Juni 2017, nummer 2
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de sectie Pastoraat van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom
Rotterdam. U kunt de Nieuwsbrief naar believen doorsturen aan andere geïnteresseerden.
Redactie
Hein Steneker en Bep Willers- van Oostwaard
Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen, maar bent nog geen abonnee, geef dan uw e-mailadres door. Op dit
adres kunt u ook met bijdragen aan en reacties op deze nieuwsbrief terecht.
Aan- en afmelden
E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

-----

Wandelen, verbinden, contact
Tijdens een wandeling is het makkelijker om met elkaar in contact te komen, om te delen wat je bezighoudt
in je leven. Samen met anderen ga je op weg, deel je je gedachten, zoek je naar woorden, laat je je hart
spreken. Het voeren van zo’n gesprek kan mogelijk je geloof verdiepen.
Op vrijdag 9 juni wandelen de parochianen van de parochie H. Thomas, Alphen aan den Rijn en omgeving,
van 18.30 - 21.00 uur zeven kilometer rond de Bonifatiuskerk.
-----

Het huwelijk
Aan de online serie Bewust Katholiek is een nieuwe film toegevoegd: het sacrament van het huwelijk. In
negen minuten wordt het sacrament uitgelegd ter ondersteuning van het huwelijkspastoraat in de parochie.
Voor gesprek in een groep kunnen vragen worden gedownload. De film is te vinden op
www.bewustkatholiek.nl. Hier zijn ook de films met gespreksvragen te vinden over het Heilig Doopsel,
Eucharistie, Heilig Vormsel en Boete en Verzoening.
-----

Leven met rouw
Pastorale aandacht voor mensen die rouwen om het verlies van een medemens is heel belangrijk. Meerdere
gesprekken in een rouwgroep of met iemand van de rouwbezoekgroep kunnen helpen bij het dragen van het
verlies.
Zo organiseert de parochie Pax Christi, Woerden en omgeving, een avond voor mensen die kort of langer
geleden iemand hebben verloren. Het kan troostend zijn met elkaar daarover te praten en te ervaren
hoeveel je dan bij elkaar herkent. Op een herdenkingstafel kan ieder een foto of ander aandenken plaatsen,
dat vergemakkelijkt soms het spreken.

-----

Aandacht en zorg voor mensen met dementie
In de geloofsgemeenschap Oudewater, parochie Pax Christi, wordt in september een bijeenkomst gehouden
waarbij de cursus ‘In naam van Christus liefdevol bij de ander zijn’ wordt geïntroduceerd.
Deze cursus is bedoeld voor mensen die vanuit de geloofsgemeenschap
bezoek en contactwerk doen en hierbij ook zorg en aandacht willen geven
aan de medemens met dementie.
Het is de bedoeling dat in het voorjaar 2018 de cursus van twee
bijeenkomsten parochiebreed wordt aangeboden. U kunt de
docentenreader (pdf) en cursistenreader (pdf) downloaden zodat pastorale
beroepskrachten de cursus zelf kunnen geven aan bezoekgroepen in de
parochie.
-----

Dementievriendelijke geloofsgemeenschap
Rond bovenstaand thema wordt een kennis- en inspiratiedag gehouden. De vraagstelling van deze dag luidt:
‘Hoe kunnen pastorale beroepskrachten, vrijwilligers en betrokken gelovigen een bijdrage leveren aan een
dementievriendelijke geloofsgemeenschap’ en ‘Wat hebben zij te bieden?’
’s Ochtends zijn er lezingen van bekende en betrokken deskundigen. ’s Middags zijn er twee parallelle
sessies met workshops met vooraf een theologische oppepper van prof. dr. Erik Borgman.
Datum: donderdag 21 september 2017
Tijd:
10.00-16.30 uur
Locatie: Campus Universiteit Tilburg
Kosten: € 40,-.
Meer informatie vindt u op de site van Tilburg University.
-----

Basismodule Pastoraat
Onlangs is de basismodule Pastoraat van de pastorale school afgesloten. Gedurende vijf avonden volgden
zes deelnemers, onder leiding van docent Fred Wijnen, deze module in Capelle aan den IJssel. Na afloop
ontvingen zij allemaal ter afronding van de module een attest.
Na de zomervakantie gaan weer nieuwe cursussen van start.
Informatie over deze cursussen
E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
-----

Pastoraatgroep, van twee naar een
De pastoraatgroepen van Zevenhoven en Nieuwveen, Clara en Franciscusfederatie Langeraar en omgeving,
hebben besloten om samen één pastoraatgroep te vormen. De beide parochiekernen doen al zoveel samen
dat één pastoraatgroep deze verantwoordelijkheid goed kan vervullen.

