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Samen met Maria bidden tot God
De maand mei is vanouds Mariamaand. Op
veel plaatsen in ons bisdom wordt (nog) meer
dan in andere maanden
de rozenkrans gebeden.
De maagd Maria heeft
een unieke plaats in de
geschiedenis van God
met ons, mensen.

PROJECT ‘LICHT IN JE LEVEN’
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Het evangelie leert ons
Maria kennen als iemand
die haar hele leven in
dienst stelt van de Heer:
“mij geschiede naar uw
woord” (Lc. 1, 38). Maria
bewaart de woorden van
de Heer en overweegt ze
in haar hart (Lc. 2,19 en
2, 51). Maria geeft alle
ruimte aan haar Zoon. Bij
de bruiloft in Kana spoort
Maria de aanwezige dienaren en ook ons aan: “Doet
maar wat Hij u zeggen
Beeld H. Maria van de Wijnhaven in de Eendrachtskapel.
zal” (Joh. 2, 5). Terwijl
de meeste leerlingen vluchtten, stond
dat Maria, de moeder van God voor
Maria bij Jezus die aan het kruis hing
altijd nauw verbonden is met de
(Joh. 19, 25). Maria leert ons bidden;
zending en het heilswerk van Jezus
zij maakt ons duidelijk dat bidden
Christus.
noodzakelijk is. Voorafgaande aan
Pinksteren bidt Maria samen met de
In dit geloof hebben de bisschoppen
apostelen (Hand. 1, 14; cf Lc. 24, 49).
van Nederland op 13 mei j.l. onze bisdommen aan Maria toegewijd. Het is
In het licht van het evangelie, benageweldig te weten dat we als netwerk
drukt het Tweede Vaticaans Concilie
van liefde met Maria verbonden

In de afgelopen twee nummers van
Tussenbeide kon u lezen over
mensen die hun baan verloren, over
de veranderingen in hun leven daardoor, en hoe parochies zoeken naar
verbinding, ondersteuning en nieuwe
perspectieven.

mogen zijn. Daarom vragen wij Maria
om met ons mee te bidden tot de
Heer (voorspraak). Met Maria’s hulp
in gebed, mogen ook wij in woord en
daad trouw blijven aan God, die de
bron is van ons leven en het einddoel
van ons bestaan.
+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Uitnodiging priesterwijding
Vronesteyn biedt ruimte aan diaken- en priesterstudenten die zich willen vormen om als diaken of
priester het gelaat van de barmhartige Vader te
kunnen uitdragen. Eli Stok kwam naar Vronesteyn
voor menselijke, geestelijke, intellectuele en pastorale vorming. Afgelopen oktober werd hij tot
transeunt diaken gewijd.
Op zaterdag 10 juni zal Mgr. Van den Hende door
handoplegging en gebed Eli Stok tot priester

Ditmaal komt Tussenbeide uit bij
JobHulpMaatje in Leiden. In deze
uitgave vertelt Leo Kuiper over het
door hem opgestarte initiatief vanuit
een kerkelijk netwerk: ‘Je moet
naast iemand gaan staan en niet
schrikken.’ Jos Drogtrop vertelt over
het gebruik van ‘Vitamine R’, je
netwerk van Relaties (pag 6 en 7).
Werkeloosheid is vaak onzichtbaar
én aanwezig: in 2016 was in de
regio Rijnmond de werkloosheid
8,2 procent. In Rotterdam is 11,3
procent werkeloos, het hoogste
percentage van alle gemeenten.
In Zuid Holland is het 5,8 % en
Midden Holland (tot aan Utrecht)
5,4 %. De werkloosheid in
Nederland was gemiddeld 6,0
procent in 2016 (bron: CBS).
Achter al die cijfers schuilen duizenden werkzoekenden.

wijden. De priesterwijding vindt om 11.00 uur
plaats tijdens een plechtige eucharistieviering in de
HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal aan de
Mathenesserlaan 307 te Rotterdam.
De verbondenheid met elkaar komt mede tot uiting
in het gebed. Het gebed verenigt ons allen met de
barmhartige Vader. Bidden wij met elkaar tot God
voor Eli Stok en dat Hij ons diakens en priesters
mag geven die de Kerk met een oprecht hart willen
dienen.
U bent van harte welkom.
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Laurentiusconferentie

Bisschop: ‘Eenzaamheid op het spoor komen
en verbindingen leggen’
“Eenzaamheid heeft vele verschijningsvormen. Het kan zijn dat er
nooit meer iemand over de vloer
komt. Het kan ook zijn dat er wel
sociale contacten zijn en niemand
wordt vergeten, maar dat het mensen niet lukt om met hun talenten
en ambities aan te sluiten bij de
samenleving.” Met deze woorden
opende Mgr. Van den Hende op
21 april de Laurentiusconferentie
‘Eenzaam in Rotterdam’. “De mens
is als persoon een sociaal wezen,
geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom moeten we, omwille
van een beschaving van liefde, eenzaamheid op het spoor komen. We
moeten verbindingen leggen tussen
mensen en zorgen dat we eenzaamheid van mensen verkleinen, zodanig dat het niet langer een last of
belemmering is.”
Vertegenwoordigers van de overheid,
maatschappelijke instellingen en de
Kerk gingen met elkaar in gesprek.
Zo bracht Emile Boleij, bisschoppelijk

gedelegeerde categoriaal pastoraat en
geestelijk verzorger, zijn ervaringen in
rond eenzaamheid bij ouderen: ‘Wie
spreekt ouderen nog aan bij hun
voornaam? Ouderen worden steeds
ouder, contacten nemen af, vaak
ook de contacten met de kinderen
die ze niet tot last willen zijn.’ Rita
Schoolenberg, pastoraal werker in de
parochie St. Christoffel, herkent die
eenzaamheid bij ouderen en legt er
voorbeelden van jongere generaties

In een video op de bisdomwebsite geeft Mgr. Van den Hende een toelichting op de
Laurentiusconferentie.

naast: mensen die geen werk meer
kunnen krijgen, vluchtelingen die
een officiële status krijgen, waarna
een deel van de hulpverlening
wegvalt en mensen het zelf moeten
zien te redden.
Marc Bollerman, directeur van
Stichting Mara, signaleerde dat er
verschillende soorten eenzaamheid
zijn. Wil je iets oplossen dan moet je
weten over welke eenzaamheid je het
hebt. Liever dan van het ‘bestrijden’
van eenzaamheid spreekt hij van het
‘ontwapenen’ of laten ‘wegsmelten’
van eenzaamheid “door je tent op te
zetten in het hart van de wijk”.
In de laatst verschenen GGD-monitor
van de Gemeente Rotterdam (2012)
kwam naar voren dat 49% van de
Rotterdammers (vanaf 18 jaar) zich
matig tot ernstig eenzaam voelt.
Bij de groep 65+ is dit zelfs 56%.
De Gemeente Rotterdam heeft het
bestrijden van eenzaamheid tot een
prioriteit gemaakt. “Met het actieprogramma Voor Mekaar kwam er een
samenhangende aanpak”, vertelde
Marijke de Vries, Programmamanager
Eenzaamheid. “Daarbij werd voorrang gegeven aan het bestrijden van

sociaal isolement van ouderen.” […]
‘Er zijn heel veel initiatieven in
Rotterdam’ constateert Trix van Os.
Zij is betrokken bij het Laurensfonds
als lid van de Commissie Ouderen.
Het Laurensfonds geeft financiële
ondersteuning aan uiteenlopende
projecten die sociaal isolement bestrijden. ‘De inzet van velen is nodig
voor mensen die in sociaal isolement
dreigen te geraken of dat reeds zijn.’
Bij de aanpak van eenzaamheid mag
volgens godsdienstsocioloog Theo
Schepens de betekenis van godsdienst
niet worden onderschat. “Een stevig
netwerk helpt tegen eenzaamheid.
Kerken zijn netwerken en als zodanig
zijn ze, net zoals andere netwerken,
een hulp tegen eenzaamheid”, stelde
hij. “Kerken verbinden met God en
de medemens. Juist dit verbindende
karakter dat kerken bieden aan hun
leden en ook aan anderen, is een toegevoegde waarde aan de samenleving.”
De bijeenkomst stond onder begeleiding
van studiebegeleider Liesbeth Stalmeijer.
Daphne van Roosendaal
Zie ook www.bisdomrotterdam.nl

GEKNIPT
Openluchtviering
In Kerkvenster, het blad van de Sint Gabriëlkerk, is te
lezen dat er in Haastrecht op 2 juni een openluchtpinksterviering wordt gehouden. Het wordt op het
plein bij de Nederlands-Hervormde kerk een oecumenische samenkomst.
Thema is “De Geest verbindt”. Dit naar aanleiding van
de oproep van paus Franciscus om te reageren op de
verdeeldheid in de wereld door te kijken naar wat
mensen verbindt. “Op zoek naar verbinding hebben wij
de Helper Gods, de Heilige Geest, hard nodig. Immers,
Hij is de schakel met God en zijn allesomvattende
liefde.” De viering begint om acht uur ‘s avonds.

Vasten kan ook leuk zijn
De Vastentijd ligt achter ons, maar in het
Parochiemagazine van parochie Pax Christi in Kamerik,
Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden vertelt pastor
Thijs van Zaal over vasten. “U denkt misschien dat
vasten zwaar is. Soms kost het inderdaad moeite,
maar er zitten ook leuke kanten aan. Op het moment
2
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dat je bewust iets laat staan, voel je je vrij. Want vaak
zijn er dingen waaraan je gehecht bent en die je dus
een beetje verslaafd maken. Ook het afzien van
dingen terwille van een ander geeft vreugde.
Verschillende vormen van dit vasten hebt u zeker wel
eens in praktijk gebracht. Zo niet, dan zou ik zeggen:
probeer het eens.” Nu, daar kunnen we het vast mee
doen, voor volgende jaar. Of wellicht toch eerder?

Missie in eigen land
Parochie De Goede Herder in het Waterweggebied had
Stefan Paas op bezoek. De hoogleraar Missiologie
sprak over de staat van de kerk anno nu. Hoe kun je
vrolijk en hoopvol kerk zijn als het succes je niet komt
aanwaaien? Nou, bijvoorbeeld door niet nostalgisch te
zijn: de kerk heeft zich volgens hem altijd gekenmerkt
door een verhouding tussen een toegewijde minderheid
en een grote meerderheid die veel losser of zelfs afwijzend staat, zo valt de lezen in Kerk aan de Waterweg.
Wat nu anders is, zo stelt Paas, is dat voor het eerst in
de geschiedenis van Europa niet alles meer ‘om de

zon van het christendom draait’. Christenen moeten
leren wat het betekent om zending te bedrijven in een
post-christelijke omgeving. Het Griekse woord voor
vreemdelingen is niet voor niets parochianen. Namens
de wereld prijst en dankt de christelijke gemeenschap
God en ze vertegenwoordigt God bij de mensen.

Albert Schweitzer
In de Open Hof in Rotterdam-Ommoord worden veel
verschillende activiteiten gehouden. Zo zijn er ontmoetingsmiddagen. Op 12 maart ging die middag over
Albert Schweitzer, “een icoon van christelijk geïnspireerde menselijkheid”. ‘Eerbied voor het leven was zijn
ethisch principe.’ Schweitzer gaf zijn loopbaan in
Europa op om als tropenarts onder de armen van
Afrika te werken, in Gabon. Hij ontving in 1952 voor
zijn werk de Nobelprijs voor de Vrede. Aad van der
Hoeven, al sinds zijn jeugd gefascineerd door de
dokter, filosoof, theoloog en predikant, praatte de
avond over de bijzondere Fransman met plezier en
gemak aan elkaar.

