
 

Nieuwsbrief Leren, nr. 5, december 2017 

 

Dit is een uitgave van de sectie Leren van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam. U kunt 

de nieuwsbrief naar believen doorsturen aan andere geïnteresseerden.  

 

Redactie 

Bep Willers-van Oostwaard en Fredi Hagedoorn-Timmermans 

 

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 

 

 

 

----- 

Vertrek van Fredi Hagedoorn en Bep Willers  
Fredi Hagedoorn, diocesaan medewerker jongerenpastoraat, en halftijds als pastoraal werker werkzaam in 

de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom, beëindigt haar dienstverband bij het jongerenpastoraat per 1 

januari 2018. Fredi heeft ervoor gekozen om fulltime aan de slag te gaan in Bergen op Zoom.  

 

Medio 2018 bereikt collega Bep Willers-van Oostwaard, diocesaan medewerker Leren en Pastoraat, de 

AOW-gerechtigde leeftijd. Zij beëindigt het dienstverband met het bisdom Rotterdam op 1 januari 2018. 

Daarmee komt een einde aan een jarenlange inzet voor het bisdom op verschillende niveaus met in ieder 

geval één rode draad: dienstbaarheid aan de geloofsvorming van mensen. 

 

----- 

Adventsactiviteiten met kinderen 
In de H. Lambertuskerk in Rotterdam zijn er twee adventsprojecten met kinderen:  

• Kerstkaarten maken voor zieke kinderen in ziekenhuizen en andere centra. De kinderen nemen 

voorbedrukte kaarten mee naar huis om deze te kleuren en te versieren. Zij leveren de kaart in en 

bidden per ingeleverde kaart een Weesgegroet voor deze zieke kinderen.  

• Een kerststalletje maken voor oudere en zieke mensen in de parochie. De bezoekgroep zal deze 

stalletjes met een kerstpresentje bij de mensen bezorgen. De kinderen zullen ook bidden voor deze 

ouderen en zieken.  

 

----- 

Kerstwandeling 
Een bijzondere activiteit vlak voor Kerstmis is de Kerstwandeling. Deze wordt op 22 december rond 18.00 

uur onder andere georganiseerd in Barendrecht en in de wijk Gouda Noord.  

 

In Barendrecht wordt deze wandeling voor de zesde keer georganiseerd, langs een aantal scenes uit het 

kerstevangelie. Het thema is ‘Kerst eens anders...’ De wandeling is sfeervol verlicht en ook in de 

Augustinuskerk worden taferelen uit het kerstverhaal uitgebeeld. 
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In Gouda Noord vindt het Kerstwandeltheater voor de zevende keer plaats. Wandelend langs een lint van 

lichtjes kunnen bezoekers gedurende ruim een uur het kerstverhaal beleven. Langs de route – onder andere 

langs een prachtig verlicht bordes van het Jozefpaviljoen – worden scènes uit het kerstverhaal uitgebeeld en 

nagespeeld. Je ontmoet engelen, herders en wijzen waar je hen niet zou verwachten. En kerstwandelen met 

Jozef én met Paulus? Dat gaat niet over katholiek of over protestant, maar over een kind dat hen verbindt... 

 

----- 

Nieuwsbrief bisdom Rotterdam 
Het bisdom is gestart met een digitale nieuwsbrief. Deze wordt elke twee weken per e-mail verstuurd en 

bevat de laatste nieuwsberichten en agenda-items van bisdomrotterdam.nl. Je kunt een abonnement nemen 

via de aanmeldknop op de (nieuws)pagina’s.  

 

De nieuwsbrief is een aanvulling op de al bestaande nieuwsbrieven van het bisdom, die meer specifieke 

informatie bevatten voor de werkvelden dienen, leren, pastoraat, vieren en het economaat. Deze 

nieuwsbrieven (en informatie over aanmelden) zijn te vinden op de website onder ‘documenten/downloads’.  

 

----- 

Premarriage en Marriage cursus 
Voor de aanstaande echtparen uit ons bisdom worden vanaf 10 en 12 januari 2018 wederom een 

Premarriage Course en een Marriage Course georganiseerd, respectievelijk in Dordrecht en in Den Haag-

Ypenburg. Deze cursussen zijn bedoeld voor hen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. 

