Kerkgangers
verbonden in liefde voor God, elkaar en het leven
Doordeweekse Missen niet meer toegankelijk
Er zullen vanaf 18 maart 2020 geen doordeweekse
Missen meer toegankelijk zijn voor kerkgangers.
Eerder waren de Missen in het weekend al afgesloten
voor de gemeenschap. De Missen zullen vanaf
woensdagavond 18 maart in de huiskapel van de pastorie plaatsvinden. Evenals de Missen in het weekend,
zijn deze Missen live te volgen op:
https://www.youtube.com/channel/UCD-vHogup1KFOk80p282HMw
https://www.stefanus.nl/mariageboorte
Er zitten twee belangrijke redenen achter dit besluit. Allereerst is het aantal officiële
besmettingen in Nijmegen de laatste dagen opgelopen van 3 naar 31 personen op
dinsdag 17 maart.
Daarnaast valt het aantal kerkgangers dat dagelijks deelneemt aan de Mis niet in de
categorie van ‘kleine kring’, zoals de bisschoppen hebben voorgeschreven voor vieringen die in het weekend wel zijn toegestaan. Ook al is het strikt genomen niet verboden, doordeweeks zitten er 20 tot 40 mensen verspreid in onze kerk. Momenteel
lijkt dat niet verantwoord.
De kerk gaat niet volledig op slot. De deuren zijn open op:
•

•

•

maandag t/m vrijdag tussen 19:45 en 22:30
voor aanbidding
zondagmiddag van 14:00 tot 17:00
voor aanbidding
donderdag van 16:00 tot 18:00
voor aanbidding

Op woensdag en donderdag wordt er om 19:45 aan het
begin van de aanbidding de rozenkrans gebeden
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Publieke vieringen Goede Week
Afgelast tot en met Tweede Paasdag
Alle openbare vieringen vanaf Palmpasen tot en met Tweede Paasdag worden afgelast. Dit hebben de bisschoppen vandaag bekend gemaakt. Alle eerder genomen
maatregelen die de bisschoppen in Nederland in verband met het coronavirus hebben afgekondigd worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede
Paasdag).
Door de nationale maatregelen om ‘sociale afstand’ te bewaren is het bijna onmogelijk geworden om de vieringen goed voor te bereiden. Daarbij is onder de gelovigen een grote groep kwetsbare mensen die beschermd moet worden.
De bisschoppen zeggen in hun persbericht deze maatregelen te moeten nemen
“met grote pijn in het hart”. Ze roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden
waarin het coronavirus heerst.

Aanbevelingen van de bisschoppen
Gebed van de bisschoppen:https://www.rkkerk.nl/wp-content/
uploads/2020/03/20190116-%C2%A9RamonMangold-gebedv2.jpg
Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood:https://www.bisdomhaarlemamsterdam.nl/?p=news&id=4074&t=Noveengebed+coronavirus
De kruisweg: https://www.hetkatholiekegeloof.nl/home/kruisweg/
De rozenkrans:https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/zo-bid-je-de-rozenkransgratis-download-voor-parochies/
Bid mee via Radio Maria: https://www.radiomaria.nl/
Steek een kaarsje op via de website van Kerk in Nood: https://kerkinnood.nl/bidmee/
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Persoonlijk woord
Van pastor Harm
Beste medeparochianen,
De afgelopen dagen zijn ongetwijfeld voor ons allemaal hectische dagen geweest.
We moesten plotseling thuiswerken en thuisleren en alle activiteiten werden
omgegooid. Deze snelle verandering van maatregels maken van de afgelopen
week een ware achtbaan. Nog voordat de ene maatregel was geland werd deze alweer opgevolgd door een aanpassing.
Ook binnen de kerk hebben we de afgelopen dagen veel via de app en telefoon
overlegd om te zien wat nog mogelijk is en aan de slag te gaan met de “Wat als” scenario’s, doordat veel van de gebruikelijke zaken nu niet meer kunnen zoals de
zondagse mis. Zojuist is bekend geworden dat ook de Goede Week niet samen
gevierd kan worden. En dit is voor ieder van ons een offer om te brengen, we begrijpen dat dit nodig is vanwege de volksgezondheid. Maar de belangrijkste week
van het kerkelijk jaar niet samen kunnen vieren als kerkgemeenschap is een
uitzonderlijk iets in het leven van de kerk en stemt tot droefheid en misschien zelfs
tot weerstand.
Gelukkig bieden de nieuwe media,
waaronder internet, mogelijkheden
om toch met elkaar verbonden te
blijven. En zo kunnen we proberen
om het normale ritme enigszins vast
te houden. Dit zal ook mijn streven
zijn om in de Goede Week de vieringen zo goed mogelijk als dat gaat
te doen, om niet door de versobering
het hoofd te laten zakken maar de
grote mysteries van ons geloof in
verbondenheid met elkaar te vieren.
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Persoonlijk woord
Van pastor Harm
Laten wij bedenken dat God zelf mens is geworden en met ons het leven deelt en
het lijden op zich neemt zoals wij op Goede Vrijdag zullen gedenken. God is dus
niet onbekend met het lijden, Jezus zelf heeft geleden, dit mag voor ons in deze
dagen ook een troost en steun zijn. Tegelijkertijd gaat onze weg in de Goede Week
door en mondt uit in Pasen. We kunnen het nieuwe leven vieren, God overwint de
duisternis en brengt het nieuwe Licht, de rouwklacht verandert in vreugde. Laten
wij als christenen deze hoop ook in deze dagen vasthouden. Elkaar helpen waar wij
kunnen maar ook met verstand en wijsheid de moed hebben om soms af te zien
van goede dingen om onszelf en anderen niet in gevaar te brengen.
Deze vastentijd is een tijd van loslaten en beproefd worden maar laten wij ook
groeien in vertrouwen en naastenliefde en de tijd nemen om ons toe te leggen op
gebed. Dan mag deze tijd niet alleen overgaan in de Vreugde van Pasen maar kunnen wij ook blijven zoeken naar licht in deze duisternis dat de Levende Heer ons
steeds wil komen brengen.
Voor u bid ik en laten wij in gebed met elkaar verbonden zijn,
Pastor Harm Eskes
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Contactgegevens
Algemeen
Maria Geboortekerk - onderdeel van de parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40 - 6521 JJ Nijmegen
Secretariaat
Mail: info@mariageboorte.nl
Tel: 024-3221371 op maandag t/m vrijdag 10:00-12:30 uur
Daarbuiten kan er een bericht worden achtergelaten op het antwoordapparaat
Priesters
Pastor Harm Eskes: heskes@stefanus.nl
Pastor Cornelius Happel: chappel@stefanus.nl
Eucharistievieringen: momenteel niet toegankelijk, wel te volgen via live stream
Zaterdagen - 19:00 uur zondagsmis
Zondagen - 09:00 uur Mis
Zondagen - 10:30 uur Mis
Werkdagen - 19:00 uur stille Mis, aansluitend stille aanbidding tot 22:30 uur
Biechtgelegenheden
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 19:30 - 20.00 uur
Donderdagmiddag 16:00 - 17:00 uur
Kerkgangers is een maandelijkse uitgave met als doelstelling onze kerkgangers te
informeren over nieuws en achtergrond van wat er zich in en rondom onze kerkgangen afspeelt. De uitgave is samengesteld door de redactie:
Berthine de Roo
Mariette Jansen
Selinde van Dijk-Kroesbergen
Trudy Spanjers-Bakkers

