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Weg van barmhartigheid 
De Veertigdagentijd, voorbereiding op het feest 
van Pasen, wordt dit keer omlijst door een heel 
Jaar van Barmhartigheid. 

Paus Franciscus nodigt uit om open te staan 
voor Gods barmhartigheid in het sacrament 
van boete en verzoening (biecht), en hij roept 
op om ook zelf barmhartig te zijn in woord en 
daad. De paus wijst in dit kader heel speciaal op 
de werken van barmhartigheid (cf Mt. 25).

Jaarlijks krijgt in de Veertigdagentijd de uit-
nodiging om barmhartigheid te vragen én 
barmhartigheid te geven bijzondere nadruk. 
In gebed wordt tot God gezegd: “Gij gunt uw 
gelovigen de vreugde om jaarlijks met een 
zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan, dit 
is een tijd van meer toeleg op het bidden, van 
grotere aandacht voor de naaste, een tijd van 
grotere trouw aan de sacramenten” (Prefatie 1 
Veertigdagentijd).

Paus Franciscus schreef bij de aankondiging van 
het Jaar van Barmhartigheid dat Jezus Christus 
het gezicht is van Gods barmhartigheid. 

Ik hoop dat we in het licht van Zijn evangelie ons 
in geweten durven afvragen: heeft Christus’ getui-
genis van liefde daadwerkelijk ingang gevonden 
in ons hart en in ons handelen (cf. 1 Kor. 1, 5-6)? 

+ Johannes van den hende 
Bisschop van RotteRdam

Cantorij presenteert cd met muziek voor Veertigdagentijd
Mgr. Van den Hende ontving tegen het einde van 2015 het eerste exemplaar van de nieuwe cd van de 
Laurentius en Elisabeth Cantorij. Dit gebeurde tijdens een feestelijk concert in de Rotterdamse kathedraal. 
De muziek op de cd is volgens de cantorij met grote zorg uitgekozen. Zo wil de cantorij graag minder bekende 
kerkmuziek verspreiden; een ambitie die op de cd tot uitdrukking komt. Luister maar naar de twee muziekstuk-
ken voor de Veertigdagen- en de Passietijd. 
“De laatste Zeven Woorden van Christus aan het Kruis” (op Latijnse tekst) van Théodore Dubois en het Stabat 
Mater van Josef Gabriel Rheinberger, het zijn beide stukken die het verdienen om uitgevoerd en gehoord te 
worden. Het zijn werken die een intense beleving bieden van het Passieverhaal, vanuit verschillende perspec-
tieven. 
De cd is de derde in rij van de Cantorij. Eerder verschenen een cd met de Messe Sollenelle van de Franse 
componist Louis Vierne en een promotie-cd bij de liedbundel “Gezangen voor Liturgie”. 

Jubileum 
De Cantorij heeft de cd uitgebracht als een laatste activiteit in het programma van haar 25-jarig jubileum 
(2014). Dirigent Marc Schaap, organist Aart de Kort, zangpedagoog Adrian Fernandes en de overige leden van 
de Cantorij hebben zich zeer ingespannen om tot dit bijzondere resultaat te komen. De cd is voor € 15,- te 
koop. Bestellen kan via T: 06 - 3614 5694 of via E: m.schaap@bisdomrotterdam.nl. 
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Kostersbijeenkomsten

Vanuit hun geloof vervullen 
de kosters in onze geloofsge-
meenschappen een belang-
rijke taak in het verzorgen 
van de liturgie op weg naar 
Pasen. Voor hen worden 
daarom twee bijeenkomsten 
georganiseerd, speciaal over 
hun rol rondom de vieringen 
van Palmzondag en het 
Paastriduüm. We hopen dat 
vele kosters de weg naar de 
bijeenkomst op 7 maart in 
Delft of op 10 maart in 
Bodegraven zullen weten te 
vinden. Meer info via www.
bisdomrotterdam.nl
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GEKNIPT

‘God zoekt ouder’
Rotterdamse parochies hebben de afgelopen tijd 
nagedacht over de bezinning van katholieke jonge 
ouders. ‘God, hoe doe je dat opvoeden van je kin-
deren? En ook nog wel katholiek?’, zo staat er te 
lezen in het Maria Magdalena Magazine. Een onder-
werp dat de moeite waard is om met andere 
ouders over te praten, zo is het idee. Ouders wor-
den daarom uitgenodigd in het gebouw van de 
Emmaüsgangers. Om te praten en te kijken naar de 
mogelijkheden elkaar te ondersteunen. Een mailtje 
naar ton.halin@hetnet.nl brengt de zaken verder.

Tijdcollecte
De voormalige parochie Heilige Maria Koningin in 
de Krimpenerwaard, sinds heel kort deel van de 
Christoffelparochie, houdt een Tijdcollecte. Daarin 
wordt gevraagd om een dag of dagdeel vrijwilligers-
werk te doen voor een diaconaal of ander goed 

doel. ‘Het geven van tijd vraagt een andere inzet 
dan het geven van geld. Het laatste vraagt iets van 
onze portemonnee, terwijl het eerste iets van ons-
zelf vraagt’, zo staat te lezen in Kontaktblad De 
Bron. ‘Meedoen aan een tijdcollecte kan mensen in 
contact brengen met vormen van diaconaal vrijwilli-
gerswerk waarmee zij tot nu toe nog geen ervaring 
hebben.’ De Christoffelparochie wil in april de tijd-
collecte houden.

Nieuwe bestuurder
In Interkom, het parochieblad van de H. Machutus 
in Monster stelt Geraldine van der Knaap zich voor. 
Zij werd afgelopen jaar parochiebestuurder, met 
liturgie als portefeuille. Zij werd geboren in Poeldijk, 
studeerde rechten en werkte op de Haagse recht-
bank. ‘Ik ben getrouwd en moeder van twee zoons.’ 
Van der Knaap is verder raadslid in het Westland 
voor de VVD. ‘Zeer uitdagend en veelomvattend.’ 

En oh ja, ze is ook actief in de medezeggenschaps-
raad van basisschool De Zeester en als verkeers-
ouder. En binnen de parochie bij de kinderwoord-
dienstwerkgroep. ‘Graag wil ik mij nu middels het 
bestuurslidmaatschap enthousiast inzetten voor de 
parochiegemeenschap en zo mijn steentje bijdra-
gen aan deze mooie parochie.’

Snuffelmarkt
De parochiekern St. Paulus’ Bekering, nu behorend 
tot de Christoffelparochie, heeft in Capelle a/d 
IJssel een snuffelmarkt georganiseerd, met 
opbrengst voor de parochiële diaconie: 6050 flyers, 
dertig posters, twaalf bezorgers, vijf kranten die 
mee promootten, zes sterke sjouwers, 25 mensen 
die alles een plekje gaven en 72 mensen achter de 
kramen op 7 november. En hoe betaalde al die 
inzet zich uit? In een opbrengst van 5537 euro.

Werkbezoek bisschop aan zorgcentra in Gouda
Op 20 januari 2016 bezocht Mgr. 
Van den Hende twee zorgcentra van 
‘Zorgpartners’ in Gouda: Savelberg 
en De Hanepraij. De bisschop maakte 
kennis met de huidige ontwikkelin-
gen in de zorg en op welke manier 
de geestelijke verzorging binnen 
Zorgpartners aandacht en ruimte 
krijgt.

‘Mensen blijven langer thuis wonen’, 
vertelde directeur mw. Feenstra van 
Savelberg. Dat is merkbaar aan de 
mensen die in Savelberg komen 
wonen. Ook is het merkbaar in de 
buurt. Savelberg probeert goede 
buren te zijn, mensen zijn welkom in 
het grand café en bijvoorbeeld bij de 
liturgische vieringen op zondag.

Het huis ademt een katholieke sfeer 
onder meer door de voorwerpen die 
verwijzen naar de katholieke geloofs-
overtuiging en de historische wortels. 
Er zijn goede contacten tussen de 
parochie en Savelberg. Het huis 
draagt de identiteit actief uit richting 
nieuwe medewerkers. In het huis her-
innert de jaarlijkse Savelbergdag aan 
de Heerlense priester die eind 19e 
eeuw de congregatie van de Kleine 
Zusters van de Heilige Joseph stichtte. 
Hij stond aan de wieg van veel ker-
kelijke inzet door religieuzen voor 
zieken en ouderen. Er zijn tientallen 
zorginstellingen in Nederland die op 
hem terug te leiden zijn.

De bisschop zegende in aanwezigheid 
van de bewoners en hun verzorgers 
de ruimtes van twee verdiepingen die 
werden vernieuwd en recent weer in 
gebruik werden genomen. Daarbij 
zong het Savelbergkoor het ‘Ave 
Maria’ van pater Haagh cssr.

De Hanepraij
In De Hanepraij - elders in Gouda - 
sprak directeur Van IJsseldijk met de 
bisschop over de transitie in de zorg. 
De Hanepreij legt zich meer en meer 
toe op intensieve verpleegvoorziening. 
Vragen van leven en dood dringen 
zich op in de dagelijkse praktijk. 
De directeur sprak daarom over het 
belang van geestelijke verzorging voor 
bewoners en ook medewerkers. In De 
Hanepraij maken 45 vrijwilligers de 
liturgische vieringen op zondag mee 
mogelijk.

Mgr. Van den Hende: “De huizen 
stellen de bewoners als mens cen-
traal. De zorg die geboden wordt, 
getuigt van gevoel voor mense-
lijke maat. De gemeenschap van 
bewoners en hun verzorgers vormt 
in zekere zin een soort van mini 
maatschappij, gekenmerkt door 
commitment en de christelijke 
deugd van naastenliefde.”

‘Wanneer mensen in de samenleving 
zich oprecht verbinden met mensen 
die vanwege hun kwetsbare situatie 
specifieke zorg en aandacht nodig 
hebben, dan wint de maatschappij aan 
menselijkheid en realiteitszin.’ […] 
‘We zijn geroepen om in de Naam van 
Jezus (gezicht van Gods barmhartig-
heid) als Kerk een netwerk van liefde 
te zijn en te bouwen aan een bescha-
ving van liefde. Zorg en bewogenheid 

met oog voor de mens als persoon 
maakt deel uit van deze waarachtige 
beschaving van liefde.”

Zie ook www.bisdomrotterdam.nl

daphne van Roosendaal

Bisschop Van den Hende: “Een mens is 
niet louter een object van medische zorg, 
maar een persoon met een gezicht en 
een naam, geschapen naar Gods beeld.”
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Impulsdag:  
De eenzaamheid verbreken
Ruim tachtig mensen kwamen op zaterdag 16 januari naar de Impulsdag “De 
eenzaamheid verbreken” in de Delftse Adelbertkerk. Bij de opening plaatste 
Mgr. J. van den Hende deze dag in het kader van het diocesane Laurentiusjaar 
en het wereldwijde Heilig Jaar van de Barmhartigheid. ‘In het licht van het 
evangelie, geloven wij dat iedere mens gemaakt is naar Gods beeld en gelijke-
nis. Deze mensvisie houdt in dat geen mens bedoeld is om zonder relaties en 
betrekkingen te leven. De mens is een sociaal wezen, in verbondenheid met 
God en met medemensen. Eenzaamheid staat daar haaks op’, aldus de bis-
schop.

De deelnemers konden op deze 
Impulsdag kennis maken met vier 
projecten uit het eigen bisdom, 
alle gericht op de bestrijding van 
eenzaamheid. Deze projecten 
waren eerder voorgedragen voor 
de categorie “eenzaamheidsbe-
strijding” van de Diaconieprijs 
“Brood en rozen”. 
Twee projecten spelen zich af 
in een stedelijke context: de 
bezoekgroep Sint-Jacobsstaf van 
de parochiekern H. Jacobus de 
Meerdere in Den Haag en het 
oecumenische inloophuis De 
Jessehof in Delft. De twee andere 
projecten zijn ontwikkeld in een 
plattelandsparochie en richten 
zich vooral op mensen, die een 
partner of kind hebben verloren. 
De werkgroep “Leven met 
verlies” van de parochiekern 
St. Franciscus van Assisië in 
Oudewater organiseert lot-
genotenbijeenkomsten en 
ontmoetingen, na de maande-
lijkse viering in de kapel van het 
kerkhof. De eetclub Sam-Sam 
in de Alblasserwaard-West komt 
een keer per zes weken op een 
zondagmiddag bijeen om samen 
te genieten van een drie-gangen-
maaltijd, die de deelnemers zelf 
hebben klaargemaakt. De naam 

is voorgesteld door een van de 
deelnemers: “Samen eten, samen 
delen”.