Enthousiast om weer op reis te gaan:
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Bedevaart Rome

Dit is de nieuwe promotievideo van het bisdom
Rotterdam over de bedevaart naar Rome. Het bisdom
organiseert de bedevaart in de herfstvakantie 2017.
In maart en april vonden verschillende informatiebijeenkomsten plaats in parochies.
“Het is heel bijzonder om de graven van de apostelen
Petrus en Paulus te bezoeken en daar samen de
eucharistie te vieren”, vertelt diaken Iwan Ossewijer.
“Zij zijn degenen die de wereld ingegaan zijn om het
evangelie te verkondigen, maar tegelijkertijd dat ook
omzetten in daden van liefde.”
Een van de andere hoogtepunten is de audiëntie bij
paus Franciscus. Iwan Osseweijer: ‘Het belooft heel
indrukwekkend te worden om dan als Wereldkerk,
met mensen van alle nationaliteiten die je maar kunt
bedenken, daar op dat Sint Pietersplein te zijn.’
In deze video vertellen vier bezoekers van een informatieavond over hún redenen om zich aan te melden.

Inschrijving verlengd tot 15 juli
Veel mensen overwegen nog om mee te reizen.
In dit nummer is een Aanmeldformulier bijgesloten. U bent
van harte uitgenodigd om mee op bedevaart te gaan.
Meer informatie via www.bisdomrotterdam.nl
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“Graag tot in Rome!”

“Je kunt altijd naar Rome, maar niet op deze
manier. Je komt met deze reis op plekken
waar je anders niet komt. Het is zeker geen
normale citytrip.” Henk en Marlou den
Breejen zijn op 20 maart uit Spijkenisse naar
Dordrecht gereisd om daar de informatieavond over de bisdombedevaart bij te wonen.
De reis is een bedevaart en ze zien uit naar de
saamhorigheid en het gezamenlijk gebed. “We
konden niet naar de informatiebijeenkomst
in Oud-Beijerland. Daarom zijn we in de auto
gestapt en hier naartoe gekomen.”
Samen met veertig parochianen uit Dordrecht
werden ze welkom geheten door pastoor Tjeerd
Visser. Hij is blij met de belangstelling van alle
potentiële pelgrims en onderstreept dat ze al de
eerste stap van de bedevaart hebben gezet door
hun weg naar deze bijeenkomst. Hij opende
met gebed. Vervolgens werd de video getoond,
waarin bisschop Van den Hende alle pelgrims
persoonlijk uitnodigt voor de reis.

Aad Murk uit Hendrik-Ido-Ambacht wil graag mee. “Het is mooi als je met zoveel gelovigen naar Rome reist.” Met
zijn vrouw is hij al een keer eerder in Rome geweest, in 2005. “Ik vind het allemaal prachtig in Rome. Maar ik
zie nog wat op tegen de bus.” Toch heeft die bus wel zijn voorkeur: “Met het vliegtuig sta je in een paar uur in
Rome. Je mist het samen op weg gaan, het saamhorigheidsgevoel. Ik hoop dat de bedevaart verdieping geeft,
dat het je geloof versterkt.”
Samen zijn ze vrijwilliger voor de huwelijksvoorbereiding in de parochie. Jeanne: ‘Ik wil graag mee met deze
bedevaart. Ik ben hem aan het overhalen. Ik wil heel graag terug naar Rome, nu met het bisdom.’ Bij hun
vorige bezoek waren ze er met zijn tweeën met de caravan tijdens een vakantie. ‘Het was meteen duidelijk: ik
wil een keer terug’, vertelt Jeanne. Dat het een bedevaart is, vindt ze belangrijk. ‘We gaan nu met de parochie
en er zal meer verteld worden over de kerken. Ik word enthousiast van zo’n presentatie als vanavond’

In de kapel van de zalige Titus Brandsma aan
de Nolensweg luisterde het gezelschap naar de
uitleg van diaken Iwan Osseweijer en Emke de
Bruijn van de VNB.
Na afloop vertellen Henk en Marlou den
Breejen dat ze graag mee willen, maar dat het
nog even spannend is of dat gaat lukken. Het
hangt af van de vraag of Henk vrij kan krijgen.
Maar zo gauw dat rond is, melden ze zich aan.
Dat staat vast. Henk is koster in de parochie
Nicolaas Pieck en Gezellen en samen zingen
ze in het koor. Vorig jaar gingen ze voor het
eerst in hun leven op bedevaart. De reis ging
toen naar Polen. “De saamhorigheid sprak
ons heel aan. Het was heel intiem. Elke dag
vierden we de eucharistie en we baden samen
de rozenkrans. Dat hadden we zo nog nooit
meegemaakt.” Nu zijn ze enthousiast om weer
op reis te gaan. “Bidden geeft ons veel rust.
Het is heel belangrijk voor ons.”

Monique Boons – Prinsen: “Ik vind het een
fantastische reis en hoop, dat we daar
inspiratie opdoen wat diaconie betreft en dit
mee kunnen brengen naar ons bisdom.” Het
diaconale programma, vanwege de Kerk als
netwerk van liefde, is wat haar bijzonder
boeit. “Ik kijk echt uit naar de ontmoeting
met de Sant’Egidio gemeenschap in Rome.
Dat lijkt me heel inspirerend.”

COLUMN: De heilige Geest: ongrijpbaar én concreet
Het is altijd weer een “openbaring” als mensen
horen dat de Heilige Geest niet een “iets” maar
een “Iemand” is!
De Heilige Geest, de derde Persoon van God
(naast de Vader en de Zoon), werkt het liefst op
de achtergrond. De symbolen die we voor de
Geest kennen, zoals water, een windvlaag, vuur
en de duif, hebben gemeen dat ze “ongrijpbaar”
zijn. Ze glippen door onze vingers en een duif
fladdert snel weer weg.
Er lijkt iets “vluchtigs” rond die Persoon van de
Geest. Hij “verschuilt” zich achter de Zoon. Zodra
we de Geest zoeken, komen we de Zoon tegen!

Kennelijk wil de Geest ons helpen om Christus,
de Zoon, beter te leren kennen. De Zoon is op
zijn beurt weer de Weg naar de Vader. Er wordt
daar goed samengewerkt!
Ongrijpbaar, maar tegelijk is wat de Heilige Geest
bewerkt uiterst concreet! Hij zorgde voor de
Menswording van de Zoon, vult de sacramenten
met genadewerking, ordent de Kerken, houdt
haar jong, verheldert roepingen…
Twee voorbeelden waar we de Geest heel direct
zien werken, zijn naastenliefde en evangelisatie.
Tweeduizend jaar Kerk laat zien dat de Geest
aanspoort tot onvermoeibare daden van

hulpvaardigheid. Heel het ziekenhuiswezen komt
hier uit voort. Dan de evangelisatie: telkens weer
zet de Geest gelovigen in beweging om met nieuwe woorden en middelen het eeuwenoude
Evangelie uit te leggen aan de mensen van vandaag.
Oké, de Heilige Geest houdt zijn gestalte wat
ongrijpbaar, maar wat Hij bewerkt lijkt niet concreet genoeg te kunnen zijn. Alleen zo kan Hij,
met onze medewerking, het aanschijn van de
aarde veranderen.
Jeroen Smith pr.
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Herdenking 150 jaar heiligverklaring

Opening bedevaartseizoen te Brielle
‘De Martelaren van Gorcum waren
ten diepste overtuigd van de liefde
van God, die voor alle mensen
bestemd is. Menigeen had zich
ingezet voor de verkondiging van
Gods heil en het sacrament van
Boete en Verzoening toegediend.
Menigeen heeft zich zo ingezet om
mensen bij de Heer te houden, door
zielzorg en gebed. Het geloof in de
levende Heer was de kracht in hun
hart.’ Dit zei Mgr. Van den Hende
op zaterdag 29 april in Brielle waar
met een plechtige eucharistieviering
het bedevaartseizoen in Brielle werd
geopend en herdacht werd dat paus
Pius IX de Martelaren van Gorcum
150 jaar geleden heilig verklaarde
(29 juni 1867).
Ruim 650 gelovigen waren naar
Brielle gekomen, waaronder kardinaal
A. Simonis, voor de plechtige mis met
Mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant en als concelebranten Mgr. Van
Luyn en Mgr. Woorts, vicaris-generaal Tjeerd Visser, pater provinciaal
Hoogenboom o.f.m., pater provinciaal
Dinklo o.p. en pastoor Jack Glas. Het
Emmanuelkoor uit Roelofarendsveen
verzorgde de gezangen.

Homilie
De bisschop preekte voor een aandachtig gehoor. ‘Als je leest wat de
Martelaren van Gorcum destijds
moesten verduren, komt het angstig
dicht bij wat mensen vandaag moeten
meemaken. Denk aan christenen in het
Midden-Oosten die worden getreiterd
en gedood. Hier in Nederland sta je er
misschien niet zo bij stil, maar het leven
daar wordt getekend door geweld en
vervolging en door gebrek aan vrijheid
van godsdienst. Hier gaat het zo kabbelend verder en mensen denken: als
het bij onze landgrens maar ophoudt.
Dat is niet wat de Heer ons vraagt en

4
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dat is ook niet wat vrede oplevert. ‘Waar
is God?’ denken wij misschien. Terwijl
zij misschien denken: ‘Waar zijn onze
medebroeders en zusters in het geloof?
Zijn ze wel solidair? Draaien ze ons
niet de rug toe?’ We willen vandaag, op
deze plek dichtbij het martelveld hier,
denken aan de vele mensen die nu in
het Midden-Oosten op een vreselijke
manier worden bedreigd en die van
hun geloof moeten getuigen. Vandaag
wordt gevraagd niet alleen in gebed verbonden met hen te zijn, maar ons ook
in hen te blijven verdiepen en hen te
steunen waar we kunnen.’
De opbrengst van de collecte
€ 1950,00 is bestemd voor de

christenen die vervolgd
en bedreigd worden en
die als vluchteling van
onze solidariteit en noodhulp afhankelijk zijn. Het
tweede doel was het heiligdom van Brielle van de
Martelaren.
Daphne van Roosendaal
Lees het hele verslag op
www.bisdomrotterdam.nl
Voor een fotoverslag zie
www.martelarenvangorcum.nl

De verbondenheid van velen met het
Bedevaartsoord werd zichtbaar in de aanwezigheid van parochianen uit het hele bisdom,
vrijwilligers van het bedevaartsoord, vertegenwoordigers van de fondsen (Gruytersctichting,
Laurensfonds, Kansfonds) samen met burgemeester G. Rensen, wethouder A. Schoon van
Brielle, mevrouw Y. Timmerman-Buck (Raad
van State), dhr G. Bakker (COA), dhr M.
Brenninkmeijer (Ridderorde van het Heilig Graf
van Jeruzalem) en dhr G. van Dartel (Katholieke
Vereniging voor Oecumene), mevr. M. Holtrop
(Historisch Museum Brielle), dhr Van Ravenhorst
en mevr. Schipper (Historische Vereniging De
Brielse Maasmond) en vele particuliere donateurs die het werk van Bedevaartsoord en
bisdom een warm hart toedragen.

Kom naar de Nationale Bedevaart op
8 juli en ga mee op bedevaart naar
Rome
De aanwezigen werden uitgenodigd voor de
Nationale Bedevaart Brielle, die dit jaar
plaatsvindt op zaterdag 8 juli. Ook werden
zij gevraagd deel te nemen aan de
bedevaart naar Rome in de herfstvakantie
2017. ‘Het netwerk van liefde dat we zijn
strekt zich niet alleen uit tot onze parochie,
ons bisdom of ons land, maar tot de wereld’, zegt diaken Iwan
Osseweijer namens de organisatie. ‘Heel graag willen we ons
voeden op de plekken, waar de apostelen hun leven hebben
gegeven. U bent van harte uitgenodigd voor deze bedevaart. We
hopen dat u met elkaar die reis wilt ondernemen om op te
trekken als pelgrims niet alleen naar Brielle, maar ook naar
Rome, de eeuwige stad.’


