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Beste parochianen,
 
Dit is de allereerste digitale nieuwsbrief vanuit de parochie. In deze brief houden wij u op
de hoogte van wat er gebeurt in uw parochie. Nu wij al een tijd niet meer samen kunnen
komen om Eucharistie te vieren en andere bezigheden binnen de parochie stilliggen is
communicatie erg belangrijk.
 
Gooi TV
Met Gooi TV is afgesproken dat zij uitzenden:

op Hemelvaartsdag om 10 uur op de lokale zender Gooi TV. 

Deze Eucharistie is opgenomen in de Mariakerk met als voorganger: pastoor Carlos Fabril.

op 1ste Pinksterdag om 10 uur op de lokale zender Gooi TV. 

Deze Eucharistie is opgenomen in de Mariakerk met als voorganger: pastoor Carlos Fabril.

Het boekje voor de viering van Hemelvaartsdag kunt u door hier te klikken openen. Het
boekje voor Pinksteren volgt in de volgende nieuwsbrief.
Uiteraard zijn beide boekjes op de website geplaatst zodat u thuis mee kunt bidden en
zingen.
De Mariakerk is i.v.m. de uitzending op Gooi TV met Hemelvaart niet geopend.
Er wordt ook aan gewerkt om een opname van de Eucharistie in de Vituskerk te realiseren.
Misschien wel voor 7 juni, feest van de H. – Drieëenheid.

U vindt Gooi TV op de volgende kanalen:
Ziggo Digitaal kanaal 41 / Ziggo Analoog kanaal 45 / KPN digitaal kanaal 1432
Gooi TV is ook via Youtube te bekijken (ook achteraf)
 

Overweging:
 

Met een opdracht de wereld in
Jezus is wel weg, maar het werk dat Hij begonnen is, moet worden voortgezet. De hemel
is nu voor de Heer, maar de aarde is voor ons. Hier op aarde moet het gebeuren, hier ligt
onze taak.
De apostelen waren de eersten, maar zij zijn niet de laatsten. Nu is het de taak voor onze
generatie op de plek waar we leven onze bijdrage te leveren. Dat lukt niet door naar boven
te staren, maar door om ons heen te kijken en oog te hebben voor de noden om ons heen.
Jezus’ voorbeeld kunnen we voor ogen houden en Gods Geest zal ons duidelijk maken
hoe we dat voorbeeld kunnen volgen. Voor ieder ligt hier een eigen opdracht.
In de kracht van de geest durfden de apostelen naar buiten te treden. Ook van ons vraagt
het moed te laten horen waarvoor je je inzet, waar je voor durft te staan. Mag dat zijn: een
wereld van vrede en gerechtigheid, waarin voor iedereen plaats is. Zo komt Gods rijk.
De tien dagen van Hemelvaart tot Pinksteren zijn de periode waarin ieder jaar weer de
kracht van de Geest wordt afgesmeekt: “Kom, heilige Geest, vervul de harten van de
gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde; zend uw Geest uit en alles zal
herschapen worden.”

Oproep:
Hoort zegt het Voort, willen jullie allemaal deze nieuwsbrief onder de aandacht brengen
van alle parochianen en als die parochiaan de nieuwsbrief wil ontvangen hij/zij een mail
stuurt aan:

 secretariaat@h-drieeenheid.nl
met daarin de tekst:

“Ja, ik wil graag op dit emailadres de parochienieuwsbrief ontvangen”

Kerken weer open na 1 juli?
Het secretariaat van de parochie zal met dit bulletin hoog-frequent het nieuws uit de
parochie melden. Dit bulletin kan actueler zijn dan de Klankkleur en dat is met het oog op
weer kunnen vieren na 1 juli van groot belang.
Het is ons inmiddels duidelijk dat wij slechts onder strikte voorwaarden de deuren weer
kunnen openen na 1 juli.
Op deze manier kunnen wij u snel informeren over de versoepeling van de lockdown en de
wijzigingen in de maatregelen die voor onze kerken zullen gelden.
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