Betekenisvolle relaties
Spreker op de Impulsdag Theo 
Schepens, godsdienstsocioloog: 
‘Eenzaamheid kun je zien als een 
gemis aan betekenisvolle relaties. 
Onderzoekers hebben een schaal 
ontwikkeld om aan de hand van elf 
vragen de mate van eenzaamheid 
te bepalen. Dan blijkt dat acht 
procent van de bevolking ernstig 
eenzaam is. Omgerekend zijn dat 
1,2 miljoen mensen. Risicogroepen 
zijn bijvoorbeeld ouderen van 
boven de 75 jaar, weduwen en 

weduwnaars, gescheiden mensen 
en mensen van niet-westerse her-
komst. Tegelijk plaatste hij een 
relativering bij deze cijfers: ouderen 
lopen percentueel de hoogste kans, 
maar in absolute cijfers zijn meer 
jongeren eenzaam. 
Schepens noemde drie mogelijke 
wegen om eenzaamheid te bestrij-
den. Allereerst kun je er voor 
zorgen dat er een netwerk rond 
mensen in stand blijft, of zelfs 
hersteld wordt. De vier projecten 
zijn daarvan voorbeelden. ‘Daarbij 
zou je kunnen proberen de ver-
wachtingen aan te passen aan de 
werkelijkheid: wat is reëel om aan 
contacten te verwachten? En je 
zou kunnen leren om met de situ-
atie van eenzaamheid om te gaan.’
Schepens mist in allerlei 
Nederlandse onderzoeken de 
rol van godsdienst bij eenzaam-
heid. Amerikaanse onderzoeken 
laten zien, dat hoe hoger het 
kerkbezoek is, hoe minder de 
eenzaamheid. Godsdienst ver-
bindt mensen. Niet alleen sociaal, 
maar ook geestelijk (relatie met 
God) of zoals paus Benedictus 
XVI eens zei: ‘Wie bidt is niet 
alleen.’

Jan maasen

Met nieuwe ogen zien
In de Veertigdagentijd kijken we vooruit naar de Goede Week en 
Pasen. Het Jaar van de Barmhartigheid nodigt ons uit om met nieu-
we ogen te kijken, met “barmhartige ogen” zoals we in het Salve 
Regina over Maria zingen. Durven we kijken naar hen die we anders 
wat uit het oog verloren hebben of van wie we bewust wegkijken? 
En kunnen we proberen met nieuwe ogen naar de Barmhartige zelf 
te kijken, naar Christus?

In onze huizen hangt een kruisbeeld en in de kerken kunnen we er 
niet aan voorbij kijken. Als we dat toch proberen, zien we op de 
zijmuren de kruiswegstaties. Maar wanneer hebben we voor het 
laatst rustig naar zo’n afbeelding van Jezus aan het kruis gekeken? 
Op vakantie of bedevaart in die buitenlandse kerk? Als we nu toch 
weer eens aandachtig kijken, kan er van alles door ons heen gaan: 
afschuw over het lijden dat mensen elkaar aandoen; vragen waarom 
de Heer zó moest sterven; moeite om te kunnen vatten wat dit met 
Gods liefde te maken heeft.

Paus Franciscus schrijft: “De liefde wordt zichtbaar en tastbaar gemaakt in heel het leven van 
Jezus. Zijn persoon is niets anders dan liefde, een liefde die zich geeft om niet.” (Misericordiae 
vultus, nr.8) Jezus is God de Zoon en Hij geeft zijn leven voor ons aan het kruis. Daarom is het 
kruisbeeld altijd uitdrukking van Gods barmhartige liefde. Veertig dagen, in zekere zin een heel 
jaar, geeft de Kerk ons om met nieuwe ogen te leren kijken: naar elkaar en naar de Gekruisigde.
 JeRoen smith pR.

Verdieping

Parochies op weg 
naar Pasen
Over enkele weken is het Pasen. Op 27 en 
28 maart worden in tal van parochies bijzon-
dere én reguliere vieringen gehouden. Ook in 
de weken in aanloop naar het Hoogfeest 
worden tal van activiteiten georganiseerd. 
Een impressie.

De parochie Pax Christi bestaat uit vier 
geloofsgemeenschappen: St. Franciscus in 
Oudewater, de H. Bonaventura in Woerden, 
O.L.V. Geboorte in Meije-Zegveld en de H. 
Hippolytus in Kamerik. Pastoor Huub Spaan 
vertelt desgevraagd: ‘Op 21 februari was er in 
geloofsgemeenschap Meije-Zegveld een jaar-
lijkse gezinsviering, in aanloop naar de 
Paasdagen. Na afloop van deze familieviering 
werden er spellen uitgezet en werd er geknut-
seld door de jeugd. In de veertig dagen voor 
Pasen organiseren we onze eigen 
Pelgrimstocht, bij wijze van boetetocht: zes 
dagen per week maken we in een van de 
gemeenten gezamenlijk een wandeling, waarna 
we aansluitend gezamenlijk ontbijten. De pas-
toor leest dan voor uit het evangelie van de 
dag, en steekt een kaars aan. Daar komen 
soms wel honderd geïnteresseerden op af. In 
het Paasweekend zelf, op 27 maart, is er in 
O.L.V. Geboorte in Meije-Zegveld een plechtige 
hoogmis, in de H. Bonaventura in Woerden ver-
zorgt het grote koor Jubilate Deo de zang bij 
de viering en in de St. Franciscus in Oudewater 
staat een gezinsviering gepland. Het Paasfeest 
leeft sterk in onze gemeenschap!’

De Maria Sterre der Zee-parochie is gevestigd 
in de Hofstad. Sylvia Maenhout is betrokken bij 
deze parochie: ‘Het begint in onze parochie met 
Palmzondag, of Palmpasen, de laatste zondag 
van de vastenperiode. De communicanten van 
onze parochie maken dan een palmpaasstok, 
en geven deze aan de bewoners van verpleegte-
huis Oostduin, hier in de buurt. Andere commu-
nicanten bezoeken enkele oudere parochianen, 
die soms de negentig al zijn gepasseerd. 
Palmpasen is de voorbereiding op de lijdens-
week en wij vinden dat we voor de kinderen in 
de parochie iets van betekenis moeten doen. 
Voor de kinderen is het bezoeken van écht oude 
mensen vaak heel indrukwekkend. Op Goede 
Vrijdag leveren de kinderen dan hun vasten-
doosjes in, en op eerste paasdag versieren we 
de paaskaars. Ook hebben we een kinderwoord-
dienst tijdens viering. In onze parochie ligt de 
nadruk sterk op de jeugd.’

De federatie Heilige Maria Magdalena is een 
samenwerkingsverband van diverse parochies, 
in Rotterdam-Zuid, in Barendrecht en Ridderkerk. 
In aanloop naar Pasen organiseert men geza-
menlijk en op dagelijkse basis diverse activitei-
ten. Ton Halin is pastoraal werker binnen dit 
parochieel samenwerkingsverband: ‘Ook onze 
parochies organiseren veel in de weken voor 
Pasen. Zo staat er een soberheidsmaaltijd op 
het programma, waarbij telkens een kaars wordt 
doorgeven. Daarnaast zijn er de paasvieringen 
zelf, ziekenzalvingen, solidariteitsmaaltijden en 
ook bij ons een voettocht. Voor de jeugd organi-
seren de Emmausgangers in IJsselmonde maan-
delijks een Tour of Faith, een eucharistieviering 
waarbij veel aandacht voor muziek is. Op Palm-
zondag zal de bisschop celebrant zijn. En deze 
is natuurlijk veel uitgebreider dan doorgaans het 
geval is. De dienst begint om twaalf uur en 
wordt aangevuld met diverse workshops rond 
het thema Pasen. De viering wordt afgesloten 
met een gezamenlijke maaltijd.’

JeRoen stam
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Pelgrimstocht Vastenactie in 
Nieuwe Waterweggebied
Pelgrimeren is bidden met je voeten. Die ervaring 
ligt ook ten grondslag aan de Pelgrimstocht van de 
Vastenactie. Voor de zesde keer organiseert de lan-
delijke Vastenactie deze driedaagse activiteit, een 
mengeling van spirituele wandeltocht en sponsor-
loop voor het goede doel. Op uitnodiging van de 
regionale MOV-ZWO-groep Schiedam-Vlaardingen-
Maassluis vindt de Pelgrimstocht 2016 plaats in het 
Nieuwe Waterweggebied en wel van donderdag 17 
tot en met zaterdag 19 maart. 

Het is voor het eerst, dat deze activiteit in het 
bisdom Rotterdam wordt gehouden. ‘Kun je wel 
pelgrimeren in zo’n verstedelijkt en geïndustriali-
seerd gebied als de Nieuwe Waterweg?’ ‘Echt wel,’ 
is daarop het antwoord van initiatiefnemer Han 
Raeijmaekers. “We hebben drie routes uitgezet, die 
de deelnemers langs mooie en inspirerende plekken 
voeren. Zelfs eigen parochianen zullen nog verras-
sende ontdekkingen doen. Elke dag stoppen we 
onderweg op een aantal plaatsen voor een moment 
van bezinning of nadere informatie. Dat kan een 
kerk zijn of diaconaal centrum, maar ook een uit-
zichtpunt of bezoekerscentrum. Bij het bepalen van 
de routes en de halteplaatsen hebben we ons laten 
leiden door het thema van de Vastenactie (Water, 
bron van alle leven), de pelgrimage van gerechtig-
heid en vrede (Wereldraad van Kerken) en lokale 
bijzonderheden.”
Elke dag wordt een tocht van 20 kilometer gelopen. 
Het begin- en eindpunt ligt vlakbij een NS-station 
aan de Hoekse Lijn. Donderdag 17 maart is dat 
Vlaardingen Centrum, vrijdag 18 maart Maassluis-
West en zaterdag 19 maart Schiedam Nieuwland. 
De Pelgrimstocht start om 9.30 uur. De deelnemers 

komen rond 17.00 uur aan bij het eindpunt. Na de 
avondmaaltijd vindt er nog een inhoudelijk pro-
gramma plaats tot ongeveer 21.00 uur.

Oecumenisch karakter
In het Nieuwe Waterweggebied werken MOV- 
en ZWO-groepen al jarenlang nauw samen. De 
Pelgrimstocht heeft dit jaar dan ook een sterk oecu-
menisch karakter. Parochie en PKN-gemeenten zijn 
samen gastheer voor de pelgrims. Op donderdag 
loopt ds. Karin van den Broeke, preses van de PKN, 
een dag mee als pelgrim, op zaterdag Mgr. J. van 
den Hende.

Sponsoring
De Pelgrimstocht is bedoeld als sponsortocht voor 
Vastenactie. De opbrengsten gaan naar het lande-
lijke Vastenactieproject van Socadido in Oeganda.

Kosten
Deelname aan de Pelgrimstocht kost € 10,- per dag. 
Lunch en warme maaltijd ook € 10,- per dag.
Informatie en aanmelden kan via www.vastenactie.
nl/pelgrimstocht 
Deelnemers die drie dagen deelnemen, kunnen 
geheel kosteloos bij gastgezinnen verblijven van 
woensdag 16 tot en met zondag 20 maart 2016. 
Als mensen liever in een hotel logeren, kunnen 
Vastenactie-pelgrims tegen gereduceerde tarieven 
een kamer boeken. Maar iedereen kan meelopen, 
ook één dag. Wat zou het aardig zijn, als elke paro-
chie uit ons bisdom minstens één dag met een 
delegatie meedoet.

Jan maasen

Vastenactie 
helpt

in
Oeganda

Even minderen voor een ander

Langdurige droogte gevolgd door overvloedige 
regenval, laat de oogsten in Noord-oost Oeganda 
mislukken. Mensen lijden daardoor honger.
Boer Gabriel leerde nieuwe landbouw- en irrigatie-
technieken. Zijn gezin heeft nu voldoende te eten.
 
Help mee, zodat we meer boeren  
op weg kunnen helpen!

Meer weten? 
Kijk naar de film over Gabriel en de andere  
boeren in het Katakwidistrict op onze website:
www.vastenactie.nl/projecten/oeganda

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850
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Bedankt voor uw deelname! 
Ruim 3.500 kerken en kloosters hebben 
zich inmiddels aangesloten bij het 
inkoopcollecti ef  Energie voor Kerken. 
Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in. 

Het collecti ef Energie voor Kerken is een initi ati ef 
van CIO-K in samenwerking met 
energie adviesbureau Hellemans Consultancy.

Greenchoice is voor 
2015-2016 opnieuw gekozen als 
onze energieleverancier. Met 
Greenchoice kiest u niet alleen 
voor groen, maar ook voor een 
goede service. Greenchoice is 
namelijk uitgeroepen tot klant-
vriendelijkste energieleverancier!

Ook interesse? 
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
Kijk voor meer informati e op  
www.energievoorkerken.nl of neem contact op 
met Sonja Boer van Hellemans Consultancy.
 030 767 01 21
 boer@hellemansconsultancy.nl

Uw voordelen:
• Scherpe groene energie 

tarieven
• Uitstekende 

contractvoorwaarden
• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service

Gelegen in een bosrijke omgeving.
Uniek om ’n week of enkele dagen 
voor rust en ontspanning te vertoe-
ven. Denkt u bij uw plannen voor va-
kantie met uw man, vrouw, kennis of 
vrienden aan het Pelgrimshuis in de H. 
Landstichting te Groesbeek bij Nijme-
gen en Berg en Dal.
Het huis biedt een rustgevende sfeer. 
Met eigen kapel en gelegenheid de 
gebedstijden mee te doen. En wat 
ook niet onbelangrijk is: het voorziet 
in een goede keuken. Er is van alles te 
doen, o.a. een bezoek aan Orientalis  
en het Afrikamuseum, wandelen en 
fi etsen (prachtige routes), Natuurre-
servaat de Ooyse Polder, etc.