Advertorial

Zusters Maria Stella Matutina

Contemplatie en gebed te midden van de mensen
De zusters van de internationale gemeenschap Maria Stella Matutina (Maria
Morgenster) stellen zich ten doel met hun stille aanwezigheid samenleving en Kerk
te ondersteunen met gebed en hun getuigenis van God.
Een van de leefregels van de van oorsprong Spaanse gemeenschap stelt dat
de zusters leven van wat zij ontvangen. Een moestuin en eigen handwerk zijn
daarom de belangrijkste middelen in hun levensonderhoud. Waar wij als Kerk
ons gedragen weten door het gebed van de zusters, kunnen wij op onze beurt de
zusters ondersteunen door het aanschaffen van door hen op ambachtelijke wijze
vervaardigde artikelen.
Parochies kunnen een van de kleine artikelen aanschaffen om bij een eerste
communie of vormsel cadeau te geven. Ook kan men helpen door kaarsresten in te
zamelen, die de zusters gebruiken als grondstof voor nieuw te vervaardigen kaarsen.
Het assortiment van het handwerk van de zusters bestaat uit:
* kaarsen
* iconen (ook op aanvraag)
* jam
* armbandjes en rozenkransen
* liturgische gewaden (op maat gemaakt)

Ontvangst van Gasten

De zusters Maria Morgenster zouden graag enkele gastenverblijven inrichten, zodat
zij mensen kunnen ontvangen die enige dagen in het klooster willen verblijven. Ook
hiervoor zijn middelen nodig.
Mgr. H. Woorts: ‘Dankbaar ben ik Mgr. Van den Hende die mij heeft uitgenodigd om in deze feestelijke Eucharistieviering bij de herdenking van
150 jaar heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum te concelebreren.
Het gaat immers om geloofsgetuigen die afkomstig zijn uit en die
bekend, afgebeeld en vereerd worden in heel onze Nederlandse
Kerkprovincie.’

De Zusters van Stella Matutina – Maria Morgenster, Nolensweg 8, 3317 LE Dordrecht
(naast de Verrezen Christuskerk), T: 078-6558069, E: zrs.m.stellamatutina@gmail.com
Bereikbaar tussen 14:00u en 17:00u (van maandag tot vrijdag). Bestellingen kunt u
ook per e-mail doorgeven.
IBAN: NL36 INGB 0007 8190 27 t.n.v. zrs. Maria Stella Matutina (met ANBI-status
voor goede doelen)

‘Ik ben geraakt en gesticht door de trouw van deze priesters en religieuzen die – ondanks alle angst, vernederingen en martelingen – tot in de
dood toe trouw zijn gebleven aan hun en ons katholiek geloof, met name
aan Christus tastbaar en blijvend aanwezig in de Eucharistie. Ik heb duidelijk ervaren dat de Martelaren van Gorcum voor ons bemoedigende
voorbeelden van geloof en trouw zijn en dat het bedevaartsoord in Brielle
een nationaal heiligdom is.’

Wanneer u als parochie kaarsresten bewaart, kunt u een verzoek om deze op te halen
per e-mail doorgeven. Enkele malen per jaar wordt een ophaalroute opgesteld.

www.martelarenvangorcum.nl gaat binnenkort vernieuwd online
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Jobhulpmaatjes bieden hoop bij ontmoediging

©© Peter

van

Mulken

De economie trekt aan,
maar mensen zonder werk
zijn er nog steeds veel.
Werkzoekenden zijn er ook
in elke parochie, in elke
kerk en in haar directe
“verzorgingsgebied”. Vaak
gaat werk zoeken gepaard
met afwijzing en onzekerheid. JobHulpMaatje wil
aan deze ontmoediging
iets doen.

Tijdens intervisiebijeenkomsten bespreken de maatjes onderling de voortgang van hun begeleiding van de werkzoekenden en wisselen
suggesties uit voor aanpak met elkaar.

Naast iemand gaan staan en niet schrikken
Leo Kuiper stond aan de wieg
van JobHulpMaatje – net als aan
SchuldHulpMaatje overigens,
waar het initiatief uit voortkwam.
Hij vertelt over de achtergrond:
‘Met JobHulpMaatje zijn we na
SchuldHulpMaatje een laag dieper
gaan werken. Dat het principe van de
maatjes werkt, zagen we in de praktijk
én in de cijfers. Voorheen belandde
van de mensen die bij instanties aanklopten voor schuldsanering, negentig
procent opnieuw in de financiële problemen. Van de mensen die begeleid
zijn door een maatje, is dit nog dertig
procent. Dat durf ik een succes te
noemen.’
SchulpHulpMaatje is vanuit de kerken
ontstaan. Daarbij werd het kerkelijk

netwerk en de vaak goede contacten
met de lokale overheid ingezet. Leo
Kuiper: ‘Dat is niet de enige reden
van het succes. Een overheidsinstantie doet alleen iets aan de financiën.
Ze proberen schulden te saneren en
iemand weer met een schone lei te
laten beginnen. Dat is goed, maar
niet voldoende. De maatjes pakken
meer de immateriële kant van het
probleem aan. Daarbij gaat het om
gedragsverandering.’

Hoop

‘We zijn nu met JobHulpmaatje gaan
werken vanuit datzelfde kerkelijke
netwerk, vanuit dezelfde gedachte:
naast iemand gaan staan en hoop
bieden. Want vergis je niet: keer op
keer afwijzingen op sollicitaties
ontvangen, betekent steeds een
klap in je gezicht. Mensen draaien
soms hun dag- en nachtritme om,
depressieve gevoelens steken de
kop op. Een JobHulpMaatje biedt
perspectief, je merkt dat er iets
gaat gebeuren. Er is bemoediging,
er worden nieuwe stappen gezet.’
Maatjes zijn uit het “positieve
hout” gesneden. Zij laten zich niet
afschrikken door de vaak meervoudige
Er zijn
Lid worden kost
weinigproblematiek.
en biedt veel
ZUID-HOLLAND
onder de vijftien JobHulpMaatjes
ook studenten.
Kuiper:
De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) is de grootste ouderenorganisatie
in Nederland.
KBO ‘Een van
de
maatjes
is
een
dame
die al op
Zuid-Holland is één van de 11 provinciale bonden en telt ruim 36.000 leden in 54 plaatselijke
haar
negentiende
een
Human
afdelingen. Provinciaal en op afdelingsniveau zijn honderden vrijwilligers actief om leden te
Resource Managementopleiding
ondersteunen en het onderlinge contact te bevorderen.
had afgerond. Zij is verlamd en
Praktische hulp bieden de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) die zijn opgeleid om de weg te wijzen
kan haar ledematen niet gebruiin de doolhof van voorzieningen. Anderen helpen bij belastingaangifte, een vertrouwenszaak.
ken. Maar ze is zo positief, zo
Lid worden van de KBO biedt naast individuele hulp ook gezelligheid, voor wie behoefte heeft aan
doortastend, dat haar energie
contacten met gelijkgezinden. Het magazine Nestor informeert de leden over ontwikkelingen op landelijk
afstraalt op de werkzoekenden.’

KBO

niveau, waarbij de KBO, vaak samen met andere 50-plusorganisaties, zich sterk maakt voor de belangen
van ouderen, op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
Mulken

Lenig

©© Peter

Inlichtingen en aanmelding:

krijgen vooraf
een tweedaagse training en er
KBO ZUID-HOLLAND, Eiberplein 1J – 2661 BP Bergschenhoek
zijn intervisiebijeenkomsten,
Telefoon: (010) 521 82 99
waarin de maatjes onderling
E-mailadres: info@kbozuidholland.nl | Website: www.kbozuidholland.nl
ideeën uitwisselen. Centraal
staat: de ander te activeren,
van

De jobhulpmaatjes
Hoe sterker de KBO, hoe beter uw belangen worden behartigd!

Leo Kuiper
6

miva.nl
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mét respect; de werkzoekende
zelfredzaam maken. Kuiper: ‘Hoe
ondersteun ik iemand om de goede
acties te ondernemen? Soms zit
er iemand naast je met een totaal
andere achtergrond, andere opvoeding, andere ideeën. Dat vraagt wel
een zekere geestelijke lenigheid.’
Kuiper legt uit: ‘Het is belangrijk
dat de mensen begrijpen dat wij aan
hun kant staan. Wij hebben geen
belangen, er zijn geen sancties. Pas
als de hulpvrager dat ziet, ontstaat
er een open contact. Er is schaamte,
er is scepsis. Maar wij zullen nooit
veroordelen. De intake is zo neutraal
mogelijk. We begrijpen dat het niet
hebben van een baan velerlei problemen veroorzaakt, ook bijvoorbeeld
binnen de relatie.’
‘De mensen komen naar ons toe
via contacten in de kerk, soms ook
via de sociale dienst. Het werk van
JobHulpMaatje wordt zeer gewaardeerd door de lokale overheid. In
de Bijbel staan 2350 teksten over wijs
omgaan met geld. Dus vanuit onze

christelijke visie hebben we heel wat
te melden. Ook op dit terrein!’

Preventie
Leo Kuipers sluit af met: ‘Het project
wordt steeds volwassener. We doen
wat we geloven dat God wil dat we
doen. We zijn nu bezig met een
grootschalig onderzoek, waar ik als
wiskundige naar uitkijk. We verzamelen, anoniem natuurlijk, grote
hoeveelheden gegevens en kijken of
we daar patronen in kunnen ontdekken. Patronen die kunnen aangeven
waar de grootste risico’s liggen die
ertoe leiden dat het op financieel
gebied misgaat met mensen. Als we
die voorspellende patronen boven
water krijgen, kunnen we gaan
nadenken over hoe te voorkomen
dat mensen in de problemen belanden. Al helpen we maar een paar
procent preventief, dan is er al veel
gewonnen. Want wij geloven: elk
mens telt.’

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

Doe mee en help!
Banknummer NL 78 INGB 0005 7338 38
t.n.v. Stichting Missiewerk
Postbus 1180
9701 BD Groningen
E-mail: mission123@home.nl
ANBI_nummer: 8061.81.291

KBO

ZUID-HOLLAND

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

Lid worden kost weinig en biedt veel
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Netwerk van Relaties
Teleurstelling

van
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De mensen die door JobHulpMaatje
begeleid worden, hebben vaak een
flinke afstand tot de arbeidsmarkt.
Drogtrop: ‘Vaak zijn deze mensen
niet meer zo jong. De sollicitatieplicht drukt bij senioren extra zwaar.
Regelmatig ga ik mee naar instanties,
bijvoorbeeld het UWV, soms simpelweg ter geruststelling. In het mooiste
geval heb je een klik met elkaar.’
Vaak krijg ik energie van het op pad
gaan om iemand te helpen. Soms is
het werk een oefening van geduld
voor mij. Veranderingsprocessen zijn
lastig. Het begint met inzicht in het
eigen handelen, met de vraag stellen:
“Welk handelen brengt mij verder en
welk juist niet?”

Mulken

Jos Drogtrop is een van de bevlogen
jobhulpmaatjes die mensen begeleidt
bij hun zoektocht naar werk. Hij
vertelt: ‘Het werk van een jobhulpmaa
tje is veelzijdig. Na het intakegesprek
krijg ik een document waarin de
situatie van de betreffende persoon
staat beschreven. Op basis daarvan
maken we een plan van aanpak. Maar
we kunnen natuurlijk niet zonder wat
Fingerspitsengefühl. Want gaandeweg
krijg je pas echt zicht op de situatie.’

