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Als gelovige blijf je altijd leerling

‘Als gelovige mensen blijven we altijd
leerlingen.’, zei de bisschop, ‘Steeds
opnieuw mogen we ons hart openen
voor het woord van de Heer, voor de
wijsheid van de heilige Geest. Als gelovige mensen mogen we voortdurend in
de leer gaan bij de Kerk, die in kracht
van de heilige Geest en door haar
ondervinding het geloof van de apostelen heeft bewaard en verdiept. Als leden
van de Kerk leren we ook van hen die
ons in geloof zijn voorgegaan. Zo staan
we in Brielle stil bij het getuigenis van
de Martelaren van Gorcum. Van hen
mogen wij leren standvastig te zijn in
ons geloof, en ons leven toe te vertrouwen aan God.’
De oproep om leerling te blijven als
gelovige, zouden we ook kunnen laten
klinken voor de vele pelgrims, die door
het jaar heen op weg zijn naar een
bedevaartsoord binnen of buiten ons
bisdom. Bijvoorbeeld van Heenvliet naar
Brielle, of naar Haastrecht, Noordwijk,
Banneux, Beauraing of Santiago, gaan
zij op zoek naar verdieping voor hun
geloof en hun leven.
U leest in deze Tussenbeide over
mensen die betrokken zijn bij zulke pelgrimages en bij bedevaartsplaatsen, ter
informatie en inspiratie.

Mulken
van
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In zijn preek stelde bisschop Van den
Hende: ‘Of je nu 80 jaar katholiek bent
of enkele weken toegetreden tot de
Kerk, je blijft een leerling, een leerling
van Jezus. De eerste apostelen trokken
drie jaar met de Heer mee en hebben
veel geleerd. Toch hadden zij ten
diepste het besef dat zij ten opzichte van
de Heer en Zijn blijde boodschap altijd
leerling zouden blijven. Toen de apostelen bijvoorbeeld op een dag Jezus heel
intens zagen bidden, vroegen zij: ‘Heer,
leer ons bidden.’ (Lc. 11, 1).

© Monique Meeusen

Kerktoetreders vanuit parochies van
het hele bisdom verzamelden zich met
hun gasten op zaterdag 6 juni in het
bedevaartsoord HH. Martelaren van
Gorcum te Brielle. Zij gaven gehoor
aan de uitnodiging van Mgr. Van den
Hende aan allen die het afgelopen jaar
tot de RK Kerk waren toegetreden. De
dag begon met een eucharistieviering.

Bisschop ontmoet kerktoetreders in Bedevaartskerk te Brielle

Uitnodiging
Brielle Lezing 2015
Ter afsluiting van het
bedevaartseizoen van de
HH. Martelaren van Gorcum
wordt de eerste ‘Brielle Lezing’
georganiseerd.
Het thema luidt “Dienstbaar vanuit
je geloof; hoe geloof ons motiveert
om dienstbaar te zijn”. Spreker is
Leo Fijen, hoofdredacteur van de
afdeling Journalistiek van de KRONCRV. Diaken André van Aarle is
gespreksleider op die dag.
U bent van harte welkom!
Datum:
zaterdag 26 september 2015
Locatie: De Rik 5 te Brielle
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Aanmelden via Francis Wout.
E: f.wout@bisdomrotterdam.nl

Bijzondere activiteit in de zomervakantie
In de kathedrale parochie van de HH. Laurentius en Elisabeth te
Rotterdam vinden deze zomer speciale bijeenkomsten plaats met
als motto ‘Een unieke reis te maken door de wereld van het katholieke geloof’.
“Het is een uitleg, aan de hand
van mooie filmbeelden van veel
mooie plaatsen, van ons katholiek
geloof. We komen samen, drinken
koffie of thee. We bekijken de
filmbeelden gaan erover in gesprek
en zoeken naar verdieping, niet te
zwaar, maar wel een echt leerzaam
en inspirerend zomerprogramma.”,
zegt pastoor Chris Bergs, die de
avonden zal leiden.
De bijeenkomsten zijn steeds
in de ‘Elisabethzaal’ (Robert
Fruinstraat). Op maandag 13 juli,
maandag 20 juli, maandag 27 juli,
maandag 3 augustus, dinsdag 11
augustus, maandag 17 augustus,
dinsdag 25 augustus, maandag 31
augustus.
“We beginnen steeds om 19.30
uur precies en eindigen om 21.15

uur. Het is zomer, dus nog lang
licht, door de avonduren te kiezen
is het voor iedereen te bezoeken.
Het is zeer de moeite waard, juist
om samen naar beelden over ons
geloof te kijken, dit samen te delen
en ons te verdiepen. Zeer aan te
bevelen als geloofsverdieping voor
jong en oud.”

Thema’s
De thema’s van de avonden zijn:
Jezus, God en mens/Het onderricht van Jezus/Het mysterie van
God/Maria de Moeder van God/
Petrus en Paulus/Christus en de
Kerk/Liturgie en Eucharistie/De
gemeenschap van de heiligen.
De laatste twee thema’s zullen in
de loop van september gehouden
worden.
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Stripverhaal Laurentius in vele talen

De dag ervoor, op zaterdag 23 mei, ontvingen alle
vormelingen tijdens de Vuurdoop de Nederlandse
versie van de strip. Daarbij kondigde de bisschop de
vertalingen al aan. In het verhaal uit de Handelingen
van de Apostelen (Hand.2,1-13) over de komst van de
heilige Geest wordt verteld dat de leerlingen vol vuur
waren en dat iedereen ze kon verstaan in hun eigen
taal. Mgr. Van den Hende: 'We hebben in ons bisdom
veel talen, want er zijn veel katholieken uit andere
landen. Daarom is de strip vertaald in acht verschillende talen. Om te zorgen dat, een beetje zoals bij
het Pinksterfeest, iedereen het in zijn eigen taal kan
begrijpen.'

© Arnold Jansen

Op Pinksterzondag 24 mei kregen de vormelingen
van de Portugeestalige parochie “Nossa Senhora
da Paz” in Rotterdam, de eerste exemplaren van
een strip over Laurentius uitgereikt. Het betrof de
Portugese vertalingen van de strip, “De laatste
dagen van Laurentius”. Mgr. Van den Hende diende
in de viering het vormsel toe aan 48 vormelingen
van de Portugeestalige gemeenschap.

Migranten
In totaal werden acht vertalingen gemaakt. Met de
hulp van vertalers uit de verschillende migrantengemeenschappen is de strip verschenen in de volgende
talen: Spaans, Duits, Engels, Frans, Portugees,
Kroatisch, Pools en Italiaans.
De vormselviering in de Portugeestalige parochie
Nossa Senhora da Paz viel samen met het feest van
Pinksteren. 'Vandaag zegt Jezus in het evangelie:
“Vrede zij u” (Joh. 20, 20.21)', aldus de bisschop. Dat
is bijzonder, want de leerlingen wisten niet beter dan
dat Jezus was gestorven aan het kruis, niet echt een
vredig lot. De leerlingen waren bang en hadden zich
verstopt.
Bovendien: 'De meeste leerlingen hadden Jezus in
de steek gelaten. Om dan zonder verwijt te zeggen
“Vrede zij met jullie” is wel een grote stap en laat zien
hoe groot de liefde van Christus is.'

Geloofsgesprek Omroep RKK
met Mgr. Van den Hende

Geschenk
De heilige Geest is een heel bijzonder geschenk van
Jezus aan de apostelen, zo stelde de bisschop. 'Aan
Petrus die Hem zelfs verraden had, aan vele heiligen
en aan vele andere gelovigen, zoals wij, de eeuwen
door. En al kun je de Geest van God niet zien, je kunt
de werking van de heilige Geest wel ondervinden:
wanneer wij woorden van liefde spreken, elkaar verstaan en wanneer onze handen komen tot daden van
naastenliefde.'
Zo gingen de apostelen met de kracht van de Geest op
reis. 'In de kracht van de heilige Geest durfden ze over
Jezus de opgestane Heer te praten en zijn liefde te verspreiden', hield de bisschop de vormelingen en andere
bezoekers voor. In de Kerk en ook in onze wereld met
de vele talen hebben we de heilige Geest nodig.

GEKNIPT
Jeroensommegang
Zevenblad, met nieuws van de
parochie Sint-Maarten, kondigt
de Jeroensommegang aan. Op
16 augustus wordt de tocht
door Noordwijk gemaakt.
De Middeleeuwse traditie van het
lopen van een processie langs
de vijf heilige bruggen op 17
augustus, sterfdag van St.-Jeroen,
eerste pastoor van Noordwijk,
werd in 1997 hersteld. Op zondagochtend wordt er een stille
tocht gelopen, waarbij de heilige
bruggen tijdelijk zichtbaar worden
gemaakt in de vorm van panelen.
Startpunt is het Lindenplein, om
8.30 uur. Ruim een uur later
komen de deelnemers aan in de
St.-Jeroenskerk. Meer info via
E: gpmpersoon@gmail.com. Zie
ook: http://www.bisdomrotterdam.
nl/algemeen/bedevaartplaatsen/
Pages/bedevaartplaatsen.aspx

Brilleninzameling
In de Machutus-parochie in Monster
is een kledinginzameling gehouden. Deze bracht 767 euro op.
De MOV-groep is er zeer over te
spreken. 'Hier kunnen we weer
mensen mee helpen en ook de
school in Benin van pater Blesgraaf
kan gebouwd gaan worden.'
In de zomer wordt een alternatieve actie gehouden: de MOV-groep
2
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zamelt brillen in. 'Als het mogelijk is, doe er dan een briefje bij
met de sterkte van de glazen”,
staat te lezen in het parochieblad
Interkom. Oogarts Anita Jansen
gaat later dit jaar naar Benin en
neemt de brillen dan mee.

Beloofde land
In de gezamenlijke opvoering van de
musical Mozes hebben vijf geloofsgemeenschappen elkaar gevonden.
Gemeenteleden en parochianen
van de Ontmoetingskerk en de
Brugkerk in Koudekerk aan den Rijn,
de Bernarduskerk in HazerswoudeRijndijk, de Dorpskerk, de Korenaar
en de H.H. Engelbewaarderskerk zijn
achttien maanden met elkaar opgetrokken om een mooie resultaat
neer te zetten, zo staat te lezen in
Heilige Thomas, blad van de parochies in en om Alphen aan den Rijn.
'Het allerbelangrijkste dat in het
verhaal van Mozes wordt doorgegeven, is zicht op het beloofde land.’

Honderd jaar
De St.-Hippolytuskerk in Kamerik
bestaat honderd jaar. Dat werd
gevierd, schrijft Joke van LeeuwenBlok in het parochiemagazine
van de Pax Christi parochie.
Iedereen die op zondagmorgen
22 maart bij de Hippolytuskerk

aan de Kanis kwam, kon het zien.
Naast de Nederlandse driekleur
hingen de geel-witte wimpels vrolijk te wapperen. [..]Pastoor Huub
Spaan sprak in de viering over de
betekenis van het verleden. We
denken terug: wie waren er en wat
gebeurde er in die honderd jaar;
waar staan we nu en hoe vergaat
het onze kerk en de gemeenschap
van Kamerik in de toekomst? De
betrokkenheid op elkaar, waar
onze gemeenschap aan de Kanis
sterk in is, ook dat vieren we.

Over het Laurentiusjaar:
geloof en daden van liefde
Op zondag 5 juli sprak Mgr. Van den Hende
in het Geloofsgesprek op tv met Leo Fijen
over het Laurentiusjaar dat het bisdom
Rotterdam momenteel viert. De opnames
werden gemaakt tijdens de diocesane
Parochiedag, die eerder dit jaar plaatsvond in
Den Haag.
Het Geloofsgesprek op tv combineerde
beelden van de Parochiedag met een interview met de bisschop. In het interview sprak
de bisschop over de heilige Laurentius,
patroonheilige van het bisdom Rotterdam.
De bisschop vertelde hoe het Laurentiusjaar
samenhangt met het Jaar van het Geloof
(2012-2013) en het Jaar van Daden van Liefde
(2013-2014). In de heilige Laurentius komen
geloof en daden van liefde bijeen.
Het Laurentiusjaar is een voorbereiding
op het 60-jarig jubileum dat het bisdom
Rotterdam in 2016 zal vieren, in verbondenheid met het heilig Jaar van Barmhartigheid
dat paus Franciscus uitriep voor de
Wereldkerk (8 december 2015 20 november 2016).
Het Geloofsgesprek is terug te zien via
Uitzending Gemist op de website van
KRO-RKK.