Pelgrimshuis
Casa Nova

3 overnachtingen vol pension € 120,-- p.p.
Bewaar deze advertentie eventueel voor latere mogelijkheid.
Voor inlichtingen of reserveringen: 024 - 322 14 25

www.pelgrimshuiscasanova.nl

Rijksmonument:
in 2010 gerestaureerd en gerenoveerd.
Past. Rabouplein 5,
6564 BP H.Landstichting.
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Vastenactie voor Oeganda
Het landelijke project van de Vastenactie 
brengt ons dit jaar naar het Katakwi-district in 
het noordoosten van Oeganda. Daar is 
Socadido actief, de ontwikkelingsorganisatie 
van het bisdom Soroti. De bevolking van jet 
Katakwi-district heeft in het recente verleden 
zwaar te lijden gehad onder de terreur van het 
schrikbewind ‘Leger van de Heer’ en van de 
rooftochten van een inheemse nomadenstam, 
de Karomojong.
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60 jaar bisdom Rotterdam 

Feestelijke jubileumviering in volle kathedraal
Zaterdag 6 februari vierde het 
bisdom Rotterdam in aanwezigheid 
van zo’n 700 mensen het 60-jarig 
bestaan in de HH. Laurentius en 
Elisabeth Kathedraal met een plech-
tige eucharistieviering. Ruim 50 
priesters concelebreerden. Mgr. Van 
den Hende was hoofdcelebrant in 
de viering. Mgr. Van Luyn concele-
breerde evenals kardinaal Simonis. 
Mgr. Bär was aanwezig in de viering. 
Mgr. Jansen, de eerste bisschop van 
Rotterdam, overleed in 1983.
Vicaris Verbakel heette alle aanwezi-
gen welkom en richtte een bijzonder 
woord van welkom aan de vertegen-
woordigers van de overheid: de heer 
Smit, Commissaris van de Koning van 
de provincie Zuid-Holland, burge-
meester Aboutaleb, minister Van der 
Steur namens het kabinet en de heer 
Franssen van de Raad van State.

Homilie
Mgr. Van den Hende memoreerde 
in zijn homilie dat het bisdom het 
jubileum viert in het Heilig Jaar van 
de Barmhartigheid: ‘Barmhartigheid 
betekent aan de ene kant dat we 
blijven vertrouwen op Gods liefde en 
Hem toelaten in ons hart, dat we in 
het sacrament van de biecht vragen 
om vergeving voor wat niet goed is, 
voor wat zonde is. Aan de andere kant 
betekent het dat we barmhartigheid tot 
opdracht van ons leven maken en laten 
zien in onze dienst aan de naaste, in 
daden van barmhartigheid, in werken 
van barmhartigheid’ (Matteüs 25).
“Jezus identificeert zich met de mensen 
in nood: je hebt Mij geholpen als je 
een mens in nood tegemoet treedt,” 
benadrukte de bisschop. Hij typeerde 
het bisdom als een ‘netwerk van liefde’ 
met als opdracht om te bouwen aan 
een beschaving van liefde in de wereld. 

Daarbij ging hij in op de patroonheili-
gen van het bisdom en de kathedraal, 
de heilige diaken Laurentius en de 
heilige Elisabeth. Ook noemde de 
bisschop de zalige moeder Teresa van 
wie een beeld in de kathedraal staat en 
zusters actief zijn in de stad Rotterdam.
[…]

‘Wat zouden we nog meer kunnen 
doen in liefde en barmhartigheid? 
Onder verwijzing naar de tweede lezing 
uit de brief van de apostel Paulus aan 
de christenen van Korinthe: “Het is een 

goed moment, zestig jaar bisdom, om 
ons af te vragen: is het getuigenis van 
Christus, is zijn liefde voldoende in ons 
hart neergedaald? En dan moeten we 
zeggen -en dan antwoord ik gemaks-
halve voor ons allemaal- dat zou beter 
kunnen. [..] Mogen we dit jubileum 
vandaag vieren in het besef dat Gods 
barmhartigheid ons begeleidt, en 
mogen we de opdracht aanvaarden van 
de dienst van ontferming en barmhar-
tigheid. Daar hebben we onze handen 
aan vol, maar dat kan pas als ons hart 
ervan vervuld is.”

De opbrengst van de collecte  
(ad € 3097) gaat naar Caritas Syrië 
ten behoeve van de inwoners van 
Aleppo, die te lijden hebben onder 
oorlogsgeweld.

De Kathedrale Laurentius en Elisabeth 
Cantorij zong met Jeudkoor Semper 
Vivat uit Dordrecht de Laurentiusmis, 
gecomponeerd door Aart de Kort, 
organist van de kathedraal. 
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Acht weken in Hendrik Ido Ambacht

Een overweldigend warm verblijf
Margreeth Vermeulen is een 
actieve vrijwilliger in de paro-
chie van de Heilige Theresia van 
Ávila. Zo maakt zij deel uit van 
de pastoraatsgroep op de locatie 
H. Nicolaaskerk in Hendrik Ido 
Ambacht. Ze heeft daarin de porte-
feuille Diaconie onder haar hoede. 
Afgelopen najaar is er gedurende 
twee maanden in een voormalige 
gymzaal in Hendrik Ido Ambacht 
aan een groep van 23 vluchtelingen 
noodopvang verleend. Margreet 
Vermeulen stak een hand toe bij de 
opvang van deze mensen. 

In de gymzaal waar de vluchtelin-
gen werden opgevangen, ontmoette 
Vermeulen mensen afkomstig uit 
Syrië, Irak, Oekraïne en Afghanistan. 
Onder de 23 vluchtelingen waren 
zes mensen katholiek. ‘’s Zondags 
heb ik deze mensen opgehaald voor 
de mis. Dat was een kleine moeite, 
het is zo’n vijf minuten lopen naar 
de kerk, maar ik begreep wel dat de 
mensen het fijn vonden om over de 
eerste drempel heen geholpen te 
worden. Na die eerste keer, kwamen 

de mensen uit eigen 
beweging naar de 
kerk.’

Dokter
In de nabije omgeving 
is eerder een asielzoe-
kerscentrum geweest. 
Daar gaf Vermeulen les 
in de Nederlandse taal. 
Veel mensen die vrij-
williger waren geweest 
bij het AZC, gaven zich 
op om gedurende de 
noodopvang van de vluchtelingen te 
assisteren. Zo’n honderdvijftig mensen 
meldden zich aan. Er werd een praatje 
gemaakt met de mensen, met hulp 
van een tolk die Engels sprak, koffie 
geschonken, hand-en-spandiensten 
verricht – zo begeleidde een vrijwilli-
ger iemand naar de dokter – en met 
de kinderen werden spelletjes gedaan. 
Na acht weken vertrok de groep vluchte-
lingen naar Tilburg. Burgemeester Jan 
Heijkoop bedankt op de website van de 
gemeente alle inwoners van het dorp. 
‘Ik wil alle inwoners hartelijk bedan-
ken voor de rustige, goede en gastvrije 
opvang van de vluchtelingen in de 
afgelopen acht weken. Ook het enorme 

aanbod van onder-
nemers, ambtenaren 
en vrijwilligers die 
hebben meegehol-
pen de vluchtelingen 
hier een warm ver-
blijf te bieden, was 
overweldigend.’
Vermeulen: 
‘Wanneer je naaste 
in nood is, zeker 
wanneer het zo 
dichtbij is, mag je 
je ogen niet sluiten. 
Want stel je je maar 
eens voor dat je zelf 
in een land bent 
aangekomen waar 
je niemand kent en 
helemaal vreemd 
bent. Het is onze 
opdracht als chris-
ten om, zeker als het 
vlak onder je ogen 
speelt, de mensen 
die het minder 
hebben getroffen, 
een helpende hand 
toe te steken en 
steun te bieden.’

Onlangs, het was vrijdagavond 15 januari, zag ik op 
het NOS Journaal beelden van de Israëlische kun-
stenares Deborah Ashoras. Zij vroeg volstrekt vreem-
den elkaar minutenlang in de ogen te kijken of te 
kussen. Arabieren, Joden, religieuzen en mensen die 
niets geloven. Deborah zei: “Ik wil iets anders dan 
geweld en haat laten zien.” En zo gebeurde het ook. 
Mensen keken elkaar in de ogen en kusten elkaar. 
Ik vond de beelden aangrijpend en ontroerend. Ze 
kwamen bij mij binnen en ik dacht: Zo kan het dus 
ook! Diezelfde ogen waaruit angst, hulpeloosheid en 
wanhoop spraken, krijgen dan – soms even – een 
uitdrukking van ontvankelijkheid en vertrouwen. 

Dagelijks worden wij allemaal geconfronteerd 
met verontrustend nieuws. Aanslagen, verwoes-
tende terreur, geweld, verkrachtingen. En dan is 
er behoefte aan mensen die door hun levens-
kwaliteit wijzen op hoe het anders kan. Mensen 
die ons samen-leven bewaren tegen destructie 
en ontbinding. Zo zei Paus Franciscus in januari 
bij zijn bezoek aan de Grote Synagoge in Rome: 
“Katholieken en Joden moeten samen werken 
aan een betere wereld.’’ En: ‘’Geloof en geweld 
zijn onverenigbaar’’. Paus Franciscus kreeg 
applaus, terecht!

In dit Jaar van de Barmhartigheid gaan wij de 
Veertigdagentijd in en we bereiden ons voor op 
het hoogfeest van Pasen. Ik wil deze tijd bewust 
beleven door gebed en concrete inzet, door 
trouw te zijn aan Christus’ Woord en zijn 
Sacramenten.  U toch ook? U en ik kunnen men-
sen zijn die door onze kwaliteit van leven laten 
zien ‘’hoe het anders kan’’. De Veertigdagentijd 
is daarvoor een uitgelezen kans! 

dolf langeRhuizen pR

COLUMN: Veertigdagentijd 2016

Tjeerd Visser is pastoor in Hendrik Ido Ambacht. Hij vindt het heel goed 
dat er vanuit de kerken ondersteuning aan vluchtelingen wordt geboden. 
‘Allereerst denk ik daarbij aan het Jaar van de Barmhartigheid dat paus 
Franciscus voor 2016 heeft afgekondigd. Ook moet ik denken aan de 
kerstbrief van de bisschoppen, waarin zij onder de aandacht brachten dat 
Jezus zelf ook een vluchteling is geweest. In de verhalen van vrijwilligers 
die zich inzetten voor de vluchtelingen – ook op televisie bijvoorbeeld – 
heeft het mij getroffen dat de grootste behoefte bij de vluchtelingen niet 
in het materiële lag, maar in een luisterend oor krijgen, aandacht en 
warmte.’

Vrijwilliger Ed van der Vaart: ‘Mensen vonden het fijn niet steeds nieuwe 
gezichten te zien, we hebben een kleine poule gemaakt met een roos-
ter; ik was meestal zondagmiddag aan de beurt. Onze taak bestond 
vooral uit het er zijn, luisteren naar de verhalen van mensen – ook bij-
voorbeeld over familie die ze hadden achtergelaten – soms in het 
Engels, soms met een tolk. Ook heb ik wel simpelweg een potje schaak 
gespeeld. In het dagelijks leven en als vrijwilliger in de parochie, ben ik 
al zo vaak bezig met regelen en organiseren. Dat ik nu iets kon beteke-
nen voor de ander door er eenvoudigweg te zijn, vond ik mooi.’

Chrismamis

Woensdag 23 maart 2016
Aanvang 19.30 uur

In de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal,  
Mathenesserlaan 307 te Rotterdam
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Jesus, remember me, when you 
come into your kingdom
Een geliefd Taizélied is ‘Jesus, remem-
ber me, when you come into your 
kingdom’. De hele tekst bestaat uit 
deze ene regel, die twee keer wordt 
gezongen. Dat is een kenmerk van de 
liederen uit Taizé: korte teksten, vaak 
rechtstreeks uit de Bijbel, die herha-
lend worden gezongen. Herhalend 
binnen het lied en het lied herhalend. 
In Taizé worden de liederen wel 20 
tot 30 keer achter elkaar gezongen. 
Het krijgt daardoor de kans je mee te 
nemen én binnen te komen in hoofd 
en hart. Je kunt als zanger meedoen, 
uitvoegen en weer invoegen. Als een 
voortdurend gebed continueert het 

lied doordat de vele, vele andere aan-
wezigen blijven zingen.

In de Veertigdagentijd is ‘Jesus, remem-
ber me’ een passend lied om te zingen. 
Ook in een viering in Nederland (30 
keer is dan wat veel, vijf keer is ook 
mooi). Het is de tekst die de man die in 
de volksmond ‘de goede moordenaar’ 
wordt genoemd, tegen Jezus zegt, na 
hun kruisiging. Hun kruisiging. Want 
het kruis van Jezus was een van de vele 
die werden opgericht. Kruisiging was 
een strafmaatregel, die eindigde in de 
dood. Jezus was niet de eerste, en niet 
de laatste die deze marteldood stierf. 

