Onderwerpen:

- Viering Woensdag 19 mei
- Registratie blijft verplicht
- Vier 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 19 mei
7e Week van Pasen
19:00 uur

Thema: Hij behoedt ons
Jezus bidt niet zonder
reden voor eenheid onder
zijn leerlingen. Hij weet dat
tweedracht gemakkelijk de
kop opsteekt.
In Israël vallen de raketten
uit de lucht en gewonde en
stervende slachtoffers op
de grond. Aan de ene kant staat een eerste minister die naar de gevangenis zou moeten omdat
hij corrupt is en nu met dat geweld populariteit koopt. Aan de andere kant heerst een regime dat
al vijftien jaar lang geen verkiezingen heeft gehouden omdat het vreest de macht te verliezen.
Het spel om de macht.
Jezus weet dat macht voor mensen een gevaarlijk instrument is. Jezus wil niet dat dit gif in zijn
leerlingengroep binnensluipt. Hij heeft al wel gemerkt dat er apostelen zijn die een beetje te hard
hun best doen om een voetje voor te krijgen.
Als Jezus voor eenheid bidt, heeft Hij een norm voor ogen. Jezus kiest geen voorbeeld uit onze
mensenwereld waar eenheid best geslaagd is. Hij neemt de eenheid tussen zijn Vader en
zichzelf als maatstaf. Die eenheid ontstaat uit de Vader. Jezus leeft en werkt in de naam die de
Vader hem gegeven heeft. Hij heeft geen machtsbasis om uit te bouwen en te verdedigen.
In tegenstelling tot de machthebbers van deze wereld, werken christenen niet voor eigen naam.
Wij hebben allemaal een naam ontvangen van de Vader, zoals Jezus. Die naam maakt ons één
en verbonden.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich nog aanmelden
voor de viering van Pinksteren op zondag 23 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 >:

Vier Pinksteren
De Nederlandse bisschoppen roepen met
de website www.vierpinksteren.nl op om
Pinksteren te vieren en als er geen plek is
in de kerk, dit thuis via livestream of
televisie te doen.
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.
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.

