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De heilige diaken Laurentius in de
kerk Laurentius Buiten de Muren.
Op donderdag 19 oktober vieren
de pelgrims hier de eucharistie bij
het graf van de patroonheilige van
het bisdom Rotterdam.
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Donderdag 12 oktober
De eerste pelgrims vertrekken. Zij reizen per touringcar naar Rome. In alle vroegte verzamelen
ze zich op de diverse opstapplaatsen in het bisdom. Op de eerste dag vieren de pelgrims de
eucharistie in de magnifieke Dom van Keulen. Het Pelgrimskoor zorgt tijdens de bedevaart voor de
muzikale ondersteuning, onder leiding van Irene van Geel en met Freek Elbers op het orgel.

Zaterdag 14 oktober

Vrijdag 13 oktober
De pelgrims rijden naar het stadje Vipiteno in het Italiaanse Zuid-Tirol. “We hebben
onderweg mooie ontmoetingen en gesprekken, gebed en catechese in de bus”,
vertelt bedevaartleider vicaris-generaal Tjeerd Visser op bisdomrotterdam.nl. “In
Keulen hadden we een mooie eucharistieviering in de dom. Zo zijn we begonnen bij
de relieken van de drie koningen die zelf ook pelgrims waren. Onderweg reden we
langs Trente, waar het concilie plaatsvond in 16e eeuw als reactie op reformatie.
Dat is bijzonder in dit jaar waarin we 500 jaar reformatie gedenken. De viering in
Vipiteno was intiem in het kleine kerkje van de Heilige Geest.”

De Antoniusbasiliek in
Padua is bijzonder,
omdat er zich het graf
bevindt van de heilige
Antonius van Padua. Hij
was een van de eerste
volgelingen van
Franciscus van Assisi
en staat bekend om zijn
vurige preken. Hier
houdt diaken Dick
Vrijburg een inspirerende homilie. In de woorden van een van de deelnemers: “Hij hield een vurige
preek: alsof Antonius er zélf stond!” De preek gaat over hoe gelovigen elkaar
onderweg dragen en doen opstaan in alle broosheid van het leven.
Op deze dag vertrekken ook de pelgrims die per vliegtuig naar Rome reizen. Zij
maken onder leiding van pastoor Flohr in de middag een wandeling door de stad.
Pastoor Flohr is enkele dagen in Rome en is van harte bereid de groep rond te
leiden. Bij het diner in het hotel ontmoetten de buspelgrims en de vliegpelgrims
elkaar. Mgr. Van den Hende voegt zich later op de avond bij de pelgrims in het hotel.

Maandag 16 oktober

Zondag 15 oktober
Sophie en haar vader Pieter Clemens uit Lisse zijn samen op reis. “De reis wordt door
het bisdom georganiseerd. Daarom weet je dat je een geïnspireerde reis hebt. We zijn
met verdieping bezig, elke dag is er een mis. Site seeing is bij deze reis van ondergeschikt belang.” Sophie: “Het is mijn eerste keer in Rome. Ik had een beetje de hoop
dat ik kippenvel zou krijgen en dat heb ik nu. Op dag één.”
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De pelgrims vieren de mis in de basiliek van
Maria Maggiore. “We mogen in navolging van
Maria biddende mensen zijn”, preekt rector
Walter Broeders. Hij vraagt de pelgrims te
bidden voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven. Daan
Huntjens is deelgroepleider en samen met andere priesterstudenten acoliet bij
de eucharistievieringen. “Het is mooi om vlak voor mijn diakenwijding op 18
november de mis te dienen aan deze altaren in Rome”, vertelt hij. “De altaren
hier zijn verbonden met de paus en met al die andere altaren in de wereld.”

Dinsdag 17 oktober
De eucharistie wordt deze dag gevierd op een bijzondere plek: de Sint Pieter. Mgr. Van den Hende:
“Op deze plek, vlak bij het graf van Petrus, mogen we vieren dat de Heer de Kerk aan ons gegeven
heeft. Pastor Bouke Bosma verzorgt de homilie. In de middag bezoeken de groepen onder meer de
Friezenkerk. Ongeveer zeventig mensen gaan naar de catacomben. Een van hen is Jan Braams (79) uit
Rotterdam (links op de foto met blauwe trui in de hand). Hij ging in 2010 ook mee met het bisdom op
bedevaart naar Rome. “Rome trekt me aan”, vertelt hij. “Hier is de wereldkerk merkbaar aanwezig.”
De bisschop en de pelgrims brengen een bezoek aan de FAO (Food and Agriculture Organization) van de
Verenigde Naties. Dit is een dag nadat paus Franciscus de FAO bezocht vanwege Wereldvoedseldag
2017. Er zijn toespraken van Hans Hoogeveen (de Nederlandse ambassadeur bij de FAO), Dan
Gustafson (adjunct-directeur-generaal van de FAO), Prins Jaime de Bourbon de Parme (de Nederlandse
ambassadeur bij de Heilige Stoel), Mgr. Hurkmans (rector van de Friezenkerk) en Mgr. Van den Hende.