Op die zwarte dag omstreeks het jaar 
33 werden nog twee mannen geëxecu-
teerd, zo is te lezen in elk van de vier 
evangeliën. De een links, de ander 
rechts van Hem.
De ene gekruisigde misdadiger spot 
met Jezus, en daagt hem uit zichzelf te 
redden: ‘U bent toch de Messias? Red 
uzelf dan en ons erbij!’ (Lucas 23,39). 
De ander reageert: ’Heb je dan zelfs 
geen ontzag voor God nu je dezelfde 
straf ondergaat? Wij hebben onze straf 
verdiend en worden beloond naar 
onze daden. Maar die man heeft niets 
onwettigs gedaan.’ (vs 40) Vervolgens 
spreekt hij Jezus rechtstreeks aan, in 
een vraag die over het kruis heen reikt: 
‘Jezus, denk aan mij wanneer U in uw 
Koninkrijk komt’. Jezus antwoordt: ‘Ik 
verzeker je, nog vandaag zul je met mij 
in het paradijs zijn.’ (vs 42)
Wie het Taizé-lied zingt, stemt in met 

de woorden van de misdadiger die in 
zijn stervensuur een getuigenis aflegde 
door zijn vraag aan Jezus. De misdadi-
ger wist dat hij een zondaar was, en dat 
hij straf verdiende. In dat besef erkende 
hij dat Jezus niet was zoals hijzelf, dat 
deze ten onrechte werd geëxecuteerd, 
en dat Jezus via het kruis de weg naar 
zijn Koninkrijk zou gaan. Vanuit dat 
geloof in Gods Zoon vraagt de misda-
diger hem te gedenken. En Jezus geeft 
meer. Hij zegt toe dat de misdadiger 
nog diezelfde dag met hem in het para-
dijs zal zijn. De vraag van de misdadiger 
wordt zo tot een getuigenis. Sterker 
nog: als de opmerking van de andere 
misdadiger in letterlijke zin wordt 
opgevat, wordt ook deze tot een getui-
genis: U bent de Messias. 

Willien van WieRingen

Kruisweg op de R.K. Begraafplaats – 
Crematorium St. Laurentius

Op Goede Vrijdag als we het lijden en sterven van Jezus 
Christus herdenken, een bewijs van zijn liefde tot het uiterste 
toe, zal de Kruisweg plaatsvinden op de R.K. Begraafplaats - 
Crematorium St. Laurentius.

Vraag aan een Kaapverdiaan, een Afrikaan, een Filippino of aan 
een Nederlander: Hoe bid jij de Kruisweg? Wat zou dan het ant-
woord zijn? Op Goede Vrijdag geven we met elkaar antwoord op 
die vraag!

Tijdens de Kruisweg zal door iedere gemeenschap afwisselend 
een groot kruis gedragen worden om zo langs de 
Kruiswegstaties, die over de begraafplaats verspreid staan, te 
lopen. Op deze manier laten zien dat we met elkaar verbonden 
willen zijn in geloof en in leven. Iedere statie zal door een natio-
naliteit met zang, dans, stilte en gebed worden ingevuld. Verder 
kan iedereen een eigen kruisje van thuis meenemen. Na afloop 
van de Kruisweg zal pastoraal werker Rob Lijesen, op verzoek, 
de kruisjes zegenen.

Het bijzondere karakter van de begraafplaats, waar zovelen hun 
dierbaren te ruste hebben gelegd geeft een extra dimensie aan 
deze Kruisweg. Wilt u aan deze bijzondere Kruisweg deelnemen 
dan nodigen wij u op vrijdag 25 maart 2016 om 17.00 uur. Na 
afloop is er gelegenheid voor een samenkomst met koffie.

Nieuw videokanaal ‘Katholiek Leven’ 

De Nederlandse bisschoppen starten een videokanaal op YouTube. De 
naam van het videokanaal is Katholiek Leven. Op zondag 24 januari zijn 
de eerste filmpjes online gezet. Abonneren kan via YouTube en via 
Facebook. Op korte termijn wordt ook de bijbehorende website www.
katholiekleven.nl gelanceerd. Vanaf dat moment zullen wekelijks nieuwe 
items worden geplaatst, zowel filmpjes als foto’s.

De eerste video’s op YouTube laten zien met welke rubrieken Katholiek 
Leven zal starten: geloofsportretten in de serie ‘Ik Geloof’, items over de 
Bijbel in ‘De Boodschap’ en filmpjes over het Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid. In de loop van de tijd worden nog meer rubrieken toege-
voegd.

Namens de Bisschoppen conferentie laat kardinaal Eijk weten: ‘De 
Katholieke Kerk heeft de opdracht om Jezus Christus en zijn Evangelie 
aan de wereld te verkondigen. Dit doet zij op alle mogelijke manieren, in 
onze tijd ook via de nieuwe media. Mensen die in het christelijk geloof 
geïnteresseerd zijn, verlangen vooral een antwoord op de vraag: wat 
betekent het concreet voor mijn leven dat ik in Jezus geloof, hoop op de 
vrucht van zijn kruis en Hem navolg door God en medemens lief te heb-
ben? Door middel van het nieuwe videokanaal ‘Katholiek Leven’ wil de 
Katholieke Kerk in Nederland laten zien hoe we ons dagelijks leven vorm 
kunnen geven vanuit geloof, hoop en liefde.’

Zie ook www.bisdomrotterdam.nl
De video van het 60-jarig jubileum bisdom Rotterdam is te zien via www.
katholiekleven.nl of via YouTube www.youtube.com/c/katholieklevennl_
video en www.facebook.com/katholiekleven.nl

daphne van Roosendaal

Vastenactie 
helpt

in
Oeganda

Even minderen voor een ander

Langdurige droogte gevolgd door overvloedige 
regenval, laat de oogsten in Noord-oost Oeganda 
mislukken. Mensen lijden daardoor honger.
Boer Gabriel leerde nieuwe landbouw- en irrigatie-
technieken. Zijn gezin heeft nu voldoende te eten.
 
Help mee, zodat we meer boeren  
op weg kunnen helpen!

Meer weten? 
Kijk naar de film over Gabriel en de andere  
boeren in het Katakwidistrict op onze website:
www.vastenactie.nl/projecten/oeganda

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850
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Bedankt voor uw deelname! 
Ruim 3.500 kerken en kloosters hebben 
zich inmiddels aangesloten bij het 
inkoopcollecti ef  Energie voor Kerken. 
Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in. 

Het collecti ef Energie voor Kerken is een initi ati ef 
van CIO-K in samenwerking met 
energie adviesbureau Hellemans Consultancy.

Greenchoice is voor 
2015-2016 opnieuw gekozen als 
onze energieleverancier. Met 
Greenchoice kiest u niet alleen 
voor groen, maar ook voor een 
goede service. Greenchoice is 
namelijk uitgeroepen tot klant-
vriendelijkste energieleverancier!

Ook interesse? 
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
Kijk voor meer informati e op  
www.energievoorkerken.nl of neem contact op 
met Sonja Boer van Hellemans Consultancy.
 030 767 01 21
 boer@hellemansconsultancy.nl

Uw voordelen:
• Scherpe groene energie 

tarieven
• Uitstekende 

contractvoorwaarden
• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service

Gelegen in een bosrijke omgeving.
Uniek om ’n week of enkele dagen 
voor rust en ontspanning te vertoe-
ven. Denkt u bij uw plannen voor va-
kantie met uw man, vrouw, kennis of 
vrienden aan het Pelgrimshuis in de H. 
Landstichting te Groesbeek bij Nijme-
gen en Berg en Dal.
Het huis biedt een rustgevende sfeer. 
Met eigen kapel en gelegenheid de 
gebedstijden mee te doen. En wat 
ook niet onbelangrijk is: het voorziet 
in een goede keuken. Er is van alles te 
doen, o.a. een bezoek aan Orientalis  
en het Afrikamuseum, wandelen en 
fi etsen (prachtige routes), Natuurre-
servaat de Ooyse Polder, etc.

Pelgrimshuis
Casa Nova

3 overnachtingen vol pension € 120,-- p.p.
Bewaar deze advertentie eventueel voor latere mogelijkheid.
Voor inlichtingen of reserveringen: 024 - 322 14 25

www.pelgrimshuiscasanova.nl

Rijksmonument:
in 2010 gerestaureerd en gerenoveerd.
Past. Rabouplein 5,
6564 BP H.Landstichting.
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Sint Christoffelparochie wil uitnodigen 
Een nieuwe parochie kent het bis-
dom Rotterdam sinds 1 januari: Sint 
Christoffel. De parochie is ontstaan 
door een fusie van vier parochies, 
een vicariaat en een geloofsgemeen-
schap in en om het noordoosten van 
Rotterdam. Met deze stap rekent de 
parochie er op zijn boodschap krachti-
ger over te kunnen brengen aan stad 
en ommeland. Om dienstbaar te zijn.

St. Paulus’ Bekering in Capelle aan 
den IJssel, Sint Caecilia in Rotterdam-
Alexander, H. Maria Koningin in 
Krimpen aan den IJssel, de St. Joseph 
in Nieuwerkerk aan den IJssel, de 
Open Hof in Rotterdam Ommoord-
Zevenkamp en de geloofsgemeenschap 
Sint Jozef in Lekkerkerk, dat zijn de 
kerkelijke gemeenschappen die nu de 
Sint Christoffelparochie vormen. Al 
jaren werkten ze samen in een inter-
parochiële vereniging, de IPV. Met de 
nieuwe parochie worden de krachten 
nog meer gebundeld, zo schrijft het 
nieuwe parochieblad Draagkracht, 
waarvan bij wijze van introductie het 
nulnummer is uitgebracht.

Team
‘Het parochieblad “Draagkracht” is 
een van de eerste zichtbare nieuwe 

zaken in de parochie’, vertelt pastoor 
Huub Flohr. ‘Die kent een divers 
karakter, met een stedelijk en met een 
landelijk gedeelte; de parochie beslaat 
vier gemeenten. Op de verschillende 
locaties gebeurt veel. Maar we trekken 

nu samen op. Zo gaan we naast dit 
nieuwe parochieblad, de nieuwe 
website optuigen.’
Huub Flohr is part time benoemd 
voor de Sint Christoffelparochie. 
Daarnaast is hij al langer bisschoppe-
lijk vicaris voor de sociale leer van de 
Kerk. In de nieuwe parochie vormt hij 
samen met Hubert Berbeé (diaken), 
Rita Schoolenberg-Kolk (pastoraal 
werkster) en Wilbert Bekedam scj 
(priester) het pastoraal team. In het 
team krijgt pastoor Flohr als taakveld 
diaconie. Daarmee gaat hij graag aan 
de slag, eerst onderzoekend. ‘Op de 
verschillende locaties is de situatie 
steeds weer anders. Bij het onder-
zoeken staat de vraag voorop: wie 
zijn hier de meest kwetsbaren? Dat 
zouden ook best bijvoorbeeld jonge-
ren kunnen zijn. En vergeet niet: het 
diaconaal werk kan ook liggen in het 
aansporen van rijken om te delen; 
zich te engageren met de kwetsbaren.’

Blijde Boodschap
‘Belangrijk vind ik, als kerk present te 
zijn in deze gehumaniseerde samen-
leving. Om de Blijde Boodschap te 
verkondigen. Als geloofsgemeenschap 
moeten we aanwezig zijn en inspiratie 
en verbinding bieden. Vaak speel ik 
met allerlei ideeën. En daar heb je dan 
een visie bij nodig; een verlangen naar 
de toekomst toe. Als je iets doet omdat 
je het altijd zo gedaan hebt, ja dat is de 
dood in de pot. Het is belangrijk om 
open te staan voor het nieuwe.’
‘Activiteiten in een parochie zijn vaak 
lokaal gekleurd. Als die diversiteit aan 
activiteiten er is, prachtig! Een teken 
van vitaliteit.’

Multicultureel
‘Dan is er nog het multiculturele 
aspect. Kerkelijke presentie is vaak 
erg wit. Ik vind het belangrijk dat er 
ruimte is voor allerlei culturele ach-
tergronden. Vaak voelen mensen met 

Vastenactie 
helpt

in
Oeganda

Even minderen voor een ander

Langdurige droogte gevolgd door overvloedige 
regenval, laat de oogsten in Noord-oost Oeganda 
mislukken. Mensen lijden daardoor honger.
Boer Gabriel leerde nieuwe landbouw- en irrigatie-
technieken. Zijn gezin heeft nu voldoende te eten.
 
Help mee, zodat we meer boeren  
op weg kunnen helpen!

Meer weten? 
Kijk naar de film over Gabriel en de andere  
boeren in het Katakwidistrict op onze website:
www.vastenactie.nl/projecten/oeganda

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850

hellemans
E N E R G Y  C O N S U L T A N C Y

hellemans
E N E R G Y  C O N S U L T A N C Y

Voorbeeld uitvoering in zwart
Font: Neo Sans

Voorbeeld huisstijlkleuren in stappen van 10% raster

© 2009 Dadomoto

Blauw C100-M60 + groen C70-Y100
RGB:  blauw R0 G93  B168  groen R89 G171 B37
HTML: #005da8 + #59ab25

Font: Neo Sans

C100-M60 

C70-Y100

hellemans
E N E R G Y  C O N S U L T A N C Y

hellemans
E N E R G Y  C O N S U L T A N C Y

Voorbeeld uitvoering in zwart
Font: Neo Sans

Voorbeeld huisstijlkleuren in stappen van 10% raster

© 2009 Dadomoto

Blauw C100-M60 + groen C70-Y100
RGB:  blauw R0 G93  B168  groen R89 G171 B37
HTML: #005da8 + #59ab25

Font: Neo Sans

C100-M60 

C70-Y100

Bedankt voor uw deelname! 
Ruim 3.500 kerken en kloosters hebben 
zich inmiddels aangesloten bij het 
inkoopcollecti ef  Energie voor Kerken. 
Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in. 

