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Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? Ga naar de bisdomsite voor de webversie. 

 

Nieuwsbrief voor Bisdom Rotterdam. Verschijnt minstens vier keer per jaar.  
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Reacties en bijdragen zijn welkom. 

Aan- en afmelden bij: E: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 

 

----- 

 

Dag voor misdienaars en acolieten       

Zaterdag 17 september waren honderddertig misdienaars en acolieten 

bijeen in de kerk OLV Onbevlekt Ontvangen te Den Haag voor een 

diocesane dag met als thema ‘Het Licht doorgeven’. Door misdienaars 

en acolieten uit het hele bisdom te ontmoeten, kunnen zij ervaringen 

met elkaar uitwisselen en worden zij bemoedigd om hun taak te 

blijven vervullen. Voor de deelnemers was er een programma, waarbij 

zij naar leeftijd werden ingedeeld. Er was een speurtocht door de kerk, een workshop over liturgische 

benodigdheden, een kennisspel en bibliodrama.  

In de afsluitende eucharistieviering waarin vicaris Visser voorging werd het thema ‘Het licht 

doorgeven’ gesymboliseerd door het uitreiken van kaarsen aan iedere deelnemende 

parochiegemeenschap.          

                     

 

----- 

 

Musical De Barmhartige Vader 

In de H .Josephkerk in Gouda wordt op zondag 23 oktober om 14.00 uur de musical ‘De Barmhartige 

Vader’ opgevoerd door de KISI Kids. Het thema van de ‘afwezige vader’ kennen velen beter dan hen 



lief is. De musical pakt deze problematiek op en biedt een perspectief vanuit een ongebruikelijke 

hoek. De musical wil helpen om Gods vaderlijke liefde van het hoofd naar het hart te brengen. 

Kinderen van 7 tot 12 jaar spelen mee in de musical.  

 

----- 

 

Expositie ‘Zorgzame Samenleving’ gezichten van barmhartigheid 

Tot 13 november is in de Maria ter Zeekerk in Noordwijk de expositie ‘Zorgzame Samenleving’ te 

bezichtigen. Er is kunst te zien in de vorm van ikonen, kalligrafie, keramiek en schilderijen.  

De expositie is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.30-12.00 uur. Toegang is gratis. 

Adres: Nieuwe Zeeweg 73, Noordwijk aan Zee. 

 

----- 

 

 

Vernieuwde website Centrum voor Parochiespiritualiteit 

Eind juni is de vernieuwde website van het Centrum voor Parochiespiritualiteit 

(CPS) in Nijmegen online gegaan met bijbehorende Facebook pagina en Twitter 

account. Zie: www.parochiespiritualiteit.org  

U kunt zich hier ook aanmelden voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief.  

 

 

----- 

 

Nieuw materiaal: Thuis komen in de liturgie 

In juli is bij het bisdom de uitgave ‘Thuis komen in de liturgie, Liturgische catechese voor 

parochianen’, verschenen. Auteur is Johan te Velde osb. De uitgave telt 95 pagina’s en kost € 5. Zie 

ook: http://bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/160708ThuisKomenInDeLiturgie.aspx 

 

----- 

 

Nieuw materiaal: Vormselkracht 

Bij Adveniat verschijnt in november een nieuw Vormselproject: 

‘Vormselkracht’. Tien uitdagende en creatieve bijeenkomsten, geschreven 

door de makers van ‘Het Licht op ons pad’. Het werk- en begeleidersboek 

is nu al te bestellen. www.adveniat.nl 

 

----- 

 

Filmpje boete en Verzoening 

Onlangs is een nieuw filmpje van Bewust Katholiek online gegaan. Het filmpje gaat over het 

sacrament van boete en verzoening. In het filmpje wordt uitgelegd waarover dit sacrament gaat. De 

vraag die centraal staat is waarom je zou biechten als je God zelf ook om vergeving kunt vragen. De 

film gaat in op wat een zonde is en laat zien hoe het sacrament van boete en verzoening verloopt. 

Ook behandelt men enkele misvattingen die bestaan over dit sacrament. 

Het filmpje staat op http://www.bewustkatholiek.nl met daarin een handreiking voor een 

groepsgesprek en op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ImyV0pmyRyw. 

Op de website ken men ook een biechtspiegel downloaden die behulpzaam kan zijn ter 

voorbereiding op het sacrament van boete en verzoening.  

