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TER OVERWEGING
De Rozenkrans kan ons helpen bij onze overgave in gebed. Hoe
vaak hebben mensen niet met alles wat zij op hun hart hebben de
Rozenkrans gebeden? Je kunt je mee laten voeren in het ritme van
het gebed. Wij mogen al onze zorgen en vragen, en ook onze dank,
voorleggen aan Maria, opdat zij een voorspraak is bij haar Zoon.
Daarbij helpt het dat wij in het rozenhoedje kunnen stilstaan bij vijf
geheimen, vijf bijzondere momenten uit het verhaal van God met ons,
mensen: de blijde geheimen, de droevige geheimen, de glorievolle
geheimen en – sinds 2002 – de geheimen van het licht. Tussen het
gebedsritme door, is er ook de meditatie op wat Jezus Christus, onze
Heer, voor ons gedaan heeft. Zo gaan wij mee met Maria, die er bijna
altijd bij was, bij heel de weg die haar Zoon is gegaan.
Het is ook het feest dat begonnen is bij een eenvoudige vrouw, Maria.
Zij heeft in Nazareth een heel eenvoudig leven geleid. Maar zij leefde
wel in de verwachting van de komst van de beloofde Messias, de
Christus. Zo kon zij op de boodschap van de engel antwoorden met
haar ja-woord: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar
uw woord”.
Maria zou door de kracht van de heilige Geest worden
overschaduwd. Zij zou moeder worden van de lang verwachte
Christus. Bij haar nicht Elisabeth bezingt zij Gods nieuwe toekomst
in haar Magnificat. En vanaf dat moment zal Maria de hele weg
meegaan met haar Zoon, tot onder het Kruis. Zij zal er ook zijn in
afwachting van Pinksteren, als moeder van de Kerk, wanneer de
heilige Geest over de apostelen komt.
Daarna is het verhaal van Maria, moeder van Jezus Christus, moeder
van de Kerk, doorgegaan. Telkens weer is zij mensen nabij geweest
die om haar voorspraak hebben gebeden. Steeds opnieuw is zij
verschenen, vooral aan eenvoudige vrouwen en kinderen. Volgens
de traditie gaat de geschiedenis van het Rozenkransgebed gaat
terug op een Mariaverschijning aan de heilige Dominicus. Zijn orde
heeft het Rozenkransgebed vanouds bevorderd.
Het Rozenkransgebed is ook verbonden met de machtsstrijd om het
behoud van een christelijk Europa. Op 7 oktober 1571 werden de
Ottomanen door de ‘heilige liga’ verslagen in de zeeslag bij Lepanto.
En precies op dat moment hield men een Rozenkransprocessie op
het Sint Pietersplein in Rome.

Die overwinning moest wel op voorspraak van Maria behaald zijn!
(Een gedachte die bij nader inzien wel vragen oproept: zou Maria
haar zegen hebben kunnen geven aan militair geweld?)
Ook in onze tijd houdt de Rozenkrans haar betekenis. Nog vaak zijn
er mensen die vragen om een Rozenkrans te zegenen. Menigeen,
jong en oud, steekt een kaarsje op bij Maria. Want haar kunnen wij
alles vragen, als moeder van alle gelovigen.
Als wij de geheimen van de Rozenkrans overwegen, dan gaan wij
met Maria mee op de weg die Jezus Christus, haar Zoon gegaan is.
Samen met haar delen wij in de droevige èn in de vreugdevolle
momenten, eren wij God om zijn glorie, en zien wij uit naar het licht.
Als Rozenkransmaand is oktober een maand van gewone gelovigen.
Wij eren Maria met het Rozenkransgebed, met gezang of door een
lichtje bij haar op te steken. Door haar blijft ons hart gericht op de
nieuwe toekomst die Jezus Christus, onze Heer voor ons geopend
heeft.
Vicaris Henri Egging, administrator paroecialis
PRE MARRIAGE COURSE
Vanaf 27 september 2019 wordt er weer voor de aanstaande
echtparen uit ons Bisdom een Pre Marriage Course georganiseerd,
en wel in Rotterdam. De cursus is bedoeld voor alle aanstaande
echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie.
Tijdens de cursus gaan zij, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën,
in gesprek over wat echt belangrijk is voor hun relatie, en de
onderlinge verwachtingen voor de toekomst. In de zes avonden
komen de benodigde theoretische kennis over de betekenis van het
huwelijk en de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst samen
aan de orde. De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van
de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een
belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. De verdere
voorbereiding, o.a. ook op de huwelijksviering zelf, waardoor de band
van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft
natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. voorganger.
U leest hier meer over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie:
https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdamactiviteiten/pre-marriage-course-september-2019

KERKBERICHTEN
Algemeen (wijzigingen voorbehouden)
Dinsdag 09.309.30 uur
Rozenkrans
Donderdag
09.009.00 uur