Het collecti ef Energie voor Kerken is een initi ati ef 
van CIO-K in samenwerking met 
energie adviesbureau Hellemans Consultancy.

Greenchoice is voor 
2015-2016 opnieuw gekozen als 
onze energieleverancier. Met 
Greenchoice kiest u niet alleen 
voor groen, maar ook voor een 
goede service. Greenchoice is 
namelijk uitgeroepen tot klant-
vriendelijkste energieleverancier!

Ook interesse? 
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
Kijk voor meer informati e op  
www.energievoorkerken.nl of neem contact op 
met Sonja Boer van Hellemans Consultancy.
 030 767 01 21
 boer@hellemansconsultancy.nl

Uw voordelen:
• Scherpe groene energie 

tarieven
• Uitstekende 

contractvoorwaarden
• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service

Gelegen in een bosrijke omgeving.
Uniek om ’n week of enkele dagen 
voor rust en ontspanning te vertoe-
ven. Denkt u bij uw plannen voor va-
kantie met uw man, vrouw, kennis of 
vrienden aan het Pelgrimshuis in de H. 
Landstichting te Groesbeek bij Nijme-
gen en Berg en Dal.
Het huis biedt een rustgevende sfeer. 
Met eigen kapel en gelegenheid de 
gebedstijden mee te doen. En wat 
ook niet onbelangrijk is: het voorziet 
in een goede keuken. Er is van alles te 
doen, o.a. een bezoek aan Orientalis  
en het Afrikamuseum, wandelen en 
fi etsen (prachtige routes), Natuurre-
servaat de Ooyse Polder, etc.

Pelgrimshuis
Casa Nova

3 overnachtingen vol pension € 120,-- p.p.
Bewaar deze advertentie eventueel voor latere mogelijkheid.
Voor inlichtingen of reserveringen: 024 - 322 14 25

www.pelgrimshuiscasanova.nl

Rijksmonument:
in 2010 gerestaureerd en gerenoveerd.
Past. Rabouplein 5,
6564 BP H.Landstichting.
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Pastoraal werkster Rita Schoolenberg is content met de naam van 
de nieuwe parochie. ‘Het is zo’n mooi beeld, de Heilige Christoffel 
die het kind Jezus draagt. Ik hoop dat de verschillende parochieker-
nen voor elkaar en voor mensen ook dragend mogen zijn. Elkaar dra-
gen in moeilijke momenten, maar ook dragend zijn als uitdaging, nu 
we één parochie zijn geworden. Dat ons geloof en vertrouwen in God 
en in elkaar, dat ons mag laten doen.’

Diaken Hubert Berbée:
‘Voor de toekomst van de nieuwe parochie hoop ik dat het lukt om nog 
meer samen te werken. Kijk, ik heb de jongeren in mijn portefeuille en 
voor hen geldt, misschien nog wel sterker dan voor andere groepen, 
dat je massa nodig hebt. Eén jongere krijg ik niet mee naar de 
Wereldjongerendagen. Twee jongeren is al anders, en een groep jonge-
ren is een wereld van verschil. Als natuurkundige zeg ik: je hebt 
massa nodig om iets in beweging te houden. Massa die in beweging 
is, krijg je niet zo snel tot stilstand en wordt niet weggeblazen. Zo is 
het precies in de parochie: als we erin slagen om elkaar tegemoet te 
komen, ruimte te geven en open te staan voor iets nieuws, kunnen we 
krachten bundelen. En als we krachten bundelen, elkaar dragen zoals 
Sint-Christoffel droeg, krijgt het body en kun je activiteiten organiseren 
en zaken bewerkstelligen in de parochie die anders niet mogelijk zijn. 
Dat we dat voor elkaar gaan krijgen, ja dat hoop ik van harte.’

PA RO C H I E I N B E E L D
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een andere culturele achtergrond 
iets van “Ach wie ben ik, om…” Ik 
wil een ieder tonen dat hun inbreng 
gewaardeerd wordt. Dat kan in het 
koor zijn, of gaan om het opzetten van 
een activiteit. De Kerk is immers een 
afspiegeling van de samenleving.’
Tijdens de plechtige eucharistievie-
ring op 9 januari, de start van de Sint 
Christoffelparochie, zegende Mgr. 
Van den Hende de leden van het 
nieuwe parochiebestuur en het pas-
toraal team. De bisschop gaf aan de 
parochianen mee: ‘Bij samenvoeging 
van parochies worden aanduidingen 
als groter en kleiner al gauw louter 
organisatorische termen. Maar bij het 
samengaan van geloofsgemeenschap-
pen komt de Bijbelse betekenis van 
groter en kleiner - zoals Johannes de 
Doper in het evangelie van vandaag 
getuigt - op de eerste plaats. Zijn we 
als gelovige mensen in staat om ons 
van harte klein te maken en ons, mét 
onze gaven en talenten, in dienst te 
stellen van de Heer en van elkaar?’ De 
bisschop wenste de parochianen toe 
dat zij zich klein kunnen maken om 
dienstbaar te zijn aan het evangelie. 

Logisch
Frans Martens, voorheen voor-
zitter van het IPV-bestuur, vertelt 
over de aanloop naar de Sint 
Christoffelparochie: ‘De vijf gemeen-
schappen van de IPV deden al veel 
samen; de vormselvoorbereiding, 
catechumenen, de huwelijksvoorbe-
reidingen. Deze nieuwe parochie is 

dan ook een logische stap. Daarbij 
geldt: eenheid in verscheidenheid. De 
verschillende kerklocaties staan cen-
traal. In het verleden is veel tot stand 
gebracht op de locaties. Daar gaan we 
op voortbouwen.’
In relatief korte tijd is de nieuwe 
parochie er gekomen. ‘Daar mogen 
we best trots op zijn’, stelt Martens, 
nu weer parochiebestuurder. ‘Ook 
op onze diversiteit. De locaties in 
Krimpen en Lekkerkerk zijn wat lan-
delijker, het zijn de gemeenschappen 
die over het water liggen. Niet voor 
niets kwam de suggestie de parochie 
naar Sint Christoffel te noemen.’

Nieuwe kansen
Ton Thuis is de nieuwe vice-voor-
zitter van het parochiebestuur. 
Hij ziet nieuwe kansen, nu de Sint 
Christoffelparochie daar is: ‘Tot voor 
kort was het zo dat bestuursleden van 
de geloofsgemeenschappen ook vaak 
activiteiten uitvoerden. Nu er een 
overkoepelend bestuur is, kunnen 
de locaties zich weer richten op de 
kern van het kerk-zijn: vieren, leren 
en dienen. Het parochiebestuur is 
daarbij voorwaarden scheppend. 
Als bestuur willen we daarnaast 
vertrouwen meegeven aan de verschil-
lende locaties: Doe het maar! Neem 
initiatief!’
Ook biedt de nieuwe parochie kansen 
de diversiteit van de parochie naar 
buiten toe meer gezicht te geven, 
aldus Thuis. ‘Bijvoorbeeld door samen 
op te trekken in de publiciteit.’ Een 

sterke communicatie naar buiten toe, 
staat ook hoog op het verlanglijstje 
van pastoor Flohr: ‘Waar ik graag op 
in wil zetten is dat er goede publici-
teit wordt gegeven aan wat er in onze 
parochie gebeurt. Het maakt niet uit 
of het getwitterd wordt of in de lokale 

krant komt, mensen moeten weten wat 
er is. De informatie over wat er in de 
Kerk gebeurt, moet een uitnodigende 
waarde hebben.’ 

Jolanda de Wolf

Pater Wilbert Bekedam scj heeft onder meer het taakveld liturgie 
in zijn portefeuille. Ook zet hij zich in voor de oecumene. ‘Ik heb 
gemerkt dat de oecumene op bepaalde plekken in onze parochie 
echt leeft. Het zou mooi zijn wanneer we, voortgaand op wat er is, 
ook goede contacten opbouwen met mensen met andere religieuze 
overtuigingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld samenwerken voor met 
de asielzoekers die voor een klein jaar worden opgevangen in 
Krimpen.’

PA RO C H I E I N B E E L D
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De kapel van Vronesteyn heeft enkele glas-in-lood ramen gekregen. 
Eerder werd een raam van de Heer met Petrus en de andere leerlingen 
door bisschop Van den Hende gezegend. Bij gelegenheid van het Jaar 
van de Barmhartigheid is het tweede raam geplaatst. Dit toont de 
Schrifttekst van de overspelige vrouw (Joh. 8). Rector Broeders zegende 
dit raam enkele dagen voor Kerstmis.

Op het raam zien wij een vrouw die op heterdaad betrapt is en door de 
Schriftgeleerden en Farizeeën bij Jezus wordt gebracht met de vraag of 
zij haar straf verdient. 

Nadat Jezus in het zand geschreven heeft zegt Hij tot de omstanders: 
‘Zij die zonder zonde zijn, werpe de eerste steen’. Dan kijkt Hij ophoog 
naar de vrouw en zegt: ‘Heeft iemand u veroordeeld?’ ‘Niemand Heer’, 
zei de vrouw. ‘Ook Ik veroordeel u niet: ga heen en zondig van nu af 
niet meer’, was het antwoord van Jezus.

Kennismaken op Vronesteyn 
Zondag 13 maart vindt de jaarlijkse Oriëntatiedag plaats voor (jonge) mannen 
die belangstelling hebben voor het ambt van priester of diaken (gehuwd/onge-
huwd). Deelnemers aan deze dag zijn te gast op het Centrum voor Diaken- en 
Priesteropleiding Vronesteyn, waar zij zullen kennismaken met rector Walter 
Broeders. De deelnemers krijgen informatie over de opleiding en er is gelegen-
heid in gesprek te gaan met studenten. 

Priesteropleiding 
Een priester wil leven in navolging van Jezus Christus. Hij brengt God ter sprake 
in onze samenleving en deelt als voorganger van de geloofsgemeenschap het 
geloof met mensen. Hij verkondigt de bevrijdende boodschap van het evange-
lie en is bedienaar van de sacramenten, waarvan de eucharistie de kern vormt. 
Walter Broeders, rector van Vronesteyn: ‘De priester in deze tijd is de man die 
met zijn geloof in God, zijn passie voor de Kerk en zijn betrokkenheid op de 
medemens de liefde van God gestalte geeft.’

Diakenopleiding
Een diaken is een gewijde ambtsdrager, die zich naast pastorale en liturgische 
taken, met name richt op de zorg voor de kwetsbare mensen binnen de geloofs-
gemeenschap en in de samenleving. Het ambt van permanent diaken staat open 
voor gehuwde en ongehuwde mannen en mag zich de laatste jaren verheugen in 
een toenemende belangstelling. 
Rector Broeders: ‘God is met iedereen bezig. Sommige mensen roept Hij om 
priester of diaken te worden. De Oriëntatiedag is de gelegenheid om hierover te 
spreken met leden van de staf en met studenten.’
Tijdens de jaren van opleiding en vorming onderzoeken priester- en diakenstu-
denten met hulp van anderen in de Kerk of het inderdaad hun roeping is om 
priester of diaken te worden.

De Oriëntatiedag vindt plaats op zondag 13 maart van twee tot vijf op het 
Centrum Vronesteyn voor de Priester- en Diakenopleiding van het bisdom 
Rotterdam, Park Vronesteyn 14 in Voorburg. Het betreft een besloten bijeen-
komst. Aanmelding via: rector Walter Broeders, T: 070 - 387 38 04, 
E: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl.

Voor meer informatie over de roeping tot het priesterschap en diaconaat zie: 
‘Gesprek met rector Walter Broeders’, http://www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/
Pages/150130OriëntatiedagVronesteyn2015.aspx

Nieuws over 
Vronesteyn
Met ingang van 1 februari 2016 is de staf van de priesteropleiding 
van het bisdom Rotterdam uitgebreid. Naast rector Walter Broeders 
en spirituaal Michel Hagen bestaat de staf nu uit pastoor Rochus 
Franken als tweede spirituaal en mevrouw Liesbeth Stalmeier als stu-
diebegeleider.

Sinds het in 2013 terugtreden van spirituaal J. van Duijnhoven ofm, 
leefde de wens dat opnieuw een tweede priester als spirituaal aan de 
priesteropleiding van Vronesteyn zou worden verbonden. Een spiritu-
aal begeleidt de priesterstudenten in hun geestelijke vorming. De 
nieuwe spirituaal Rochus Franken blijft werkzaam als pastoor in de  
H. Willibrordusparochie (Lisse, Hillegom en De Zilk). 

Priesterstudenten studeren vanuit Vronesteyn aan verschillende 
instellingen (momenteel Utrecht, Bovendonk, Eichstätt). Daarom is 
een staflid (0.2 fte) gewenst dat vanuit Vronesteyn de individuele 
priesterstudenten in hun studie begeleidt en adviseert. De studiebe-
geleider zal naast studiebegeleiding ook contacten onderhouden met 
de verschillende instellingen waar de studenten hun studie volgen.

Studiebegeleider Liesbeth Stalmeijer is benoemd voor de priesterkan-
didaten en tevens de diakenkandidaten. Daarnaast blijft zij bisschop-
pelijk gedelegeerde voor het Katholiek onderwijs in het bisdom 
Rotterdam.

Heer, U kent mij, U doorgrondt mij (Psalm 139,1)

Als je Centrum Vronesteyn binnenkomt, valt je meteen het beeld van de 
Goede Herder op, dit beeld is midden in de hal geplaatst. Hij nodigt je uit 
om met Hem op pad te gaan en van daaruit jouw roeping te ontdekken en 
te onderzoeken.
Ikzelf weet me ook geroepen met Hem op weg te gaan en van daaruit mijn 
roeping te onderzoeken. Voor mij is roeping een proces, waarbij stapje 
voor stapje duidelijk wordt wat de Heer van je vraagt. Van kleins af aan 
ben ik al betrokken bij de Kerk en het geloof. Ik ben misdienaar geworden 
in de parochie en later ook lector. Ik voelde toen reeds een intense ver-
bondenheid in de Eucharistie, die verbondenheid is altijd gebleven.

Rond mijn 16e heb ik het H. Vormsel mogen ontvangen na een voorberei-
dingstraject van drie jaar. In die drie jaar kwam mij steeds duidelijker voor 
ogen te staan dat de Heer mij riep om mijn leven aan Hem te wijden. Alleen 
wist ik niet op welke manier. In gebed en in gesprekken kwam steeds dui-
delijker het priesterschap naar voren. Hierin werd ik bevestigd door parochi-

anen die plots zeiden: ‘priester worden is dat niet iets voor 
jou?’ Als ik achteraf terugkijk denk ik dat ik die roeping 
misschien ergens altijd wel gevoeld heb maar er toen pas 
woorden aan kon geven. 

En zo ben ik op mijn 17e theologie gaan studeren en 
op mijn 18e priesterstudent van Vronesteyn geworden. 

Ik merk dat ik gelukkig ben op de manier waarop ik 
nu leef en voel mij gesterkt in mijn roeping. Het 
lijkt me fantastisch op weg te gaan met de men-
sen, het Evangelie aan hen te verkondingen en 
daardoor instrument van Christus te mogen zijn. 

God heeft met ieder van ons een plan, iedereen 
heeft een roeping. Daarom voel ik me altijd bij-
zonder aangesproken door vers 1 uit Psalm 
139: ‘Heer, U kent mij, U doorgrondt mij’. De 
Heer geeft aan ieder van ons een roeping, een 

bestemming. Hij geeft ons talenten om die roe-
ping te vervullen die Hij met ons voorheeft.

naBoR langstRaat

Roepingen

Wil je meer weten? Neem contact op met rector Walter Broeders: 
070 – 3873804 of 06271140117 of via w.broeders@bisdomrotterdam.nl
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Klokgelui voor de Martelaren van Gorcum
Bijna klaar is de nieuwe klokkenstoel 
voor de Bedevaartskerk in Brielle. De 
constructie waaraan door vakmensen 
momenteel hard wordt gewerkt, gaat 
drie kerkklokken dragen. Deze komen 
van een kerk die aan de eredienst is 
onttrokken. ‘Het is een goede zaak dat 
er dan gezocht wordt naar mogelijk-
heden tot herbestemming’, legt pater 
L. van Ulden ofm uit. ‘Omdat de 
klokkenstoel - het frame waarin kerk-
klokken zijn ophangen - vermolmd 
bleek, was een nieuwe noodzakelijk.’ 

Pater Van Ulden woont in Voorhout 
en is regelmatig celebrant in de paro-
chie van Leiden. Hij geldt als kenner 
van kerkklokken: ‘Stijlkundig past dit 
klokkenstoelontwerp zeer goed bij 
de kloosterachtige kerk van Brielle. 
Dat type kerk heeft geen kerktoren. 
De klokken zullen dan ook een plek 
krijgen voor de Bedevaartskerk.’ 

De drie kerkklokken zijn tussen de 
vijftig en zeventig jaar oud. De groot-
ste klok, die de naam Maria draagt, 
is gegoten in 1946. De tweede klei-
nere klokken Paulus en Martinus, 
vernoemd naar paus Paulus VI en 
de eerste bisschop van Rotterdam, 
Martinus Jansen, zijn gegoten in de 
jaren 60. Op verzoek van Mgr. Van 
den Hende zullen deze klokken nu 
gaan luiden ter ere van de heilige 
Martelaren van Gorcum.

‘We zien met deze klokkentoren een 
uniek stukje vakmanschap, een samen-
werking van Koninklijke Eijsbouts, 
die de klokken onder handen neemt, 
Van der Geer-timmerfabriek die de 
klokkenstoel vervaardigt en H&B-
bouw die het project leidt en zorgt 
voor de noodzakelijke fundering’, 
vertelt Harry Bakker van H&B-bouw. 
Bijzonder aan de klokkenstoel is 
volgens hem vooral de vervaardigings-
techniek, met pen-en-gatverbindingen. 
Een bijna vergeten techniek. ‘Er 
komt geen schroef aan te pas, in de 
kieren zou water blijven staan. En 
het is allemaal handwerk. De balken 
kunnen eenvoudigweg niet onder de 
machine.’ 

Pater Van Ulden geeft hier toelich-
ting bij: ‘Het is belangrijk dat er geen 
speling in het framewerk zit, dat gaat 
niet goed tijdens het luiden. En de 
klokkenstoel sluit niet direct op de 
betonnen vloer aan, dan staat deze in 

het Nederlandse klimaat regelmatig in 
een plasje water en dat gaat rotten.’
De mannen die werken aan de 
klokkenstoel zijn zichtbaar trots. 
Bedrijfsleider Van der Geer heeft zijn 
grootvaders gereedschap, waaronder 
enkele enorme beitels, ingezet om de 
klus te klaren. Toch is de klokkenstoel 
ook modern; het hardhout draagt een 
duurzaamheidskeurmerk.

De klokken zullen eind februari naar 
Brielle gaan. Tot op dit moment van 
schrijven, is de financiering van het 
plaatsen van de klokkenstoel nog niet 
rond. Financiële steun is zeer welkom. 
Pater Van Ulden: ‘We vergeten wel 
eens dat klokken luiden, eigenlijk 
muziek maken is. Met deze klokken 
krijgt het nationale heiligdom Brielle 
een prachtig instrument tot zijn 
beschikking.’ 

Jolanda Konings

Fietsend naar de voetbalclub
De PCI St. Andreas in Kwintsheul – een van de Westlandse parochiële caritasinstellingen – werd bena-
derd door de plaatselijke voetbalvereniging Quintus. Twee jeugdige voetballertjes uit een vluchtelingen-
gezin met een verblijfsstatus in Nederland, hadden zich aangemeld. Het gezin woonde echter in 
Wateringen. Graag hadden de jongens zich aangesloten bij een van de Wateringse voetbalverenigingen, 
maar daar gold een ledenstop.
De voetballers mochten al snel meetrainen bij Quintus en kwamen daarvoor elke keer lopend uit 
Wateringen naar de voetbalvereniging in Kwintsheul. Die wandeling van bijna een uur, zo concludeerden 
de mensen van de voetbalclub, was voor de jongens iets te veel training. Daarom heeft de PCI van 
Kwintsheul op verzoek van Quintus middelen beschikbaar gesteld. Zo konden bij de Kwintsheulse fiet-
senzaak twee goede gebruikte fietsen worden gekocht om de jongens te laten sporten. 

Helpt u mee om de klokkenstoel 
te realiseren in Brielle, ter ere 
van de heilige Martelaren? Met 
uw steun kunnen de klokken 
nog dit jaar worden geluid. Het 
benodigde bedrag is € 35.000. 
Uw bijdrage is welkom op 
NL30RABO 0344853721 t.n.v. 
de Bisschoppelijke Brielse 
Commissie o.v.v. Klokkenstoel.
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‘En hier komt de klokkenstoel!’, aldus 
de BBC-leden mw. H. Kester en dhr J. 
ten Berge, beheerder

Links Harry Bakker en rechts pater L. van Ulden ofm
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Toren Agathakerk heeft weer een mooie jas
De torenspits van de Agathakerk in Lisse is weer zo goed als nieuw. Een 
forse restauratie werd onlangs afgesloten. De toren, de “oude dame van de 
Bollenstreek” heeft nu weer een mooie jas aan. Co Lieverse van de werk-
groep Onderhoud - en voorheen parochiebestuurder - vertelt.

‘Toen nu zo’n jaar geleden de steiger 
werd geplaatst rondom de toren, 
kwamen er opmerkingen van parochi-
anen en inwoners waarom dit nodig 
was? De toren had immers “pas” in de 
steigers gestaan.’ Maar dat “pas” was 
toch echt al 1996 geweest. Tijdens de 
Grote Restauratie. 
Zo staat in Lisse de periode van 1993 
tot 2003 te boek. Buiten- en binnen-
zijde werden aangepakt, tegen in 
totaal 8 miljoen gulden (3,6 miljoen 
euro) aan kosten. ‘Zestig procent 
daarvan werd bij elkaar gebracht door 
de parochianen.’ De mensen die de 
parochiekerk een goed hart toedragen 
zijn nog trots op die prestatie. 

Spits
‘Er werd tijdens die restauratie gecon-
stateerd dat het koperwerk van de 
spits slechter was dan verwacht’, aldus 
Lieverse. De gehele spits opnieuw 
van koper voorzien bleek tweehon-
derdduizend gulden duurder dan het 
uitvoeren van reparaties. Daarnaast 
was inmiddels de winter in aantocht. 

De spits in deze periode van het oude 
koper ontdoen en nieuwe bedekking 
aanbrengen, dat werd sterk ontraden. 
‘Bovendien was de bodem van de 
restauratie-portemonnee in zicht.’ In 
overleg met de architect werd gekozen 
voor het uitvoeren van reparaties. 
De spits zou er dan tenminste weer 
vijftien jaar tegen kunnen. Het los-
waaien van delen zou zo in ieder geval 
worden voorkomen.
Wel bleef zodoende het risico op lekk-
ages bestaan, omdat de echte oorzaak 
van de problemen niet werd aangepakt. 
‘Een belangrijk argument in de over-
wegingen was ook dat de Agathakerk 
geen rijksmonument was en daardoor 
niet op overheidssubsidie kon rekenen.’ 
Maar er was wel zicht op dat de kerk 
deze status op afzienbare tijd zou 
kunnen krijgen. ‘In de toekomst zou 
er mogelijk dus met overheidssubsidie 
gerestaureerd kunnen worden.’ 

Trots
De katholieke gemeenschap van 
Lisse hecht aan de Agathakerk. Ze 

verbeeldt nog steeds de trots van de 
mensen in het “bollendorp” - een 
trots die stamt uit het begin van de 
vorige eeuw. 
Katholieken mochten toen ook 
“boven de rivieren” weer grote kerken 
bouwen. 
De eerste torenspits van de 
Agathakerk hield het zo’n dertig jaar 
vol. Het was een ranke spits, maar 
moest al in 1929 worden vervangen. 
Van toen dateert de huidige ui- of 
bolvorm. 

De toren is niet alleen voor de 
katholieke geloofsgemeenschap een 
baken, schreef Frank Mélotte in het 
kerkblad. ‘Als inwoners van Lisse 
na een langere autorit, soms na een 
vlucht op Schiphol, over de A44 
rijden, dan betekent het zien van de 
toren van de Agathakerk iets bijzon-
ders. Het is een teken dat je weer 
thuis mag komen in ons grote kleine 
dorp.’ 

Bureau CSB bouw- en monumentenadvies levert 
adviesdiensten op het gebied van de cultuurhistorie van 

ons gebouwd erfgoed.
Wij stellen plannen op voor de restauratie van monumenten, 

maken onderhoudsplannen, vragen subsidie aan,  
begeleiden de uitvoering van restauratie en onderhoud.  

Dit doen wij voor diverse soorten monumenten: 
woonhuizen, kerken, kloosters enz.