Tijdens de cursus gaan de aanstaande echtgenoten, in een ontspannen sfeer, met elkaar in gesprek over 

wat echt belangrijk is voor hun relatie en de verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, 

eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor. 

 

Meer informatie over inhoud, aanmelding, data, tijden en locaties: 

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

 

-----  

‘Ik ben geliefd’, geloofsverhalen van kinderen en jongeren 
‘Ik ben geliefd’ is een handzaam boekje voor iedereen met een hart voor 

kinderen en jongeren en voor geloven. Door het lezen van dit boekje proef je 

dat geloven niet alleen iets van vroeger of van oudere generaties is, maar dat 

God zijn weg gaat met jonge generaties. Het zijn geen grote verhalen die bol 

staan van wonderen maar verhalen uit het echte leven waarin jongeren iets 

gemerkt hebben van de liefde van God.  

 

Gratis aanvraag 

Het boekje, 72 pagina’s, uitgave JOP, Jong Protestant, is gratis aan te vragen 

I.  www.jop.nl/geliefd 

 

----- 

Inspiratiedag ‘Mediteren met kinderen’  
Op 20 januari 2018 wordt een inspiratiedag ‘mediteren met kinderen’ gehouden. Mediteren met kinderen 

wordt verkend als een mystagogische weg. Mystagogie heeft van oudsher te maken met vorming en 

opvoeding. Mystagogie wil inwijden in het geheim. Dit geheim hoeft niet verborgen gehouden te worden, 

maar wil aan het licht brengen wat in ons leeft en beweegt. Het gaat daarbij om verschillende lagen in ons 

leven: het geheim van ons bestaan, het geheim van God en het geheim van de kerk als gemeenschap. Aan 

de hand van deze lagen wordt een weg verkend waarop volwassenen met kinderen kunnen mediteren 

vanuit de christelijke traditie.  

 

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/nieuwsbrief#nieuwsbrief
https://www.bisdomrotterdam.nl/documenten-overzicht/nieuwsbrieven
https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course
http://www.jop.nl/geliefd


Begeleiders zijn Kitty Bouwman, geestelijk begeleider en auteur van ‘Spiritualiteit van je kind, God kan zich 

wel in duizend stukjes verdelen’ (2007), en Machteld Hoekzema, geestelijk verzorger, meditatiebegeleider 

en bestuurslid van Vacare. 

 

Locatie: Franciscus Xaveriuskerk, Het Zand 29 in Amersfoort 

Tijd: 10.00-16.30 uur.  

Kosten: € 35,-. Zelf uw lunch meebrengen.  

 

Online inschrijven en betalen 

I.  www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda/agenda/mediteren-met-kinderen 

 

Vragen? 

E. vacare@protestantsekerk.nl  

T. 030-2893689 (Machteld Hoekzema) 

 

 

--- Jongeren --- 
 

Broeders uit Taizé nodigen uit 
Half november waren broeder Sebastiaan en broeder Jasper uit Taizé te gast in Rotterdam. Als onderdeel 

van een rondreis door Nederland waren zij aanwezig in de Paradijskerk voor ontmoeting, een bijbelinleiding 

en een Taizé-gebed. De twee Nederlandse broeders bedankten iedereen die zeven jaar geleden betrokken 

was bij de Europese Ontmoeting met de jaarwisseling in Rotterdam. Vele parochianen uit het bisdom 

hebben zich toen ingezet in de gastparochies en als gastgezinnen. Nu nodigen de broeders jongeren uit om 

naar de Europese Ontmoeting in Basel, Zwitserland te komen.  

 

De Ontmoeting is voor jongeren van 17 t/m 35 jaar en vindt plaats van donderdag 28 december 2017 tot 

maandag 1 Januari 2018.  

 

Meer informatie  

I.  Praktische informatie van Taizé 

I.  VNB over de busreis naar Bazel  

 

----- 

Tour of Faith in december op derde zondag 
In december vindt Tour of Faith plaats op zondag 17 december, de derde zondag van de maand. Bij 

uitzondering is Tour of Faith een weekje verschoven van de vertrouwde tweede zondag. De ontmoeting van 

jongeren met de bisschop zal in het teken staan van de voorbereiding op kerstmis. In de H. 