Vitamine R
‘Ik leg altijd de nadruk op wat ik
noem Vitamine R: je netwerk van

Jos Drogtrop

Relaties. Zonder netwerk is het lastig
werk vinden. Aan je relatienetwerk
moet je werken. Ik leg uit hoe een
goed profiel te maken op LinkedIn.
Hoe een goede brief te maken, een
goed cv. En hoe jezelf te presenteren.
Zo heb ik een man begeleid naar werk
en samen met hem intensief gekeken
naar hoe hij zichzelf presenteert.
Eindeloos hebben we het sollicitatiegesprek geoefend. Hij is aangenomen
en doet het heel goed.’

‘Ik kreeg net een telefoontje van
iemand anders, voor de derde
keer werd een afspraak afgezegd.
Kijk dat is moeilijk. Hoe kun je
dan toch “langszij” komen? Er zijn
momenten dat ik dan bij mezelf
denk: “Met diezelfde energie had
ik twee andere mensen kunnen
helpen. Er staan mensen op de
wachtlijst voor hulp!” Dan leg ik
het initiatief bij de werkzoekende
en wacht ik verder af.’
Dat Drogtrop veel met zijn vrouw
over zijn werk als jobhulpmaatje
van gedachten wisselt, spreekt voor
hen beiden voor zich. ‘Annelies
is echt mijn sparringpartner. Ik
trek nogal eens snel een conclusie. Annelies heeft weer een heel
andere antenne. Zij weet te relativeren, is mijn klankbord.’

Stap vooruit

‘We praten er regelmatig over.
Kijk, er staat in de Bijbel: “Ware
godsdienst is hulp aan weduwen en
wezen”. Oftewel, hulp aan mensen
die alleen staan. Letterlijk. Het
biedt veel voldoening om vanuit
onze geloofsovertuiging iets toe te
voegen aan het leven van mensen.
De gaven die je hebt, in te zetten
voor de ander.’

Het hoofddoel van
JobHulpMaatje is mensen
leiden naar betaald werk.
Maar behalve geld zijn
andere aspecten belangrijk.
Gewaardeerd worden, er
weer bij horen. Vaak wordt
er dan ook ingezet op vrijwilligerswerk. Drogtrop:
‘Ook dat is een stap
vooruit. Je bent weer actief.
En het kan een opstap zijn
naar betaald werk. Zo heb
ik een timmerman begeleid. Hij had lichamelijke
problemen waardoor
betaald werk moeilijk was.
Hij doet nu vrijwilligerswerk
bij de kringloopwinkel. Hij
kan er dingen in zijn eigen
tempo doen en is helemaal
opgebloeid.’

Jolanda de Wolf

Geld maakt gelukkig

Het hart van het PCI-werk is de
financiële ondersteuning van individuen en gezinnen in noodsituaties.
In het verlengde daarvan ligt de
toekenning van financiële bijdragen
aan collectieve vormen van noodleniging, zoals de voedselbank,
schuldhulpmaatje, noodfondsen en
inloophuizen. Veel PCI-en zijn ook
actief met kerstpakkettenacties.
Eind oktober verscheen het onderzoeksrapport “Armoede in
Nederland 2016”, waarvoor ook
PCI-en in het bisdom Rotterdam
gegevens hebben aangeleverd. Het
onderzoek liet een groei zien van
de financiële hulp die kerken verleenden aan individuen en aan
collectieve vormen van armoedebestrijding. De belangrijkste
bevindingen en aanbevelingen van
het onderzoek werden gepresenteerd en vormde de aanzet tot
gesprek onder de deelnemers.

Na de pauze konden de deelnemers
een workshop naar keuze volgen.
Diaken Jan Lamberts, werkzaam bij
het Rooms-katholiek
Stadsdiaconaat Delft, leidde de
workshop over het omgaan met individuele hulpvragen.
Daarbij kwamen
vragen aan bod als:
welke criteria hanteer
je bij de beoordeling
van een aanvraag?
Welke andere voorzieningen zijn er, waarop
iemand een beroep
zou kunnen doen?
Wat kan je doen bij
hoge schulden?
Helma du Pont en
Erwin Hoek presenteerden het project
Hema du Pont en Erwin Hoek
Steungezin.nl, een
online initiatief voor
persoonlijke armoedebestrijding uit
wensen gehonoreerd. De deelneBreda. Op de website staan profiemers aan de workshop vonden dit
len van mensen die in armoede
initiatief een prachtige aanvulling op
leven. Ze hebben moeite met het
het werk van de PCI. In de derde
betalen van een rekening voor
workshop konden PCI-bestuurders
steunzolen, een schoolreis voor de
doorpraten over het onderzoek.
kinderen, waterkoker, nieuwe jas of
Uitsmijter
een factuur van een dierenarts.
Aan het eind van de avond werden
Bezoekers van de website kunnen
de voorlopige uitkomsten van een
deze mensen direct helpen door de
onderzoekje naar de uitgaven en
noodzakelijke kosten via iDEAL te
inkomsten van de PCI-en in het
betalen. Beiden blijven anoniem. In
bisdom Rotterdam gepresenteerd.
de tweeëneenhalf jaar dat het
Deze gegevens zijn gehaald uit de
project nu in Breda draait, zijn 852

©© Monique Meeussen

Workshops

©© Monique Meeussen

Ruim dertig bestuurders van
Parochiële Caritasinstellingen uit
het hele bisdom namen op donderdagavond 30 maart deel aan
de werkconferentie “Geld maakt
gelukkig”. Het Bisdom Rotterdam
had deze bijeenkomst georganiseerd
om de uitkomsten van het landelijke
Armoedeonderzoek naar financiële
hulpverlening door de kerken breder
onder de aandacht te brengen.

jaarrekeningen van de PCI-en.
Helaas bleek ook hier dezelfde
trend als uit het landelijke armoedeonderzoek: rooms-katholieke
organisaties gaven in 2015 minder
uit aan armoedebestrijding dan in
2012. Dat kan zijn omdat de vraag
naar ondersteuning verminderd is,
maar dat lijkt onwaarschijnlijk.
Wel viel op dat de PCI-en in 2015
veel meer inkomsten hadden uit
collecten, giften en andere vormen
van actieve geldwerving. Daarmee
hebben ze geprobeerd de dalende
inkomsten uit het rendement op
het eigen vermogen enigszins te
compenseren. Vooral de PCI-en
met een gering eigen vermogen
blijken succesvol te zijn in het
actief werven van geld. Zo kunnen
zij hun taak om mensen in nood
financieel te ondersteunen, blijven
vervullen.
Jan Maasen
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Chrismamis: ‘Het gebed houdt onze blik en
ons hart helder’

Vanuit de
Schriftlezingen
preekte de
bisschop over
het belang van
het gebed: ‘Sinds de viering van
het 60-jarig bestaan van ons bisdom
hebben we meerdere keren benadrukt dat we als Kerk een netwerk

van

was aanwezig
voor de liturgische muzikale
ondersteuning.

©© Foto’s: Peter

‘Bidden is ons vertrekpunt, onze
levende band met de Heer die
het middelpunt is van de Kerk als
netwerk van liefde.’ Dit zei Mgr. Van
den Hende in de homilie tijdens de
Chrismamis op woensdag 12 april
in de Kathedraal HH. Laurentius en
Elisabeth. Aanwezig waren zo’n 900
gelovigen uit parochies, instellingen en religieuze gemeenschappen.
Lectoren uit de Kroatische parochie
en de Spaanstalige parochie verzorgden de lezingen. De Kathedrale
Laurentius & Elisabeth Cantorij

van liefde zijn rond Christus. Voor
velen is het thema netwerk van liefde
iets geworden dat in het hart wordt
bewaard. Het is een netwerk verbonden met Christus om in zijn Naam
te bouwen aan een beschaving van
liefde. Maar als we dat voortvarend
aan willen pakken, kan het ook heel
gauw een koepelorganisatie worden
van doeners. Daarom is het belangrijk
dat we naast het verkondigen en de
naastenliefde en al ons bouwen aan
een beschaving van liefde, ook aan de
ander kant beginnen en stilstaan bij
het gebed.’
Jezus gaat naar de synagoge. ‘Volgens
zijn gewoonte’, staat er (Lucas 4, 16).
‘De Heer begint bij het gebed, het
is steeds opnieuw zijn vertrekpunt
voor zijn werk onder de mensen. En
de leerlingen zeggen: Heer, leer ons
bidden (Lucas 11, 1-5), want zonder
dat houden we niet vol wat U ons
toevertrouwt,’ preekt Mgr. Van den
Hende. ‘De Kerk als een netwerk van

8
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liefde tot opbouw van een beschaving van liefde. Dat kan niet zonder
gebed, anders wordt het een netwerk
los van Christus, een paraplu zonder
handvat.’
‘Het gebed leert ons de juiste proporties te zien, als je bijvoorbeeld
teleurgesteld bent, geen waardering
of gehoor krijgt. Het gebed kan ons
helpen om de blik en het hart helder
te houden en scherp op waar het in
het evangelie om gaat. Dat we duidelijk zien waar nood is en waar een
vraag aan ons wordt gesteld, en dat we
zien dat de Heer ons voortdurend wil
bemoedigen en tot hulp zijn.’
De opbrengst van de collecte komt ten
goede aan het werk van Zuster Anima
in Rusland en bedroeg € 1.369.
Gehele verslag en homilie is te lezen
op www.bisdomrotterdam.nl

VERBETER EEN STUKJE
VAN DEZE WERELD!
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Als mensen mij zouden vragen wanneer ik de roepstem van God heb gehoord, dan
is mijn antwoord ‘vroeg.’ Dat komt doordat ik van jongs af aan met mijn ouders
naar de kerk, de Heilige Machutuskerk in Monster, ging. De pastoor van deze kerk,
wijlen pastoor Van Mastwijk, inspireerde mij. De manier hoe hij de Eucharistie vierde
maakte op mij een heel grote indruk.
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Nieuws van Vronesteyn

Doe mee en help!

Op donderdag
april
bracht
Banknummer
NL678
INGB
0005mevrouw
7338 38 Agnes van Ardenne een bezoek
t.n.v.
Missiewerk
aan Stichting
Vronesteyn.
‘Zij sprak onder meer over haar werk als minister voor

Stichting Missiewerk M.A.W.
Ontwikkelingssamenwerking en bij de ‘Food and Agriculture Organization’ (FAO),

Waterhuizerweg 20,
Postbus 1180
die als
heeft om de honger in de wereld te bestrijden. Passie en gedreven9701
BD doel
Groningen
HR vorHaren.
heid kenmerken
haar arbeidzaam leven, mede ingegeven door haar 9753
gelovige
E-mail:
mission123@home.nl
ANBI_nummer:
8061.81.291
ming en opvoeding
en haar aanwezigheid in kerk en samenleving’, aldus Walter
Broeders, rector Vronesteyn.

KBO

ZUID-HOLLAND

Lid worden kost weinig en biedt veel

Wereldwijd zijn er mensen
die het als hun bestemming
KBO Zuid-Holland is één van de 11 provinciale bonden en telt ruim 33.000 leden in 54 plaatselijke
anderen
te actief
helpen.
afdelingen. Provinciaal en op afdelingsniveau zijnzien
honderden
vrijwilligers
om leden te
De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) is de grootste ouderenorganisatie in Nederland.

ondersteunen en het onderlinge contact te bevorderen.