Van Kempenstraat 12  |  2252 VH  Voorschoten
T: 071-5613227  |  M: 06-54361247  |  E: info@csbbouwadvies.nl
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WERK aan
de KERK

In het bisdom werken vrijwilligers en beroepskrachten aan de opbouw van bloeiende gemeenschappen.  
Die hebben een huis nodig. Behalve voor hen is er daarom ook voor aannemers en architecten “Werk aan de Kerk”.
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Euro’s
Bijna twintig jaar na de grote kerkres-
tauratie - met de monumentenstatus op 
zak - vroeg het parochiebestuur advies-
bureau CSB een plan te maken voor 
het vervangen van het koperwerk op de 
spits. ‘De kosten werden geraamd op 
€ 267.000,-, een zeer fors bedrag’, ver-
telde Lieverse. ‘Dat is dan wel inclusief 
het steigerwerk van bijna € 100.000,-, 
maar hoe zouden we dat bij elkaar 
krijgen?’ 
Op voorstel van CSB werd een subsi-
dieaanvraag ingediend bij de provincie 
Zuid-Holland. ‘Daarop kregen we het 
geweldige bericht dat een bijdrage kon 
worden verleend van honderdduizend 
euro.’ Dat gaf de burger moed. In het 
kader van de BRIM-regeling kwam de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
met een bijdrage van € 38.000,-. 
‘Vervolgens hebben wij ook enkele 
instellingen verzocht een bijdrage te 

leveren.’ Dat waren volgens Lieverse 
onder meer de stichting D.W. Lefebers 
Memory en Rabobank Bollenstreek. 
‘Door beide is ook een financiële bij-
drage toegekend.’
De parochie moest een ton voor eigen 
rekening nemen. Er was goed gespaard 
door de jaren heen. ‘Dit bedrag is 
onttrokken aan de reserves.’ Reserves 
die onder meer worden gevoed door 
inkomsten uit de jaarlijkse kerkveiling 
en de rommelmarkt. Om een indruk 
te geven: de vrijwilligers brachten met 
de rommelmarkt in juni € 33.000,- bij 
elkaar. ‘Het is door de inzet van deze 
vele vrijwilligers dat reserves kunnen 
worden gevormd. Daarom kunnen we 
dit soort grote onderhoudswerkzaamhe-
den uitvoeren’, aldus Lieverse.

Werkervaring voor jongeren
Een bijzonder aspect mag niet onver-
meld blijven. Het mooie groene 

koper op de spits is niet nieuw; het 
deed eerder dienst op het dak van de 
Willibrordkapel in Heiloo. 
Waar de toren voor generaties van 
belang is geweest en zal zijn, geldt dat 
ook voor de restauratie zelf. Tijdens het 

werk hebben enkele jongeren geleerd 
wat het vak van restaurateur inhoudt. 
‘Zij hebben als leerlingen kennis en 
ervaring opgedaan die nog voor gene-
raties bij andere gebouwen aangewend 
zal worden.’
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Pastoor Rochus Franken is heel blij 
dat de ‘fantastisch mooie kerktoren’ 

weer pico bello is. ‘Onze kerktoren is 
niet zomaar een toren. Niet alleen is 
de koperen spits beeldbepalend voor 
Lisse, de toren heeft een paar belang-
rijke functies: hij roept mensen op de 
eucharistie mee te vieren; de toren 
maakt de kerk zichtbaar - we zitten 
niet weggestopt in een achteraf zaaltje 
– en de toren maakt de kerk vind-
baar. Doordeweeks is de Agathakerk 
altijd open. Veel mensen maken 
daar gebruik van om een kaarsje op 
te steken, even weg te geraken van 
de dagelijkse hectiek, en bij God te 
komen. Dat de kerk ook buiten de vie-
ringen om open is, maakt het voor een 
grote groep mensen gemakkelijker de 
drempel van de kerk over te gaan.’   
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Goed resultaat Actie Kerkbalans: het is mogelijk 
Op 16 januari werd de Actie 
Kerkbalans, dit jaar letterlijk, inge-
luid. Om exact 12 uur luidden in 
heel Nederland de kerkklokken. In 
het bisdom Rotterdam werd het 
startschot gegeven in de Maria van 
Jessekerk te Delft. 

In Delft was het professor Paul van 
Geest, hoogleraar Kerkgeschiedenis 
in Tilburg en Amsterdam, die de 
klokken in gang zette. Vooraf gaf hij 
een beschouwing over het bijdragen 
aan Actie Kerkbalans.

Sacraal
Van Geest: ‘Om twee redenen vind ik 
dat wij aan Actie Kerkbalans moeten 
geven. Ten eerste is er geld nodig om 
sacrale ruimtes als kerken in stand 
te houden. Deze ruimtes doen iets 
met ons. Mensen komen op een plek, 
die veel meer is dan een functionele 
ruimte. Mensen hebben er letterlijk 
en figuurlijk stilgestaan, zich al dan 
niet op sleutelmomenten in hun 
leven, ruimte gegund voor bezinning 
en gebed. Wat moet een maatschappij 
zonder zulke heilige ruimtes?’
‘Ook is een Kerk een gemeenschap 
van mensen, waarin al bijna twee-
duizend jaar evangelische waarden 
worden uitgedragen. De Kerk lost de 
problemen van de maatschappij niet 
op, maar ze heeft wel een verlossende 
werking. Ook dit moet blijven en 
dus financieel ondersteund. Al is het 
alleen al om de woorden van paus 

Franciscus gestalte te geven, die zegt 
in Evangelii Gaudium: ”Ik geef de 
voorkeur aan een Kerk die gewond 
is, pijn lijdt en vuil is omdat zij zich 
op straat begeeft, boven een kerk die 
ongezond is omdat ze zich opsluit 
en zich vastklampt aan haar eigen 
veiligheid.”

Consulenten
Ad Sosef, een van de zeven 
Kerkbalans-consulenten in het bisdom 
Rotterdam, legde uit wat parochies 
kunnen doen om de balans te 
bewaren in het huishoudboekje van 
de geloofsgemeenschap. Sosef: ‘Als 
kerk zijn we voor onze inkomsten 

voor 36 procent afhankelijk van Actie 
Kerkbalans. Bekend is dat de inkom-
sten van kerken dalen. Toch is dit 
tij te keren. Maak allereerst gebruik 
van de ondersteuning die het bisdom 
aanbiedt: er zijn vicariaatsavonden 
financiën, speciale nieuwsbrieven 
en materialen op de website. Ook 
zijn er medewerkers waarop een 
beroep kan worden gedaan, voor 
het schrijven van goede brieven of 
bij het gebruik van Navision voor de 
parochie-administratie.’
In verschillende parochies die Sosef 
als consulent heeft bezocht, is de 
prognose een stijging van drie procent 
opbrengst. Goed nieuws, zeker als 
afgezet tegen de trend van min drie 

procent. […] Een positieve inspan-
ning loont echt! Belangrijk is om - het 
hele jaar door - te laten zien wat er 
allemaal voor waardevols gebeurt 
in de kerk, ook op maatschappelijk 
gebied en hoe belangrijk de aanwe-
zigheid van de lokale kerk is. Alleen 
wanneer mensen dit zien, vertaalt 
zich dit in een bijdrage aan Actie 
Kerkbalans’, aldus Ad Sosef.

Vicaris Generaal H. Verbakel 
was gastheer bij de start in 
Delft waar de klokken werden 
geluid: ‘We starten nu 
Kerkbalans. Voor een parochie 
zijn financiën niet het hoofddoel 
maar een middel om activiteiten 
te kunnen ontplooien. Ik denk 
dan aan vieringen en diaconale 
initiatieven voor mensen die 
eenzaam zijn, activiteiten om 
het leven voor mensen wat beter 
te maken dan het nu soms is.”

Van de opening is ook een 
filmpje gemaakt. 
Zie www.bisdomrotterdam.nl bij 
button Kerkbalans.

Vrijwilligers De Zilk vouwen Kerkbalans enveloppen in. Diaken Iwan Osseweijer: 
‘Samen de schouders eronder zetten, dat zie je bij de Actie Kerkbalans.’

John Bakker, algemeen econoom (rechts): ‘De Kerk is ook als een familie, 
waarin je naar elkaar om kijkt, waarin je zorg hebt voor elkaar. Om dat mogelijk 
te maken is de Actie Kerkbalans onmisbaar.’

Theo Blokland pr: ‘In het jaar dat we gedenken in Noordwijk dat St. Jeroen 
1160 jaar geleden de marteldood stierf, staan er nog altijd enthousiaste vrijwilli-
gers klaar om te blijven bouwen aan de versterking van Gods kerk’.

Vrijwilligers parochiekern St. Bartholomeus te Voorhout
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IN MEMORIAM
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Benoemd
De bisschop heeft benoemd:

 ❖ A.J. van Deelen, per 29 november 
2015, als moderator van de federatie 
Vlietstreek in Leidschendam, Voorburg 
en Rijswijk

 ❖ W.P.J. Bakker, per 29 november 
2015, als pastoor van Voorburg en 
Leidschendam tot lid van het pastoraal 
team ten behoeve van de federatie 
Vlietstreek te Voorburg, Leidschendam 
en Rijswijk.

 ❖ Dr. A.J.M. van der Helm, per 1 januari 
2016, als administrator van de paro-
chie Verrezen Christus te Voorburg 

 ❖ J.A. van der Bie, per 1 januari 2016, als 
pastoor van de parochie H. Nicolaas te 
Zoetermeer  

 ❖ Dr. H.C. Flohr, per 1 januari 2016, als 
pastoor van de parochie Sint Christoffel 
te Rotterdam-Alexander, Capelle- en 
Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en 
Nieuwerkerk a/d IJssel  

 ❖ Drs. W.T.M. Bekedam scj, per 1 januari 
2016, als parochievicaris en tot lid van 
het pastoraal team van de parochie 
Sint Christoffel te Rotterdam-Alexander, 
Capelle- en Krimpen a/d IJssel, 
Lekkerkerk en Nieuwerkerk a/d IJssel

 ❖ Drs.ir. H.J. Berbée, per 1 januari 2016, 
als lid van het pastoraal team van de 

parochie Sint Christoffel te Rotterdam-
Alexander, Capelle- en Krimpen a/d IJssel, 
Lekkerkerk en Nieuwerkerk a/d IJssel 

Goedkeuring en zending
De bisschop verleende pastorale zending 
en goedkeuring aan:

 ❖ Mw. P. Kuperus - Glas, per 1 oktober 
2015 als geestelijk verzorgster in ver-
pleeghuis Leythenrode in Leiderdorp

 ❖ Mw. I.A.M. van der Aart, per 29 
november als pastoraal werkster in de 
federatie Vlietstreek in Leidschendam, 
Voorburg en Rijswijk

 ❖ Mw. Th.B. Beemster, per 29 november, 
als pastoraal werkster in de federatie 
Vlietstreek. 

 ❖ Mw. S.M.M. van der Pol - Van Winden, 
per 29 november, als pastoraal werk-
ster in de federatie Vlietstreek

 ❖ Mw. drs. M.J.A. Schoolenberg-Kolk, per  
1 januari 2016, als pastoraal werkster van 
de parochie Sint Christoffel te Rotterdam-
Alexander, Capelle- en Krimpen a/d IJssel, 
Lekkerkerk en Nieuwerkerk a/d IJssel

Ontslag
De bisschop verleende eervol ontslag aan:

 ❖ A.J. van Deelen, per 1 januari 2016, 
als administrator van de parochie De 
Verrezen Christus te Voorburg

 ❖ Dr. H.C. Flohr, per 1 januari 2016 als 
pastoor van de parochie H. Nicolaas te 
Zoetermeer 

 ❖ J.A. van der Bie, per 1 januari 2016 als 
pastoor van de parochie HH. Petrus en 
Paulus te Leiden e.o.

Ontheffing kerkelijke zending
De bisschop trok eervol de kerkelijke zen-
ding in van: 

 ❖ F.H. Wijnen, per 12 december 2015 als 
pastoraal werker van de parochies van 
De Heilige Familie te Oud Beijerland 
e.o. en HH. Nicolaas Pieck en Gezellen 
te Rhoon e.o. (met pensioen)

 ❖ Mw. M.J.S. Heikens M.ed, per 1 
januari 2016 als pastoraal werk-
ster van de parochie van De Goede 
Herder te Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis 

 ❖ M.J. van den Berg, per 1 februari 2016 
als geestelijk verzorger van Laurens, 
zorglocatie Antonius IJsselmonde te 
Rotterdam 

 ❖ Mw. E.M. Stalmeier, per 1 februari 
2016 als geestelijk verzorger van 
Zorgpartners Midden-Holland, locatie 
De Hanepraij te Gouda

PERSONALIA

Op 27 januari 2016 is overleden de 
zeereerwaarde pater
Theodorus Jacobus Maria (Dirk) Koster,
Oblaat van de H. Franciscus van Sales

Geboren op 12 oktober 1931 te 
Bovenkarspel
Ingetreden op 30 augustus 1951 tot de 
Congregatie van de Oblaten van de H. 
Franciscus van Sales 
Priester gewijd op 13 maart 1957 te 
Gemert

Pater Dirk Koster o.s.f.s. werd in 1976 
benoemd tot pastoor van de parochie H. 
Willibrordus te Oegstgeest en in 1992  
tot pastoor van de parochie H. Martinus 
te Noorden. In 1997 werd hij daarnaast 
benoemd tot pastoor van de parochie O.L. 
Vrouw Geboorte te Meije en Zegveld. Met 
ingang van 1 augustus 2000 werd hem 
eervol ontslag verleend uit deze parochies. 

De Eucharistie bij zijn uitvaart was op 
dinsdag 2 februari in de parochiekerk 
H. Martinus, Simon van Capelweg 62 te 
Noorden, waarna de begrafenis plaatsvond 
op het parochiekerkhof.  

Op 7 december 2015 is overleden de 
zeereerwaarde pater 
Willem Hubertus Happel ofm

Geboren op 6 november 1935 te Gouda 
Ingetreden op 7 september 1954 bij de 
Minderbroeders 
Priester gewijd op 12 maart 1961

Met enthousiasme heeft hij zich ingezet 
voor de Kerk. Eerst in het liturgisch pasto-
raat, met name in het bisdom Rotterdam. 
Later volgde zijn benoeming tot jonge-
renpastor in het dekenaat Alphen a/d 
Rijn. Vervolgens was hij pastoor te Leiden 
Zuidwest, pastoor te Hoogmade en vicaris 
van Woubrugge.   
 
