Zondag, 7 maart 2021
Woorden die verbinden
Geliefde broeders en zusters, op zondag vieren we de Dag des Heren, de dag waarop God rustte
en waarop ook wij mogen rusten en vieren dat God met ons begaan is en dat Hij ons nabij wil
zijn in Brood en Wijn, zijn geschenk aan ons.
De derde zondag van de Veertigdagentijd kunt u met ons meevieren op zondag 7 maart om
10.00 uur vanuit de Maria Magdalenakerk in Rijen via deze link.
De woensdagmeditatie op 10 maart vanaf 19.00 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen kunt u
meemaken via deze link.
Deze week is er in deze Pastorale Brief ook extra aandacht voor de Caritascollecte en de Vastenactie. De Vastenactie kan natuurlijk niet op dezelfde manier plaatsvinden. Toch gaat de werkgroep de uitdaging aan om ook de mensen in Zambia niet te laten vallen. In de bijlage op
bladzijde 4 geven we aan hoe u in deze tijd van beperkingen toch betrokken kunt zijn bij de
Lezing en bij de maaltijd. We hopen dat zoveel mogelijk mensen aansluiten.
Eerste lezing: Exodus 20,1-17
In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen: “Ik ben de Heer uw God die u heb
weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij. Gij
zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken; want de Heer laat hen die zijn
naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn.
Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.
Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij zult niet stelen. Gij zult tegen uw naaste
niet leugenachtig getuigen. Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; gij zult uw
zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn
ezel, op niets wat hem toebehoort.”
Woord van de Heer
Wij danken God.

Een gebed vol twijfel aan regels
God, de psalm zegt dat uw Wet volmaakt is, maar is dat wel zo?
Soms kan ik me ergeren aan de beperkingen waarmee ik moet leven.
Dan merk ik dat ik kribbig reageer op iedereen die me de wet wil voorschrijven.
En dan vraag ik me af, God: ‘Kan een wet wel volmaakt zijn?’
Dan vraag ik me af of uw Wet zoveel anders is?
Is het niet zo dat er pas volmaaktheid kan zijn,
wanneer de laatste beperking tussen mensen is opgeheven?
Betekent volmaakt niet dat mensen vrij zijn van regels of van dwang?
Volmaakt, dat is toch wanneer mensen elkaar in vrijheid tegemoet gaan?
Hoe kunt u zeggen, dat uw wet onze ogen verheldert?
Is dat niet de omgekeerde wereld?
Wanneer ik beperkt word, worden mijn mogelijkheden toch kleiner?
Hoe kunnen geboden en verboden mensen gelukkig maken?
Rob van Uden, bij psalm 19
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Evangelie: Johannes 2, 13 – 25
Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de
verkopers aan van runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten.
Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen, het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en Hij wierp die omver.
En tot de duivenhandelaars zei Hij: ‘Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen
markthal!’
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: ‘De ijver voor uw huis zal Mij verteren.’
De Joden richtten zich tot Hem met de woorden: ‘Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij
dit doen moogt?’ Waarop Jezus hun antwoordde: ‘Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik
hem doen herrijzen!’ Maar de Joden merkten op: ‘Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd, zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?’ Jezus echter sprak over de tempel van
zijn lichaam.
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd
had en ze geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er velen in zijn Naam te geloven bij het
zien van de tekenen die Hij deed. Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen, omdat
Hij allen kende: Hij wist wat er in de mens stak en daarom was het niet nodig dat iemand Hem
over de mens inlichtte.
Woord van de Heer. Lof zij U, Christus.
God,
Uw wet wil mij verbinden
met allen die onrecht is aangedaan,
waar ook ter wereld;
in ons eigen dorp, in Nederland,
in Zambia en in heel de wereld.
Uw wet wil recht doen
aan de armen, de vergeten kinderen
en de gehandicapte mensen.
Uw wet is hun recht op eten,
hun recht op onderwijs,
hun recht op gezondheidszorg,
hun recht op werk.
Ja, Uw wet is hun recht
op een menswaardig bestaan.
God werk in ons
door mensen als Patrick Siluleye
en al die andere harde werkers,
die zich inzetten
om andere mensen recht te doen.