Gedeelte programma Laurentiusjaar: oktober t/m december 2015

Wil je je als Parochiële Caritas Instelling (PCI) een goed rentmeester tonen,
dan is het zaak proactief te handelen. Dit bleek op een bijeenkomst rond het
thema “arm en rijk”, op 28 mei in De Emmaüsgangers in Rotterdam.
Ruim dertig personen luisterden daar
naar de inleiding van dr. Archibald van
Wieringen, priester van het bisdom
Haarlem-Amsterdam en universitair
hoofddocent Oude Testament aan de
Tilburg School of Catholic Theology.
Hij belichtte hoofdstuk 25 van het
Matteüs-evangelie en wees daarbij
onder meer op het aspect van waakzaamheid (dag noch uur kennen) en
op de aandacht voor de naaste.

Vrede
Rinus Rentmeester, lid PCI-bestuur
in Spijkenisse, vertelde over de
betrokkenheid van de PCI bij de
interkerkelijke diaconale stichting
“Vrede voor de stad”. Onder Vrede
voor de Stad vallen verschillende
projecten, de Voedselbank, de
stichting Leergeld, bezoekgroep
jeugdgevangenis, Vluchtelingenwerk,
vertegenwoordiging in de WMOadviesraad, Schuldhulpmaatje en het
noodfonds. Mensen weten de weg naar
de Parochiële Caritas Instelling moeilijk te vinden. De PCI is voorzichtig
proactief.
Loek van Winsen, PCI-bestuurslid in
Oegstgeest, bracht naar voren dat
de PCI aansluit bij bestaande initiatieven zoals het Hulpfonds (hulp
aan personen die niet bij instanties
terecht kunnen) en Schuldhulpmaatje,
waarvan hij coördinator is. Voorts

wees hij op het Zorgmaatjesproject
dat bezoekwerk aan eenzame ouderen
verricht.

Tips
Na de groepsgesprekken, waarin goed
rentmeesterschap en proactief zijn als
PCI centraal stonden, werden door
aanwezigen en inleider de volgende
'gouden tips' genoemd:
- Laat het werken vanuit je hart niet
overheerst worden door bestuurlijke zaken
- Houd bij goed rentmeesterschap
voor ogen dat het om mensen gaat
- Maak gebruik van netwerken
- Kijk goed om je heen en leg
slimme verbindingen (moestuin
en Voedselbank)
- Let op de samenhang tussen liturgie en diaconie. In een viering
kan een diepere betekenis aan
bod komen van het inzamelen van
gelden voor caritasprojecten
In zijn reactie stelde Archibald van
Wieringen dat in hoofdstuk 25 van
Matteüs de focus niet alleen gericht is
op het geven van geld, maar ook op het
investeren in tijd. Bij goed rentmeesterschap is het van belang om verantwoord
om te gaan met gelden, met als doel
je in te zetten voor de medemens met
hulpvragen. Zie ook de Laurentiusbutton op www.bisdomrotterdam.nl.

Ontmoeting met oecumenische partners
Op donderdag 4 juni kwamen als
onderdeel van het programma van het
Laurentiusjaar ongeveer 25 personen
bijeen om elkaar te ontmoeten in het
kader van de oecumene. De bijeenkomst
vond plaats in de Ontmoetingskerk in
Waddinxveen. Centraal stond de relatie
tussen de
H. Laurentius en de H. Augustinus, grootmeesters van het christelijk getuigenis.
Drs. Hans van Reisen, theoloog en studiesecretaris bij het Augustijns Instituut in
Eindhoven, stond in zijn inleiding stil bij
het feit dat er in het omvangrijke oeuvre
van Augustinus minstens zes preken over
Laurentius bewaard zijn gebleven.
De oudste getuigenis over Laurentius
is afkomstig van kerkleraar Ambrosius.
In zijn werk De Officiis gaat hij in op
de plichten van de clerus. Een van
de besproken teksten tijdens de bijeenkomst ging onder andere over de
integriteit van het bestuur. Ambrosius
betoogt dat je christen bent om het
kwade te mijden en je in te zetten voor
het goede dat geen einde kent. De
noden van de armen zijn de grote schatten van de christenen. Daarbij verwijst
hij naar de heilige diaken Laurentius.
Een vesperdienst, geleid door vicaris
Van der Helm, besloot de geanimeerde
bijeenkomst waar velen met elkaar in
geloof verbonden waren.

Vormelingen
vieren de
Vuurdoop 2015

Mgr. Van den Hende las voor uit de
Handelingen van de Apostelen over
de komst van de Geest (Handelingen

Mulken
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Vuurdooptrofee 2015

van

De Vuurdoop 2015 had vanwege het
Laurentiusjaar ook speciale aandacht
voor de heilige diaken Laurentius.
Tijdens geloofsgesprekken met
ouders en begeleiders gingen de
bisschop en de regiovicarissen in
gesprek over de betekenis van de H.
Laurentius. Voor de vormelingen was
er een speciale workshop over de
laatste dagen van Laurentius. En in
onder meer de workshop M25 werd
duidelijk gemaakt hoe gelovigen
anno nu net als Laurentius dienstbaar kunnen zijn via de werken van
barmhartigheid.

2). Daarna werd met de vormelingen
gebeden om de gaven van de Geest.
Zeven vormelingen kwamen naar voren
in de kerk en baden: geef ons wijsheid,
verlicht ons verstand, doe ons begrijpen
wat God van ons vraagt, geef ons sterkte,
leer ons Jezus beter kennen, geef ons
liefde en eerbied voor God.

© Peter

Jaarlijks vindt op de zaterdag voor
Pinksteren, nu op 23 mei, in de HH.
Laurentius en Elisabeth Kathedraal
de Vuurdoop plaats, waar ditmaal
800 vormelingen aan meededen.
De dag stond in het teken van het
vormsel, dat de kracht van de heilige Geest geeft om te getuigen van
Jezus en zijn evangelie.

© Monique Meeusen

Matteüs-25 in de praktijk

Augustinus over Laurentius

© Monique Meeusen

Arm en toch rijk

De vormelingen uit Zoetermeer
schreven een couplet voor het
Vuurdooplied en wonnen er de
Vuurdooptrofee 2015 mee. Vicaris Ad
van der Helm benadrukte de wijze
waarop ze vanuit de coupletten over
het H. Doopsel en het H. Vormsel
de vervolgstap naar de missie en het
getuigen zetten.
Aan het eind van de dag, na een
programma van workshops, zang en
het beklimmen van de toren en de
gewelven kregen alle vormelingen de
strip ‘De laatste dagen van Laurentius’
mee. Bisschop Van den Hende gaf de
vormelingen de zegen. “De Geest van
God is in het leven van Laurentius aanwezig, in het leven van de H. Elisabeth,
en als het goed is ook in jullie leven.
Daarvoor willen we de zegen vragen
aan God. Dat je in geloof en liefde
naar huis mag gaan en open mag
staan voor de liefde van God. Ik wens
jullie een goede reis […] op je verdere
levensweg in kracht van de heilige
Geest.”
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Banneux Notre Dame

De tijd van de Martelaren van Gorcum

Banneux, een lieflijk bedevaart plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria in 1933 acht maal verschenen is aan een meisje
uit een arm gezin. Mariette Beco geheten.

11 Juli aanstaande. De datum staat bij veel mensen met stip in de agenda,
want dan is de jaarlijks nationale bedevaart naar Den Briel. Daar werden in
1572 de negentien Martelaren van Gorkum, onder wie ook enkele franciscanen, om het leven gebracht door de Watergeuzen. Franciscaan Leo van Ulden
ofm, oud vicaris-generaal van het bisdom Groningen-Leeuwarden, tegenwoordig wonend in Voorhout maakte, naast zijn pastorale taken, intensief studie
van de 16e eeuw, de tijd van de Nederlandse opstand tegen Spanje, de tijd
ook waarin deze geschiedenis speelt.
'De 16e eeuw was een tijd van crisis, een
tijd waarin bijvoorbeeld in een stad
als Leiden de kleine middenstand van
wevers het zwaar te verduren had en zich
bedreigd voelde. Maar het was ook een
tijd van rijke kloosters. En dat steekt,
zeker in tijden van misoogst en hongersnood.'
De verhoudingen verslechterden
verder, wat zou leiden tot de opstand
tegen de Spaanse koning. Pater Van
Ulden: 'Daarbij waren het vaak niet
de stedelingen die begonnen, maar
de Watergeuzen, mensen zonder perspectief, vaak verarmde lage adel uit de
Ardennen. Zo ging het ook in Gorcum.
'Voor mij waren de Martelaren op het
verkeerde moment op de verkeerde
plaats.’

Heldenrol
De Martelaren waren volgens pater Van
Ulden niet uit op een heldenrol. Toch
kregen ze juist deze heldenrol in tijden
van spanning toebedeeld. 'In de tijd van
de Republiek zien we vooral in het aarts
priesterdom Haarlem een grote devotie

voor de Martelaren van Gorcum. Ook
hun heiligverklaring, in 1867, vrij kort na
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853, komt voort uit verscherpte
verhoudingen.' Toch was niet iedereen
in Nederland er toen even gelukkig mee,
aldus Van Ulden. 'Mensen als aartsbisschop Zwijsen van Utrecht en bisschop
Van Vree van Haarlem wilden rust, en
ze waren niet de enigen. Veel mensen
hadden absoluut geen behoefte om de
protestanten nodeloos tegen de haren
in te strijken. Pius IX wilde de nieuwe
Kerkprovincie met de heiligverklaring
van deze geloofsgetuigen een hart onder
de riem steken.'
Zijn de Martelaren van Gorcum nu
helden? 'Zeker wel. Ik heb grote bewondering voor de Martelaren. Maar hun
ware heldenrol ligt voor mij niet in hun
strijd, maar in de manier waarop ze
zich net als Christus als een lam naar de
slachtbank (zie ook Jesaja 52,13-14 en
hoofdstuk 53) hebben laten leiden.'

Al vele jaren organiseert het Bisdom Rotterdam mooie bedevaartreizen naar dit lieflijke Maria oord waar Maria wordt aanbeden als de Moeder Gods, de Maagd der Armen van Banneux.
Vooral de 5-daagse bedevaarten zijn van grote waarde voor onze
pelgrims. Graag nodigen wij u uit voor de 5-daagse bedevaart van 2 tot 6 oktober, volledig
verzorgd en begeleid door een arts, verpleegkundigen en brancadiers. Deze bedevaart wordt
ook begeleid door vicaris Dr. A.J.M. v.d. Helm en ook onze Bisschop J. v.d. Hende zal ons
in dit weekend bezoeken.
Kosten voor deze volledig verzorgde reis slechts € 255.- per persoon. (Dit is incl. de
reis,overnachtingen, alle maaltijden,koffie/ thee en op de heenreis een broodmaaltijd en de
terugreis een afscheidsdiner.)
Voor verdere informatie en opgave:
Mw.A.P. Opstal,Westlaan 62, 2641 DN, Pijnacker. tel: 015 3693148

Kijk ook op: WWW.BANNEUX-COMITE-BISDOM-ROTTERDAM

Jury Smit

VERBETER EEN STUKJE
VAN DEZE WERELD!
Veel kinderen in de wereld lijden honger.
Al voor 5,- per maand helpt U!
Wij hebben rechtstreeks contact met de Missieprojecten.
Gratis folder: telefoon 050 534 04 52

Doe mee en help!
Banknummer NL 78 INGB 0005 7338 38
t.n.v. Stichting Missiewerk
Postbus 1180
9701 BD Groningen
E-mail: mission123@home.nl
ANBI_nummer: 8061.81.291
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Stichting Missiewerk M.A.W.
Waterhuizerweg 20,
9753 HR Haren.

‘Inspirerend en blijvend van betekenis’

Mariaheiligdom in Banneux
Soms even wennen!

Ook deze zomer en in het najaar zijn er pelgrims die hun kompas richten op
Noordwijk en Haastrecht. De pastoors Theo Blokland en Joost van der Mee,
vertellen over de inspiratie die je kunt opdoen in hun bedevaartsplaatsen.

© Robert Reijns

© Iwan Ossewijzer

Zo heb ik zelf het heiligdom in vele jaren leren kennen. Een heiligdom met
een boodschap die de mensen raakt en steunt.
Een heiligdom waar langs de weg de Bron ligt die door Maria zelf is aangewezen en waarbij zij zei: ‘Steek uw handen in het water’.
De Bron die verwijst naar Christus Die Zelf de Bron van leven is.
Het heiligdom maakt op mij indruk, door de eenvoud en door het feit
dat het mij laat zien dat ook ik soms een gekwetste, zieke mens ben. Want
gekwetst worden we allemaal in het leven. Zomaar in de stilte kan ik dan de
handen in het water van de Bron steken en zo steun en kracht ervaren in
mijn leven en geloof.
Bij een deelname aan een bedevaart ervaar ik in de ontmoetingen en
gesprekken met mensen dat we allemaal bijstand en verkwikking nodig
hebben, iedere mens heeft z’n zorgen en grote vragen, al valt het niet
altijd op.
Elke dag gaan bedevaartgangers individueel of in grote groepen over
de ‘bidweg’ naar de Bron en bidden op voorspraak van de ‘Maagd der
Armen’. In Banneux zie en ervaar je in het kleine en sobere hoe de
harten van mensen geraakt worden en de pelgrims weer dankbaar naar
huis gaan.