MIVA ondersteunt ze met
onmisbare vervoersmiddelen,
Lid worden van de KBO biedt naast individuele hulp ook gezelligheid, voor wie behoefte heeft aan
deze motorambulance.
contacten met gelijkgezinden. Het magazine zoals
Nestor informeert
de leden over ontwikkelingen op landelijk

Praktische hulp bieden de Vrijwillige Ouderen Adviseurs die zijn opgeleid om de weg te wijzen
in de doolhof van voorzieningen. Anderen helpen bij belastingaangifte, een vertrouwenszaak.

niveau, waarbij de KBO, vaak samen met andere 50-plusorganisaties, zich sterk maakt voor de belangen
van ouderen, op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
Hoe sterker de KBO, hoe beter uw belangen worden behartigd!
Inlichtingen en aanmelding:

KBO ZUID-HOLLAND, Eiberplein 1-J 2661 BP Bergschenhoek
Telefoon: 010-5218299
E-mailadres: info@kbozuidholland.nl | Website: www.kbozuidholland.nl

C70-Y100

Na mijn Eerste Heilige Communie werd ik misdienaar. Het misdienen heb ik met
veel overgave gedaan, want ik werd goed betrokken bij de liturgie. De liturgie raakte
mij als het ware en versterkte mijn priesterroeping.

© 2009 Dadomoto

Toen ik ongeveer veertien jaar was, begon ik mij af te vragen wat roeping exact is en
of ikzelf wel geroepen was. De twijfel, die er mee gepaard ging, kon niet op tegen
Gods veel grotere roepstem. Ik begon
me twee jaar later meer te verdiepen
in het priesterschap en besefte dat het
priesterschap méér is dan alleen maar
‘mooi’, zoals ik als misdienaar dacht.
Niet dat dat niet belangrijk is, maar
het is niet de kern van een roeping. Na
Gelegen in een bosrijke omgeving.
gesprekken met verschillende priesters
Uniek om ’n week of enkele dagen
werd ik mij bewust dat priester zijn niet
voor rust en ontspanning te vertoezomaar een ambt is, maar dat het een
ven. Denkt u bij uw plannen voor vabijzonder dienstwerk is aan God.

Pelgrimshuis

Casa Nova

Vanaf dit studiejaar ben ik priesterstudent van het bisdom Rotterdam. Ik
woon met de andere priesterstudenten
en de rector, die mij nog in 1998 heeft
gedoopt, op Vronesteyn. Dit studiejaar
heb ik een extra jaar, waarin ik les krijg
in Grieks en Latijn, een kleine stage loop
Rijksmonument:
en nog een aanvullend programma volg
in 2010
gerestaureerd en gerenoveerd.
in Utrecht.

Past. Rabouplein 5,
Benjamin van Slingerland
6564 BP H.Landstichting.

kantie met uw man, vrouw, kennis of
vrienden aan het Pelgrimshuis in de H.
Landstichting te Groesbeek bij Nijmegen 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
fietsen (prachtige routes), Natuurreservaat de Ooyse Polder, etc.
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Pinksteractie
27 mei t/m
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Bewaar deze advertentie
eventueel
voor latere mogelijkheid.
Meer weten
over roepingen?
Neem
contact
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Zuster Guadalupe uit Aleppo vertelt in Den Haag:

Dorst
‘In eerste instantie ging ik naar Syrië
om rust te zoeken’, vertelt zuster
Guadalupe. ‘Het was toen een rustig

van

Zuster Guadalupe (44) staat op de
eerste zaterdagavond van april in de
Boskantkerk in Den Haag – tevens
het klooster van de Haagse Blauwe
Zusters – voor zo’n honderd toehoorders. Zij zijn gekomen om haar lezing
bij te wonen over de jaren dat zij als
Blauwe Zuster van de congregatie
Dienaressen van de Heer en de Maagd
van Matará, tijdens de oorlog, van
2011 tot 2014 in Aleppo actief was.
In die Syrische stad hielp zij samen
met andere zusters studenten bij hun
studie. Daar zag zij kinderen plots op
het speelplein dood neervallen door
rondvliegende kogels. Guadalupe
reist de hele wereld over om haar
ervaringen te vertellen en doet ook in
Nederland in zes steden haar verhaal.
Het valt haar soms zwaar: ‘Het rakelt
vreselijke herinneringen op. Maar het
maakt me ook elke keer weer enthousiast over ons geloof.’

en welvarend land. Totdat
van de één op de andere
dag de rebellen kwamen
en zij “de revolutie” verkondigden. De gehele stad
werd belegerd en afgesloten, waardoor wij en de
andere vijf miljoen inwoners geen voedsel en gas
meer hadden. We hadden
het koud en er stierven
mensen van de dorst.’
De bommen vlogen over
de hoofden van de bewoners. Guadalupe noemt
het een “vuile oorlog”.
‘Vooral omdat mensen
werden geterroriseerd.
Christenen moesten lijden
omdát zij christen zijn;
juist hun wijken werden
platgebombardeerd.’ En
weigerde je moslim te
worden? Dan wist je dat
marteling je deel werd, vaak tot de
dood erop volgde.
De foto’s die de zuster daarbij laat
zien spreken boekdelen. Daar zijn
geen woorden bij nodig. Mensen
werden afschuwelijk toegetakeld. ‘Ik
ken geen enkele christen die met een
zwaard boven het hoofd zegt: “Oké,
ik word wel moslim, als ik maar kan
blijven leven.” Het martelaarschap
werd de grootste daad van de liefde.
De christenen onderhandelden niet

©© Peter

Zuster Guadalupe reist de hele
wereld over om getuigenis af te leggen van haar vier jaar in Syrië. Ze
deed in april ook Den Haag aan, om
te vertellen over geloof, hoop en liefde tijdens de burgeroorlog.

Mulken

‘Het geloof heeft in de oorlog enorme kracht gegeven’

over de hemel. Dat heeft mensen ook
kracht gegeven tijdens de oorlog: het
overtuigende geloof dat God hen niet
verliet.’
Een maand geleden is Guadalupe
teruggegaan naar Aleppo. Ze zag
daar een beschadigde stad en bewoners die proberen weer een leven op
te bouwen. Ook ontmoette ze daar
twee studentes die de Blauwe Zusters
hadden begeleid tijdens hun studie:
ze hadden ondanks de oorlog hun

diploma gehaald. De vraag rijst wat wij
hier in Nederland kunnen doen voor
de burgers aldaar. Zuster Guadalupe
vraagt ons vooral de burgers uit Syrië
niet te vergeten in ons gebed. Wie
financieel de noden wil steunen, kan
dit volgens de Blauwe Zuster het beste
via kerkelijke organisaties doen. ‘Dan
komt het zeker weten goed terecht.’
Celine Timmerman

Pinksternoveen 2017
In het Groene Hart

Voor de 24e keer wordt tussen Hemelvaart en Pinksteren een
Pinksternoveen gehouden als voorbereiding op de komst van de
Heilige Geest. Op vrijdagavond 26 mei openen we de noveen in
een gezamenlijke viering in Boskoop, daarna verplaatst de noveen
zich in twee kringen door het Groene Hart om op zaterdag 3 juni
weer samen te komen voor de feestelijke slotviering in de H.
Adrianuskerk in Langeraar.
De Pinksternoveen is een samenwerking tussen R.K.en PKNkerken en andere instellingen, zoals lpse de Bruggen, een
zorginstelling voor verstandelijke en meervoudige gehandicapten,
die al vele jaren deel uitmaken van de Pinksternoveen. Iedere
avond en in de weekendvieringen worden we welkom geheten in
steeds een andere kerk.
Het thema van de noveen luidt: ‘De Geest verbindt’. Aanleiding
voor de keuze van dit thema is een oproep van Paus Franciscus
in reactie op de verdeeldheid in onze wereld van vandaag: ‘Kijk
niet alleen naar wat ons verdeelt, maar kijk vooral naar wat ons
verbindt. Op zoek naar verbinding hebben Wij de Helper Gods, de
Heilige Geest, hard nodig. Immers Hij is onze schakel met God en
zijn allesomvattende liefde. Hij is ook onze schakel met Jezus,
Gods Zoon, met Zijn woorden en Zijn levenshouding.’
In deze Pinksternoveen willen wij bidden om de komst van de
Heilige Geest en om onze bereidheid gehoor te geven aan de
oproep van Paus Franciscus.
Willie Toor
Parochie St. Jan de Doper
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Honderd jaar kerk
in Den Hoorn
De Projectgroep 100 jaar is bezig om voor de hele parochie van het jubileumjaar 2017 een gedenkwaardig feest te maken. Het thema luidt ‘Verbonden in
geloof’.
Op Eerste Pinksterdag op 4 juni komt de Antilliaanse Gospelgroep Praising Joy
Fully bestaande uit bandleden en zangeressen spelen en zingen in een speciale
Pinksterviering met diaken Jan Lamberts.
Er worden voorbereidingen getroffen om op vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni in de kerk een musical op te
voeren: “Honderd jaar kerk in Den Hoorn” waaraan zal worden meegewerkt door onze koren Con Amore,
AnCor, en de Mannencantorij. De leiding voor dit onderdeel is in handen van Petto Koop. Er zullen leerlingen
van de Mariaschool gevraagd worden om aan deze musical mee te doen. Zelf aanmelden kan en mag natuurlijk
ook, graag zelfs. Bel of mail naar Ineke Tetteroo-Hagen: 015 2130916. E: ineke.tetteroo@kabelfoon.net.
Op zondag 11 juni om 10.00 uur wordt het Jubileumjaar in Parochieel Onze-Lieve-Vrouw van Sion verband
afgesloten met een plechtige Eucharistieviering. Mgr. J. van den Hende, onze bisschop, is hoofdcelebrant.
Voor de muzikale ondersteuning wordt gedacht aan een groot Parochieel familiekoor.
Houd voor eventuele wijzigingen en de definitieve tijden de wekelijkse Samen Onderweg en het maandelijkse
Parochieblad in de gaten.
Bert Gerritse
Parochiekern St. Antonius en St. Cornelius Den Hoorn

OMMEGANG UIT
DANKBAARHEID VOOR
DE EUCHARISTIE

Programma:

Celebranten:

De Delftse Ommegang heeft dit
jaar het thema ‘De eucharistie
opent de ogen’. De omloop ter
ere van Maria van Jesse wordt
op 18 juni gehouden.
Delft werd bekend tot in de verre
omstreken en werd een pelgrimsoord na een wonder in 1327. De
blinde Machteld herkrijgt het
gezichtsvermogen tijdens de consecratie in de mis. De Delftenaren,
dankbaar, gaan in processie rond
met het beeld van Maria van Jesse
en die Ommegang wordt een traditie. In de jaren twintig van de vorige
eeuw wordt de Ommegang – gestopt
in de reformatie – nieuw leven ingeblazen en sindsdien wordt de
Ommegang jaarlijks gelopen.

Openstelling basiliek Schiedam
De basiliek H. Liduina en OLV. van de Rozenkrans op Singel 106 in Schiedam wordt de
komende maanden ruim opengesteld. Tot eind oktober zal de kerk op vrijdag en zaterdag te
bezichtigen zijn en is er gelegenheid voor aanbidding en om het Sacrament van boete en verzoening te ontvangen.
‘Het initiatief is voortgekomen uit het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Tijdens dit jaar bleek er
belangstelling voor momenten van aanbidding en biecht’, zo stelt rector Henri Egging van de
basiliek. ‘De animo voor bezichtiging en rondleiding tijdens het Liduinajaar 2016 in het kerkgebouw bleek toen ook groot.’
Het volledige programma:
Op vrijdag:
9.15 – 10.30 uur: Open voor Aanbidding en biecht
10.30 – 13.00 uur: Beperkte openstelling, portaal met zicht op interieur kerk en Liduinakapel
13.00 – 15.00 uur: Openstelling voor bezichtiging en verkoop devotionalia
Op zaterdag:
13.00 – 15.00 uur: Openstelling voor bezichtiging en verkoop devotionalia
15.00 – 17.00 uur: Beperkte openstelling, portaal met zicht op interieur kerk en Liduinakapel
17.00 – 18.00 uur: Open voor Aanbidding en biecht
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WERK aan
de KERK

In het bisdom werken velen aan de opbouw van bloeiende gemeenschappen. Die hebben een huis nodig.