Extra collecte, 6 en 7 maart
Dit weekend collecteren we voor Stichting Vrolijkheid.
Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Kunst helpt kinderen, jongeren en volwassenen weerbaarder en veerkrachtiger
te worden. We hebben in Gilze kunnen zien hoe goed dat werkt.
Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, zijn ze afhankelijk van
particuliere donaties en giften. Met jouw steun kunnen jonge azc-bewoners hun verhaal vertellen
en hun talenten ontwikkelen.
Maak uw gift over op NL09 RABO 0145 1041 33
t.n.v. Caritas Parochie Heilige Geest.
Onder vermelding van: Vrolijkheid
Meer weten over Stichting Vrolijkheid? Klik hier.
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Geloofsbelijdenis
We geloven in de God van liefde,
die ons vraagt om alle afgoden
uit ons midden op te ruimen,
die zich met ons wil verbinden.
We geloven in de God der schepping,
die ons tot partners roept
bij het vorm geven van een toekomst
van gerechtigheid, vrede en vreugde.
We geloven in de God die niet veraf is,
die het leven van de wereld deelt,
die de hoop van mensen tot de zijne maakt
en die de pijnen van de wereld voelt.
We geloven in de God die zich verenigt
met wie arm is en onderdrukt,
met wie snakt naar echt geloof
en smeekt om medestanders.
We geloven in de God die kwetsbaar is
en pijn lijdt om zijn volk,
maar wiens verbond met ons voor eeuwig
onbreekbaar blijft en sterk.

Lippen (gedicht uit de viering van zondag)
Nog blijven onze lippen stom en gesloten,
alsof we niets te zeggen hebben
en de nood van velen
ons ieder woord ontneemt.
Maar onze ogen spreken voor zich, zacht
en toch krachtvol,
wat onze mond nauwelijks durft te zeggen.
Ogen die kijken naar onze kleine aarde,
zo zwaar belast
door onbarmhartig geweld en oorlog
die miljoenen op de vlucht
en in verbanning jagen.
Vermeden worde in de toekomst ieder woord
dat eenzaam maakt en stenen zaait
daar waar het goede kan groeien
en honderdvoudig vrucht kan voortbrengen.

Kijk ook op de volgende pagina voor deelname aan de
Webinar Vastenactie
en de
Vastenmaaltijd.
Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.
Aanmelden voor de pastorale brief

Afmelden voor de pastorale brief
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Webinar Vastenactie
Donderdag 18 maart 2021 - 19.00 - 20.30 uur
Werken aan je toekomst
Vastenproject
Petra Janssen, regiocoördinator van de Bisschoppelijke Vastenactie, vertelt over het vastenproject
en het werk van de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Zambia.
Rob van Uden heeft gekeken naar de visie die Vastenactie hanteert met betrekking tot enkele
projecten en hun promotie en hij kijkt op welke manier we deze kunnen toepassen in de opbouw
van onze eigen parochie.
Deelname
Meld u aan voor deze digitale bijeenkomst door een e-mail te sturen naar de Werkgroep Diaconie
van Parochie Heilige Geest diaconie-caritas@parochieheiligegeest.nl met vermelding van Webinar Vastenactie.
U krijgt dan via e-mail de uitnodiging met een link naar de digitale bijeenkomst.
Heeft u nog nooit deel genomen aan een digitale bijeenkomst? We staan klaar om u te helpen
deel te nemen, in de bevestigingsmail leest u daar meer over.

Vastenmaaltijd
Maandag 22 maart 2021 - 18.00 uur
Werken aan je toekomst
Vastenmaaltijd
Na het Webinar Vastenactie bieden we ook een sobere maaltijd aan. Helaas kunnen we u niet aan
onze tafel uitnodigen. Daarom nodigen we u uit om de maaltijd bij ons af te komen halen.
Vanaf 18.00 uur bent u welkom. Deelnemers uit Dongen bij de Laurentiuskerk, deelnemers uit
Hulten, Molenschot en Rijen bij de Maria Magdalenakerk in Rijen.
Bezinning
Na de maaltijd nemen we nog even tijd voor bezinning. Om 19.30
uur kunt u langs digitale weg hieraan deelnemen.
Aanmelden
Aanmelden voor deze maaltijd en bezinning doet u door een e-mail
te sturen naar werkgroep Diaconie van Parochie Heilige Geest diaconie-caritas@parochieheiligegeest.nl met vermelding van Vastenmaaltijd.
U krijgt dan via e-mail de uitnodiging voor het afhalen van de
maaltijd en een link naar de digitale bezinningsbijeenkomst.
Bent u niet in de gelegenheid om de maaltijd af te halen? Laat dat bij de aanmelding even weten,
dan bezorgen wij die bij u thuis.
Voor de kosten van de maaltijd vragen wij een bijdrage van € 3,00 per deelnemer, te voldoen op
de avond zelf. De opbrengst komt ten goede aan het Vastenproject.

Doet u ook mee?
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