Robert Reijns
Pastoor Chris Bergs

Bulk

Beauraing: “Dat men
ter bedevaart kome”

van den

Noordwijk werd bezocht door Jeroen,
een edelman uit Ierland. Hij stichtte er
in 851 een kerkje en wijdde het – als
eerste in Nederland – aan Sint-Maarten.
Jeroen stierf er als martelaar: hij liet
zich niet door de Noormannen van zijn
geloof afbrengen.
Pastoor Blokland: ‘Jeroen en zijn eerste
Kerk waren toegewijd aan Sint-Maarten,
een diaconale heilige. Jeroen vroeg de
Noordwijkers om de handen voor elkaar
uit de mouwen te steken. Naastenliefde
brengt geluk tot bloei, preekte hij.
Onze parochie wil zijn boodschap in
ere houden. Ondersteund door diaken
Bertijn Prins slaan jongeren van M25 de
handen ineen. Ze laten, bijvoorbeeld,
ouderen opbloeien met een gezellige
dag. Jeroens getuigenis is springlevend!’
‘Op de derde zondag in augustus is de

© Gert Jan

Sint Jeroen

Ongeveer 30 kilometer van Luik ligt het heiligdom van Maria: ‘Banneux
N.D.’(Notre Dame)
Iedereen die in de buurt was en op een willekeurige dag dit heiligdom
bezocht, heeft bij een eerste kennismaking zeker gedacht: ‘Is dit alles?’ Als
je met de auto komt, moet je erop toezien dat je er niet aan voorbijrijdt. Het
heiligdom ligt langs de weg, verscholen in de bossen. Ook kan het gebeuren dat bijvoorbeeld op een gewone dag, zeker buiten het zomerseizoen,
er nauwelijks iemand te bekennen is. Van de winkeltjes kan dan zomaar
het merendeel gesloten zijn. Het is op zo’n dag even wennen. ‘Bij een
Mariaheiligdom is het toch altijd druk’, denken we dan, hier kan het echter
allemaal wat anders zijn.
Banneux in Wallonië is niet erg opvallend, eerder teruggetrokken en sober,
maar op sommige dagen weer feestelijk, groots en massaal.
Dit alles vindt zijn oorsprong in de acht verschijningen van Maria in 1933
aan het jonge meisje Mariëtte Beco. Maria maakte zich bekend als “Maagd
der Armen” en deed de belofte de zieken te helpen en het lijden te
verlichten.

St. Jeroensommegang. De stille tocht,
die in 1997 in ere hersteld is, trekt langs
plekken die het leven en de marteldood van Jeroen markeren.’ De schrijn
met de relieken blijft ter verering in
het altaar van de Jeroenskerk achter.
‘Na de ommegang houden wij onze
eucharistieviering.’
Ook is er sinds 1992, op de eerste
zondag in september, het patroonsfeest,
“compleet met katholieke fanfare”. De
kerk is die dag zo druk als met Kerstmis.
Vrijwilligers die zich op bijzondere wijze
voor de geloofsgemeenschap hebben
ingezet, worden daarvoor beloond met
een “Jeroensbeeldje”.
Volgend jaar is de heilige Jeroen 1160
jaar geleden gestorven. De pastoor zal
dit jubileum aangrijpen om deze heilige
bredere bekendheid te geven. ‘Met
de gemeente wordt overlegd of er bij
elk van de zeven “ommegangstaties”
een geïllustreerd informatiebord mag
komen. Overigens verspreiden we ook
stripboeken en posters. En er komt een
symposium’, aldus Pastoor Blokland.
Pelgrims uit alle windstreken weten het
idyllische Noordwijk en Haastrecht te
vinden. Pastoor Van der Mee verzorgde
laatst een eucharistieviering voor parochianen uit Den Haag.
De voorbeelden van Maria en van Sint
Jeroen zijn inspirerend en van blijvende
betekenis.

© Cor Vink

In Haastrecht gaat rond 18 oktober een
processie met het beeldje van Maria ter
Weghe door de H. Barnabaskerk, ‘Het
liefst trok ik met een fanfare door het
dorp’, lacht Van der Mee. ‘Maria ter
Weghe leeft bij jong en oud. Tijdens
de processie staren kinderen altijd vol
verwondering naar die vrouw met dat
kindje. Maria zou jou net als Jezus willen
omarmen', vertel ik hen dan, 'en je mag
haar iets vragen. Maria wil er zijn voor
jou.'
Vooral 50+’ers hebben een beeld van
Maria ter Weghe thuis staan. De pastoor
heeft een kleiner nieuw beeldje laten
maken dat op 18 oktober wordt uitgereikt. Regelmatig vragen zieken zo’n
kopie van het origineel.
Pastoor Van der Mee legt uit waarom
Maria veel voor ons kan betekenen.
Hij zegt: ‘Maria laat voorbeeldig zien
hoe om te gaan met tijdloze dilemma’s
en twijfels van existentiële en geloofsaard. Ze ging immers wegen van grote
onzekerheid. Zou Jozef haar in de steek
laten? Wat kon er mis gaan op de vlucht
naar Egypte? Jezus werd gekruisigd; zou
hij daadwerkelijk de dood overwinnen?
Maria liet zich door geen enkele twijfel
van Gods weg slaan. Haar vertrouwen in
God schonk haar sereen geluk, ook bij
tegenslag. En we weten dat zij voor die
totale overgave niet werd teleurgesteld.
Maria gaat ons voor in het geloof. Als
eerste vrouw van de Kerk leidt zij alle
gelovigen.’

Aan de rand van de Belgische
Ardennen ligt Beauraing. Deze
bedevaartplaats telt circa 10.000
inwoners. Hier verscheen Maria
van 29 november 1932 tot 3
januari 1933 drie en dertig
maal aan drie kinderen van de
familie Voisin en twee kinderen van de familie Degeimbre.
Maria vroeg hen te bidden, een
kapel te bouwen en mensen
hierheen op bedevaart te laten
komen.
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Jongeren Voettocht Heenvliet – Brielle

van

© Peter
Mulken
van
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Met zo’n 25 man vertrokken we vervolgens te
voet naar Brielle met de regen zachtjes tikkend
op de paraplu’s. Tijdens het wandelen raakten
we met elkaar in gesprek over onder andere
de dialoog met andere geloven en over wat
het geloof inhoudt. Maar ook andere dingen
hebben wij tijdens de tocht geleerd. Welke
jongere kan in deze tijd zeggen dat hij precies
weet hoe de opening van een viering in elkaar
zit en waarom deze zo in elkaar zit? Wat je al
niet leert tijdens zo’n tocht. En de regen hield
gestaag aan.
Op het moment dat wij Den Briel binnenstapten, bleken we te laat om de St. Catharijnekerk
nog van binnen te bezichtigen, dus liepen we
verder. We gingen langs een kerk die je niet als
kerk zou herkennen, omdat hij midden in een
rij huizen staat met een normale gevel. Pas als je
aan de overkant van de straat ging staan, zag je
het grote kruis bovenop het gebouw.
Zo kwamen wij volledig natgeregend maar met
mooie verhalen aan bij de Bedevaartskerk.
We kregen een rondleiding. Het verhaal van
de Martelaren is indrukwekkend. Negentien
mensen die zo trouw zijn aan hun geloof dat ze
bereid zijn ervoor te sterven.
Na de rondleiding volgde een viering. Uit de
voorgelezen Bijbeltekst bleek dat Jezus in zijn
tijd al waarschuwde voor vervolging van mensen
die hem zouden volgen. Met gezang en een
korte stilte waarin pastor Flohr alle landen
opnoemde waar op dit moment Christenen vervolgd worden, stonden wij met elkaar stil bij dit
onderwerp.
Als afsluiting stond een barbecue op het programma. Zo konden wij nog even napraten
over de indrukken die we deze dag op hadden
gedaan. Dank aan de vrijwilligers die zich voor
ons hebben ingezet. Uiteindelijk verlieten we
vol indrukken per auto Den Briel met bestemming thuis, blij dat wij de vrijheid hebben om
zo met elkaar bezig te zijn met ons geloven.

Mulken

Op een druilerige zondag, het was 31 mei
2015, kwamen wij aan bij het kerkgebouw
van de Hervormde Gemeente Heenvliet om
de voettocht te beginnen. In de kerk kregen
wij een korte inleiding door pastor Flohr. Hij
vertelde over Angelus Merula, hoe hij één van
de eerste priesters was die onder de noemer
ketter gedood werd. En over het geloof en
de standvastigheid van de Martelaren van
Gorcum. Vervolgens kregen we een aantal
gespreksvragen naar aanleiding van het
thema: ‘geloofsverbondenheid’.

Pelgrimeren en uitzenden
Columba’s Bay in een kleine baai aan
de zuidkust van het Schotse eiland
Iona, waar volgens de overlevering de
Ierse monnik St. Columba in 563 is
geland. Sinds een jaar of vijftien ligt
daar vlakbij het kiezelstrand een labyrint. Witte stenen markeren de route.
Ze zijn een uitnodiging aan de voorbijkomende wandelaars en pelgrims om
hun tocht te onderbreken en het labyrint te lopen. Geregeld zie je dan ook
mensen het kronkelende pad volgen
naar het midden van het labyrint, daar
even verwijlen, en weer teruglopen
naar de uitgang. Van buiten af bezien,
lijkt het een zinloze onderneming:
langs een slingerpad via vele omwegen naar een bepaald punt lopen
en weer terugkomen langs dezelfde
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weg. Dat moet toch sneller kunnen.
Het lopen van een labyrint heeft wat
weg van een pelgrimage. Ook een
pelgrimage is een onderbreking van
het dagelijkse leven. Voor sommigen
staat het ‘onderweg zijn’ voorop en
de ontmoetingen en ervaringen die
je daar op doet. Dat zie je vooral
bij de pelgrims naar Santiago de
Compostela. Bij anderen gaat het
juist om het gebeuren in de pelgrimsplaats (voorbeeld: Lourdes).
Voor allen geldt, dat zij op zoek zijn
naar geloofsinspiratie of spiritueel
welzijn, naar de zin van het bestaan,
naar het heilige, naar God. Wat mij
opvalt in veel pelgrimsverslagen is,
dat de heenweg en de ervaringen in
de bedevaartsplaats alle aandacht

krijgen. De terugweg wordt slechts
stiefmoederlijk bedeeld. Daarvoor
moet je meer tussen de regels lezen.
Ervaringen op de heenreis van gastvrijheid, gemeenschap, de eenvoudige
geneugten van het leven, de beleving
van het wonder van de schepping
worden vermeld als contrast met
het dagelijkse leven tot dan toe en
soms verbonden met voornemens
om eenmaal weer thuisgekomen
het leven anders in te richten.
Iona heeft vanaf het begin een
aantrekkingskracht gehad als pelgrimsplaats. Het verhaal gaat, dat
toen St Columba in 597 stierf, het
eiland drie dagen in mist gehuld
werd. Dat gaf de monniken de gelegenheid om in alle rust afscheid

te nemen van hun overleden abt.
Daarna kwam de pelgrimsstroom
weer op gang. Iona was evenwel
niet alleen een pelgrimsoord, maar
ook een centrum voor missie. Vanuit
Iona trokken monniken de wereld
in om het evangelie te verkondigen,
naar Schotland en Noord-Engeland,
naar West-Europa, tot aan Rusland
toe. Ook heden ten dage geldt dat.
Een pelgrimage kan mensen helpen om zich bewuster te worden
van hun roeping in het leven. ‘Een
gevleugelde uitdrukking in de Iona
Community is ‘Pelgrims komen hier
voor rust en bezinning. We zenden ze
heen voor gerechtigheid en vrede.’

Jan Maasen

‘Ik ga lopen, ik ben een pelgrim’

Met Brielle verbonden

PELGRIMEREN, een beleving!