Gemeenschap St.-Josephkerk in Leiden pakt kerkgebouw aan

Bidden voor goede mensen
Dik een jaar kostte het om de St.Josephkerk in Leiden te bouwen.
Iets meer tijd vergde het om het
dak, de klok en de dakkapellen
te restaureren. Maar de tijden zijn
dan ook veranderd, tussen 1924 en
2016. Wat bleef was de sterke achterban die beide klussen mogelijk
maakte.
Een kerkgemeenschap uit een arbeiderswijk in Leiden, daar kan bijna
per definitie financieel niet veel
spek op de botten te vinden zijn.
Toch slaagde die gemeenschap er in
om in betrekkelijk korte tijd bijna
een half miljoen euro bij elkaar te
brengen om een eind te maken aan
de lekkende daken en het gammele
Angelustorentje van de St.-Josephkerk
in het Noorderkwartier van de
universiteitsstad.
Het geheim? Een hechte kring van
gelovigen met verschillende achtergronden. Eentje die talent voortbrengt
en die kan bidden.
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nummer 2 • 2017

Twaalfhonderd
plaatsen
Even terug naar
het begin. De St.Josephkerk werd in
1925 ingewijd, naar
een ontwerp van de
architect Leo van
der Laan, vader van
de nog bekendere
Dom van der Laan.
Toch wist vader Leo
ook van wanten,
want samen met zijn
andere zoon Jan
wordt hij verantwoordelijk gehouden voor
zo’n vierhonderd
gebouwen in Leiden
en omgeving.
In de jaren 20 van de
vorige eeuw werd er
voor het eerst structureel gewerkt met
beton, ook in kerken. Die maakte het
mogelijk grote oppervlakten te overspannen. Zodoende wisten de Van der
Laans aan de Herensingel een kerk te

bouwen voor twaalfhonderd mensen,
en dat was nodig ook in de snel uitdijende stad Leiden. In 2011 kreeg de
steen van het graf van Van der Laan sr
een plekje in de St.-Josephkerk.
Al in de jaren negentig van de vorige
eeuw werd er gerestaureerd. In 2009
sloeg de bliksem in de grote torenspits. Deze werd daarna met deels
nieuwe leien bedekt; de originele leien
waren in Nederland niet voorhanden. Monumentenwacht was niet erg
gecharmeerd van deze oplossing en
drong aan op vervangen van de nieuwe
leien op de monumentale kerk.
Storm hield vervolgens in 2015
dusdanig huis dat zink- en loodbedekking loskwam en verwijderd
moest worden. Dat leidde tot lekkage;
dusdanig dat er emmers nodig waren
om het in de kerk een beetje droog
te houden. Op het priesterkoor leek
dat helemaal onbegonnen werk. Het
was duidelijk: er moest opnieuw flink
gerestaureerd worden. De wenselijkheid van zo’n stap was helder: de
kerkgemeenschap groeit en bloeit.
Maar waar het benodigde geld
vandaan te halen? En wie moesten
die kar, bouwkundig en financieel,
gaan trekken?
Geleidelijk aan ontwikkelde zich de
plannen: eerst zou het groot onderhoud aan de buitenkant van de
kerk worden aangepakt. Er zou in
twee fases gewerkt worden: eerst het
direct-noodzakelijke en alles waar de
steiger voor nodig is. Dus: het dak, de
dakkapellen, al het glas-in-loodwerk,
de klok en loden kruizen en de dakraampjes moesten vernieuwd en/of
waterdicht worden gemaakt.
Op een later moment zouden in fase
twee dan de lagere delen van het buitenwerk kunnen worden aangepakt.
Het binnenwerk van de kerk staat er
behoorlijk goed bij en behoeft amper
bouwkundige aandacht, zo was de
analyse.
‘Wel zal er tijdens fase twee werk
worden gemaakt van de lager gelegen

delen van het exterieur, denk aan het
herstellen van betonrot.
Daarna zou Stefan Tax, de man met
de financiële portefeuille van de
restauratie op zak graag werk maken
van de pastorie. ‘We willen daar een
religieuze communiteit in huisvesten
en structureel ruimte bieden aan de
kindercatechese.’ In de St.-Joseph
wordt de methode “De Goede
Herder” gehanteerd; er komen
wekelijks tientallen kinderen op af,
aldus Tax.

Aanhikken
Zo’n drie jaar geleden was duidelijk
dat er nu echt aangepakt moest
gaan worden. Gezien de slechte
staat van het dak begonnen er ook
gevaarlijke situaties te ontstaan.
Verder zette een grote toezegging
voor een subsidie druk op te ketel;
die – 6,5 ton groot – moest voor
een bepaald moment worden uitgekeerd, of niet.
‘Maar we hikten er echt tegen aan’,
vertelt pastoor Jeroen Smith. ‘Het
moet, maar hoe gaan we dat redden?’
Hij kreeg een inval. ‘We gaan er voor
bidden.’ Je bent als kerk immers niet
voor niets toegewijd aan Sint Jozef.
Bidden voor de juiste mensen vooral.
Bidden voor mensen die bouwkundig
onderlegd waren, die weten ingewikkelde processen in goede banen
te leiden en die verstand hebben
van financiële zaken en zelfs wat
marketing.
Elke eerste zondag van de maand
werd er zodoende in de St.-Josephkerk
na het vaste moment van aanbidding
aansluitend aan de mis, gebeden
‘om de juiste mensen en middelen’
voor de geplande restauratie. En ze
kwamen, die vakmensen.
Het gebed van de parochianen
viel vast in vruchtbare bodem, ook
al omdat de geloofsgemeenschap
relatief veel jongere volwassenen
en kinderen telt. ‘We zijn bijvoorbeeld al vijftien jaar actief

met de Alpha-cursus, en daarin
deden recent een professionele
fondsenwerver en iemand uit de
reclamewereld mee.’ Dat bleken
mensen met creatieve ideeën.
Zij wisten middelen bij elkaar te
brengen om de rekening van de
aannemer te betalen.

Groei

Fondsenwerving
Die gastvrijheid en het jeugdig
elan hielpen ook bij het uitwerken

van der
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elkaar zou brengen. En met als
eis dat het onderhoudswerk uiterlijk december 2016 gereed zou
zijn. ‘Het verlopen van de deze
deadline zou niet alleen gênant
zijn, maar ook het einde van de
Josephkerk hebben betekend’,
aldus Tax.
Zo kregen de plannen en intenties ineens een hoge urgentie. De
mensen en de middelen waren
er of kwamen er (“er kwamen op
gegeven moment ruime toezeggingen en één persoon stelde zich
garant voor het laatste, ontbrekende gedeelte; dat was voor alle
betrokken heel overtuigend”),
het bisdombestuur werkte mee
en gaf goedkeuring, zodat in het
najaar 2015 de opdracht kon
worden vergund. De aanbesteding
werd gewonnen door bouwbedrijf
Hulshof; de totale kosten werden
begroot op ruim 1,3 miljoen euro.
‘Dankzij de expertise van de architect en aannemer en de experts
op het bisdom, is het wonderwel
gelukt om volledig binnen dit
budget te blijven’, kijkt Tax dankbaar en trots terug.
En de kerkgemeenschap? Die bleef
bidden. Na de mis, tien minuten.
Dat het werk op het dak goed zou
verlopen, dat er zegen zou rusten
op het vernieuwde kerkgebouw.
Ted Konings

Veel kinderen in de wereld lijden honger.
Al voor 5,- per maand helpt U!

n

van de ideeën omtrent de fondsenwerving. ‘Een grote sponsoravond
met Leo Fijen, daar kwamen veel
mensen op af.’ Op een sponsordiner schoven vele vele mensen aan.
En er werden “heel veel” flessen
“Josephwijn” verkocht.
Zodoende kwam een noodzakelijke aanpak van het kerkgebouw
waar “tegen werd aangehikt”
ineens rap dichterbij. Belangrijk
waren een “spontane” provinciale
bijdrage van ruim honderdduizend
euro en natuurlijk de bijdrage
uit de zogenaamde “Brim-pot”
van de rijksoverheid van 6,5 ton.
Die werd (nadat de St.-Joseph na
twee eerdere pogingen, de derde
keer was ‘ingeloot’) verleend op
voorwaarde dat de gemeenschap
zelf 3,5 ton aan middelen bij
Lee

Met een groeiende groep jonge kerkgangers, lijkt de dalende tendens van
kerkbezoek in de
St.-Joseph gekeerd. ‘We zijn over
het dode punt heen en we groeien.
Dankzij de Alpha-cursus zijn hier jaar
in jaar uit kerktoetreders.’ Die cursus
noch de kerk loopt vanzelf vol. ‘Het
is hard werken en we houden koppig
vol’, aldus Smith. Maar in de gemeenschap heerst de ervaring dat geloven

en kerk-zijn de moeite waard zijn
om je voor in te zetten. ‘Het is ook
belangrijk zaken op een uitnodigende
manier te brengen. Op een eigentijdse manier.’ Gezamenlijk eten, zoals
bij de Alpha-cursus “inbegrepen”, is
een goede manier om mensen bij
elkaar te brengen en met elkaar in
gesprek te brengen over belangrijke
vragen en zaken. ‘Nieuwe mensen
brengen ook weer andere mensen
mee’, is de ervaring van de pastoor.
‘We zijn een zeer ongecompliceerde
gemeenschap, waarin mensen echt
welkom zijn.’ ‘Als je dertigers en veertigers aan je hebt weten te binden,
komen er meer.’
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Lid worden kost weinig en biedt veel

Wereldwijd zijn er mensen
die
het als hun bestemming
KBO Zuid-Holland is één van de 11 provinciale bonden en telt ruim 33.000 leden in 54 plaatselijke
anderen
te actief
helpen.
afdelingen. Provinciaal en op afdelingsniveau zijnzien
honderden
vrijwilligers
om leden te
De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) is de grootste ouderenorganisatie in Nederland.

Pelgrimshuis

Casa Nova

ondersteunen en het onderlinge contact te bevorderen.

MIVA ondersteunt ze met
onmisbare vervoersmiddelen,
Lid worden van de KBO biedt naast individuele hulp ook gezelligheid, voor wie behoefte heeft aan
deze motorambulance.
contacten met gelijkgezinden. Het magazine zoals
Nestor informeert
de leden over ontwikkelingen op landelijk

Praktische hulp bieden de Vrijwillige Ouderen Adviseurs die zijn opgeleid om de weg te wijzen
in de doolhof van voorzieningen. Anderen helpen bij belastingaangifte, een vertrouwenszaak.

niveau, waarbij de KBO, vaak samen met andere 50-plusorganisaties, zich sterk maakt voor de belangen
van ouderen, op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
Hoe sterker de KBO, hoe beter uw belangen worden behartigd!
Inlichtingen en aanmelding:

KBO ZUID-HOLLAND, Eiberplein 1-J 2661 BP Bergschenhoek
Telefoon: 010-5218299
E-mailadres: info@kbozuidholland.nl | Website: www.kbozuidholland.nl

Rijksmonument:
in 2010 gerestaureerd en gerenoveerd.

Past. Rabouplein 5,
6564 BP H.Landstichting.

Gelegen in een bosrijke omgeving.
Uniek om ’n week of enkele dagen
voor rust en ontspanning te vertoeven. Denkt u bij uw plannen voor vakantie met uw man, vrouw, kennis of
vrienden aan het Pelgrimshuis in de H.
Landstichting te Groesbeek bij Nijmegen 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
fietsen (prachtige routes), Natuurreservaat de Ooyse Polder, etc.