De uitvaart was op zaterdag 12 december 
in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw 
Geboorte, Kerkstraat 59 te Hoogmade. 
Aansluitend was de begrafenis op het 
kerkhof aldaar. 

Maandag 7 maart
Passie en Pasen
Bijeenkomst voor kosters, op weg naar 
Pasen. De deelnemers trekken als het 
ware door de kerk, langs Palmzondag, de 
Goede Week en de Paaswake, op naar 
het altaar waar met Pasen, het feest van 
de verrijzenis van Jezus Christus wordt 
gevierd. De vieringen van het Paastriduüm 
worden verbeeld in onder andere voorwer-
pen, teksten en liederen. Aan de hand 
hiervan wordt de verbinding gelegd met 
het eigen geloof en de betekenis van de 
viering. 
Opgeven: pastoraledienstverlening@ 
bisdomrotterdam.nl
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Adelbertkerk Delft
Info: Bep Willers, T: 010 – 281 51 84

Donderdag 10 maart
Passie en Pasen
Bijeenkomst voor kosters. Zie hierboven
Dit keer in parochiehuis De Doortocht, 
Bodegraven.
Aanvang: 10.00 uur

Zondag 20 maart
Wereldjongerendag
De WJD in het bisdom wordt dit jaar 
gehouden in Rotterdam, in de parochiekerk 
De Emmausgangers aan de Reyersdijk.
Aanvang: 12.00 uur
Info: www.bisdomrotterdam.nl

Zaterdag 9 april
Spirituele marathon
Mensen met diverse religieuze achtergron-
den lopen - voorafgaand aan de Rotterdam 
Marathon - een minimarathon van ruim vier 
kilometer, onder het thema ‘Respect voor 
het andere’. De warming-up is in de vorm 
van een meditatiedienst in Het Steiger, om 
kwart voor drie. De loop begint om half vier.
Informatie en aanmelden: www.nnmarathon-
rotterdam.nl/lopers/mini-marathon 

AGENDA

JUBILEA IN 2016
De volgende orde- en congregatieleden 
zijn woonachtig of werkzaam geweest 
als priester in het bisdom Rotterdam en 
hopen in de loop van dit jaar een jubileum 
te vieren. Sommige van de jubilarissen 
zijn nog werkzaam in de pastoraal in onze 
regio. 
Wellicht brengt deze kennisgeving men-
sen op ideeën; een jubilaris met goede 
herinneringen aan zijn werkkring waar-
deert het zeker als bijvoorbeeld oud-paro-
chianen het feest gedenken. 

11 maart
 ❖ Mgr. J.A. de Kok ofm - Rijnsburgerweg 
4 - 109, 2215 RA Voorhout - 60 jaar 
priester

4 april
 ❖ J.J. Bol msc - Karel Doormanstraat 337, 
3012 GH Rotterdam - 40 jaar priester

30 juni
 ❖ M.A. de Korte cp - P.C. Houbenstraat 
9, 6151 ET Munstergeleen - 25 jaar 
priester  (het jubileum wordt gevierd 
op zondag 26 juni in de kerk van de H. 
Gabriël in Haastrecht) 

14 juli
 ❖ E.B.M. Metz ofm - Raamstraat 78, 
2613 SE Delft - 50 jaar priester

26 juli 
 ❖ H.C. Verhoeven sss - Heijendaalseweg 
300, 6525 SM Nijmegen - 60 jaar 
priester

7 september
 ❖ E.J.M. Taverne ofm - Rijnsburgerweg 
4 - 110, 2215 RA Voorhout - 60 jaar 
geprofest

 ❖ E.A.M. Lau ofm - Hazelhof 4, 2391 AP 
Hazerswoude-Dorp - 70 jaar geprofest

 ❖ B.M.C. Stoffels sj - Westplantsoen 73, 
2613 GK  Delft - 60 jaar geprofest

8 september
 ❖ W. Peeters smm - Jl. Joyo Agung 100, 
Joyo Grand, Malang 65144, Indonesia - 
50 jaar geprofest

30 oktober
 ❖ A. van den Akker sj - Westplantsoen 73, 
2613 GK  Delft - 40 jaar priester

De volgende priesters, diakens en pastoraal werkenden vieren in de loop van dit jaar 
een jubileum of hebben dit de afgelopen maanden gevierd. Voor de volledigheid zijn 
ook deze laatste, recente jubilarissen opgenomen.

Bisdompriesters
12,5 jaar
22 mei

 ❖ Y.S.F. de Jong
5 december:

 ❖ M.P. Remery 

25 jaar
25 mei

 ❖ M.P.J. Hagen
 ❖ A.Ch.N.M. Kocx

55 jaar priester
11 maart  

 ❖ J.J.C. van Swieten 
27 mei 

 ❖ L.F. de Groot
 ❖ A.J.C. Haket

 ❖ J.W. Olsthoorn
 ❖ J.G.J. Straathof
 ❖ J.P.J. Zijerveld

60 jaar priester
26 mei

 ❖ J.L.M. Ammerlaan
 ❖ W.J. Kleijn

65 jaar priester
19 mei 

 ❖ G.M.J.A. Schlatmann
 ❖ J.F. Steenman
 ❖ L.C. van Paassen
 ❖ W.M.I. van den Ende

Permanent diakens
12,5 jaar
22 mei

 ❖ J.M.J.P. Lamberts

25 jaar
12 januari

 ❖ P.A. Kuhlmann
17 maart

 ❖ M.A.G.M. Bogaarts

Pastoraal werk(st)ers
12 1⁄2 jaar
1 januari:

 ❖ Mw. M.G.H.J. Draaijers 
15 mei

 ❖ Mw. M. Versteeg
1 juni

 ❖ Mw. K. Bos
1 oktober

 ❖ Mw. M.J.C. Wijsman-
Strijbosch
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jong!
De pagina Jong! wordt samengesteld door een jonge redactie, met Shirleni Blanken, Emy Jansons - van Steekelenburg, Thom Oosterveer, Sander van Aarle en Ted Konings.  

Heel veel vormelingen hebben de afgelopen twintig jaar hun Vuurdoop 
gekend - in de Rotterdamse kathedraal. Meer dan twintigduizend 
jongeren die met veel enthousiasme deelnamen aan dit evenement. 

Maak de Vuurdoop mee 
De Vuurdoop wordt geopend met 
vuur. Daarna leest de bisschop voor 
uit de Handelingen van de 
Apostelen over de komst van de 
Geest (Handelingen 2). Het 
Vuurdooplied wordt door alle aanwe-
zige jongeren samen gezongen - 
een bijzonder geluid! In het pro-
gramma zal er aandacht zijn voor 
het Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid. 
Na de opening gaat het programma 
van de Vuurdoop verder in kleinere 
groepen. De toren van de kathe-

draal kan beklommen worden, met een prachtig uitzicht over Rotterdam als resultaat. Er is 
een tocht door de gewelven met onverwachte ontmoetingen met “heiligen”. En een voor-
stelling van theater “In Feite”, waarin Bijbelse figuren tot leven komen. Jongeren van M25-
groepen ontmoeten andere jongeren. Mario Raadwijk, de zanger die geregeld te gast is op 
de Vuurdoop, gaat in gesprek met de deelnemers over talenten. Je kunt een middagje 
Rock Solid meebeleven, en meer. 
De ouders en begeleiders gaan met de bisschop of een van de vicarissen in gesprek over 
een Bijbeltekst rond het thema Barmhartigheid.

De Vuurdoop wordt afgesloten in de kathedraal met een spannend moment. Welke vorm-
selgroep is de winnaar van de wedstrijd van het derde couplet van het Vuurdooplied? 
Daarna geeft de bisschop alle aanwezigen de zegen. De vormelingen ontvangen een klein 
aandenken aan de Vuurdoop. 
Inmiddels hebben de parochies de inschrijfformulieren ontvangen. Aarzel niet en meld je 
met je vormselgroep aan voor de Vuurdoop! 
Nadere informatie bij Fredi Hagedoorn-Timmermans, medewerker Jongerenpastoraat.
E: f.hagedoorn@bisdomrotterdam.nl

‘Iemand die  naar je omkijkt’
Augustina Zaal (18) doet mee in de M25-groep St. Christoffel in de H. Theresia van 
Ávilaparochie in Dordrecht. Over het Jaar 
van de Barmhartigheid zegt ze: ‘In de maat-
schappij van nu denk je vooral aan jezelf, maar 
we moeten niet vergeten dat er mensen om 
ons heen zijn die hulp nodig hebben. Dat is 
barmhartigheid.’ De M25-groep doet precies dat: zich inzetten 
voor de medemens. ‘Zoals bij de ouderen in het 
verzorgingshuis, dat is heel bijzonder.’ De groep 
is niet groot. ‘We zijn met twaalf leden. Niet 
veel. Maar ook met twaalf mensen kun je veel 
doen!’ In haar activiteiten voelt ze zich gesterkt 
door haar geloof. ‘Dat je weet dat er Iemand is 
die naar je omkijkt.’Augstina Zaal werd in januari geïnterviewd door 
Leo Fijen, een gesprek dat op tv werd uitgezon-
den. Het is terug te zien via www.kro-ncrv.nl/
geloofsgesprek en via www.bisdomrotterdam.nl.

Werken van barmhartigheid
Op zondagmiddag 7 februari staken jongeren in 
Rotterdam de handen uit de mouwen op de R.K. 
Begraafplaats St. Laurentius. Het kernteam van de 
Wereldjongerendagen organiseerde de bijeenkomst 
als onderdeel van de ‘weg van barmhartigheid’ op 
weg naar de WJD.

Pastoor Chris Bergs, bestuurslid van de begraaf-
plaats, gaf de groep van zo’n 35 jongeren uitleg. Hij 

vertelde hoe parochianen uit verschil-
lende parochies er begraven of gecre-
meerd worden en over de priesters en 
de religieuzen die er begraven zijn. Hij 
noemde met name de zusters die in 
de ziekenhuizen en in het onderwijs 
werkten. Zij rusten in enkele graven 
vooraan op het kerkhof. 

We gaan door op hun fundament
Dus we doen nu aan diaconie, maar voor ons zijn er 
heel veel vrouwen en ook mannen geweest die dat fun-
dament hebben gelegd. We gaan door op hun funda-
ment. Het is heel wat waard als we hun eer betonen en 
respect. Weet, als je je inzet voor diaconie of voor je 
M25-groep, dat hier een fundament ligt van werken van 
barmhartigheid in de stad, aldus pastoor Chris Bergs.

Margrit Stijger is werkzaam in het onderwijs en stu-
deert aan de Thomas More Pabo in Rotterdam. Zij 
is tevens lid van het WJD-kernteam en legt uit: ‘We 
hebben iets willen doen met barmhartigheid. De 
doden begraven is de insteek van deze verdiepings-
bijeenkomst. Doden begraven is een werk van 
barmhartigheid dat misschien niet zo voor hand lig-
gend is. Je denkt misschien eerder aan bijvoor-
beeld de Voedselbank als werk van barmhartigheid. 
Maar we hebben allemaal wel een keer met een 
begrafenis te maken gehad. En daar staan we op 
deze manier bij stil, op een hele mooie plek.”

“De zusters hebben hun hele leven vrij gemaakt 
voor het onderwijs. Het onderwijs is geen acht tot 
vijf baan, zo weet ik. Hun toewijding is 

bewonderenswaardig. Dat is wat ik zelf vandaag 
meeneem. Mijn eigen drijfveer om in het onderwijs 
te werken? Ik wil kinderen graag iets mee geven. Ik 
ben blij aan het eind van de dag als ze hebben 
geleerd hoe ze een som kunnen maken of hoe ze 
goed met elkaar om kunnen gaan.”

Nadat eerst rector Walter Broeders nog een inlei-
ding heeft gehouden over de betekenis van de uit-
vaart en de avondwake, verdelen de jongeren zich 
in groepen en gaan ze aan het werk. Op verschil-
lende graven ligt nog een bos bloemen. Elk graf telt 
drie namen. Ze schrobben de graven van de zus-
ters, maken de kruisen schoon die erop liggen en 
leggen er in de frisse winterzon verse bloemen op.

daphne van Roosendaal

Zie ook www.bisdomrotterdam.nl

Review Vatican.va
Altijd op de hoogte willen blijven van het nieuws in 
Vaticaanstad? Graag de teksten van de Paus 
teruglezen? Dat kan in de Vatican.va-app. Deze app is 
erg gebruiksvriendelijk en geeft  makkelijk een overzicht 
van de audiënties, persberichten, reizen en tweets uit 
Vaticaanstad. 

Het enige nadeel aan deze app is dat deze alleen in 
buitenlandse talen in te stellen is. Denk hierbij aan 
Italiaans, Spaans, maar ook Engels. De app is er dus 
niet in het Nederlands. 

Helaas is de app alleen op Android en iOS te 
downloaden. Niet voor Windows Phone dus. 

Al 50 aanmeldingen voor WJD-reis! 
Geef je op via  
www.bisdomrotterdam.nl/WJD
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