De Vlaardingse kerken organiseerden in het voorjaar een cyclus van vier bijeenkomsten rond
de “Pelgrimage van gerechtigheid en vrede”, waartoe de Wereldraad van Kerken heeft opgeover de Sint Jacobsweg in de Franse Auvergne
roepen.Pelgrimeren
Gied ten Berge
gaf op een van de avonden een lezing over pelgrimeren in de christevan 12 september tot 26 september 2015 (kijk op www.pelgrimeren.com)
lijke traditie.
Pelgrimeren in de voetsporen van Sint Franciscus vanaf Assisi (Italië)
‘Mijn eigen pelgrimservaringen gaan een heel
Het belang van de weg
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Jan Maasen

“BBC” staat voor Bisschoppelijke Brielse Commissie, die
zorgdraagt voor het Bedevaartsoord in Brielle. Vanuit
die commissie wordt onder meer jaarlijks de Nationale
Bedevaart georganiseerd. Deze bedevaart naar de
Martelaren van Gorcum die op 9 juli 1572 hun leven gaven
voor hun geloof in de Eucharistie en hun verbondenheid met
de paus, staat steeds meer in de belangstelling.
Zelf ben ik ben in Brielle
opgegroeid en ken uit die
tijd de Bedevaartskerk vooral
van Kerstmis en Pasen. Bij die
feesten werd die kerk namelijk
door de parochie gebruikt.
Het bijzondere van deze plek
drong eigenlijk pas tot me
door toen ik - jaren later - in
de VS woonde en me daar
meer ging verdiepen in ons
geloof.

Banneux Notre Dame

Op mijn weg naar het priesterschap gingen deze 19 heiligen
een belangrijke rol spelen:
als inspiratie, maar ook als
voorsprekers bij mijn talloze
gebeden hoe dat nu zat met
mijn “roeping”… Die roeping
heeft me uiteindelijk teruggebracht naar Nederland om in
het bisdom Rotterdam mijn
opleiding tot priester voort
te zetten vanuit het Centrum
Vronesteyn. In het voorjaar van
2009 mocht ik die afronden en
stond ik voor de diakenwijding.
Ik heb toen gevraagd of ik die
wijding in de bedevaartkerk in
Brielle mocht ontvangen.

PELGRIMEREN, een beleving!

www.pelgrimeren.com

Het Brielse Bedevaartsoord
is me dan ook dierbaar en ik
zet me er graag voor in, nu

Banneux Notre Dame
Banneux, een lieflijk bedevaart plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria in 1933 acht maal verschenen is aan een meisje
uit een arm gezin. Mariette Beco geheten.
Al vele jaren organiseert het Bisdom Rotterdam mooie bedevaartreizen naar dit lieflijke Maria oord waar Maria wordt
vereerd als de Moeder Gods, de Maagd der Armen van Banneux.
Vooral de 5-daagse bedevaarten zijn van grote waarde voor onze
pelgrims. Graag nodigen wij u uit voor de 5-daagse bedevaart van 2 tot 6 oktober, volledig
verzorgd en begeleid door een arts, verpleegkundigen en brancadiers. Deze bedevaart wordt
ook begeleid door vicaris Dr. A.J.M. v.d. Helm en ook onze Bisschop J. v.d. Hende zal ons
in dit weekend bezoeken.
Kosten voor deze volledig verzorgde reis slechts € 255.- per persoon. (Dit is incl. de
reis,overnachtingen, alle maaltijden,koffie/ thee en op de heenreis een broodmaaltijd en de
terugreis een afscheidsdiner.)
Voor verdere informatie en opgave:
Mw.A.P. Opstal,Westlaan 62, 2641 DN, Pijnacker. tel: 015 3693148

Dat doen we met verschillende
activiteiten. Zo mochten we
dit jaar in Brielle het bedevaartseizoen beginnen met
een geslaagde Kostersdag.
Daarna volgde de jongerenvoettocht Heenvliet-Brielle, de
Kerktoetredersdag en natuurlijk de Nationale Bedevaart op
11 juli.
In juli en augustus is de kerk
overdag open voor pelgrims en
andere bezoekers. Verder zijn
er nog enkele orgelconcerten
en is het altijd mogelijk om
een afspraak te maken voor
een groepsbedevaart. Op zaterdag 26 september sluiten we
het bedevaartseizoen af met
een “Brielle lezing”.
Ik hoop van harte u op een
of meerdere gelegenheden te
ontmoeten!
Pastoor Jack Glas

Bedevaart naar het
Heilig Land voor priesters
12 t/m 19 oktober 2015

Nazareth

Bethlehem

Kijk ook op: WWW.BANNEUX-COMITE-BISDOM-ROTTERDAM

VERBETER EEN STUKJE
VAN DEZE WERELD!
Veel kinderen in de wereld lijden honger.
Al voor 5,- per maand helpt U!

ook als lid van de BBC. Naast
het in stand houden van het
complex, is een doelstelling
om de bekendheid van het
geloofsgetuigenis van de
Martelaren van Gorcum en het
Bedevaartsoord te vergroten.

Meer van Galilea

Bedevaart naar het
Heilig Land voor priesters
Jeruzalem

12 t/m 19 oktober 2015

Wij hebben rechtstreeks contact met de Missieprojecten.
Gratis folder: telefoon 050 534 04 52

VERBETER EEN STUKJE
VAN DEZE WERELD!

www.kerkinnood.nl/priesterbedevaart

Kerk in Nood • Peperstraat 11-13 • Postbus 1645 • 5200 BR ’s-Hertogenbosch • T (073) 613 08 20
Nazareth
van

Postbus 1180
9701 BD Groningen
E-mail: mission123@home.nl
ANBI_nummer: 8061.81.291

Stichting Missiewerk M.A.W.
Waterhuizerweg 20,
9753 HR Haren.

© Peter

Banknummer NL 78 INGB 0005 7338 38
t.n.v. Stichting Missiewerk

Mulken

Doe mee en help!

Bethlehem
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Ontmoetingsmaaltijd in Vlaardingse Lucaskerk

Studenten en vluchtelingen zorgen voor kleurrijke avond
Lucas Cooking, actief in de Vlaardingse Lucaskerk van parochie De Goede Herder,
zet de eettafel in als bindmiddel. Voor contact tussen mensen; als dienstbaarheid
aan de naaste, gevoed door het geloof. Voor ontmoeting, saamhorigheid en vriendschap. Zo ook op 26 mei, waar de door Lucas Cooking bereide maaltijd in het teken
stond van ontmoeting tussen verschillende culturen.
Het loopt tegen zessen als de gasten van
de maaltijd plaatsnemen aan de gedekte
tafels. Het is een diverse groep: jong en
oud, Syrische vluchtelingen, Nederlanders
en studenten met zeer uiteenlopende nationaliteiten. Rusland is vertegenwoordigd,
India, evenals China en Indonesië. De
mensen worden, met waar nodig vertaling,
welkom geheten door de organisatie.
Vluchtelingenwerk, de MOV-groep en
de protestantse evenknie ZWO, hebben
de handen ineengeslagen om deze ontmoetingsmaaltijd mogelijk te maken. Een
vrijwilliger van Lucas Cooking licht het
menu toe: soep vooraf, kip of vis, gebakken aardappeltjes, sla en als dessert vla of
rabarber-aardbeicompote.

Tijdcollecte

t-shirt van Artsen zonder Grenzen. Hij
vertelt over een vriend die in Turkije, vlak
bij de grens met Syrië, voor die organisatie
actief is. Hij werkt mee aan drinkwatervoorzieningen in Syrië. De jongeren zijn
zichtbaar onder de indruk en vertellen
over wat ze meemaakten in Aleppo en hoe
er dagenlang geen schoon drinkwater was.
Er wordt gegeten, gelachen, gesproken,
soms met handen en voeten. Naarmate de
avond vordert, komen de tongen steeds
meer los. Er is een levendige sfeer. Jong
en oud lopen door elkaar en helpen bij
het serveren van de koffie en thee.

Roeping: een gave van God.
Roeping: een geschenk uit de hemel.
drs. Walter Broeders, rector

Terugverwachten

Het beeld van de Goede Herder staat centraal
in de hal van Centrum Vronesteyn.

Het zeskoppige vrijwilligersteam van Lucas
Cooking is die ochtend in alle vroegte
begonnen met de boodschappen doen.
Daarop volgde het voorbereiden, koken
en serveren. ‘We halen onze inspiratie
uit het evangelie van Lucas. Daarin komt
samen eten regelmatig voor; delen en
niets terugverwachten.’
Enkele deelnemers aan de maaltijd
vragen het woord. Waar nodig wordt
vertaald door een vrijwilliger van
Vluchtelingenwerk. Een man afkomstig uit
Damascus, nog maar kort in Nederland,
neemt het woord en zegt: ‘We bedanken
jullie voor deze mooie avond. Als vluchtelingen hopen we dat we niet alleen een
veilig oord hier hebben, maar dat we ook
iets terug kunnen doen en kunnen bijdragen aan de samenleving in Nederland.’

Roepingen
Met heel je verstand, met heel je hart en ziel

Jolanda de Wolf

© Roger Pluijm

Dat bij deze ontmoeting veel landen en
culturen zijn vertegenwoordigd, is geen
toeval. Buitenlandse studenten van de
Studentenparochie H. Catharina van
Alexandrië dragen bij aan deze bijzondere avond. Zij geven in het kader van
het project Tijdcollecte hun tijd en inzet
aan de maaltijd. Zo kan het dat er in half
Nederlands, half Engels en gebarentaal
een levendig gesprek plaatsvindt tussen
studenten uit India en China en Syrische
jongeren.
De jongeren zijn Syrische vluchtelingen,
tussen een half jaar en anderhalf jaar in
Nederland. Zij volgen de internationale
schakelklas, leren Nederlands en de
Nederlandse cultuur kennen om erna een
opleiding te kunnen gaan volgen. Een
student Watermanagement draagt een

Nieuwe herders voor het volk van God,
vreugde in de familia Dei,
in de kracht van de heilige Geest.

Ik werd grootgebracht in een gereformeerd gezin. Thuis, op school en in de
kerk was er veel aandacht voor kennis van de Bijbel en van het geloof. We
hebben zelfs een spel dat lijkt op ‘Mens erger je niet’, maar zonder dobbelstenen: om vooruit te komen, moet je Bijbelse vragen beantwoorden.
Het doel van al die catechese is niet om te winnen met Kwistet (zoals
dit spel heet), maar om God lief te kunnen hebben ‘met heel je verstand’
(Mt. 22,37). Het was om te begrijpen wat Hij wilde, om Zijn stem te kunnen volgen. Waar leef je anders voor?
Ik werd dus aangemoedigd om nieuwsgierig te zijn naar het geloof, en
begon van alles te lezen over theologie en kerkgeschiedenis. Steeds
meer raakte ik overtuigd dat God een zichtbare gemeenschap – de katholieke Kerk – had ingesteld om mensen met Hem en met elkaar te verenigen: ‘Altijd blijft Gij bezig U een volk bijeen te brengen…’ Ik begreep dat
Hij ook mij binnenriep in die gemeenschap. Toen werd ik katholiek.
Voor de priesterroeping moest ik op een andere manier leren luisteren.
Die weg sla je niet in met alleen studie en nadenken. Het begon met kleine opmerkingen en vragen in mijn omgeving (‘Heb je er ooit over nagedacht…’). Ik maakte op enig moment een diakenwijding mee, die raakte
me: drie Amerikaanse jongemannen, rond de 25 jaar, liggend op de grond
om zich aan God toe te vertrouwen.
Uiteindelijk ben ik aan de priesteropleiding begonnen, zonder zekerheid,
maar met vertrouwen en beschikbaarheid. Op het seminarie en in de stage-parochies ervaar ik dat je God kunt dienen met heel je verstand, met
heel je hart en ziel. Waar leef je anders voor?
Eli Stok (25) is opgegroeid in Ridderkerk. Hij is verbonden aan het Centrum
Vronesteyn van waaruit hij studeert aan het Grootseminarie St. Willibrord te
Vogelenzang.

PELGRIMEREN, een beleving!

Pelgrimeren over de Sint Jacobsweg in de Franse Auvergne
van 12 september tot 26 september 2015 (kijk op www.pelgrimeren.com)
Pelgrimeren in de voetsporen van Sint Franciscus vanaf Assisi (Italië)
van 17 oktober tot 24 oktober 2015 (kijk op www.pelgrimeren.com)
Kijk voor het overige programma op www.pelgrimeren.com en vraag onze
nieuwsbrief aan.
• een pelgrim is onderweg, ook in zijn dromen
• een pelgrim heeft een visioen dat hem altijd tot het hogere opwekt
• het leven na een pelgrimsreis is altijd anders dan ervoor

www.pelgrimeren.com
8

nummer 3 • 2015

Banneux Notre Dame

Banneux, een lieflijk bedevaart plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria in 1933 acht maal verschenen is aan een meisje

Wil je meer weten?
Neem contact op met rector Walter Broeders.
Rector drs W.P. L. Broeders, Centrum Vronesteyn. T: 070 – 3873804
E: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl I: www.vronesteyn.nl

Priester- en diakenwijding:
gewijd voor een zware taak

© Peter

Bertran van Paassen zal als
priester werkzaam zijn in het
pastoraal team van de parochie
St Jan de Doper (Bodegraven,
Boskoop, Gouda, Moordrecht,
Reeuwijk, Waddinxveen),
waar hij nu diaken is.
Diaken Frank Steijger zal
werkzaam zijn in het pastoraat
ten behoeve van de krijgsmacht (legerordinariaat).