-----

Bijeenkomst voor pastoraatgroepen
Ruim 40 personen waren aanwezig op de jaarlijkse bijeenkomst voor leden van pastoraatgroepen op
zaterdag 20 mei in Delft.
Marlène Falke, pastoraal werker te Leiden en ommelanden, sprak in haar inleiding over de visvangst, een
tekst uit het Johannes-evangelie. Aan de basis van de inzet voor het Evangelie en de Kerk liggen de liefde
en het vertrouwen in Jezus Christus. Wat betekenen deze voor de inzet van leden van pastoraatgroepen als
het bijvoorbeeld gaat om de opbouw van de geloofsgemeenschap?
In de groepsgesprekken kwam de vraag aan de orde wat ons voedt als gelovig mens. Gemeenschap
vormen en het vieren van de Eucharistie zijn hierbij een belangrijke factor.
In genoemde bijbelpassage gebruikt Jezus de woorden ‘hoeden’ en ‘weiden’. In het begrip hoeden zag men
het zorgende aspect maar ook het geven van ruimte waarbij de herder richting geeft. Bij het weiden noemde
men het ontdekken van datgene wat voor parochianen belangrijk is.
Een korte gebedsdienst sloot de inspirerende bijeenkomst af.
-----

Pastoraat Oude Wijken Rotterdam-Zuid: Kinderen geven voor kinderen
In de Veertigdagentijd hebben vele kinderen die betrokken zijn bij de Lambertuskerk in Rotterdam en
schoolklassen van de r.-k. scholen in Rotterdam-Kralingen, meegedaan aan de actie ‘Kinderen bidden en
geven voor kinderen’. Deze kinderen verzamelden hierbij speelgoed voor minderbedeelde kinderen in
Rotterdam.
Vanuit het Pastoraat Oude Wijken Rotterdam-Zuid waren
vooraf ruim vijftig kinderen aangemeld die in aanmerking
kwamen voor een speelgoedpakket. Ook het Pastoraat Oude
Wijken Oude Noorden had meer dan vijftig kinderen
aangemeld.
Kort na Pasen zijn de pakketten opgehaald bij de
Lambertuskerk. Meer dan vijftig dozen stonden er voor
Rotterdam-Zuid klaar en werden in een grote auto ingeladen.
Kort daarna zijn ze verspreid bij de kinderen die waren
aangemeld.
Op de foto’s is een deel van de dozen uitgedeeld bij speeltuin ‘de Klimroos’ in de wijk Rotterdam-Bloemhof.
De kinderen die de dozen kregen, waren verrast en blij.
Deze concrete actie is een heilzaam teken geworden van naastenliefde, saamhorigheid en solidariteit tussen
kinderen in Rotterdam, met dank aan alle kinderen die hebben bijgedragen aan het slagen van deze actie.
-----

Kadercursus Kerkopbouw
Al geruime tijd bestaat binnen het bisdom Rotterdam de kadercursus Kerkopbouw. Deze cursus is bedoeld
voor al die vrouwen en mannen die als vrijwilliger deel hebben aan de opbouw binnen hun parochie of
kerkelijke instelling. Denk hierbij aan leden van een pastoraatgroep, aan coördinatoren van een werkveld;
aan voorzitters of actieve leden van een liturgisch, catechetisch of diaconaal beraad; aan inhoudelijke

portefeuillehouders in een parochiebestuur. Deze kadercursus wordt aangeboden in drie modules van elk vijf
bijeenkomsten:
•
•
•

Module 1: Deel hebben aan de opbouw van de parochie
Module 2: Visie en beleid
Module 3: Missionaire dynamiek van de kerk

Uitgebreide informatie is onlangs naar alle pastorale beroepskrachten gestuurd. We hopen dat er voldoende
deelnemers zijn om in september 2017 te starten.
Verdere informatie
Bisdom Rotterdam, Pastorale Dienstverlening
Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam
T. 010-2815184
E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
-----

Agenda
Zaterdag 17 juni 2017
Kerktoetredersdag
Basiliek H.Liduina en O.L.Vrouw Rozenkrans, Singel 106, Schiedam
Tijd:
10.30-14.30 uur

