
15:00
Emmaüsgangers
parochianen
15:00
St. Joris
Cyril Inam
15:00
O.L.V. v. Lourdes
liturgiegroep
15:00
St. Augustinus
Desirée vd Hijden
15:00
H. Drie-Eenheid
parochianen
Goede Vrijdag 2 april, de Passieviering
tijd
parochie
voorganger
19:00
Emmaüsgangers
Francois Numbi
19:00
O.L.V. v. Lourdes
Frans Wijnen
19:00
H. Drie-Eenheid
C. Inam + U. Kioko

live-stream

litugie

< klik hier >

< boekje >

live-stream

litugie

< klik hier >
< klik hier >

< boekje >

live-stream

litugie

< klik hier >

< boekje >

Vier Pasen met Tussenbeide
“Wanneer wij op Pasen vieren dat Christus is
opgestaan uit de dood, dan is het feest van de
verrijzenis niet ons einddoel, maar ten diepste ons
vertrekpunt.” Dit schrijft bisschop Van den Hende
in het nieuwe paasnummer van Tussenbeide. “In
de paastijd begint onze voorbereiding op
Pinksteren, het feest van de komst van de Heilige
Geest. En evenmin Pinksteren is als einde
bedoeld. Het is juist de start om als Kerk met de
kracht van de Heilige Geest opnieuw in de wereld
van nu in geloof op weg te gaan.”
< Klik op de afbeelding > om Tussenbeide te
lezen/downloaden

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.
Inmiddels zijn er al diverse vieringen volgeboekt. Via de website van uw eigen parochie kunt u
zich nog registreren voor vieringen waar nog wel ruimte is.
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.