Geestkracht
[…]’Je wordt gewijd voor “een zware
taak”. Het is groot en veeleisend,
maar het is met de Heer samen.
En als je gewijd wordt, mag je op
zijn geestkracht rekenen, de sterkte
van de sacramentele genade, en de
“genade van staat”, zoals dat heet.
Ons leven als leerlingen van Christus
wordt getekend door het onderweg
zijn met de Heer. We weten niet wat
ons te wachten staat, vervolging of
vergrijzing, krimp of nieuwe kansen.

Bertran van Paassen en
Frank Steijger ontvingen hun
vorming via Centrum voor
priester- en diakenopleiding
Vronesteyn.

Maar alles wat we meemaken, is in de
tegenwoordigheid van de Heer. Niets
van wat ons overkomt is zonder zijn
aanwezigheid.’
De viering werd muzikaal ondersteund
door de Kathedrale Laurentius en
Elisabeth Cantorij o.l.v. Marc Schaap.
Sopraan Rasha Mansour was solist
en Aad de Kort organist. Tijdens
de viering speelde ook het ‘Michiel
Adriaenszoon de Ruyter Kwintet’ van
de Marinierskapel van de Koninklijke
Marine.

© Peter

© Joop Nijs

van

Mulken

© Peter

van

Mulken

Diaken Frank Steijger:
‘De wijding is een stap en een
bevestiging in een levenslang
proces. Desiree (kwartiermaker M25) en ik (aalmoezenier
bij Defensie) proberen in ons
werk en ons leven Christus en
zijn Kerk actueel te maken.
Dat is iets van ons samen maar
ook iets van de grote geloofsgemeenschap van het bisdom.
Wij vinden het een eervolle
opdracht om deze zending in
en aan de wereld te mogen
vervullen.’
Priester Bertran van Paassen
kijkt met dankbaarheid terug
op de wijding, dit bijzondere
moment in zijn leven: ‘De
kracht van de Heilige Geest
ervaar je als je Hem blijft
zoeken, met Hem meewerkt en
op die manier volhoudt.

van

kracht, maar in de kracht die God je
geeft. Ja, hier zijn de wijdelingen van
vandaag en wij mogen zeggen: wij
danken God. Je wordt geen priester of
diaken voor jezelf, maar voor het volk
van God. En daarom is de Familia Dei
dankbaar jegens God.’

Mgr. Van den Hende tijdens zijn
homilie: ‘Door handoplegging en
gebed zullen Bertran en Frank priester
en diaken worden. Het is belangrijk
dat we deze liturgische plechtigheid
met zovelen vieren, met familie, echtgenote, vrienden en veel parochianen.
We staan rond de wijdelingen als
Familia Dei, als familie van God. ‘
‘Daarbij past dankbaarheid,’ gaf de
bisschop aan: ‘Vandaag hebben onze
wijdelingen volmondig en met hun
hele hart gezegd: “Ja, Heer, hier ben
ik.” Dat is een geloofsbelijdenis, niet
alleen ten overstaan van de bisschop en
ons als volk van God, maar ook tegenover de Heer zelf. Het betekent dat je
gelooft in de verrijzenis, in de roepstem van de opgestane Heer, en niet
zozeer je vertrouwen stelt in je eigen

Mulken

Ongeveer 800 mensen woonden op zaterdag 30 mei de eucharistieviering bij,
waarin Mgr. Van den Hende Bertran van Paassen tot priester wijdde en Frank
Steijger tot diaken. De viering vond plaats in de HH. Laurentius en Elisabeth
Kathedraal in Rotterdam.
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Adventsproject 2015 in beeld

Toekomst bieden aan straatkinderen
De katholieke geloofsgemeenschappen van Moordrecht en Gouda zetten
zich al tien jaar in voor de Braziliaanse
organisatie Remer. De letters r, e,
m, e, r staan in het Portugees voor
“Schuilplaats voor straatjongens en
–meisjes”. Remer werkt met straatkinderen in diverse sloppenwijken van Rio
de Janeiro. Ook heeft zij een opvangboerderij in het dorpje Pequeri in de

deelstaat Minas Gerais.
In 2005 gingen vier parochianen mee
met een werkvakantie van de protestantse gemeente in Gouda. Zij werden
zo geraakt door dit werk met straatkinderen, dat zij sindsdien al enige keren
terug zijn geweest en geregeld financiële acties houden. Nu hebben zij het
plan opgevat om de hele parochie SintJan de Doper bij dit werk te betrekken.

De Bisschoppelijke Adventsactie
heeft inmiddels het opvangwerk in
Pequeri uitgekozen als een van de tien
voorbeeldprojecten in de komende
campagne. Toen de MOV-groepen
van de Sint-Jan de Doperparochie
hoorden dat Jacoline Groenendijk,
een Nederlandse medewerkster van
Remer, in juni hier op vakantie kwam,
was een afspraak snel gemaakt. Wat is
er mooier dan informatie uit de eerste
hand?

© Pleunieke

de

Vries

Zelfstandigheid

Leden MOV-groep met in het midden Jacoline Groenendijk

Vrede verbindt
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Jan Maasen

Zaterdag 1 augustus
Themawandeling Liduina
Wandeling door het historische centrum van Schiedam
voor mensen die meer willen weten van de heilige Liduina.
Een deskundige gids neemt de deelnemers twee uur lang mee
door het leven van de stadsheilige, met bezoeken aan onder
meer de Liduinabasiliek en de Grote- of St.-Janskerk.

in Vlaardingen. Ook in Den Haag
vindt op 20 september de landelijke
opening plaats met een Walk of
Peace langs verschillende religieuze
plaatsen naar het Vredespaleis.
Samen met de Raad van Kerken en
Kerk en Vrede. Vrede verbindt.

Tijd: 13.30 uur
Waar: verzamelen bij VVV-kantoor, Buitenhavenweg 9
Aanmelden: info@vvvschiedam.nl
Kosten: deelname is gratis

Jan Maasen
PAX werkt in opdracht van
Pax Christi en IKV aan vredesprogramma’s vanuit één
organisatie en is verbonden met zes
kerkgenootschappen, waaronder
de Rooms-Katholieke Kerk en de
Protestantse Kerk in Nederland.
PAX onderhoudt contacten met de
Heilige Stoel, onder meer via de
internationale katholieke vredes
beweging Pax Christi International.

Chantiel wint
jongerenkorenfestival

© Len Munnik

Het motto van de Vredesweek dit
jaar is: ‘Vrede verbindt’. Daarmee
roept PAX op tot ontmoeting en
verbinding. In de Vredesweek, die
loopt van 19 tot en met 27 september, richt zij de schijnwerpers
op vier moedige bruggenbouwers.
Elke bruggenbouwer zet zich onder
vaak moeilijke omstandigheden in
om mensen van verschillende partijen bij elkaar te brengen. Nawras
doet dat in Irak, bisschop Paride
Taban in zijn vredesdorp Kuron in
Zuid-Soedan, Olena Hantsyak-Kaskiv
in Oekraïne en Said Bouharrou met
dialoogbijeenkomsten in Nijmegen.
In de Vredesweek kunnen we ons
met deze bruggenbouwers verbinden. Door hun verhaal te vertellen.
Door een selfie te maken voor
Nawras, geld in te zamelen voor
bisschop Taban, een kaart te sturen
aan Olena of een ontmoeting te
organiseren met moslims. En door
deze activiteiten te organiseren,
betrekken MOV-groepen en lokale
vredesambassades er andere mensen
bij, binnen en buiten de parochie.
Vrede verbindt.
PAX heeft mooie werkmaterialen
gemaakt om deze verbindingen
tot stand te brengen. Zie www.
vredesweek.nl. Her en der worden
al concrete plannen gesmeed: een
vredeswandeling in Naaldwijk, een
stilte-uur op het stadhuisplein in
Leiden, een vredesfeest in het MOC
in Den Haag, een College Tour

Pequeri is een dorp van 3500 mensen
op zo’n 170 kilometer van Rio de
Janeiro. Daar ligt de Sitio Shalom, een
opvangboerderij voor kinderen uit risicovolle situaties. ‘Vroeger werden hier
straatkinderen uit Rio de Janeiro opgevangen’, vertelt Jacoline Groenendijk
op een info-avond in Moordrecht. ‘We
boden hen hier een veilige omgeving.
Sinds de rechter dit verboden heeft,
omdat de boerderij in een andere deelstaat ligt dan Rio de Janeiro, vangen we
hier kinderen uit de buurt op.’
Veel van de kinderen zijn mishandeld,
verwaarloosd of misbruikt. Bijna altijd
zijn de ouders verslaafd aan crack of
alcohol en zijn er sociale en psychische problemen. Zij komen daardoor
getraumatiseerd en wantrouwend

binnen, onzeker en met een enorme
leerachterstand. Remer wil het vertrouwen van deze kinderen herstellen en
biedt hen kansen op een volwaardig,
zelfstandig bestaan.
Op het terrein staan zes huisjes,
waarvan er momenteel vier gebruikt
worden. In elk huisje wonen acht
kinderen en een professionele begeleider als pleegmoeder. Alle kinderen
gaan in het dorp naar school. Op de
Sitio Shalom krijgen ze bijscholing en
andere activiteiten als computerles en
muziekles.
Remer heeft twee psychologen in
dienst, die de pleegmoeder bijstaan
en de familiecontacten doen. Jacoline
Groenendijk: ‘Er zijn veel beschadigde kinderen die meer hulp nodig
hebben.’ Het Adventsproject wil voorzien in deze specialistische hulp.

In het weekend van 6 en 7 juni vond in de St. Bavokerk te Rijsbergen het 26e
Nationale Kampioenschap voor Jongerenkoren plaats. Ongeveer 450 jongeren namen deel aan dit festival; 18 koren gingen met elkaar de strijd aan. Uit
het bisdom Rotterdam deden mee de koren Joy en ook Barth-Westenwind uit
Voorhout, PaMa uit Den Haag, Corbulo uit Wateringen, St. Willibrordus uit
Bodegraven en Faith uit Oude-Wetering. Diverse leden van de pastorale teams
kwamen luisteren naar hun jonge parochianen en hen aanmoedigen.
Opvallend was dat een aantal koren tegen de trend in, een groei had doorgemaakt in ledental. Daarnaast viel op dat het repertoire zeer gevarieerd was. Van
het “Halleluja” van Händel tot “Home” van Dothan. Eens te meer werd duidelijk dat Nederlandse teksten op popliedjes hun langste tijd gehad hebben.
Er waren zeven inzendingen voor de compositieprijs. De winnaar was jongerenkoor Samen op Weg uit Houten met “Moment’s Indulgence”. De prijs voor
het beste tienerkoor ging dit jaar naar Meidenkoor C-us-sing uit Zeewolde.
De publieksprijs in de A-competitie ging naar Jongerenkoor Chantiel en in de
B-Competitie naar Jongerenkoor Princenhage.
De 27e editie van het Nationale Jongerenkorenfestival zal plaatsvinden op 4 en
5 juni 2016.

