Onderwerpen:

- Viering Woensdag 5 mei
- Registratie blijft verplicht
- geen grote versoepeling voor Pinksteren

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Eucharistieviering
Woensdag 5 mei
5e Week van Pasen
19:00 uur

Thema: Geworteld zijn
Vandaag legt Jezus ons uit hoe
een succesvolle wijnbouwer
tewerk gaat. God de Vader is
als een goede wijnbouwer en
de ware wijnstok is Jezus.
Maar wie zijn dan de ranken?
Dat zijn wij! Je hebt goede
ranken en slechte ranken. De
goede ranken brengen veel
vruchten voort, de slechte brengen geen vrucht voort.
En wat gebeurt er met de slechte ranken? Die worden weggesnoeid! Zonder hun verbondenheid
met de wijnstok kunnen de ranken onmogelijk vruchten dragen. Ze sterven namelijk af en
verdorren.
Het is slechts vanuit hun verbondenheid met de wijnstok, met Jezus, dat ze rijke vruchten
kunnen dragen. Aan onze vruchten kunnen de mensen zien dat we Jezus proberen na te volgen
of niet. Het is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk om in Jezus’ voetsporen te treden, om voor
ons geloof uit te komen. Vaak gebeurt dit met vallen en opstaan. Jezus is zich daar goed van
bewust! Hij zegt ook duidelijk dat God elke rank die vruchten draagt bijsnijdt opdat zij nog meer
vrucht zou dragen.
Wat bedoelt Jezus hiermee? Wanneer het ons minder voor de wind gaat, wanneer het ons
moeilijk valt om te blijven geloven omwille van tegenspoed of ziekte dan is het net belangrijk dat
we houvast blijven vinden in ons geloof dat God het beste met ons voor heeft en dat Hij het
kwade dat ons te beurt valt ten goede kan keren. Op zo'n momenten is onze getuigenis heel
belangrijk. Wanneer alles ons tegenzit en we toch steevast blijven geloven dat onze God met
ons begaan is zoals een vader en moeder begaan zijn met hun kinderen, dan kunnen we veel
vruchten dragen.
Een andere gelegenheid is wanneer we het gevoel hebben dat we tegen de stroom moeten
invaren, zeker op de dag van vandaag nu het zo moeilijk is geworden om voor ons geloof uit te
komen. Op dergelijke momenten komt het getuigenis van ons ge-loof het meest oprecht en het
meest authentiek over! Dan zal de wereld aan onze vruchten zien dat we echte Jezusleerlingen
zijn.
De grootste beginnersfout bij het druiven kweken is om ineens te veel druiven te willen. We
moeten ons liever tevreden stellen met minder wijn dankzij goeie druiven, dan een groot volume
met een slappe smaak. Zo is het ook met onze werken als gelovige. Het is niet het aantal dat
telt, maar wel de kwaliteit van onze inzet!
< klik hier voor het liturgieboekje >

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich nog aanmelden
voor de viering van zondag 9 mei.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een
viering bedraagt slecht dertig mensen. Alleen voor de H.
Kruisvinding (parochie H. Drie-Eenheid) bedraagt het
maximum aantal 62 personen, omdat deze kerk meer
reguliere zitplaatsen heeft.
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 >:

Geen grote
versoepeling voor
Pinksteren
De Rooms-Katholieke Kerk
voorziet voor Pinksteren
geen grote versoepeling van
de eigen
coronamaatregelen. Het
protocol ‘Kerkelijk leven op
anderhalve meter’ blijft
gelden. Ook wanneer de
coronacijfers verbeteren en het maximum aantal gelovigen bij een viering wordt
verruimd, kan mogelijk niet iedereen die dit wil de Pinkstervieringen fysiek bijwonen. De
Nederlandse bisschoppen roepen met de website www.vierpinksteren.nl echter op om
vooral wel Pinksteren te vieren en als er geen plek is in de kerk, dit thuis via livestream of
televisie te doen.
Zondag 23 mei is het Pinksteren. Met Pinksteren viert de Kerk de voltooiing van Pasen door de
uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse
pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de vijftigste en laatste dag van de Paastijd, die begint
op Paaszondag.
In de aanloop naar Pinksteren toe roepen de Nederlandse bisschoppen met de
website www.vierpinksteren.nl op om dit feest vooral te vieren en in het verlengde van de
eerdere campagnes Vier Kerstmis en Vier Pasen zeggen zij nu Vier Pinksteren!
Op www.vierpinksteren.nl kunnen bezoekers zoeken naar de website van de parochie in de
eigen woonplaats om daar te kijken of men gedurende deze periode bij een van de vieringen
kan zijn en wat daarvoor gedaan moet worden.
Zijn alle plaatsen in de kerk gereserveerd, dan kan thuis meevieren ook, via de livestream van
de eigen kerk, of via de televisie bij KRO-NCRV op NPO2. Op www.vierpinksteren.nl zijn
verschillende handige links en downloads te vinden die helpen om de Paastijd en Pinksteren
ook thuis (mee) te kunnen vieren. Vier Pinksteren!

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.

