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Dit is een uitgave van de sectie Pastoraat van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam. U
kunt de nieuwsbrief naar believen doorsturen aan andere geïnteresseerden.

Redactie

Hein Steneker en Bep Willers-van Oostwaard
Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen, maar bent nog geen abonnee, geef dan uw e-mailadres door. Op dit
adres kunt u ook met bijdragen aan en reacties op deze nieuwsbrief terecht.

Aan- en afmelden

E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
-----

Symposium ‘Voltooid Leven: Zegen Of Vloek?’

In de Clara en Franciscusfederatie vindt het symposium ‘Voltooid Leven: Zegen of Vloek?’ plaats. Sprekers
zijn Dr. Tjaard Barnard en Dr. Huub Flohr. Het symposium wordt opgeluisterd door het koor Faith, onder
leiding van Marije van Ammerlaan. Diaken André van Aarle is de avondvoorzitter.
Datum:
6 oktober 2017
Aanvang: 19.30 uur
Locatie:
H. Petruskerk in Roelofarendsveen
-----

Start Premarriage Course

De huwelijksvoorbereiding van het bisdom Rotterdam wordt sinds 2016 bisdombreed georganiseerd. De
eerste ervaringen zijn positief. Vanaf 8 oktober 2017 wordt een Premarriage Course georganiseerd. Deze
huwelijksvoorbereiding staat ook open voor Engelstalige stellen. De cursussen zijn niet bedoeld als
vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar bieden er een belangrijke praktische en
inhoudelijke aanvulling op. De voorbereiding op de huwelijksviering zelf, waardoor de band van het echtpaar
met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie i.c. de voorganger.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tjeerd Visser, vicaris-generaal en voorzitter
Werkgroep Huwelijk en Gezin:
E. t.visser@bisdomrotterdam.nl

Meer informatie over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie
I.

www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course

-----

Start Alpha-cursus

Op dinsdag 31 oktober 2017 start in het parochiecentrum van de Driekoningengemeenschap (bij de
Paschaliskerk): Neuhuyskade 97 Den Haag een Alpha-cursus. Tijdens dertien interactieve en gezellige
bijeenkomsten ontdekken de cursisten wat het christendom en het katholieke geloof inhouden; voor wie wil
kennismaken met het geloof of het geloof wil opfrissen. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd
om 18.45 uur en eindigt om 21.00 uur.

Cursusdata
•
•
•
•
•

dinsdag 31 oktober,
dinsdagen 7, 14, 21 en 28 november,
dinsdag 12, vrijdagavond 15, zaterdag 16 en dinsdag 19 december,
dinsdagen 9, 16, 23 en 30 januari en
de slotavond op dinsdag 6 februari.

Meer informatie en aanmelding

E. parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
I. www.rk-alphacentrum.nl
-----

Waarom toch?

De komende maanden worden in de parochie Heilige Theresia van Avila, Dordrecht
en omgeving, vijf bijeenkomsten gehouden rond het thema ‘Waarom toch?’. Dit is ook
de titel van het magazine dat voor de bijeenkomsten gebruikt wordt. Hierin gaan
diverse schrijvers in op de vraag hoe we als christen kunnen omgaan met
kwetsbaarheid en lijden.
-----

Dag van de Mantelzorg

Op vrijdag 10 november 2017 is het de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Een dag
waarop Nederland mantelzorgers in het zonnetje zet. Het is belangrijk om mantelzorg onder de aandacht te
brengen. En ook mantelzorgers in het zonnetje zetten is hard nodig, want met name de problemen die
ontstaan bij het zorgen voor een naaste komen in het nieuws. Bijna 90% van de mantelzorgers geniet ook
juist van mooie mantelzorgmomenten. Mantelzorg kent vele persoonlijke momenten van geluk,
dankbaarheid, kippenvel, lachen, betekenis en herinneringen.
Ook in de parochie kan op 10 november extra aandacht zijn voor de mantelzorgers zoals:
• een interview met mantelzorgers in het parochieblad,
• een voorbede in de vieringen,
• een kaart of attentie bezorgen van wijkbezoekgroep.
-----