3 overnachtingen vol pension € 120,-- p.p.
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Veelkleurig in verbondenheid
Vijf jaar veelkleurig lopen in verbondenheid. Onder dit thema vond op ‘marathondag’ 8 april de vijfde Spirituele Marathon Rotterdam plaats.
Een recordaantal van ruim tachtig deelnemers begon de marathon ’s middags in
de kerk “Het Steiger” met een spirituele meditatie.
Om half vier werd er gestart in de City Run over 4,2 km. Zo’n tweeduizend
lopers nemen deel aan deze run om juist binnen de setting en de sfeer van het
spektakel hun sport te beoefenen. Ook de tachtig deelnemers van de Spirituele
Marathon liepen in de City Run mee, elk in zijn eigen loopritme en tempo. Het
ging er niet om wie er won, maar om letterlijk en figuurlijk samen de weg af te
leggen. Een van initiatiefnemers kwam met vier man tegelijk over de finish, letterlijk de handen ineen geslagen om de verbondenheid tussen de religies uit te
drukken.
Die verbondenheid is niet meer zo vanzelfsprekend - maar is juist in deze tijd
van groot belang om te bewerkstelligen. In een wereld waarin er veel onrust
heerst en op veel plaatsen mensen tegenover elkaar staan in plaats van de
handen ineen te slaan, willen de deelnemers van de spirituele marathon het
statement maken dat zij elkaar in vrijheid en met respect tegemoet treden. ‘We
blijven onderweg in verbondenheid tot het einde’, aldus de werkgroep die de
Spirituele Marathon jaarlijks organiseert.

Gebedskaarten Onze Lieve Vrouw van Fatima
Onlangs zijn in het bisdom gebedskaarten verspreid die gemaakt zijn bij gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de verschijningen van 13 mei – 13 oktober
2017. In het weekend van 13-14 mei 2017 hebben de Nederlandse bisschoppen
hun bisdommen toegewijd aan het Onbevlekt hart van Maria. Met deze toewijding
vertrouwen de bisschoppen de bisdommen toe aan het gebed van Maria.
Mgr. Van den Hende zegt hierover: “Enerzijds erkennen wij op deze manier dat
Maria, de Moeder Gods, een unieke plaats inneemt in de heilsgeschiedenis van
God en mens, heel bijzonder in het mysterie van Christus en zijn Kerk. Anderzijds
gaat het ten diepste om onze toewijding aan God. Maria bewaart onze zorgen en
noden in haar hart en brengt deze met haar voorspraak bij de Heer, in het besef dat
God ons einddoel is.”
Mocht u meer gebedskaarten willen ontvangen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het bisdombureau: T. 010 - 2815171, E. bureau@bisdomrotterdam.nl.

Hubert Berbée, diaken

©© Gerard

van den

Berg

Nieuw op de website: Steun ons!

Terugblik op de Mariahulde van 6 mei jl.
in de Maria van Jessekerk te Delft
Op zaterdagmiddag 6 mei was er Mariahulde/
samenzang Marialiederen in de Maria van Jessekerk
te Delft in aanwezigheid van pastoor Dick Verbakel,
leden van het Gilde Maria van Jesse en ruim
230 belangstellenden. Tweemaal per jaar, in de
Mariamaanden mei en oktober, wordt een dergelijke Mariahulde gehouden. Het oude Mariabeeld
wordt dan vanuit de kapel in de kerk geplaatst.
Er werden achttien Marialiederen gezongen door het
gemengde koor Deo Sacrum en het mannenkoor
Vox Latina onder leiding van de dirigent/ organist
Petra Veenswijk. De koorleden zongen een groot
aantal meerstemmige Marialiederen en in het gregoriaans. Dit waren veel Ave Maria’s van o.a. Liszt, da
Victoria, Benoit en Caccini maar ook liederen zoals
Regina coeli, O Maria reine Maagd, Wij groeten
U o Koningin. Ook dit jaar werden de traditionele
Marialiederen volop meegezongen zoals Gekomen is
Uw lieve mei, Gebenedijt zijt Gij en O Sterre der zee.
De volgende Mariahulde/samenzang Marialiederen
staat gepland op zaterdagmiddag 14 oktober om 15:00 uur. Zie www.rkdelft.nl

Eddie van den Engel
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‘Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling’, zegt algemeen econoom John Bakker als
hij spreekt over de nieuwe steun-ons pagina op de website van het bisdom. ‘De moderne tijd
vraagt er simpelweg om. Waarom het nog niet eerder gerealiseerd was? Er waren een paar technische barrières die opgelost moesten worden.’ Hij legt uit: ‘De RK-Kerk is geen bedrijf, geen
stichting, geen vereniging. Het bisdom deelt bijvoorbeeld binnen de RK-Kerk in Nederland in één
nummer bij de Kamer van Koophandel.’
‘De donaties zijn hard nodig en zeer gewenst. Het voordeel van deze overmaking is ook dat de gift
meteen bancair wordt geregistreerd en direct meegenomen kan worden door de gevers in de fiscale
giftenaftrek.’
‘Mgr. Van den Hende refereert vaak aan paus Paulus VI die de Kerk typeerde als een netwerk van
liefde tot opbouw van een beschaving van liefde. Dat bepaalt onze gemeenschap. Vanuit ons gelovig
zelfverstaan voelen we een opdracht om in dat netwerk te participeren met onze inzet en onze
betrokkenheid, met onze verbondenheid en uiteindelijk ook met onze financiële bijdrage.
Nu het eenvoudig is geworden voor bezoekers om een gift te doen via de site, zal voortaan bij bestellingen van materiaal via de website geen factuur meer worden verstuurd, maar ook dan om een gift
worden gevraagd. John Bakker: ‘In een netwerk van liefde willen we werken vanuit vertrouwen. Dus
we versturen geen facturen meer, maar vragen om een gift. Uiteraard zullen we na een bepaalde
periode evalueren, maar we verwachten dat mensen zo genereus zullen zijn. Deze eenvoudigere
manier van werken betekent ook een kostenbesparing voor het bisdom. En dat is weer mede in het
belang van de parochies zelf, die financieel bijdragen aan het functioneren van het bisdombureau.’
Er komt ook nog een mogelijkheid om een gift te doen voor specifieke goede doelen van het bisdom,
zoals Vronesteyn, een Kerstactie, het fonds nieuw religieus leven of bijvoorbeeld de diocesane vormelingendag Vuurdoop.
Daphne van Roosendaal
Lees meer via www.bisdomrotterdam.nl

PERSONALIA
Benoemd
❖❖ H.E.J. Grotaers is per 1 maart benoemd tot priester-assistent in parochie Christus Koning te Berkel
en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk, Pijnacker en
Nootdorp.
❖❖ G.Th.J. Lansbergen is per 1 april benoemd tot secretaris van Pro Nobis et Posteris.
Goedkeuring en zending
❖❖ Mw. M.G.A. van Dijk ontving per 1 februari de goedkeuring en kerkelijke zending als geestelijk verzorgster
bij Zorgpartners Midden-Holland, locaties Savelberg en
Hanepraij.

❖❖ S.M. Zuidersma is per 1 maart voor een jaar aangesteld als pastoraal werker in parochie H. Thomas te
Alphen a/d Rijn, Hazerswoude-Dorp en HazerswoudeRijndijk.
❖❖ Mw. J.G. Stam MA is per 15 maart voor 1 jaar aangesteld als pastoraal werkster in parochie Pax Christi te
Woerden e.o.
❖❖ Mw. M.J.S. Heikens MEd ontving per 1 april de goedkeuring en kerkelijke zending als geestelijk verzorgster
bij Stichting Aafje, locatie Vijf Havens in Rotterdam.
Eervol ontslag/ontheffing kerkelijke zending
❖❖ P. W.G. van Beurden ontving per 1 maart 2017 eervol ontslag en ontheffing van de kerkelijke zending

IN MEMORIAM
In de vroege morgen van maandag 6
maart is plotseling overleden de eerwaarde heer
Machiel Wilhelmus Maria Greeve
geboren op 21 januari 1947 te
Rotterdam en diaken gewijd op 22
november 2008.
Gilion Greeve was sinds oktober 2007
pastoraal werkzaam in ons bisdom. Eerst
als pastoraal werker en sinds zijn wijding
op 22 november 2008 als diaken steeds
in het pastoraatsgebied dat thans de
parochie H. Thomas te Alphen aan den
Rijn, Hazerswoude-Dorp en HazerswoudeRijndijk vormt. Met ingang van 1 oktober 2016 werd hem op zijn verzoek om
gezondheidsreden eervol ontslag verleend
en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening en ging hij met emeritaat.
Gilion Greeve is zijn leven lang vanuit
zijn opvoeding zeer kerk- en gelovig
betrokken geweest. Alle wonderen en
alle tegenslagen van het leven heeft
hij beleefd in het volste vertrouwen dat
de Heer in alles voorziet en ons draagt
en behoedt. Hij wist zich geroepen om
zijn beste krachten in te zetten om
dat gelovig vertrouwen door te geven
aan de mensen die aan zijn pastorale
zorgen waren toevertrouwd. Nu heeft
Gilion zijn leven teruggegeven in Gods
hand.
De avondwake werd gehouden op
donderdag 9 maart in de O.L. Vrouw
Geboortekerk, Noordeindseweg 102 te
Berkel en Rodenrijs.
De eucharistieviering bij gelegenheid
van zijn uitvaart werd gehouden op
vrijdag 10 maart in voornoemde kerk,
waarna de begrafenis plaatsvond op
het Parochiekerkhof.
♦♦♦
Op dinsdagavond 21 maart, is na een
kort ziekbed, overleden
mevrouw Theodora Johanna Maria van
der Knaap
geboren op 2 juni 1941 te Naaldwijk en
tussen 1983 en 2006 pastoraal werkster in het bisdom Rotterdam.
Teja van der Knaap studeerde op latere
leeftijd theologie aan de Theologische
Hogeschool te Amsterdam. Op 1
september 1983 ontving ze haar kerkelijke zending door de bisschop van
Rotterdam en werd ze aangesteld als
pastoraal werkster in de parochie St.
Adelbert te Delft. Die opdracht werd in
1997 verbreed tot het stadspastoraat
Delft. Van deze opdracht werd haar op
1 juni 2006 eervol ontslag verleend
vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

als pastoraal werker in parochie H. Augustinus te
Wassenaar, Katwijk a/d Rijn, Oegstgeest, Voorschoten
en Wassenaar.
❖❖ W.P. J. Bakker ontving per 1 april eervol ontslag als
secretaris van Pro Nobis et Posteris.
❖❖ W.B. Mudde ontving per 12 april eervol ontslag en
ontheffing van de kerkelijke zending als geestelijk verzorger bij Stichting Laurens, locatie St. Petrus in Berkel
en Rodenrijs.
❖❖ Mw. Th.M.C. Epskamp ontving per 18 april eervol ontslag en ontheffing van de kerkelijke zending als pastoraal werkster in parochie H. Nicolaas in Zoetermeer.