Heilig Jaar van Barmhartigheid:
vertaling bul paus Franciscus
Het jaar 2016 is door de paus
uitgeroepen tot het heilig Jaar
van Barmhartigheid (8 december 2015 - op 20 november
2016). De bul van de paus
‘Misericordiae vultus’: ‘Aangezicht
van Barmhartigheid’ is nu in het
Nederlands vertaald en gepubliceerd op de website van de
Nederlandse kerkprovincie.
De Nederlandse bisschoppen
zullen bij gelegenheid van het
Heilig Jaar een boekje uit brengen
over het sacrament van Boete en
Verzoening, de biecht, gekoppeld
aan het thema Barmhartigheid en
vanuit bijbels en liturgisch perspectief. De bisschoppen willen allen
oproepen dit sacrament te (her)

ontdekken en het ook metterdaad
te ontvangen.
In de bul reikt paus Franciscus
verschillende Bijbelteksten aan die
spreken over de barmhartigheid
van God en de barmhartige liefde
van Christus. De paus verwijst naar
de parabels die gaan over barmhartigheid: het verloren schaap, de

verloren munt en de verloren zoon
(Lucas 15, 1-32).
Paus Franciscus hoopt dat iedere
christen zich bezint op de geestelijke en lichamelijke werken van
barmhartigheid. Hij wijst er in zijn
tekst op dat de Heer ons oordeelt
naar de mate waarin wij hongerigen gevoed hebben, dorstigen
te drinken hebben gegeven, de
naakte gekleed hebben, de vreemdeling welkom geheten hebben,
zieken genezen hebben, de gevangenen bezocht hebben en de
doden begraven hebben.
De Nederlandse bisschoppen
hebben het voornemen om zowel
op kerkprovinciaal niveau als in
het eigen bisdom activiteiten te
organiseren voor het Jaar van
Barmhartigheid. Zie www.rkkerk.
nl en www.bisdomrotterdam.nl .
Daarnaast is er een speciale website
van het Vaticaan over het Jaar
van Barmhartigheid:
www.iubilaeummisericordiae.va/
content/gdm/en.html

© Ramon Mangold

Paus Franciscus roept in
encycliek op tot integrale ecologie

In het Vaticaan is op 18 juni de nieuwe encycliek van paus Franciscus
over het milieu gepresenteerd. De titel ‘Geprezen zijt Gij’, verwijst naar het
Zonnelied, dat in 1225 door de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226)
werd geschreven. De paus pleit voor een integrale ecologie, waarin zorg voor
de schepping verbonden is met zorg voor de armen die lijden onder de consequenties van verspilling. Respect voor de schepping gaat ook over de ontwikkeling van wie en hoe we zijn als mens.
De datum van verschijning van ‘Geprezen zijt
Gij’ ligt niet geheel toevallig vlak voor enkele
belangrijke topconferenties over duurzaamheid.
Van 25 tot 27 september organiseren de
Verenigde Naties een
topontmoeting over
duurzame ontwikkeling,
waarbij ook de paus
zal spreken. En van 30
november tot en met 11
december 2015 vindt in
Parijs de eenentwintigste
jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde
Naties plaats: de

zogenaamde COP21.
In de encycliek spoort
paus Franciscus ‘iedereen die verantwoordelijk
is voor economische,
politieke en sociale
kwesties’ en ‘alle mensen
van goede wil’ aan om
‘beschermers van de
schepping’ te zijn. De
paus benadrukt dat
zorg voor de schepping
niet alleen een politieke kwestie is, maar
vooral een morele
kwestie. De aarde is
een gave van God, een
gave die gekoesterd
en beschermd moet

worden.
Paus Franciscus schrijft
over een ‘cultuur van
verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt
voor de verkwisting van
grondstoffen. Tegen
de achtergrond van de
armoede en honger
in de wereld is dit een
schreeuwend onrecht.
Hij heeft het over een
‘integrale ecologie’
waarin zorg voor de
schepping en zorg voor
de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden.
Duurzaam omgaan

met de schepping in
Nederland
Bisschop De Korte
lichtte op de dag van
de presentatie namens
de Nederlandse
Bisschoppenconferentie
en KNR (Konferentie
Nederlandse
Religieuzen) toe waarom
de encycliek van paus
Franciscus zo belangrijk
is voor kerk en samenleving. Bisschop de Korte
: “De encycliek van onze
paus betekent niet alleen
voor rooms-katholieken
een nieuwe stimulans
om zich in te zetten voor
een meer duurzame en
rechtvaardige samenleving. Het woord van
de paus vormt ook een
oproep aan ‘alle mensen
van goede wil’ om nu
werkelijk werk te maken
van het behoud van
onze aarde.”
De bijeenkomst
vond plaats in het
Franciscaans Milieu
klooster Stoutenburg. In
dit voormalige klooster
van de franciscanen
woont sinds 1991 een
oecumenische gemeenschap van mannen en
vrouwen, die het landgoed heeft gemaakt tot
een plaats waar de zorg
voor natuur en milieu
wordt voorgeleefd,
gemediteerd en gevierd.

Vertaling encycliek
De encycliek ‘Geprezen
zijt gij’ wordt momenteel
in het Nederlands vertaald en is binnenkort
verkrijgbaar
via bestel@rkk.nl.
Bron: www.rkkerk.nl

Verdieping
Van A naar B en verder
De reis naar Santiago de Compostella is
al bijna zo gewoon als een ritje naar de
supermarkt. Velen maken de tocht, al of
niet in meer of mindere mate gelovig, over
de camino. Via Den Bosch, Vezelay, naar
Santiago. En dan bij Finisterre je reiskleren verbranden. Finisterre is het einde van
de wereld. Verder hoef je niet, kun je zelfs
niet, dus dan heb je die kleren ook niet
meer nodig. Je bent bij A vertrokken en
naar B gegaan. Maar wat je hebt ervaren
gaat verder. Reizen met een gelovig hart
heeft een andere bestemming. Tijdens het
beklimmen van bergen, het oversteken van
rivieren, het trotseren van regen en wind
gaat de pelgrims-ervaring hoger, dieper,
verder en breder dan de wereldse piketpalen kunnen aangeven (naar Paulus in de
brief naar de Efeziërs; Ef 3,19). Tijdens dat
lopen verandert het innerlijke landschap
van de pelgrim.
Ook in de Bijbel wordt er heel wat gepelgrimeerd. In het Oude Testament getuigen
de psalmen ervan. Van de 150 gedichten
zijn er veertien gecategoriseerd als bedevaartsliederen (psalm 120-134). ‘Shir
Hama’aloth’ staat er boven deze psalmen:
lied van de opgang. Het is het opgaan
naar Jeruzalem. Deze ‘opgang’ was zeker
ook letterlijk, aangezien Jeruzalem op 800
meter hoogte ligt.
Ook die veertien psalmen gaan niet allemaal precies over van A naar B gaan. Wel
komt ‘Sion’ vaak voor als centrale plaats,
en gaat het over als God ons thuisbrengt
(psalm 126). De inhoud doet vermoeden
dat het liederen geweest zijn die gezongen werden tijdens het pelgrimeren, als
de moed in de schoenen is gezakt en het
zwaar is geworden. (‘Ik sla mijn ogen op
naar de bergen: van welke berg komt mijn
hulp?, Psalm 121), als het vertrouwen moet
worden uitgezongen om het te herwinnen
(‘Wie op de HEER vertrouwt, staat als de
Sion, onwankelbaar vast als die berg; hij
staat daar voor altijd. Ps 125)
In het Nieuwe Testament lezen we
dat Jezus met zijn ouders opging naar
Jeruzalem toen hij een puber was (Luc.
2,41-52). Het was het Pesachfeest, het
feest waarop de uittocht uit de slavernij
van Egypte werd herdacht en aanleiding
voor deze pelgrimage. Tussen Nazareth en
Jeruzalem liggen zo’n 100 kilometer, wat
een dagenlange voetreis betekende. Hij
heeft de voetreis diverse malen ondernomen. Tot die laatste keer.
Opgaan naar Jeruzalem, pelgrimeren naar een heilige plaats. Of het nu
Jeruzalem, Haastrecht is, Brielle of Krakau.
Pelgrimeren kan dichtbij huis en verder
weg. Het is van A naar B en vooral verder.
Vooral naar binnen. Hoger, dieper, verder
en breder dan je ooit geweest bent.
Een kinderkoorliedje zingt: ‘Van lopen
krijg je blaren, prik ze dan maar door,/
Anderen liepen voor ons, wij volgen hun
spoor/Want de mensen mogen nimmer
blijven staan/Zij moeten verder gaan.’
We zijn niet voor niets Gods volk onderweg. Tot ziens, le hitra’oth, in het nieuwe
Jeruzalem (Openbaringen 21-22).
Willien van Wieringen
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Parochie en gemeente werken samen voor Liduina
Schiedam staat dit jaar in het teken
van de H. Liduina. De gemeente en
instellingen in de stad werken samen
met de parochie om dit themajaar te
organiseren.

Nieuwe boeken
Vooruitlopend op het
Liduinajaar presenteerde het
Fonds Historische Publicaties
Schiedam het boek ‘Een bovenaardse vrouw. Zes eeuwen verering
van Liduina van Schiedam’.
Ook verscheen ‘Beelden van
Liduina. Heilige van Schiedam’,
een ‘kleurrijk herziene
herdruk’ van ‘Beelden van
Liduina. Die Maghet van
Schiedam’ uit 1999.
ISBN 978-90-70450-37-3.

Het Liduinajaar 2015 is door de
gemeente Schiedam uitgeroepen. In
1890 kreeg de verering van de heilige
die haar leven doorbracht in Schiedam
een officieel karakter, vandaar.
Kees Koeleman, pastoraal werker en
coördinator in parochie De Goede
Herder voor het Liduinajaar, is er blij
mee. ‘Het is mooi dat het gemeentebestuur besluit iets met een heilige te
gaan doen. Het ligt helemaal niet voor
de hand dat dat in deze tijd gebeurt,
in een stad in de Randstad.’ Het themajaar helpt de parochie om flink uit
te pakken met Liduina. Er groeide een
intensieve samenwerking tussen parochie, gemeente en andere culturele
en toeristische organisaties in de stad.
Ook zorginstellingen en bedrijven doen
mee.

is volgens de rector dat in de basiliek
de traditionele verering van Liduina
zo goed mogelijk wordt voortgezet,
met een Latijnse hoogmis, met lof
en vespers, aanbidding en het gezamenlijke rozenkransgebed op het
Liduinafeest. ‘Dat willen we in stand
houden. Tegelijkertijd willen wij ook
doelgroepen vanuit jongere generaties
bereiken.’

Spanningen

© Roger Pluijm

Aan de andere kant: zo wezensvreemd
is de keus voor Liduina als thema
voor de stad nu ook weer niet, vindt
Koeleman. ‘Het zijn spannende tijden.
De samenleving van mensen in de
steden staat onder druk. Mensen
van verschillende religieuze komaf
hebben moeite elkaar te ontmoeten.
Burgemeester Lamers van Schiedam wil
mensen met elkaar in dialoog brengen,
ook in het Liduinajaar.’
Ooit was die aandacht voor de stadsheilige vanzelfsprekend. Liduina
was aanwezig in het leven van de
Schiedammers. Leo de Jong, pater-dominicaan en ook na zijn emeritaat
werkzaam in de pastoraal in Schiedam,
kan er uit eigen ervaring over vertellen.
“Ik heb als kind veel Liduinavieringen
meegemaakt. Het Liduinalof, de
Liduina-novene, we moesten dan
met het jongenskoor negen avonden
zingen in de Liduinakerk. Ook de
Stille Omgang heb ik meegelopen. Op
zondag liep je dan van de Singelkerk,
via de Kreupelstraat (waar Liduina naar
verluidt woonde) naar de Liduinakerk.
Alles in stilte. De kerk zat voor de
viering tjokvol.’
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Gesprekspartners

Traditie
Vicaris Henri Egging is sinds enige tijd
rector van de basiliek die de naam van
de heilige draagt, de H. Liduina - OLV.
Rozenkrans, pal naast het stadhuis in
het centrum van de stad. Deze kerk
groeide na de sloop van de Liduinakerk
in 1969, uit tot het centrum van de
verering van Liduina. 25 Jaar geleden nóg een bijzonderheid in dit themajaar
- werd de kerk tot basiliek verheven.
In de korte tijd dat hij is benoemd,
heeft vicaris Egging zich een goed
beeld gevormd van het verleden van
de stad en de verering voor Liduina.
‘Veel devoties tot de heilige Liduina
waar grote aantallen gelovigen aan
deelnamen zijn in de afgelopen decennia verdwenen. Bijzonder waardevol

Zo ontmoeten het parochiële
en het stedelijke belang elkaar
in het Liduinajaar. En ze lijken
elkaar te kunnen versterken.
Communicatiebureau De Kleine
Ambassade heeft een “doe-boek” uitgebracht over Liduina, dat onder alle
kinderen van de groepen 5, 6 en 7
in Schiedam is verspreid. Op katholieke scholen, maar ook op openbare
en protestant-christelijke. ‘Er komen
schoolklassen naar de basiliek’, aldus
Koeleman. ‘Zo komen de kinderen en
anderen in aanraking met mensen van
de kerk.’
De opening van een burgerlijk themajaar vond plaats in de basiliek.’
De burgemeester was gesprekspartner in een forumgesprek waarmee
het Liduinajaar op 26 maart werd
geopend - samen met oud-pastoor en
eerste rector Mgr. Vismans, met de
twee kinderen van de redactie van het
Liduina-doeboek, een vertegenwoordiger van de Historische Vereniging en
de lichttechnicus die het kerkgebouw
in het licht heeft gesteld. ‘Veel van onze
kerkelijke Liduina-activiteiten stonden
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Krachtig voorbeeld
Nu heeft de parochie in de persoon
van de H. Liduina natuurlijk niet de
minste om te komen tot verbondenheid. Liduina viel, in de bloei van haar

Programma

Informatie over het Liduinajaar staat op www.ontdekschiedam.nl of
op www.facebook.com/Liduinajaar. Tot 3 oktober is er in de basiliek
een Liduina-tentoonstelling. Geopend iedere donderdag-, vrijdag- en
zaterdagmiddag, van 12 tot 16 uur.