: redactie
: redactie
: hoofdredactie en vormgeving
: secretariaat en redactie

Vragen, opmerkingen en ideeën zijn zeer welkom. Spreek ons direct aan, of mail
ons. Inzendingen voor de volgende nieuwsbrief kunnen voor iedere 10e van de
maand worden opgestuurd naar: communicatie@mariageboorte.nl.
Aanmelden voor digitale nieuwsbrief: nieuwsbrief@mariageboorte.nl
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Jaarprogramma geloofsverdieping en geloofseducatie
2019-2020
Voor wie

Wanneer

Mary Kids Club

Kids 8-12 jaar

Kindermiddagen

Basisschoolkinderen

3e vrijdag van de maand,
18:45-20:15 uur
Houd de agenda in de gaten

1ste communievoorbereidingen 2020

Kinderen vanaf groep 4

Programma
6
vrijdagen van
is in18:45-20:00
de maak uur,
1x op zaterdag 14:00-15:30 uur

Vormselvoorbereidingen
2020
TeenerTime

Kinderen vanaf groep 8

Tienermis

Tieners 12-18 jaar

Prgramma
6x
op vrijdagavond
is in de maak
v.a. 13 dec.
2019 en 2x op zaterdag
2e vrijdag van de maand
20:00-21:45 uur
3x op zaterdag om 16:30 uur

Lunch 3+

Tieners klas 3

4x per jaar, v.a. 12:30 uur

Katholieke Studenten
Nijmegen (KSN)

Studenten en young
professionals 18-30 jaar

Iedere donderdagavond

Zacheüs Course

Iedereen, met of zonder
betaalde baan in de
leeftijd van 20-67 jaar

Tweewekelijks, start nog
onbekend

Mothers Prayers

Moeders en oma’s

Iedere woensdag in de even
weken van 10:00-10:45 uur

Ontmoetingscafé 55+

Iedereen, ouder dan 55
jaar

1e vrijdag van de maand om
10:30 uur

Faith Time

Voor iedereen die
geloofsverdieping zoekt

2e vrijdag van de maand
20:00-21:45 uur

Lezingen

Iedereen, ook van
buiten de parochie

Houd de agenda in de gaten!

Alpha-cursus
Open
Emmanuelavond

Iedereen, met
Iedereen
ook levensvravan
gen en de
buiten
interesse
parochie
in het
christelijk geloof

1x in de vier is
Programma
weken
in de op
maak
dinsdagen
vanaf 20:15 uur in de Mariakapel

Koffie en DVD en boekentafel
Alpha-cursus

Iedereen met
Iedereen,
ook levensvravan
buiten
gen
en de
interesse
parochie
in het
christelijk geloof

Programma
Iedere
laatsteis zondag
in de maak
van de
maand, na afloop van de mis

Koffie en DVD en boekentafel

Iedereen, ook van
buiten de parochie

Iedere laatste zondag van de
maand, na afloop van de mis

Tieners 12-18 jaar
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