Inspiratiedag 2017
Mevrouw Van der Knaap was als pastoraal werkster lid van de Diocesane
Commissie Roepingenpastoraal van
het bisdom Rotterdam (1988) en lid
van de Adviescommissie voor Pastoraal
werk(st)ers in opleiding (1994). Zij was
enkele jaren mentor voor beginnende
pastorale beroepskrachten.
Teja van der Knaap is bijna 23 jaar
verbonden geweest met de pastoraal
van Delft. Zij was dat op een voor haar
kenmerkende manier: rustig en weloverwogen. Zij zocht in de omgang met mensen de diepgang van het geloof -steeds
met de Heilige Schrift als leidraad.
De uitvaart werd gehouden in de
Adelbertkerk van de Sint Urselaparochie,
Minervaweg 7 te Delft. Voorafgaand aan
de crematie werd de plechtigheid gehouden in de aula van crematorium Iepenhof
te Delft.
♦♦♦
Op dinsdag 11 april 2017 is, voorzien
van het H. Sacrament der zieken, overleden de zeereerwaarde heer
Johannes van den Haak
priester van het bisdom Rotterdam
geboren op 29 november 1923 te
Haarlem en priester gewijd op 3 juni
1950.
Op uitdrukkelijk verzoek van Jan van
den Haak wordt hier alleen een overzicht van zijn werkzaamheden als priester vermeld.
Jan van den Haak was na zijn priesterwijding kapelaan in Reeuwijk
(1950), Rotterdam (1952) en Delft
1958). Vervolgens werd hij in 1965
benoemd tot teamleider van de latere Interparochiële Vereniging met de
opdracht nieuw pastoraat te ontwikkelen in Ommoord, Alexanderpolder
en Capelle aan den IJssel. In 1978
werd hij pastor in het Dijkzigt ziekenhuis te Rotterdam. In december
1988 werd hem op eigen verzoek
eervol ontslag verleend uit deze functie en tegelijkertijd ook ontslag uit
de gewone ambtsbediening van het
bisdom Rotterdam.
De afscheidsviering werd gehouden
op dinsdag 18 april in Open Hof,
Hesseplaats 441, Rotterdam/Ommoord.
De begrafenis vond aansluitend
plaats op begraafplaats Schollevaer,
Schalijlaan, Capelle aan den IJssel.

KRO-NCRV en Kansfonds organiseren samen de Inspiratiedag 2017,
een combinatie van de voormalige RKK Parochiedag en de landelijke
inspiratiedagen van Kansfonds.
Deze Inspiratiedag 2017 vindt plaats op 24 juni in het Museum
Catherijneconvent te Utrecht. Voor de parochies en kerken wordt op die
datum een speciale middag georganiseerd met toespraken van Mgr. G.
de Korte, Theo Bovens (Gouverneur van Limburg, voorzitter Kansfonds)
en Erik Borgman. Er zullen ook workshops zijn voor parochies en kerken
met een diaconale opdracht. Tenslotte is er de Inspiratieprijs voor een
kerk of parochie met een inspirerend voorbeeld op diaconaal gebied.
Meer informatie volgt binnenkort via de websites van de organisaties en
of via een uitnodiging.

JUBILEA in 2017
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 immer werkzaam in de pastoraal in onze regio.
Wellicht brengt deze kennisgeving
mensen op ideeën; een jubilaris
met goede herinneringen aan zijn
werkkringen, waardeert het zeker
als bijvoorbeeld oud-medeparochianen het feest gedenken.
31 maart
Frans Teepe ofm, Marente Verpleeghuis,
Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB
Oegstgeest – 60 jaar priester
4 mei
Avin Kunnekkadan svd, Singel 104,
3112 GS Schiedam – 25 jaar priester
(zijn feest wordt op 27 mei in Maassluis
gevierd)
2 juni
Ben Pex mhm – Smaragdhorst 301,
2592 RL Den Haag – 50 jaar priester
10 juni
Peter de Ruiter sj – Sint-Stanislashuis,
Westplantsoen 73, 2613 GK Delft – 50
jaar geprofest
7 september
Hugo van Steekelenburg ofm Caixa
Postal 37, 39.560-000 Salinas MG
Brazilië 60 jaar geprofest
8 september
Peter Stevens smm – 60 jaar geprofest
9 september
Ton Zwart msc, Sint Oloflaan 1, 5037 ER
Tilburg – 50 jaar priester
19 september
Piet Lemmers ofm, Deken Roesstraat
13, 3581 RX Utrecht - 60 jaar geprofest
20 september
Loek Bosch ofm, Kloosterstraat 6, 5366
BH Megen – 25 jaar geprofest
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De pagina Jong! wordt samengesteld door een jonge redactie, met Shirleni Blanken, Emy Jansons - van Steekelenburg, Thom Oosterveer, Sander van Aarle en Ted Konings.

Wereldjongerendag in Waddinxveen
Jongeren van het bisdom Rotterdam en van het bisdom Breda
vierden samen Palmzondag op 9 april in de St. Victorkerk in
Waddinxveen. Dit gebeurde in het kader van de diocesane
Wereldjongerendag. In de eucharistieviering was Mgr. Van den
Hende hoofdcelebrant en concelebreerden pater Mark-Robin
Hoogland cp en parochiepriester Bertran van Paassen.
In zijn preek zei de bisschop: “Als we het evangelie van deze
Palmzondag goed tot ons door laten dringen, dan mogen we
beseffen dat het de Zoon van God is die lijdt en dat het de
mensen zijn die Hem bespuwen en bespotten en opjagen. Bij
zoveel lijden zou je kunnen uitroepen: waar is God? Maar
eigenlijk kunnen we beter vragen: wat is er met de mens
gebeurd, dat mensen zover gaan en een onschuldige Jezus
vernederen en pijn doen en kruisigen? God is niet ver weg.
Want waar lijden en dood is, daar staat onze Heer Jezus, de
gekruisigde, naast ons. Hij heeft zijn leven gegeven aan het
kruis. Hij staat op uit de dood. Hij gaat voor ons uit naar het
eeuwig leven.”
Aan het begin van de middag vroegen de jongerenwerkers
van het bisdom Rotterdam en het bisdom Breda aandacht
voor een aantal activiteiten. Zoals de Maria Ommegang in
het bisdom Breda (25 juni) en de Nationale Bedevaart Brielle
(8 juli) in het bisdom Rotterdam. Zomerkampen, jongerenbedevaart Banneux.
Mgr. Van den Hende gaf vervolgens een korte inleiding over
de boodschap van paus Franciscus voor deze
Wereldjongerendag (WJD). Op weg naar de WJD in Panama
(2019) geeft de paus jongeren woorden van Maria mee. Dit
jaar zijn dit de woorden uit het Magnificat: Omdat aan mij
zijn wonderwerken deed Die machtig is, en heilig is zijn
Naam (Lucas 1, 49). “Maria kreeg de kracht om moeder
van de Heer te worden en met Hem mee te gaan tot onder
het kruis”, vertelde Mgr. Van den Hende. “Je mag met je
eigen gaven aansluiten bij wat God met je voor heeft. De
paus roept op de eerste plaats op om te bidden. Maria was
een vrouw van gebed. Ze bewaarde alles in haar hart. En de
paus roept op om in de Bijbel te lezen. Dan kan God je ook
aanspreken in de woorden van de Bijbel.”
In de tweede helft van de middag gaf de bisschop Van den
Hende een workshop over Maria in de evangelies, aansluitend bij het Magnificat. Diaken Dick Vrijburg kookte samen
met de jongeren volgens bijbels recept. Parochiaan en historicus Bart Wiekart vertelde over Onze Lieve Vrouw van
Waddinxveen. Er was een zangworkshop met Willien van
Wieringen. En pater Mark-Robin Hoogland CP en Nina
Mertens leerden hoe je een rozenkrans knoopt. De bijeenkomst werd afgesloten met een goed verzorgde maaltijd,
waarbij ook de vruchten van de kookworkshop werden
opgediend.

Daphne van Roosendaal

Lees het hele verslag met de homilie op www.bisdomrotterdam.nl

M25 goes Dordrecht
Tweejaarlijks organiseert het Bisdom
Rotterdam, samen met een wisselende
M25-groep, een ontmoetingsdag voor
alle M25-groepen uit het bisdom. Dit
jaar vindt ‘M25 goes Dordrecht’ plaats
op zondagmiddag 29 oktober. “M25
Sint Christoffel” won twee jaar geleden
de trofee en is nu volop aan de slag
om de dag vorm te geven. Die zal een
feestelijk en Dordts sausje krijgen.
Centraal in het programma staat een
diaconale activiteit. Er wordt een activiteitenmiddag voor ouderen uit de
parochie en de stad georganiseerd,
waaraan alle M25-jongeren die middag
kunnen meehelpen. Verder is er ruim
de tijd voor ontmoeting en uitwisseling. Er is een korte gebedsviering met
Tjeerd Visser, pastoor van de parochie
en vicaris-generaal van het bisdom.
Ter afsluiting van het programma is er
een gezamenlijke maaltijd.
De verschillende M25-groepen zijn op
de hoogte gebracht van M25 goes
Dordrecht. Aan hen wordt gevraagd de
datum vrij te houden. Meer informatie
volgt via de website en in de uitnodiging die nog verzonden wordt.
Diaken Franck Baggen:
‘Als Kerk willen we tieners meegeven
dat gelovig zijn niet alleen betekent:
naar de kerk gaan. Gelovig zijn betekent ook: iets doen vóór de ander,
omwille ván de ander. Dat is waar M25
voor staat. Op 29 oktober organiseert
M25 St. Christoffel voor alle M25groepen van het bisdom een actieve
middag in Dordrecht met allerlei leuke
activiteiten. We sluiten de middag af
met gebed en een lekkere maaltijd.
M25 goes Dordrecht!’
Fredi Hagendoorn

Vanuit het jongerenpastoraat van het bisdom worden
diverse activiteiten voor jongeren georganiseerd. Denk
bijvoorbeeld aan Tour of Faith of de deelname aan de
Wereldjongerendagen. De activiteiten zijn een aanvulling
op wat er in parochies voor tieners en jongeren gebeurt.
Om jongeren uit te nodigen staat het bisdom een scala
aan communicatiemiddelen ter beschikking. Direct mail
werkt goed, de website van het bisdom is een manier.
Maar vooral de Facebookpagina blijkt een krachtig
middel om jongeren te bereiken.
Het bijzondere aan Facebook is dat het systeem erachter, berichten ‘selecteert’ en die mensen voorschotelt.
Een gebruiker hoeft dus niet op zoek te gaan naar
berichten, maar krijgt deze op haar of zijn tijdlijn, als
tenminste ooit is aangegeven dat er interesse in een
bepaalde pagina is door een ‘like’ uit te delen.
Zo’n ‘vind-ik-leuk’ kan gaan naar pagina
“Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam”. Die wordt
voor het pastoraat onder jongeren een steeds
16
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belangrijker middel om activiteiten aan een
breed publiek bekend te maken.
Een optie die Facebook biedt is de mogelijkheid om
publiciteit te maken rond een evenement door
middel van een specifieke aankondiging. Die weer
gericht naar mensen kan worden gestuurd die blijk
hebben gegeven van interesse. Op Facebook is het
actie-reactie: jongeren kunnen met één druk op de knop
aangeven te willen komen. Al dan niet na eerst gekeken
te hebben wie er nog meer komen, want ook die mogelijkheid biedt de programmatuur. En doorsturen van een
uitnodiging is eveneens een kwestie van een paar muisklikken; zo kunnen jongeren makkelijk hun vrienden attent
maken op het evenement en hen ervoor uitnodigen.
Op de pagina van het Rotterdamse jongerenpastoraat
worden ook berichten van parochies, het landelijk jongerenwerk en inhoudelijke artikelen van anderen gedeeld.
Zo biedt de Facebooksite ook verdieping en wordt er
verbinding gelegd met andere activiteiten voor jongeren.

©© Bovenwijs

De kracht van Facebook
‘Het is mooi om te zien dat de stem vanuit de kerk ook
op internet klinkt’, zegt Fredi Hagedoorn, medewerker
Jongerenpastoraat van het bisdom. “De
Facebookpagina van het jongerenpastoraat neemt een
plek in tussen andere katholieke projecten: denk aan
Twitteren met God, de internetretraites van de Jezuïeten
of een vraagbaak als Vraag het de priester.” Voor nu
voldoet Facebook volgens haar in de behoefte van het
jongerenpastoraat om jonge mensen te bereiken.
Voor op internet
De Facebookpagina is hier te zien
(https://www.facebook.com/Jongerenpastoraat-bisdomRotterdam-329391487071440/ )