© Roger Pluijm

)

trouwens op de website van de VVV en
ook op de papieren Uitgaansladder
die in maart bij 40.000 adressen in de
brievenbus is gestopt.’ Parochieblad
Kerk aan de Waterweg - met een themanummer over het Liduinajaar - is bij
de VVV te krijgen en werd op initiatief
van de stadspromotors verspreid naar
toeristische en kerkelijke centra buiten
Schiedam, dankzij een extra grote
oplage.
Ook onder parochianen groeit het
enthousiasme, getuige het aantal
van zo’n zestig vrijwilligers die zich
aanmeldden na de vraag om toezichthouders bij een tentoonstelling over
Liduina. Die ging op 11 april voor het
eerst open. Een kleine tweeduizend
mensen zagen deze tentoonstelling al.
‘Dat is een ander belangrijk aspect van
het Liduinajaar dat we als parochie
mee organiseren’, aldus Koeleman.
‘Rond Liduina proberen we ook als
deelgemeenschappen in de recente
fusieparochie naar elkaar toe te
groeien.’ De Goede Herder omvat zes
deelgemeenschappen in de Waterwegsteden Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis. De vrijwillige suppoosten
komen uit alle deelgemeenschappen,
zo zegt Koeleman verheugd.

leven, en was de rest van haar dagen
bedlegerig. Maar haar voorbeeld is
krachtig, aldus Henri Egging. ‘Een
vrouw die leed, maar vanuit haar
geloof steun vond in het lijden van
Christus.’ Zij deelde van wat zij ontving,
door mensen met raad en daad bij te
staan. ‘Wat in de Middeleeuwen nog

algemeen werd aangevoeld, het delen
in het lijden van Christus, is voor velen
nu moeilijker behapbaar. We zeggen
nu wellicht te makkelijk: we lossen het
lijden wel op.’
Parochiaan Cintha van den Toorn verwoordt het op haar wijze: ‘In Liduina
wordt zichtbaar dat je ook vanuit je

bed betrokken en biddend kan zijn
en blijven’, aldus Van den Toorn.
‘Daarmee is ze voor mij een steun en
toeverlaat.’
Ted Konings

Bedevaarteen
naarbeleving!
het
PELGRIMEREN,
Pelgrimeren over de Sint Jacobsweg in de Franse Auvergne
Heilig Land voor priesters
van 12 september tot 26 september 2015 (kijk op www.pelgrimeren.com)
12 t/m 19 oktober 2015

Pelgrimeren in de voetsporen van Sint Franciscus vanaf Assisi (Italië)
van 17 oktober tot 24 oktober 2015 (kijk op www.pelgrimeren.com)
Kijk voor het overige programma op www.pelgrimeren.com en vraag onze
nieuwsbrief aan.
• een pelgrim is onderweg, ook in zijn dromen
• een pelgrim heeft een visioen dat hem altijd tot het hogere opwekt
Nazareth
• het leven na een
pelgrimsreis is altijd anders dan ervoor

www.pelgrimeren.com
Bethlehem

Banneux Notre Dame
MeerBanneux,
van Galilea

een lieflijk bedevaart plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria in 1933 acht maal verschenen is aan een meisje
uit een arm gezin. Mariette Beco geheten.

Al vele
jaren organiseert het Bisdom Rotterdam mooie bedeJeruzalem
vaartreizen naar dit lieflijke Maria oord waar Maria wordt aanbeden als de Moeder Gods, de Maagd der Armen van Banneux.
Vooral de 5-daagse bedevaarten zijn van grote waarde voor onze
pelgrims. Graag nodigen wij u uit voor de 5-daagse bedevaart van 2 tot 6 oktober, volledig
verzorgd en begeleid door een arts, verpleegkundigen en brancadiers. Deze bedevaart wordt
ook begeleid door vicaris Dr. A.J.M. v.d. Helm en ook onze Bisschop J. v.d. Hende zal ons
in dit weekend bezoeken.
Kosten voor deze volledig verzorgde reis slechts € 255.- per persoon. (Dit is incl. de
reis,overnachtingen, alle
maaltijden,koffie/ thee en op de heenreis een broodmaaltijd en de
www.kerkinnood.nl/priesterbedevaart
terugreis een afscheidsdiner.)
Kerk in Nood
• Peperstraat
11-13 • Postbus 1645 • 5200 BR ’s-Hertogenbosch • T (073) 613 08 20
Voor verdere
informatie
en opgave:
Mw.A.P. Opstal,Westlaan 62, 2641 DN, Pijnacker. tel: 015 3693148

Kijk ook op: WWW.BANNEUX-COMITE-BISDOM-ROTTERDAM
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Bewust Katholiek
Emy Jansons is initiatiefnemer van Bewust Katholiek,
een initiatief om het
katholieke gedachtegoed
toegankelijk te maken voor
jonge mensen. In maart
verscheen een eerste filmpje online over de doop.
Jansons zelf vertelt hoe
Bewust Katholiek is ontstaan en wat zij er mee wil
bereiken.
Daar zit ik dan, samen met
mijn man, als nieuweling in
de parochie te vergaderen
over een nieuwe website.
Of ik nog ideeën heb over
communicatie. Tegenover
ons zit de pastoor, Dick van
Klaveren. Hij pleit voor
een heldere uitleg van de
sacramenten op de website
in de vorm van vragen en
antwoorden. Als ik vertel dat
ik filmpjes maak, wordt hij
enthousiast.

Filmpjes
Inmiddels zijn we enkele
jaren verder en bleek dit
de kiem te zijn van een
project dat groot zou gaan
groeien: Bewust Katholiek.
Met pastoor Van Klaveren op
de inhoud, mijn man Frank
op de techniek en ikzelf
achter de knoppen voor de
filmopnames, montage en
communicatie, maken we
zeven filmpjes over de sacramenten. Daarmee willen we
het katholieke gedachtegoed
toegankelijk maken, met
name voor jonge mensen.
Als jonge mensen met vragen
zitten, gaan ze immers
zoeken op internet. Daarom
willen we zorgen dat dáár
goede en aansprekende
antwoorden te vinden zijn.

We gaan in op vragen als:
Waarom laten mensen zichzelf of hun kinderen dopen?
Wat betekent het dat wij in
de eucharistie Jezus Christus
ontmoeten? Op deze manier
willen we informatie geven
én mensen uitdagen over
hun eigen geloof na te
denken.

Verspreiding
Als we voor onze eigen parochie filmpjes maken, dan
kunnen anderen die wellicht
ook goed gebruiken. We
dachten dus niet alleen na
over de inhoud en vormgeving van de filmpjes, maar
ook over hoe we de filmpjes
konden verspreiden.
Bij de lancering van het
eerste filmpje over de doop
waren de reacties uit het land
hartverwarmend. Mensen
waren positief over de
heldere uitleg en de mooie
vormgeving; en velen zagen
ook kansen om het in te
zetten voor hun eigen parochie. Dat is precies wat we
hoopten te bereiken.
Naast dat ik het gaaf vind
om met mijn vak bezig te
zijn, heeft Bewust Katholiek
ook invloed op mijn eigen
geloofsbeleving. Ik beleef
de sacramenten nu intenser
dan voorheen. In de voorbereiding op elk filmpje
praten we met z’n drieën
over de inhoud om het script
te maken. Dat zijn vaak
hele mooie en inspirerende
gesprekken. Het is heel bijzonder om te mogen delen
van dat wat je zelf ten diepste
bent: katholiek.
Zie ook:
www.bewustkatholiek.
nl www.facebook.com/
bewustkatholiek

Pastoraat Oude Wijken ontvangt
pastorale beroepskrachten
Op dinsdag 2 juni 2015 waren de pastorale beroepskrachten van de drie Rotterdamse parochies op bezoek bij het Pastoraat Oude Wijken (POW) in Rotterdam-Zuid. Het POW is een
bijzondere vorm van pastoraat, aanvullend op het parochiepastoraat. Het POW wil christelijke naastenliefde gestalte geven in kansarme, multiculturele wijken van Rotterdam-Zuid.
De bisschop heeft Hein Steneker als pastoraal werker voor het POW aangesteld.
In zijn presentatie sprak pastoraal werker Steneker o.a. over:
• het ontstaan en de geschiedenis van het POW, mede als voortzetting van het werk
van religieuzen,
• de theologische fundering van het werk in de sociale leer van de Kerk: naastenliefde
als vrucht van Gods liefde voor alle mensen, werkzaam o.a. in de H. Eucharistie,
• de interkerkelijke samenwerking op de werkvloer met een protestantse collega,
• de armoedeproblematieken en de overlevingskracht van mensen in Rotterdam-Zuid,
• het werken in een wijk waarin de islam de dominante religie is,
• de verschillende projecten die door het POW opgezet, dan wel ondersteund worden,
opdat mensen hun eigen waarde en levenskracht opbouwen en behouden.
Het gesprek met de pastorale beroepskrachten ging met name over de inspiratie voor dit
werk en de wijze waarop wordt samengewerkt met het parochiepastoraat in Rotterdam-Zuid
(H. Drie-eenheidparochie).

Naar Krakau via Eichstätt en Praag

Let’s go naar de WJD!
Er wordt steeds meer bekend over de reis
naar de Wereldjongerendagen 2016 in
Krakau (Polen).
In de eerste week van de reis zijn er
tussenstops in plaatsen die iets met het
geloof te maken hebben. Zo gaan we in
Luxemburg naar Echternach, waar het graf
van Willibrordus zich bevindt. In Duitsland
doen we Eichstätt aan. Hier is een kopie van
het Heilig Graf in Jeruzalem. Ook bezoeken
we concentratiekamp Dachau. Daarna gaan
we naar Praag in Tsjechië.
In Polen vormt de Days in the Diocese
onderdeel van het programma. Dan maken
we kennis met het land en de cultuur,
inwoners en welke rol het geloof voor hen
speelt.
In de tweede week vinden de
Wereldjongerendagen plaats. Paus
Franciscus zelf is gastheer. Hij is hoofdcelebrant in de massale eucharistieviering, waar
miljoenen jongeren bij aanwezig zullen zijn.
De reis naar de WJD heet ‘Let’s go,
Weg van Barmhartigheid’. Dit sluit aan
bij het algemene thema van de WJD
‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen

barmhartigheid ondervinden’. (Matt 7,5)
Vertrekdatum is 17 juli 2016, iedereen is
weer terug op 2 augustus 2016.
Als je tussen de 16 en 30 jaar bent, kun je
mee. Meer info over reis, voorinschrijving
en voorbereidingstraject op
www.bisdomrotterdam.nl/wjd.

Sirenedienst op eerste maandag
Inloophuis De Wissel in Schiedam is begonnen met Sirenediensten.
De eerste Sirenediensten werden gehouden op 1 juni en 6 juli.
Iedere eerste maandag van de maand klinkt normaliter om twaalf uur de sirene.
Die moet worden getest, voor het geval het een keer echt mis is. Een moment om
even stil te staan bij van alles en nog wat, wat er speelt in de wereld, zo bedachten
de mensen achter inloophuis De Wissel. Zij besloten voortaan op de eerste maandag
van de maand om twaalf uur een middaggebed te houden.
Het uitgangspunt is om daarin te denken aan wat er wereldwijd speelt, met name
aan het geweld, het onrecht, de armoede. ‘De maandelijkse sirene wordt zo een
soort waarschuwing om zelf waakzaam te zijn, en ook alle tekenen van hoop te
blijven zien’, aldus de initiatiefnemers.
Het inloophuis heeft sinds een jaar een klein stiltecentrum. Het middaggebed zal
daar plaats hebben. Het begint als het geluid van de sirene is weggeëbd. Het gebed
duurt ongeveer een half uur. Daarna is er ruimte voor ontmoeting. De Wissel is
gevestigd op Broersveld 123b in Schiedam.
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Opening van het vakantiehuisje van

Fam4Kids

IN MEMORIAM
Op woensdag 27 mei is voorzien van
het H. Sacrament der zieken, overleden
de zeereerwaarde heer
Cornelis Joseph van der Voort
geboren op 23 oktober 1930 te Sassenheim
en priester gewijd op 31 mei 1958.
Pastoor Van der Voort was na zijn wijding
kapelaan in de parochie H. Adrianus in
Langeraar (1958) en godsdienstleraar aan de
Landbouwhuishoudschool in hetzelfde dorp.
Daarna achtereenvolgens kapelaan in de
parochie H. Antonius in Dordrecht (1960) en
kapelaan in de parochie H. Joannes de Dooper
in Pijnacker (1963).
In 1971 werd hij benoemd tot legeraalmoezenier en was hij gelegerd in Nunspeet, Seedorf
(Duitsland) en Assen. Na zijn pensioen werd
hij administrator en vervolgens pastoor van
de parochie St. Victor in Waddinxveen (19851990) en pastoor van de parochie St. Agatha
in Lisse (1990-1995). Op 1 november 1995
ging hij met emeritaat en werd hem eervol ontslag verleend uit de gewone ambtsbediening
van het bisdom Rotterdam.

