Onderwerpen:

- Viering 28 november via live-stream
- Corona info 1: vooraf registreren bij St. Augustinus
- Corona info 2: dringend verzoek van Rutte aan kerken
- Titus Brandsma wordt heilig verklaard
- VierKerstmis

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, Zondag 28 november, 10:00 uur
1e Zondag van de Advent

Viering via de live-stream < klik op de afbeelding >
Thema: Blijf gefocust
Waar staan we?
bron: www.odulphusvanbrabant.nl

Van president Abraham Lincoln bestaat een anekdote. Op een
dag, toen een van zijn officieren claimde dat ‘God aan hun kant
was’, antwoordde hij: Sir het is niet mijn zorg of God wel of niet
aan onze kant staat. Mijn grootste zorg is: sta ik aan de kant van
God. Want als ik aan Zijn kant sta, sta ik altijd goed!
In het leven van Jezus hebben veel mensen een ontmoeting met Hem gehad. Vaak een korte,
vluchtige ontmoeting. Misschien maar een ogenblik, in een enkele geval niet meer dan een paar
minuten. Toch blijft de ervaring van die ontmoeting hangen in de gedachten van mensen. Ze
hebben ervaren: Jezus neemt mijn zorgen serieus, Hij heeft tijd voor mij. Hij lacht niet om mijn
angsten als ik de toekomst even niet meer zie. Maar Hij gaat ook niet in discussie. Hij wil niet
ingaan op mijn angst, wel wil Hij praten over mijn hoop. Het laatste restje hoop dat ik heb zal Hij
koesteren, aanwakkeren, weer nieuw leven inblazen.
Hij zegt: “Er zullen tekenen komen aan zon, maan en sterren. Volkeren zullen in angst verkeren,
mensen zullen in paniek raken om de wereld, de Kerk en hun zelf dreigt te overkomen.”?
Maar dan worden Zijn woorden evangelie: Blijde Boodschap!
Voor allen die geen toekomst meer zien, die de hoop bijna hebben opgegeven, voor ieder van
hen heeft Hij een goed woord. Die met hun handen de oren dicht stoppen beveelt Hij: luistert!
Die hun ogen dicht knijpen zegt Hij: Kijkt! Die bij de pakken neer gaan zitten roept Hij: sta op,
richt je hoofd op want de verlossing is nabij. Jezus vordert mensen op tot hoop.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Registratieplicht vooraf bij
St. Augustinus Barendrecht
In verband met de grootte van het
kerkgebouw is er met ingang van
zondag 5 december weer
registratieplicht voor de Augustinuskerk.
Registreren, vooraf,
kan bij Marianne de Jong.
Bij voorkeur via de mail:
m.jong84@chello.nl
of per telefoon: 06-37557706

Rutte roept kerken op:
kom na 17:00 uur niet bijeen

Demissionair premier Mark Rutte noemde de
kerken eerder niet in zijn opsomming van
sectoren die vanaf aankomende zondag na
vijven dicht moeten, maar roept kerken op na
vijf uur 's middags geen kerkdienst te beleggen.
‘Minister Grapperhaus is in gesprek met
vertegenwoordigers van kerkelijke organisaties.
Maar ik vraag echt aan kerken: houd je aan de
regels. Als je op zondagmiddag bijeen komt,
doe dat nu even niet. Wees solidair’, zei hij in
antwoord op vragen van het Reformatorisch
Dagblad.
< lees verder >

Paus Franciscus erkent wonder
op voorspraak van Titus Brandsma

Paus Franciscus heeft op 25 november een wonder erkend op
voorspraak van de zalige karmeliet Titus Brandsma (1881
Bolsward) die in 1942 overleden is in het concentratiekamp
van Dachau (Duitsland). Met de erkenning van dit wonder is
de weg naar heiligverklaring vrij.
< lees verder >

VierKerstmis.nl nu online:
oproep om Kerstmis te vieren ook al
gelden opnieuw coronamaatregelen
Op vrijdag 26 november is net voor het begin van
de Advent de website VierKerstmis.nl online
gegaan. Deze website is een initiatief van de
Nederlandse bisschoppen om iedereen op te
roepen Kerstmis te vieren, als het kan bij (een
van) de vieringen in de eigen kerk, maar als daar
geen plek is in verband met coronamaatregelen,
ook thuis. Meevieren kan dan bijvoorbeeld via de
livestream van een parochie of met de mis op
NPO2.
VierKerstmis.nl biedt inspiratie voor en over het samen vieren van Kerstmis en wil ook in 2021
mensen helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die parochiesite kunnen
bezoekers op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn en of er eventueel
nog beperkingen of maatregelen gelden om aanwezig te kunnen zijn.
< lees verder >

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.