 



----- 

 

 

Youcat Jongerenbijbel 

Bij Lannoo is in de Youcatreeks een Jongerenbijbel uitgekomen. De bijbel bevat 

een selectie van de meest toegankelijke en relevante teksten. In de bekende 

vormgeving ontbreken ook inleidingen en citaten niet, waarin wordt aangetoond 

hoe de bijbel mensen door de eeuwen heen inspireert. Paus Franciscus schreef 

het voorwoord.  

Youcat Jongerenbijbel, EAN 9789080844650, Uitgeverij Lannoo, €24,99 

 

 

----- 

 

Vormingsweekenden voor jongeren: The Next Step 

Drie weekenden om je te verdiepen in wat het betekent om katholiek te zijn, wat de fundamenten 

zijn van het geloof, maar ook tools om deze kennis in je dagelijks leven toe te passen. De weekenden 

kunnen je helpen om de volgende stap te nemen in je geloofsleven, waar je ook staat. Of je nu graag 

een opfriscursus wilt, voor het eerst bent geraakt op de Wereldjongerendagen, of nieuwsgierig bent 

naar méér. 

Deze weekenden vinden dit jaar voor de derde keer plaats en de vorige twee edities zijn goed 

bezocht. Ook werd er door de deelnemers erg positief op terug gekeken: "Ga zo door! Dit soort 

activiteiten zijn echt bemoedigend!", "Deze weekenden hebben me ontzettend veel gegeven!” De 

weekenden worden georganiseerd door Jong Katholiek, namens de Nederlandse bisdommen.  

De weekenden zijn voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar. Ze vinden plaats op  

4 - 6 november 2016 (Helvoirt), 20 - 22 januari 2017 (Heiloo) en 24 - 26 maart 2017 (Helvoirt). 

 

Lees nog veel meer over de Vormingsweekenden in de folder, zowel over de inhoud, als de kosten èn 

de leuke subsidie die je wordt aangeboden. 

 

----- 

 

Wereldjongerendagen 

De reis Let’s Go, Weg van barmhartigheid is inmiddels achter de rug. De 180 deelnemers hebben 

genoten van hun reis naar de Wereldjongerendagen in Krakau. Eén van hen zei na afloop: ‘Zonder 

deze reis was ik nooit zo dicht bij me zelf gekomen en ook niet zo dicht bij God. Thanks.’ Alle 

ervaringen van de jongeren zijn terug te lezen via www.bisdomrotterdam.nl/wjd en via het weblog. 

Filmpjes van de WJD zijn terug te kijken op youtube.  

De volgende Wereldjongerendagen 

vinden plaats in Panama in 2019. 

 

Voor deelnemers aan de reis wordt op 9 

oktober een reünie georganiseerd. De 

jongeren zijn dan uitgenodigd bij de start 

van Tour of Faith in Rijswijk. Naast een 

terugblik op de WJD staat er een 

inleiding van Mgr. Van den Hende op het 

programma, waarin hij de jongeren 

uitnodigt om in beweging te komen. In 

kleine groepjes kan over dit thema 

nagepraat worden. De middag wordt 

afgesloten met een eucharistieviering en 



een maaltijd. Jongeren uit het hele bisdom zijn voor deze activiteit uitgenodigd. Meer informatie op 

de website.  

 

----- 

 

Congres ‘Bruisende kerk’ over de toekomst van de Kerk 

Op 30 oktober is er voor jongeren van 18 – 38 jaar het congres Bruisende Kerk in Gouda over de 

toekomst van de katholieke kerk. Er zijn verschillende sprekers die hun visie op de kerk vertellen, 

zoals Nikolaas Sintobin en Wilfred Kemp, bekend van tv. Doel van het congres is om te ontdekken 

wat je zelf kunt bijdragen aan de toekomst van de Kerk. Je wisselt ideeën uit en kijkt hoe je jouw 

talenten kunt inzetten. Het congres is eenmalig en wordt georganiseerd door Bewust Katholiek.  

 

Bewust Katholiek wil graag katholieken inspireren en motiveren om te werken aan een missionaire 

Kerk en is verbonden aan de Sint Jan de Doper parochie, Gouda en omstreken. Meer informatie en 

aanmelden via www.bewustkatholiek.nl. Bekijk hier het 

filmpje: www.youtube.com/watch?v=Iz2SDqAzigw 

 

 
 

 

----- 

 

Agenda 

 

Zondag 24 april 2016 

Zaterdag 1 en zondag 2 oktober 

Wereldmissiedag van de kinderen  

 

 

 

 

 

 

 