Eucharistie

Zondag 11.011.00 uur

Hoogmis

VOORBEREIDING OP DE 1E HEILIGE COMMUNIE 2019/2020
De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is op de volgende
woensdagen van 4.30 uur tot 17.00 uur
September 18
25
Oktober
02
09
16
30 (23e niet i.v.m. herfstvakantie)
November 06
13
20
27
December 04
11
18
Januari
08
15
22
29
VOORBEREIDING VAN HET HEILIG VORMSEL 2019
De voorbereidingsbijeenkomsten voor het Heilig Vormsel zijn op
zaterdagochtend om 11.00 uur.
September 07
14
21
28
Oktober
05
12
19
CLUB DOLFIJN
De bijeenkomsten van club Dolfijn zijn op elke derde zaterdag van
de maand van 11.00 tot 13.00 uur.
21 September, 19 Oktober, 16 November en 21 December
ATTENTIE:
Éen keer per maand is op de 1ste zondag na H. Mis een
catechesegesprek met ouders. Uw aanwezigheid wordt op prijs
gesteld. Indien mogelijk geeft u voor deze catechese 50,00 euro

VIJF VINGERGEBED

KINDERPAGINA
Op 14 september wordt het feest van de Kruisverheffing gevierd.
Op deze feestdag van het kruis van de Heer gaan onze gedachten
uit naar Calvarië, waar Christus’ voorzegging werd vervuld:
De Mensen-zoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens
de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in
Hem eeuwig leven zal hebben (Joh. 3,14). Maar deze verheffing is
ook het begin van de verheerlijking: na zich vernederd te hebben tot
de kruisdood, is Jezus door de Vader hemelhoog verheven. Op deze
dag zien wij gelovig op naar de Gekruisigde die alle mensen tot zich
trekt.
REBUS (OPLOSSING OP PAGINA 10)

DOOLHOF

Uit: www.samueladvies.nl

KLEURPLAAT

DE GEESTELIJKE STRIJD
De maand september is toegewijd aan de
Heilige Engelen, omdat op 29 september het
feest van de drie Heilige Aartsengelen wordt
gevierd. St. Michael is de bekendste van
hen, maar ook St. Gabriël en St. Rafaël zijn
ons vertrouwd. Andere Engelnamen kennen
wij niet uit de H. Schrift. Misschien hebt u
van andere engelnamen gehoord. Die
komen dan ofwel uit een privé openbaring of
uit esoterische boeken over Engelen, die
tegenwoordig door veel mensen worden
gelezen. Helaas zijn de engelen, die in deze
boeken genoemd worden, niet altijd
diegenen, die wij bedoelen als wij de Heilige
Engelen vereren. Er zijn namelijk ook
gevallen engelen, die wij demonen noemen.
Dit leert ons de Heilige Schrift het duidelijkst
in het 12e hoofdstuk van de Apokalyps. Daar
strijden de Heilige Aartsengel Michael en
zijn Engelen tegen de draak en diens
engelen. De draak en zijn engelen verloren
hun plaats in de hemel. Sinds deze val van
de engelen zijn er dus nu Heilige en gevallen
Engelen. De enen dienen GOD en de
anderen werken in tegen Zijn wil. In deze geestelijke strijd staan ook
wij. Hier gaat het over in deze rondzendbrief. Hij wil u opwekken om
altijd vol vertrouwen de bescherming van de Heilige Engelen aan te
roepen, want zij kunnen niet overwonnen worden. Met hen staan wij
aan de zijde van CHRISTUS, de overwinnaar over zonde, dood en
duivel. Juist in onze dagen zijn wij opgeroepen, om de Kerk te
steunen, door daden of door een innig smeekgebed. Hoe meer de
Kerk door de wereld versmaad wordt, hoe meer zij ook onze bijstand,
liefde en trouw nodig heeft! Juist nu de Kerk in zo een harde en
beslissende strijd is verwikkeld, zijn ons de Engelen als medestrijders
gegeven.
Mogen de Heilige Engelen u altijd behoeden!
Uw P. Ambrosius Bantle, ORC

NOVEENKAARS HEILIGE ENGEL MICHAEL
Vanaf deze maand bestaat de mogelijkheid om in de kerk bij de
afbeelding van de Heilige engel Michael een noveenkaars te kopen
en te branden. Ook kunt u de noveenkaars desgewenst meenemen
naar huis. De noveenkaars kost 5,00 euro per stuk.
GEBED - BUITENGEWONE WERELDMISSIEMAAND
Hemelse Vader
Toen uw enige Zoon Jezus Christus opstond uit de doden zond Hij
zijn leerlingen uit om "alle volken tot leerling te maken". Daaraan
herinnert U ook ons door het doopsel: wij delen allemaal in de
missie van de Kerk. Sterk ons met de gaven van de Geest, zodat
wij dapper en onvermoeibaar blijven getuigen van het evangelie.
Zo kan de Kerk haar opdracht die nog lang niet voltooid is, nieuwe
uitdrukkingen geven die leven en licht brengen in onze wereld.
Help ons om de reddende liefde en de genade van Jezus tastbaar
te maken voor alle mensen. Dat vragen wij U in naam van Jezus
Christus, die met U leeft en heerst, in eenheid met de heilige Geest,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Wereldmissiezondag 20 oktober 2019 uit de boodschap van paus
Franciscus
Het is een opdracht die ons direct aangaat: ik ben altijd een missie;
jij bent altijd een missie; elke gedoopte is een missie. Wie liefheeft
zet zich in beweging, wordt uit zichzelf gedreven, wordt
aangetrokken en trekt aan, geeft zich aan de ander en gaat relaties
aan die leven voortbrengen. Niemand is nutteloos en zonder
betekenis voor Gods liefde. leder van ons is een missie in de wereld
omdat zij of hij vrucht is van Gods liefde. Zelfs als mijn vader en
mijn moeder de liefde hebben verraden met leugens, haat en
ontrouw, onttrekt God Zich nooit aan het geschenk van het leven en
bestemt ieder van Zijn kinderen tot Zijn goddelijke en eeuwige leven
(zie Ef 1: 3-6).
Oplossing rebus – pagina
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft

GEZOCHT: VRIJWILLIGER GEESTELIJKE VERZORGING
De geestelijk verzorgers in Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn op
zoek naar enthousiaste vrijwilligers die in een van
beide ziekenhuizen op zaterdag langs de
patiënten gaan om ze uit te nodigen voor de
viering op zondagmorgen. De kerkdienst is
oecumenisch christelijk. Op dit moment is ook een begin gemaakt
met enkele niet-religieuze bezinnende bijeenkomsten. De vieringen
worden op zondag in Franciscus Gasthuis gehouden en in beide
ziekenhuizen live op de tv uitgezonden. We zoek vrijwilligers die
goed zijn in het leggen van een eerste contact, die open en
uitnodigend zijn en die het prettig vinden om soms even een
gesprekje aan te gaan. Het is natuurlijk fijn om de patiënten de
volgende zondagmorgen op te halen en te vergezellen naar de
viering of te begeleiden bij de tv uitzending ervan, maar dat is niet
verplicht.
Wat wij vragen:
een open oecumenische instelling die niet perse kerkelijk of
gelovig hoeft te zijn
een open respectvolle houding naar alle levensbeschouwingen
beschikbaarheid op zaterdagmorgen, 1x in de maand, 1,5 uur
Wat bieden wij: boeiende, inhoudelijke ontmoetingen met een
uitnodigende boodschap om te verspreiden met een
vriendschappelijke en trouwe groep collega-vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
Mariska Maris, vrijwilligerscoördinator, tel; 06-51848730 / email:
vrijwilligerswerk@franciscus.nl of met Annemieke Kelder, geestelijk
verzorger, telefoon; 010-4616001 of email: a.kelder@franciscus.nl
BEZINNINGSMIDDAG OP ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019

HEILIGE KRUISVERHEFFING
De 'Heilige Kruisverheffing' is een feest in de liturgie van de
katholieke kerk dat op 14 september wordt gevierd. Het wordt
eveneens gevierd in de oosterse orthodoxie. De datum valt bij de
katholieke en een deel van de orthodoxe kerken op 14 september en
een ander deel van de orthodoxe kerken viert het in lijn met de
juliaanse kalender op 27 september.
De oorsprong van dit feest ligt in de jaarlijkse viering van de
kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem, die
samenviel met de vondst van het Heilig Kruis door Sint-Helena. De
wijding vond plaats op 13 september 335. Deze basiliek staat
volgens de overlevering op de plaats waar Christus tussen kruisdood
en verrijzenis lag opgebaard.
Gedurende het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het kruis aan het
volk getoond. Volgens de traditie heeft aan dit kruis Jezus geleden.
Het kruis is volgens de traditie gevonden door Helena, moeder van
Constantijn de Grote, die rond 324 naar Jeruzalem pelgrimeerde.
Daar liet zij uitgravingen doen, waarbij ook de grafkelder ontdekt zou
zijn. Voor het eerst wordt hierover bericht in 325 door Eusebius van
Caesarea. Uit de 4e eeuw stammen ook de verslagen van bisschop
Cyrillus van Jeruzalem, Ambrosius van Milaan, Socrates
Scholasticus en Theodoretus van Cyrrhus. Uit het jaar 383 is een
verslag van de religieuze Egeria bewaard, die een bedevaart naar
Jeruzalem maakte.
Op de plaats van de gevonden grafkelder, achter Golgotha, liet
Helena de basiliek van het Heilig Graf bouwen. Het kruis werd door
Helena gedeeld; een deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen
schonk zij aan Constantinopel en Rome. De vondst van het heilig
kruis leidde vooral vanaf de kruistochten tot een onstuitbare
verspreiding van kruis-relieken en daarmee ook tot verspreiding van
het feest van de Kruisverheffing. Bovendien heeft de verspreiding
van de Cisterciënzers en Trappisten over Europa een rol gespeeld,
aangezien in hun spiritualiteit de Kruisverheffing van bijzonder
belang is. Het tonen van het kruis als teken van verlossing door
Christus, verspreidde zich zo door de hele Kerk. Rechtstreeks
aansluitend op het feest van de Kruisverheffing is de gedachtenis van
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, gewijd aan het verdriet en lijden van
Maria. Deze gedachtenis is steeds op 15 september.