Kadercursus Kerkopbouw

In september is in Leiden de module ‘Visie en beleid van de parochie’ van start gegaan met negen
deelnemers. Deze module is één van de drie modules van de kadercursus ‘Kerkopbouw’. Het is de
bedoeling dat de andere twee modules in het voorjaar 2018 gegeven gaan worden. Het gaat dan om de
modules ‘Missionaire dynamiek’ en ‘Deel hebben aan de opbouw van een parochie’.
Voor beide modules in het voorjaar kunt u zich nog opgeven. De modules worden op dinsdagavonden
gegeven. Heeft u interesse, neem dan contact op met de pastorale dienstverlening en wij sturen u de
informatie en een aanmeldingsformulier:
E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
T. 010-2815184

-----

30 jaar Pastoraat Oude Wijken vanuit ‘de Put’

Al vele jaren werken de protestantse en katholieke kerk samen in het Pastoraat Oude Wijken in RotterdamZuid. Dit pastoraat geeft vorm aan de kerkelijke presentie in stadswijken die gekenmerkt worden door
armoede, multiculturaliteit en multireligiositeit. Vanuit de katholieke kerk is de ‘Sociale leer van de Kerk’
richtinggevend voor dit werk. Dit jaar bestaat het pand van waaruit dit gebeurt ‘Welkomcentrum de Put’, 30
jaar. Op zaterdagmiddag 4 november a.s. wordt dit lustrum gevierd met een klein symposium en een
receptie.
Voelt u zich verbonden met dit werk en wilt u hierbij aanwezig zijn, neem dan contact op met pastoraal
werker Hein Steneker:
E. h.steneker@bisdomrotterdam.nl
T. 010-4847223
-----

Van reorganisatie naar revitalisering.

Op zaterdag 4 november 2017 wordt in Utrecht een Impulsdag voor Parochievernieuwing georganiseerd.
Het gaat om een totaalbenadering (perspectief) dat in kleine haalbare stapjes lokaal kan worden uitgewerkt
en toegepast (praktisch).
• Wat is hiervoor nodig?
• Wat werkt?
• Wat brengt ons in beweging?
De onderwerpen zijn onder andere:
• ‘Rebuilt’: een model voor parochievernieuwing (o.a. in de Lucasparochie te Den Bosch),
• de leergemeenschap van Nederland Zoekt en
• de routeplanner voor de parochie van nu (parochie in het centrum van Leiden).
Tijd:
Locatie:

10.00-15.30 uur
Leerhuis Thomas a Kempis van de Gerardus Majellaparochie (Broerestaat 12) te Utrecht

De dag is bedoeld voor pastorale beroepskrachten en (kern)vrijwilligers uit alle bisdommen en bewegingen.
De organisatie van de dag is in handen van het Platform voor RK Evangelisatie in samenwerking met het
Katholiek Alpha Centrum en het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS).
-----

De Verborgen Tuin

Deze zomer deed de Lambertuskerk in Rotterdam mee aan het VerborgenTuinen-weekend. Ruim driehonderd tuinliefhebbers bezochten de pastorietuin.
Veel bezoekers waren aangenaam verrast dat er een tuin en een
begraafplaats ‘verstopt’ zaten achter de grote hekken. Als kers op de taart kon
men vanuit de tuin de koele kerk in wandelen. Het bijzondere plafond, de
kaarsen en de gewijde stilte maakten indruk op de bezoekers.
-----

Uw persoonlijke gedenksteen

In de H. Franciscusparochie Roelofarendsveen is het mogelijk ter herinnering
aan dierbaren, waarvan op de begraafplaats geen monument meer aanwezig
is, een gedenksteen te laten maken. Deze gedenksteen kan, in overleg,
worden voorzien van een tekst/afbeelding. De steen wordt geplaatst in het
bestaande straatwerk bij het verzamelgraf.

