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‘Het licht doorgeven’, diocesane dag voor misdienaars en acolieten
Op zaterdag 17 september 2016 organiseert het bisdom Rotterdam voor de vijfde keer een
diocesane dag voor misdienaars en acolieten.
Misdienaars, acolieten en begeleiders worden ontvangen in de kerk OLV
Onbevlekt Ontvangen in Den Haag. De middag, van 12.30 – 16.45 uur, wordt
muzikaal geopend, met ondersteuning van jongerenkoor ‘Onderweg’ uit
Papendrecht onder leiding van Irene van Geel. Daarna volgt een afwisselend
programma met onder andere een speurtocht door de kerk en bibliodrama.
In de afsluitende eucharistieviering, waarin pastoor Tjeerd Visser zal voorgaan,
zitten alle misdienaars in hun toog met groen koord in de kerk. Het jongerenkoor
‘Onderweg’ verzorgt de liturgische gezangen. We kijken uit naar de komst van vele
misdienaars, acolieten en hun begeleiders. Het wordt een geweldige dag! Alle informatie
is hier te vinden.
Begeleiders kunnen de misdienaars en acolieten aanmelden, graag vóór 10 juli 2016 door
een
e-mail
met
de
benodigde
gegevens
te
sturen
naar
pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
-----

Huwelijk en gezin
Sinds enige tijd is er in het bisdom een diocesane werkgroep huwelijk en gezin werkzaam.
In hun werkzaamheden leggen zij allereerst de focus op huwelijksvoorbereiding en de
begeleiding van stellen die gehuwd zijn. Zaterdag 11 juni organiseerde deze werkgeroep
een diocesane bijeenkomst plaats over huwelijk en huwelijksvoorbereiding in Nootdorp. Zij
presenteerden hier een concreet aanbod:
In september start in ons bisdom een Marriage Course voor cursusleider-echtparen die
eerst zelf de cursus meemaken.
Data: 4 en 18 september, 2, 16, 30 oktober en 13 en 20 november.

Locatie: waarschijnlijk Vronesteyn. Aanmelden via deze link.
Vanaf januari 2017 starten de "reguliere" (Pre)Marriage Courses in de 2 vicariaten.
U wordt gevraagd alle aanstaande echtparen hierop t.z.t. attent te maken.
Zij kunnen zich rond die tijd direct bij het bisdom aanmelden via deze link.
Meer informatie vindt u hier.
.
-----

God in Nederland
Hoe staat het er voor met het geloof in God en de kerkelijke participatie
in Nederland? Elke tien jaar houdt het onderzoeksbureau Kaski de
stand van zaken bij. Dit jaar is weer het nieuwe rapport verschenen
onder de naam God in Nederland 1966-2015. Het zal wellicht weinig
verbazen, maar de participatie binnen de katholieke kerk loopt volgens
het onderzoek snel terug. Ook de maatschappelijke betekenis van kerken en van het geloof
neemt steeds verder af. Voor wie al de feiten en analyses wil lezen, is dit boek een
aanrader.
T. BERNTS, J. BERGHUIJS, God in Nederland 1966-2015, Utrecht 2016
-----

Vrijwilliger in de kerk
Een nieuwe parochie, een nieuwe start met pastorale scholing. Met 19 cursisten is in
Nieuwerkerk a/d IJssel de module ‘Vrijwilliger in de kerk’ van start gegaan. Hierbij zitten 14
cursisten van de nieuwe parochie ‘St Christoffel uit Rotterdam-Oost/Capelle/Krimpen/
Nieuwerkerk bij. De overige cursisten zijn afkomstig van de Laurentius & Elisabethparochie
in Rotterdam. Nog voor de zomervakantie is de module afgerond, zodat na de
zomervakantie de cursisten die doorgaan kunnen beginnen aan één van de basismodules:
leren, vieren, dienen of pastoraat.
Meer informatie over de pastorale school vindt u op de website van het bisdom.
-----

Hoe houd ik de Spirit erin
Ruim 40 leden van pastoraatgroepen waren in april aanwezig op de jaarlijkse bijeenkomst.
Het thema was: ‘De Spirit erin houden/erin brengen’. Rob Lijesen, pastoraal werker in de
federatie Rotterdam Rechter Maasoever, hield een inspirerende inleiding over dit
onderwerp.
Zo daagde hij de aanwezigen uit om datgene wat in de wereld gebeurt op de agenda van
de pastoraatgroepen te zetten. Rob Lijesen ziet het voor hen als een taak om de beweging
van buiten naar binnen en andersom te maken.
Dit denken van buiten naar binnen en omgekeerd is ook toe te passen nu
geloofsgemeenschappen zich in grotere verbanden bevinden. ‘Zoek verbinding met de
gemeenschappen om u heen, zoek de natuurlijke bondgenoten op.’ Zo noemde hij het
organiseren van een bedevaart die zorgt voor verbinding met de geschiedenis en een
missionaire uitstraling heeft. Tenslotte gaf hij het advies om ruimte en tijd vrij te maken voor
bijvoorbeeld zaken die een appèl doen op je creativiteit of een verbindingen leggen tussen
traditie en het leven van de mensen van vandaag.
-----

Jij bent mijn geliefde
De gezamenlijke pastoraatgroepen van de Onze-Lieve-Vrouw van Sion ( Midden-Delfland)
en de St. Ursula (Delft e.o.) hebben een bezinningsdag gehouden met als thema: ‘Jij bent
mijn geliefde’. Dit om de saamhorigheid en de samenwerking te verstevigen. De ochtend
stond in het teken van ieders eigen geloofsverdieping met meditatie en een inspirerende
uitwisseling. Ook werd een overweging van Henri Nouwen bekeken en besproken. ’s
Middags was het onderwerp hoe geloof en kerk in de veranderende samenleving mensen
kan inspireren. De gelovige zelf zal de ander moeten inspireren.

Met een gebedsdienst keerde ieder vol van indrukken en goede ideeën huiswaarts.
-----

Wandelen en fietsen in Verbondenheid
In het kader van het eerste lustrum van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin
en tuin, wordt een wandel- fietstocht georganiseerd. Op zondag 3 juli worden de
parochianen uitgenodigd om met elkaar op zoek te gaan naar wat ieder in het leven ervaart
als verbondenheid. Te voet of per fiets trekt men naar de St. Adrianuskerk in Naaldwijk om
daar door de Poort van Verbondenheid te gaan, te vieren en te gedenken. Op de tocht is
een aantal stiltemomenten ter overweging of om samen te delen. In de afsluitende viering
wordt de pelgrimszegen gegeven voor de mensen die naar de Wereldjongerendagen in
Krakau gaan.
-----
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Agenda
Dinsdag 1 november 2011
11 oktober 2016
Jaarlijkse ontmoetings-studiedag voor pastorale beroepskrachten en vrijwilligers die
betrokken zijn bij het pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland.
Meer Informatie: www.pwin.nl.
-----