Donderdag 19 oktober
In de kerk Laurentius Buiten de Muren
vieren de pelgrims de eucharistie bij
het graf van de heilige. Mgr. Van den
Hende: “We mogen bij zijn graf zijn.
Niet alleen om te denken aan zijn
getuigenis van liefde, maar ook omdat
we in hem een voorspreker vinden, die
ons helpt om op onze weg van God te
getuigen en een netwerk van liefde te
zijn. Het netwerk van liefde strekt zich
uit door de eeuwen heen. We mogen
van generatie op generatie het geloof
aannemen en zo ook het getuigenis
van Laurentius tot het onze maken.”

Woensdag 18 oktober
De pelgrims staan vooraan bij de audiëntie met paus Franciscus.
Nadat de paus zijn toespraak heeft gehouden en de zegen heeft
gegeven, loopt hij naar een groep blinde mensen die vooraan staat.
“De paus ontmoette ieder van hen persoonlijk door een omhelzing of
met een schouderklop. Het was heel warm, heel hartelijk”, vertelt
Ruben Stolker (35) uit Leiden. “Jezus laat zich raken door mensen.
Hij wordt door medelijden bewogen. De paus wordt door medelijden
bewogen en gaat over tot daden van liefde. Onze paus spreekt tot
het hart en dat moet ons tot daden aanzetten.”
Na de audiëntie
bezoeken pelgrims de
Friezenkerk, de stad
of de Vaticaanse
musea. Aan het eind
van de middag komt
iedereen weer samen
voor de eucharistieviering in de basiliek
van Sint Paulus
Buiten de Muren,
waar al eeuwenlang
het graf van de
apostel Paulus wordt
vereerd.
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Vrijdag 20 oktober

Jaar van Gebed
Het bisdom Rotterdam houdt met ingang van
het nieuwe kerkelijk jaar, bij de start van de
Advent op 3 december, een Jaar van Gebed.
Mgr. Van den Hende kondigde dit aan in Rome
op de laatste dag van de bisdombedevaart:
“We hebben deze bedevaart in geloof gemaakt,
we hebben ons geloof gevierd en veel gebeden.
Een netwerk van liefde kan niet uit eigen
kracht ontstaan en moet ook geen koepel van
louter actie worden. Het begint met gebed. Zo
komen we tot dienstvaardigheid en liefde.”
Tijdens de chrismamis op woensdag 12 april
in de Kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth
preekte de bisschop al over het gebed. Na
afloop van de chrismamis werd duidelijk dat
het pleidooi van de bisschop weerklank vond.
Veel mensen spraken de bisschop er op aan en
onderstreepten in hun reactie de grote waarde
die ze hechten aan bidden. En tegelijkertijd ook
de moeite die je kunt hebben in het dagelijks
leven om tijd en ruimte te maken voor het
gebed. Zo ontstond en groeide het idee van
een diocesaan themajaar rond gebed, mede
ook in gesprek met priesters in het bisdom en
verschillende gremia.

De pelgrims vieren de
eucharistie in de kerk van
Santa Maria in Trastevere.
Pater Yan Asa svd verzorgt
de homilie over de zaligsprekingen (Matteüs 5, 1-12a). Tijdens de zeven dagen in Rome beleefden de
pelgrims veel mooie momenten. Daardoor ontstond ook de ruimte om met elkaar te
spreken over verdriet en moeilijkheden. Pater Asa heeft een bemoedigend woord.
“Zalig zij die treuren. Als we worden ondergedompeld in moeilijke situaties, zoals
het verlies van onze dierbaren, willen we vrede vinden en ons laten versterken door
ons gebed en ons geloof. Gelukkig zij die afhankelijk zijn van God.” Aan het eind
van de eucharistieviering maakt Mgr. Van den Hende bekend dat het bisdom in de
Advent een Jaar van Gebed start.
In de middag brengen de pelgrims een bezoek aan Sant’Egidio. Sophie Janssens
komt uit Antwerpen en is lid van de Gemeenschap Sant’Egidio in Rome. Samen
met de Nederlandse seminarist Zeger Polhuijs vertelt ze over de spiritualiteit van
Sant’Egidio: vriendschap met de armen en gebed: “Als we willen leven als christenen, moeten we bidden om te horen wat de Heer ons wil zeggen.”

Geloofsgesprek
Op zondag 12 november wordt om 10.15 uur op NPO2 een Geloofsgesprek uitgezonden. Het interview werd opgenomen tijdens de bisdombedevaart. Mgr. Van den Hende
vertelt over de bedevaart. Hij doet dit samen met Arno Aardoom uit Dordrecht en
Ruben Stolker uit Leiden (foto).

Reünie bisdombedevaart
Pelgrims en alle belangstellenden zijn op zondagmiddag 10 december
uitgenodigd voor een reünie van de bedevaart tijdens het kerstconcert van de
kathedrale H. Laurentius en Elisabethcantorij. Het kerstconcert begint om
15.30 uur in de kathedraal (Mathenesserlaan 305 Rotterdam). De kerk is open
vanaf 15.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
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