Op zaterdag 30 mei vond de officiële opening plaats van het vakantiehuis van Fam4Kids op Camping de
Quack in Hellevoetsluis, in aanwezigheid van mw. A. de Jong, lid van het
dagelijks bestuur van het bisdom. In
mei 2014 spraken Paul en Angela
Oorthuizen over dit bijzondere project in het Geloofsgesprek dat werd
uitgezonden op tv bij Omroep RKK.
Het vakantiehuisje kan nu na veel
voorbereidend werk worden opengesteld voor families die de bijzondere
zorg hebben voor een familielid
met een fysieke en/of verstandelijke
beperking. Het huisje heeft specifieke
voorzieningen, waardoor families
samen op vakantie kunnen.
Mgr. Van den Hende feliciteerde de
Stichting Fam4Kids van harte met de
afronding van dit bijzondere project.
“Vakantie is een moment, waarop je
als familie bij elkaar kunt zijn los van
de dagelijkse drukte. Zeker in situaties, waarin zorg gezinnen extra kan
belasten, is dat een mooi gegeven.
Door het huis te bouwen op een
gewone camping maakt u het mogelijk dat de kinderen samen kunnen

spelen en dat ieder de voorzieningen
heeft die nodig zijn.”
“Het huwelijk en het gezin zijn een
roeping. Juist in het gezin kunnen
mensen al heel vroeg leren wat
belangrijk is voor een leven in geloof
en een leven in liefde. Het leven in
een gezin geeft in het algemeen de
kans om van jongs af aan te leren
hoe liefde opbouwt, hoe solidariteit
concreet wordt en hoe iets voor een
ander doen hoort bij je leven als
mens. We zijn als Kerk een netwerk
van liefde, waarin we elkaar onderling
tot steun mogen zijn, en dat heeft
zeker een praktische component,”
aldus de bisschop.
De bisschop wenste de organisatie van
harte alle goeds bij de voortgaande
inzet voor dit bijzondere project.
“Ik hoop dat velen een gezegende
tijd zullen hebben in het huisje van
Fam4Kids en er kunnen delen in de
vreugde die een vakantie biedt, juist
ook in situaties waar mensen ook
zorgen hebben.”
Voor meer informatie zie www.fam4kids.nl en het Geloofsgesprek met
Angela en Paul Oorthuizen (Omroep
RKK) in serie over Daden van Liefde.

AGENDA
Op vrijdag 3 juli werd een expositie
‘Bouwen aan vrede’ geopend in de Maria
ter Zeekerk te Noordwijk. De expositie
bevat kunst met als thema ‘70 jaar bevrijding’ in de vorm van iconen, kalligrafie,
keramiek en schilderijen.
Aan de expositie werkten de RK
basisscholen en voortgezet onderwijs uit Noordwijkerhout, Voorhout,
Sassenheim, Warmond mee en alle
scholen uit Noordwijk. Ook het Forensisch
Centrum Teylingereind De Burcht en
de Penitentiaire Inrichting Haaglanden,
locatie Zoetermeer hebben deelgenomen aan de expositie. Initiatiefnemer
en coördinator is Piet van der Ploeg.
De expositie is te bezichtigen
van 3 juli tot en met 23 augustus.
Dinsdag t/m zaterdag: 10.00 – 16.00 uur
Zondag: 13.00 – 16.00 uur
Toegang is gratis
Zie ook www.mariaterzee.nl

Na zijn emeritaat bleef Kees van der Voort
dienstbaar en betrokken. Hij was administrator van een aantal parochies, bestuurslid van
Pro Nobis et Posteris en lid/coördinator van
de bezoekersgroep voor emeriti. Zijn attente
belangstelling voor de oudere collegae werd
bijzonder gewaardeerd.
Pastoor Kees van der Voort heeft zich bijna
57 jaar als priester ingezet en door gesprekken, medeleven en prediking in woord en daad
ontelbaar veel mensen geholpen om hun weg
door dit leven te vinden, naar Christus toe.
Kees van der Voort was nooit kort van stof,
maar even ruimhartig in zijn pastorale bewogenheid, en altijd positief gestemd. Een man
met humor en een natuurlijke betrokkenheid
op mensen. Toen hij te horen kreeg, dat hij
niet lang meer te leven had, gaf hij aan met
dankbaarheid terug te zien en geen spijt te
hebben van zijn keuze om als priester de roepstem van de Heer te volgen. De kring van mensen die hem in zijn laatste levensfase kwam
bezoeken, bleef onverminderd groot.
De gezongen uitvaartmis voor Kees van der
Vaart is gehouden op dinsdag 2 juni in de
Sint-Agathakerk in Lisse. Hij is begraven in het
priestergraf op het kerkhof bij die kerk.
***
Op maandag 11 mei is na een langdurige ziekte overleden
de eerwaarde heer
Fredericus Antonius Johannes Aarts
geboren op 26 februari 1942
te Maastricht en diaken gewijd
op 31 oktober 1992.
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Diaken Frits Aarts werd na zijn wijding ter
beschikking gesteld voor het ‘Oosters Werk
Kapucijnen’ Pokrof in Den Haag. Uit deze functie werd hem op 30 november 2010 op eigen
verzoek eervol ontslag verleend en daarmee
tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening
van het bisdom Rotterdam.
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Halewijn NV, Halewijnlaan 92, B-2050 Antwerpen

Frits Aarts maakte als diaken indruk. Met zijn
vaste en ver reikende stem vormde hij een
krachtige draaggolf in de liturgie en inspireerde
zo tot ontzag en eerbied voor de liturgie. Hij
was serieus en toegewijd. Een vrolijk man met
een aanstekelijke lach.
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De uitvaart volgens de Byzantijnse ritus vond
plaats op zaterdag 16 mei in Maastricht.

Overnemen:
Artikelen uit Tussenbeide mogen met bronvermelding,
vrij worden overgenomen in parochiebladen. Illustraties
en foto’s mogen alleen worden gebruikt als vooraf
toestemming is verleend door de redactie.

Abonnementen:
€ 1,50 per jaar (voor parochies)
€ 10 per jaar (individueel abonnement incl. porto)
Abonnementen kunnen elk gewenst moment
ingaan en worden automatisch verlengd, tenzij minimaal
vier weken voor het verstrijken van de abonnements
termijn schriftelijk wordt opgezegd.
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jong!
Jongerengroepen
in bisdom werken samen

Mgr. Van den Hende viert
KJD Festival 2015
met jongeren

Het afgelopen jaar zijn in het bisdom spontane samenwerkingsverbanden ontstaan tussen verschillende jongerengroepen.
Zo zocht ik zelf als één van de leidsters van Youth Faith
Exploration uit Hoogvliet de samenwerking op met Sander
Verschuur van de kathedrale jongerengroep LaurElis. Samen
besloten we een grootstedelijk netwerk op te richten van
Rotterdamse jeugdgroepen en nodigden we dus contactpersonen uit van Brielle tot aan Dordrecht en van Schiedam tot aan
Barendrecht. In mei 2014 hadden we onze eerste gezamenlijke
brainstorm; we hebben uiteindelijk dit netwerkclubje omgedoopt
tot het Laurentius Jongeren Platform (LJP). Dit als referentie naar
de patroonheilige van het bisdom en de stad Rotterdam.
Het bleek een vruchtbare bijeenkomst, waar ook de jongerenmedewerker van het bisdom Fredi Timmermans bij aanwezig was. We
wisselden ideeën uit voor activiteiten, net als tips en ervaringen in
het jongerenwerk. Een contactensheet zou ons gaan helpen om
onderling op de hoogte te zijn van allerlei evenementen, als inspiratie of als uitnodiging.

Het KJD Festival vond dit jaar plaats op 6 en 7 juni op het terrein van Abdij
Mariënkroon in Nieuwkuijk. Jongeren waren op zaterdag vanaf 16.00 uur welkom op het kampeerterrein in de tuin van de Abdij Mariënkroon. ’s Avonds
was er al een afwisselend programma met gebed, muziek en gezelligheid.
Op zondagmorgen vond de eucharistieviering plaats. Mgr. Van den Hende was
hoofdcelebrant in de viering en verzorgde de homilie. Mgr. Liesen van Breda
en hulpbisschop Mutsaerts van het bisdom ’s-Hertogenbosch concelebreerden, evenals de priesters die aanwezig waren.

© Peter

De Kerk vierde deze zondag
Sacramentsdag. “Juist vandaag op het
Hoogfeest van Sacramentsdag mogen
we benadrukken hoe belangrijk de
eucharistie voor ons is: bron en hoogtepunt,” preekte de bisschop. “Het is
de bron, omdat Jezus zichzelf geeft in
de eucharistie. En het is het hoogtepunt, omdat het de meest verbonden
manier is om de levende Heer in ons
midden te weten en te ontvangen.
Beseffen we dat wel, dat de Heer in de
eucharistie net zo dicht bij ons is als
toen bij de leerlingen? Hij nadert ons
net zo dicht als destijds de leerlingen
die met Hem op weg waren gegaan.”

‘Coproductie’
met de heilige Geest
“Dat het vieren van de eucharistie
bron en hoogtepunt is, betekent dat
we van hieruit door de levende Heer
worden gezonden. We worden gezegend en gezonden om -gesterkt met
de grote gaven van de Heer- op weg
te gaan (Cf. Joh. 15, 16). Hij laat ons
nooit in de steek. In antwoord mogen
wij op onze beurt bij Hem blijven. En
als dat lukt, is zelfs dát een geschenk
van de Heer, een ‘coproductie’ met
de heilige Geest, waardoor ons verlangen -met zijn hulp- werkelijkheid kan
worden.

KJD Festival
Fredi Timmermans bemenste met
enkele anderen de stand van het
bisdom Rotterdam. “Het KJD Festival
had dit jaar geen thema, onuitgesproken ging het over ontmoetingen.
De dag was er vol van: ontmoetingen
met tieners en jongeren die in de
stand van bisdom Rotterdam kwamen
kijken. Ze ontvingen informatie
over de Wereldjongerendagen en de
Zomerkampen. Ze maakten kennis
met de heilige diaken Laurentius,
doordat in de stand over zijn leven
werd verteld en het stripverhaal werd
uitgedeeld. En er waren ontmoetingen met katholieke organisaties:
religieuzen, bisdommen, opleidingen,
te veel om op te noemen.”

Besturendag
Inmiddels kreeg ik via de mail een uitnodiging voor een
Besturendag voor jongerengroepen op zaterdag 5 of 19 september,
9.30 tot 16.30 uur. Het doel van deze dag is om jongerengroepen
uit het bisdom met elkaar kennis te laten maken, de talenten van
elke jongerengroep met elkaar uit te wisselen en te kijken waar
wij als jongerengroepen elkaar kunnen helpen. Het idee om
een Besturendag te organiseren is ontstaan tijdens een gesprek
over een samenwerking tussen de jongerengroepen RKJ Delft,
RKJ Wesp (Zoetermeer) en RKJ Westland, en wat zij voor elkaar
kunnen betekenen.
In het hele bisdom weten jongerengroepen in de verschillende
regio’s elkaar te vinden en slaan de handen ineen. Hoe cool is dat!
Shirleni Blanken

Review

Laudate
Laudate is een enorm uitgebreide app. Je kunt
in deze app erg veel gebedsteksten vinden en
ook de dagelijkse mislezingen en de Heilige
van de Dag. Ontwikkelaar is Aycka Soft.
De app is prettig in omgang. Alle gebeden zijn binnen
handbereik. Je hoeft niet ver de menu’s in te duiken.
Af en toe zie je nog niet-vertaalde onderdelen voorbij
komen, maar dit doet niet af aan de gebruikservaring.
Dus zoek je een app waarin je veel gebeden kunt vinden? Download Laudate!
Thom Oosterveer
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De pagina Jong! wordt samengesteld door een jonge redactie, met Shirleni Blanken, Emy Jansons - van Steekelenburg, Thom Oosterveer, Sander van Aarle en Ted Konings.

Ook in Den Haag is recentelijk het idee ontstaan om een Haags
Katholiek Jongeren Platform op te richten. In eerste instantie
een idee van diaken Ronald van Berkel, die graag verbindingen
wil maken tussen de verschillende jongerenkoren en jongerengroepen in de pasgevormde parochie Maria Sterre der Zee. Ook
de groepen uit de andere Haagse parochie De Vier Evangelisten
waren uitgenodigd om mee te denken in dit platform voor eventuele stedelijke connecties. Deze groepen deden enkele weken
geleden een brainstorm, ik was daar ook bij aanwezig. Ook bij
deze bijeenkomst kwamen goede ideeën naar voren om bijvoorbeeld activiteiten samen te organiseren. Een vervolgbijeenkomst
vond plaats op woensdag 8 juli in de kerk van de H. Jacobus de
Meerdere.

van

Mulken

Haags