Augustinusparochie zijn we te gast in de Sint Jozef kerk, waar Mgr. Van den Hende celebrant is in de 

eucharistieviering. Aansluitend volgt een langer moment van aanbidding waar jongeren die dat willen het 

sacrament van boete en verzoening kunnen ontvangen. Het is ook mogelijk om in gesprek te gaan met een 

priester. De middag wordt afgesloten met soep en broodjes.  

 

Locatie: Sint Jozefkerk, Parklaan 28, 2241 XN Wassenaar 

I.  Facebookpagina Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam 

 

----- 

Adventsretraite 
Wie zich op een bezinnende manier wil voorbereiden op de advent, kan zich aanmelden voor de digitale 

adventsretraite van de Jezuïeten. De retraite heeft als thema ‘Uit God geboren’ en start op 3 december. 

Dagelijks ontvang je via e-mail een bijbeltekst en vragen.  

 

Inschrijven en meer informatie 

I.  www.ignatiaansbidden.org 

mailto:vacare@protestantsekerk.nl
https://www.taize.fr/nl_article16753.html
http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis_boeking?reizID=1224
https://www.facebook.com/events/127502864609406/
http://www.ignatiaansbidden.org/


----- 

Reacties van parochies ter voorbereiding op Jongerensynode naar Vaticaan 

verstuurd 
In een op 7 november gepubliceerd onderzoeksrapport brengt de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de 

mogelijkheden en kansen in kaart voor het jongerenwerk in de parochies. Het onderzoek geeft antwoorden 

op de vragenlijst die vanuit het Vaticaan is uitgezet voor de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode met 

als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. De uitkomsten in het rapport laten de 

kansen en de mogelijkheden voor jongerenwerk zien, maar ook de moeiten die door de pastorale teams 

worden gesignaleerd. Het rapport uit Nederland is vertaald en naar Rome gestuurd als input voor de synode 

van 2018. 

 

Meer informatie over het onderzoek en het rapport zelf 

I. www.rkkerk.nl/r-k-kerk-nederland-onderzoekt-mogelijkheden-en-kansen-jongerenwerk-parochies 

 

----- 

Zegt ’t voort!  

Zomerkampen bisdom Rotterdam 
Bisdom Rotterdam organiseert voor jou het Kinderkamp, Tienerkamp en Jongerenkamp. Ga mee en beleef 

een week vol ontspanning, sport en spel, lol, inspiratie en geloof! Tijdens het kamp verblijf je in een 

scoutinggebouw. We delen het katholieke geloof. Er is een dagopening en een dagsluiting. Tijdens de week 

is er een viering.  

 

Ook in de werkvormen komt het geloof terug, aan de hand van het jaarthema. Dit jaar is dat ‘Zegt ’t voort!’ 

over de roeping van Paulus. Hij was eerst een tegenstander van Jezus, maar na een ontmoeting met Hem 

bekeerde Hij zich. Zijn brieven zijn bewaard gebleven in de Bijbel. Er zijn drie kampen: een Kinderkamp voor 

jongens en meiden van 8 t/m 11 jaar in Amerongen (deelname kost € 120,-), het Tienerkamp voor 12- t/m 

14-jarigen in Vinkeveen (deelname kost € 130,-) en het Jongerenkamp in Uden voor jongeren van 15 t/m 17 

jaar (deelname kost € 140,-).  

 

Meer informatie 

I.  www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen 

 

 

 

----- 

Agenda 

Zondag 10 december 

Dag van de Rechten van de mens 

 

Zondag 10 december 

Wereldlichtjesdag, ter nagedachtenis aan, op welke wijze dan ook, overleden kinderen.  

 

Zondag 14 januari 2018   

Tour of Faith  

Federatie Driestromenland, Kerk HH. Martelaren van Gorcum, Wijnkoperstraat 4, Gorinchem.  

Met muzikale ondersteuning in de eucharistieviering van Jongerenkoor Tutti. 

 

Woensdag 18 april 2018 

Taakveldoverleg pastorale beroepskrachten Leren 

Locatie: Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft 

Tijd: 10.00-12.30 uur 

http://www.rkkerk.nl/r-k-kerk-nederland-onderzoekt-mogelijkheden-en-kansen-jongerenwerk-parochies
http://www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen

