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In geloof verbonden en met elkaar op weg
Voor u ligt een nieuwe editie van Tussenbeide met
artikelen en berichten over verschillende gebeurtenissen en activiteiten in het bisdom Rotterdam.
Het zijn activiteiten en gebeurtenissen die hebben
te maken met de onmisbare taken die de Heer als
opdracht aan zijn Kerk heeft toevertrouwd: liturgie,
diaconie, catechese en toerusting, tot opbouw van
ons geloof en onze gelovige inzet.
We maken in onze streken als Kerk een ontwikkeling door van kleiner worden, maar Tussenbeide laat
zien dat ons kerkelijk leven vitaal is en het verschil
kan maken.
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U kunt lezen dat de actie Kerkbalans 2017 met
enthousiasme van start is gegaan. We mogen in alle
bescheidenheid het besef levend houden dat de Kerk
bij uitstek een goed doel is, geroepen om vanuit het
geloof in het evangelie een netwerk van liefde te zijn
en te bouwen aan een beschaving van liefde.
Als bisdom Rotterdam zijn we daarom niet een
afgesloten geheel. Het evangelie mag ons bezielen,
van binnen en ook naar buiten. De rubriek ‘licht
in je leven’ vertelt hoe concrete gelovigen geraakt
worden door de nood van anderen en in beweging
komen. En middels de vastenactie komen we in het
licht van het evangelie tot solidariteit met medemensen verder weg.

vastenboodschap van paus Franciscus ter sprake en
is een hele pagina gewijd aan de diocesane bedevaart naar Rome die we in de maand oktober van dit
jaar vanuit ons bisdom willen gaan maken.

We weten ons in geloof verbonden met de wereldwijde Kerk. In deze geest komt onder meer de

Ook anno 2017 zijn we geroepen en worden
we uitgedaagd om in geloof op weg te gaan, als

Diocesane bedevaart naar Rome

Uitnodiging priesterwijding

In het Kerstnummer van
Tussenbeide kon u lezen over
onze medemens, die zijn of haar
baan verloren had, over de veranderingen daardoor in hun leven en hoe wij samen met
parochies zoeken naar verbinding, ondersteuning en
nieuwe perspectieven. Op onze zoektocht kwamen wij
terecht bij Maatschappelijk werk en bij het RK
Onderwijs. Ook jongeren hebben het moeilijk om op de
arbeidsmarkt te komen en hebben dan een helpende
hand nodig. In dit nummer vertellen rector Jean Wiertz
(onderwijs) en Zenia Linares Corvera (gezinscoach) op
welke wijze zij daar invulling aan geven. Jan Maasen
beschrijft hoe schaarste bezit kan nemen van iemands
denken en handelen. Lees verder op pag. 6 en 7).

Mulken

Eli Stok heeft zijn vorming via het Centrum Vronesteyn
opgedaan. Hij zegt: ‘Ik geloof sterk dat ieder mens een
unieke combinatie talenten van God heeft gekregen. Graag
zet ik de mijne in voor de parochies waarheen de bisschop
mij zendt en ik laat me verrijken door het contact met
mensen binnen en buiten de parochies. De kerkgemeenschap hoop ik ‘naar Zijn hart’ te kunnen dienen.’

van

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Vervolg project
‘Licht in je leven’

Mgr. Van den Hende zal door handoplegging en gebed op
zaterdag 10 juni Eli Stok tot priester wijden. Afgelopen
oktober werd hij tot transeunt diaken gewijd.
De priesterwijding vindt plaats om 11.00 uur tijdens een
plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius en
Elisabeth kathedraal aan de Mathenesserlaan 305 te
Rotterdam.
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tochtgenoten met de levende Heer in ons midden,
waarbij ook steeds weer nieuwe mensen mogen aansluiten, of ..... als we een netwerk zijn: aanknopen.

U bent van harte welkom.
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Reis mee naar Rome!
Kosterscursus
Vronesteijn
Stille Omgang
Tour of Faith
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INHOUD

Bisschop zegent ‘Ruimte van Rust’
op basisschool De Zeester in Monster
De Zeester is een R.K. school die is
ontstaan door de fusie van twee katholieke basisscholen in Monster. De
nieuwe school heeft in 2016 een nieuw
gebouw gekregen. Vanaf het begin was
er een stilteruimte in de bouwplannen
voorzien. Mgr. Van den Hende heeft
deze ruimte op 7 februari 2017 ingezegend, in het bijzijn van alle leerlingen.
Directeur Peter Zuidgeest heet de
bisschop welkom en vraagt hem, iets
over zichzelf en zijn werk en levensopdracht te vertellen.

Bouwstenen
Peter Zuidgeest brengt in herinnering, hoe het team en de leerlingen
van dichtbij hebben meegemaakt hoe
de school gebouwd werd. Omdat een
school vooral een goede plaats moet
zijn voor kinderen om te kunnen
leren, heeft elke groep een bouwsteen
van karton gemaakt, met daarop een
woord dat aangeeft hoe zij met elkaar
willen omgaan. De directeur roept de
communicanten en de vormelingen
onder de leerlingen naar voren om de
stenen te verzamelen en er een muur
van te bouwen. Het is een muur van
‘vertrouwen’, ‘vriendschap’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘liefde’, ‘dromen’ en
‘plezier hebben’.

Rust in je hart
De directeur legt uit waarom zij
voor de naam ‘Ruimte van Rust’

hebben gekozen: ‘Het is hier nooit
helemaal stil maar je kunt hier wel
rust vinden. Rust om een kaarsje op
te steken, om aan iemand te denken
en om even tot jezelf te komen.’
Mgr. Van den Hende wenst de leerlingen toe dat de ruimte een goede
plek mag zijn: ‘Een plek waar je rust
in je hart mag voelen, waar je kunt
nadenken en aan God kunt vragen
dat het goed met je mag gaan. Over
deze plek zal ik Gods zegen vragen.’
De bisschop leest een passage uit
het Evangelie volgens Marcus voor,
waarin Jezus met zijn leerlingen de
rust en de stilte opzoekt (Marcus 6,
30-32). Daarna laat hij twee boeken
zien, die hij wil neerleggen in de
Ruimte van Rust: de Youcat, een speciale jongerenbijbel die in veertig
talen vertaald is, en een klein boekje
met de vier evangeliën (uitgave van
de KBS). De bisschop zegent de
ruimte.

School en parochie
Vanuit de parochie H. Machutus zijn
pastoraal werkster Els Geelen en twee
parochiebestuursleden aanwezig. Zij
hebben een versierde kaars meegebracht, met op de achterkant een
foto van de school en één foto van
het kerkgebouw. Tussen de school en
de parochie is er regelmatig contact.
De school is actief betrokken bij
de gezinsvieringen. Daarom ligt er
nu een intentieboek in de Ruimte
van Rust, waarin kinderen kunnen
opschrijven waarvoor zij willen bidden.
In de voorbede van de parochie wordt
voor de school gebeden. Zo zijn
school en parochie met elkaar verbonden, in de momenten van ontmoeting
en in het gebed.
Liesbeth Stalmeier
Bisschoppelijk gedelegeerde
voor het katholiek onderwijs
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Mgr. Van de Hende zegt dat hij in
Zuid-Holland (Bisdom Rotterdam)
de eerste bestuurder (herder) is van
de Katholieke en dat hij betrokken
is op scholen: “Een bisschop is een
soort bestuurder, maar tegelijkertijd
ook iemand die bidt en die in geloof
op weg is met alle priesters, diakens
en pastoraal werkers in de parochies
en instellingen, en met mensen die
bezield in het onderwijs staan.”
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Een bestuurder die bidt

GEKNIPT
Klussen in Thailand
De gemeenschap Tabor, onderdeel van de
Nicolaasparochie in Zoetermeer, heeft al jaren
een bijzondere band met de huizen van Mercy
International in Thailand. Jaarlijks worden er verschillende grotere en kleinere acties gehouden
om geld bij elkaar te brengen voor het project,
gericht op het verbeteren van de woonomstandigheden van kinderen in de Thaise weeshuizen.
In deze periode werken vier vrijwilligers uit
Zoetermeer, waaronder koster Adelbert Hesseling,
in Lom Sak, waar een van de huizen wordt uitgebreid. Hesseling zal na terugkomst vertellen over
zijn ervaringen in Thailand. ‘Dat doen we onder het
genot van een eenvoudige, niet te scherpe, Thaise
maaltijd’, zo staat te lezen in het blad Nicolaas Nu.

Op weg naar Pasen
In de St. Jacobusgemeenschap in Den Haag bereiden parochianen zich voor op het Paasmysterie
door zich zes weken te bezinnen op het geloof.
2
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Op zes opeenvolgende maandagen vanaf 6 maart
komen thema’s aan de orde als “de oriëntatie
op Christus in de beproeving” en “Bronnen van
levend water aanboren” en “Het geloof in het
eeuwig leven als inspiratie voor ons leven van
vandaag”. De laatste avond staat te boek als
“een avond van barmhartigheid”. Aanmelden
kan via E: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl.

Afscheid pater Vlaming
De mensen van het voormalige vicariaat Giessen
en Linge, onderdeel van de parochie H. Drieeenheid, hebben afscheid genomen van pater
Kees Vlaming mhm. Dat gebeurde op 15 januari,
in een eucharistieviering. ‘Pastor Vlaming heeft
vele jaren de pastorale zorg in het vicariaat behartigd. Hij deed dat met veel passie en inzet”, aldus
pastoor De Jong in het parochieblad. “We zijn
pastor Vlaming dankbaar voor zijn vele werk, en
wensen hem nog vele jaren in goede gezondheid
te midden van zijn confraters in Oosterbeek.”

Hartige Samaritaan
Mochten we denken dat de eindredacteur van
Parochieblad Delft met wat weerbarstige vingers
te maken had... nee. De Hartige Samaritaan
is een pop-up restaurant waar vluchtelingen
en Nederlanders samenwerken om gasten een
fijne maaltijd te geven, zo staat in het blad te
lezen. Ontmoeting is het doel. Het restaurant
zal vanaf 25 februari tot 25 maart open zijn.
Maar om de Hartige Samaritaan mogelijk te maken
zijn de organisatoren nog op zoek naar vrijwilligers.
“We zoeken mensen die hun christelijke geloof
handen en voeten willen geven en die hun barmhartigheid willen tonen naar de mensen die dat
nodig hebben.” Via I: www.hartigesamaritaan.nl
kunnen mensen die hier voor voelen zich opgeven.

Reis mee naar Rome!
Laat u informeren

Daarbij worden er op verschillende
plaatsen in het bisdom informatiemomenten gehouden. Iedereen is van
harte welkom op een van deze bijeenkomsten. Is er geen bijeenkomst bij
u in de buurt? Neemt u dan contact
op met het pastorale team van uw
parochie. In overleg zijn extra informatiebijeenkomsten mogelijk.
Informatiebijeenkomsten over de bedevaart naar Rome vinden plaats op:
• 18 maart: 14.00-16.00 uur
• in Petrus kerk, Lorentzkade 16a,
Leiden
• 20 maart: 20.00-22.00 uur
• in Verrezen Christus kerk,
Nolensweg 8, Dordrecht
• 23 maart: 20.00-22.00 uur
• Church of our Saviour,
Bezuidenhoutseweg 157, Den Haag
• 30 maart: 20.00-22.00 uur
• in parochiecentrum ‘De Hofstede,
Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk

• 18 april: 20.00-22.00 uur
• in Martinus kerk, Wijnkoperstraat 2,
Gorinchem
Filmpjes met informatie zijn te bekijken via:
• http://www.bisdomrotterdam.
nl/nieuws/inspiratie-nieuws/
video-ga-ook-mee-met-de-bedevaartvan-het-bisdom-naar-rome
• http://www.bisdomrotterdam.
nl/nieuws/inspiratie-nieuws/
video-mgr-van-den-hende-nodigt-uitvoor-de-bedevaart-naar-rome
• http://www.bisdomrotterdam.
nl/nieuws/inspiratie-nieuws/
mgr-van-den-hende-een-pelgrimstocht-laat-altijd-een-bijzondere-herinnering-na
• http://www.bisdomrotterdam.
nl/nieuws/inspiratie-nieuws/
pelgrim-in-een-netwerk-van-liefde-eerste-informatiebijeenkomst-bedevaart-rome
Zie ook de vernieuwde website
www.bisdomrotterdam.nl!
Voor parochiebladen en hun websites
zijn er foto’s beschikbaar. Opvragen
via bureau@bisdomrotterdam.nl.
Daphne van Roosendaal

‘We zijn pelgrims in een netwerk van liefde. Dat wordt concreet in de zorg
die we hebben voor mensen in nood. God beminnen met heel je hart en je
naaste als jezelf. Dat willen we doen met deze bedevaart.’, aldus vicaris-
generaal Tjeerd Visser.
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Het bisdom Rotterdam organiseert
een bedevaart naar Rome in de
herfstvakantie 2017. Gehoopt wordt
dat velen uit verschillende delen van
het bisdom deze reis meemaken. De
parochies hebben inmiddels posters
en folders voor verdere verspreiding
ontvangen.

Programma oktober 2017
do. 12/10 - In Keulen vieren we eucharistie in de Dom. Daarna luncht en wandelt u
in de Altstadt in Aschaffenburg. Overnachting in Zuid-Duitsland.
vr. 13/10 - Doorreis naar Italië. Na de eucharistie in het pittoreske kerkje van
Vipiteno dineren en overnachten we in hotels in de buurt van Padua.
za. 14/10 - In Padua vieren we eucharistie in de prachtige basiliek van de heilige
Antonius. Lunch in de buurt van Firenze en vertrek naar Rome.
za. 14/10 - Transfer vanaf de opstapplaatsen in het bisdom naar de luchthaven van
vertrek.
zo. 15/10 - Op het Sint Pietersplein verzamelen we voor het angelusgebed met
paus Franciscus. Daarna wandelend kennismaking met het barokke Rome.
‘s Middags vieren we eucharistie in de Sint Jan van Lateranen, de kathedraal van
Rome.
ma 16/10 - Maria is de moeder van de Kerk. Aan haar kunnen wij onze zorgen toevertrouwen. Daarom vieren we vandaag eucharistie in de Santa Maria Maggiore. In
de middag vervolgen we onze kennismaking met Rome.
di. 17/10 - Vandaag vieren we eucharistie dicht bij het graf van Petrus in de Sint
Pieter, verbonden met het netwerk van liefde door de eeuwen heen. Aansluitend
programma in en rond deze basiliek.
wo. 18/10 - Audiëntie met paus Franciscus. ‘s Middags (facultatief) excursie naar
Vaticaanse musea, catacomben of vrije tijd. Eucharistie in de basiliek van Sint
Paulus buiten de Muren. Naast Petrus is Paulus de grote verkondiger van het
geloof.
do. 19/10 - We vieren eucharistie in de basiliek van de heilige diaken Laurentius.
In de p
 atroonheilige van het bisdom Rotterdam komen geloof en daden van liefde
samen. Dit is een van de hoogtepunten van de bedevaart. Daarna vrij programma.
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Bisschop Van den Hende
zegt: ‘Een bedevaart is
een tocht om samen te
bidden, onderweg te zijn
in geloof en te vertellen
van je geloof. Tijdens
een bedevaart praat je
meer met elkaar, je
vertelt elkaar meer over
je hoop, je vertrouwen,
je zorgen en verdriet.’

vr. 20/10 - Maak op uw gemak kennis met de sfeervolle wijk Trastevere. ’s Middags
kennismaking met de diaconale beweging Sant’Egidio in de kerk van Santa Maria
in Trastevere.
za. 21/10 - Terugreis via de Italiaanse autostrada met voldoende stops. In Vipiteno
eucharistie. Diner en overnachting in hotel.
za. 21/10 - Transfer naar de luchthaven. In Nederland vervoer terug naar uw
opstapplaats.
zo. 22/10 - Na het ontbijt via Oostenrijk en Duitsland naar Nederland. We vieren
onderweg eucharistie. Afscheidsdiner in Duitsland.
Rome is gebouwd op zeven heuvelen. U dient daarom goed ter been te zijn en
geen loophulp of loophulpmiddelen nodig te hebben.

Reissom touringcar € 899,- p.p. • Reissom vliegtuig v.a. € 979,- p.p.
Aanmelden voor deze bedevaart via VNB. T: 073-6818111 of info@vnb.nl.
Folders, poster en artikelen zijn te downloaden via www.bisdomrotterdam.nl.

COLUMN: Identiteit en dialoog
Het is alweer acht jaren dat ik nu aan de
Provinciale Raad van Kerken mag deelnemen. We
spreken over boeiende onderwerpen, zoals de
diaconale kledinginzameling, de Vastenactiepelgrimstocht en de vreugde van een priesterwijding in de kathedraal. De uitwisselingen zijn bijzonder omdat je voelt hoe er in het delen van de
informatie vooral ook geloofsinspiratie wordt
gedeeld. Zo mag je elkaars gelovige en kerkelijke
identiteit steeds wat beter leren kennen. Daarbij
merken we hoe we als christenen ook samen de
boodschap van het evangelie te verkondigen hebben in de samenleving.

Deze verbondenheid en de inspirerende uitwisselingen zijn niet vanzelfsprekend. Ik besef dat des
te meer tijdens dit Lutherjaar, dat 500 jaar
Reformatie herdenkt. In de landelijke startbijeenkomst in Amsterdam, georganiseerd door de
Protestantse Kerk (PKN) op 31 oktober, sprak
Mgr. Van den Hende als bisschop-referent voor
de oecumene over de dialoog tussen de christenen: “De dialoog tot herstel van eenheid stelt
niet alleen hoge eisen aan het gesprek dat
gevoerd wordt maar vraagt ook een innerlijke
gezindheid, namelijk dat je bereid bent en in
staat om rekenschap te geven van je geloof in

Christus en dat je wilt luisteren, omdat je oprecht
geïnteresseerd bent in wat de ander in geloof te
zeggen heeft, in het besef dat het de heilige
Geest is die ons leidt van conflict naar gemeenschap.”
In de komende tijd wil ik mij hiervoor graag inzetten, samen met de Diocesane Werkgroep
Oecumene en heel graag ook samen met velen
van u die plaatselijk op het gebied van de oecumene actief bent.
Frits Vermeulen
bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene
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Actie Kerkbalans van start

Pastoor Van Klaveren: ‘Elk jaar zetten zich,
speciaal hiervoor, twee weken lang vele vrijwilligers in die in hun eigen woonplaats de
Actie Kerkbalans organiseren en veelal bij
alle parochianen langs gaan om de bijdrage
op te halen. Zij zijn de mensen die in stad
en dorp persoonlijk de brieven overhandigen
van Actie Kerkbalans.’

‘En om mensen bij elkaar te brengen moet je wel
een dak boven je hoofd hebben. Een gebouw van de
gemeenschap, waar we ons aanwezig weten onder
Gods hoede. De toren van zo’n kerkgebouw toont
missionaire presentie in de samenleving. Hier zijn

van

van

mensen die plek willen geven aan God. En we ontwikkelen in onze gemeenschappen ongelooflijk veel
activiteiten. Dat kost allemaal!’
Ad Sosef, kerkbalansconsulent in het bisdom
Rotterdam, sloot de bijeenkomst af met een kort
betoog waarin hij de vele vrijwilligers in het zonnetje zette die zich in het bisdom inspannen voor de
Kerkbalans. ‘Brieven worden opgesteld, bestanden in
Navison op orde gemaakt, folders gedrukt, en brieven
persoonlijk aangereikt. Jullie gaan letterlijk de wereld
in. U gaat op pad en in gesprek. U bent vertegenwoordiger van een geloofsgemeenschap. Chapeau!’
Jan van Adrichem, coördinator van de Vlaardingse
werkgroep ledenadministratie en Kerkbalans, was
een ‘blij en trots gastheer’. Hij zei: ‘Na een voorbereiding met hulp van vele vrijwilligers heeft de start
van Kerkbalans hier plaatsgevonden, waar we ons
verbonden weten met het hele land waar de Actie
Kerkbalans de aftrap krijgt.’

Mulken

V.l.n.r: Jan van Adrichem, Aureel van Wersch, pastoor Dick van Klaveren, pastoor Charles Duynstee, vicaris-generaal Tjeerd
Visser, Rita Schoolenberg, pastoor Huub Flohr en Ad Sosef
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Pastoor Dick van Klaveren, pastoor Sint Jan de
Doperparochie in Gouda e.o. en bekend van de
eucharistievieringen op tv op zondagmorgen, gaf een
beschouwing over geldwerving, spiritualiteit en kerk:
‘Van oudsher wordt van ons christenen gezegd: “Ze
zijn in de wereld, maar niet van de wereld.”
‘Wij zijn niet van de wereld, wij vormen het lichaam
van Christus. Een ongelofelijk kostbare notie. Onze
Heer is op deze wereld geweest en in Hem heeft God
deze aarde aangeraakt. Er kwam een moment dat
Hij zijn mensen uitzocht en zei: “verkondigt het rijk
Gods.” Hij stuurt Zijn mensen de wereld in: “Gaat naar
plaatsen waar Ik zelf ook naartoe zou gaan.” Hij wilde
blijkbaar ook naar Vlaardingen en naar Capelle.’
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De vicaris-generaal opende de bijeenkomst met
gebed waarin hij vroeg om zegen over het werk van
al die vrijwilligers die zich inzetten voor de actie.‘Ik
sta hier namens Mgr. J. van den Hende, bisschop van
Rotterdam. Een van de thema’s van dit moment, die
de bisschop onder de aandacht brengt, is: Netwerk
van liefde. Het is belangrijk dat we met elkaar een
netwerk van liefde vormen, samen met noodlijdenden
in onze gemeenschap. De Heer heeft immers gezegd
dat hij zich vereenzelvigt met de mens in nood. God
is zichtbaar in de mens die onze hulp vraagt, en hoorbaar in het luiden van de klokken.’

Mulken

Op zaterdag 21 januari werd in heel Nederland het
startsein gegeven voor Actie Kerkbalans door exact
om 13.00 uur ’s middags de kerkklokken te luiden.
In het bisdom Rotterdam gebeurde dit in de Pax
Christikerk in Vlaardingen, waar ook de banier werd
onthuld. De klok werd geluid door pastoor Dick van
Klaveren.
In de Pax Christikerk waren zo’n 80 vrijwilligers aanwezig die zich inzetten voor de Actie Kerkbalans. Ook
aanwezig waren vicaris-generaal Tjeerd Visser, pastoor
Charles Duynstee, pastoor Huub Flohr, pastoraal
werkster Rita Schoolenberg met vijf Kerkbalans vrijwilligers van de Sint Christoffelparochie alsook Aureel
van Wersch van het Economaat van het bisdom.

Foto’s zijn verder te bekijken op Google+
Filmpje van de start via
https://youtu.be/Eg09SCcN2eE
Jolanda de wolf
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Capelle aan den IJssel
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Hellevoetsluis

Naaldwijk

Vlag hijsen
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Zaterdag 21 januari jl. werd ook in de federatie H. Clara en H. Franciscus om 13.00 uur
met het luiden van de kerkklokken het startschot gegeven aan de Actie Kerk Balans
2017. In de Adrianuskerk te Langeraar werd, hoe toepasselijk met ijs op de slootjes,
door oud Elfstedentocht (1985) winnares Leny van den Hoorn het luiden ingeschakeld.
De kathedraal van de Rijnstreek was even voor vijf minuten ludiek aanwezig. Diaken
A. van Aarle vroeg aan Leny wat zij allemaal heeft moeten doen en laten in die tijd om
een Elfstedentocht te kunnen winnen. Voor haar was dat vooral schaatsen tussen de
mannen, want vrouwen waren er dertig jaar geleden nog niet zo veel.
Met het woord enthousiasme maakte Van Aarle een sprongetje naar het heden.
“Enthousiasme komt uit het Grieks en letterlijk vertaald “in God zijn” en daardoor
helemaal in vuur en vlam staan. Of dat nu voor de sport is, maar dat mag je natuurlijk
ook bij de Kerk zijn. Geef aan je Kerk, waar je ook woont, ook als je wat meer afzijdig
van de Kerk bent, laat de Kerk een ‘goed doel’ zijn!”
Na zijn speech voltrok Leny van den Hoorn de laatste handeling door de vlag van de
Actie Kerkbalans te hijsen. 
Elly Versteeg - Lek

Veertigdagencampagne in kader

“Netwerk van liefde”
Het bisdom Rotterdam richt in de
Veertigdagentijd (1 maart – 16
april) de schijnwerpers op de vele
diaconale activiteiten die katholieke
parochies, instellingen en scholen
organiseren. Daarmee levert het
een bijdrage aan het zichtbaar
maken van de Kerk als “Netwerk
van liefde”.

Langeraar, diaken Andre van Aarle en Leny van den Hoorn

In de Bollenstreek
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Het thema dit jaar van Kerkbalans is ‘Mijn Kerk verbindt’. Pastor Theo
Blokland zegt hierover: ‘We verbinden mensen met elkaar, groot en
klein, arm en rijk, vreemde en vriend en ook in vreugde en verdriet, in
geloof, hoop en liefde. Met financiële steun van velen kan deze verbindende waarde van de Kerk blijven bestaan.’
Pastoor André Goumans sluit zich bij die woorden aan: ‘Met zeven katholieke kerken in Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout en Warmond
willen we mensen in geloof met elkaar verbinden. En ja, natuurlijk dat
kost geld. Denk bijvoorbeeld aan verwarmingskosten, onderhoud van de
gebouwen en de pastorale aanwezigheid. En de Kerk heeft geen andere
inkomstenbron dan de financiële steun uit de parochie.’
Pastor Theo Blokland en Marga Oostveen

De Vrolijke Noot in Katwijk

©© Katwijk, Gerard Bol

Met het indrukken van drie knoppen liet kapelaan Boris Plavč i´c in de Kerk
van de H. Joannes de Doper in Katwijk de drie klokken vijf minuten feestelijk
luiden. Dat was het teken dat de Actie Kerkbalans 2017 officieel van start ging.
Kinderkoor De Vrolijke Noot had hiervoor een speciaal geschreven actielied
gezongen. Met kapelaan Plavcic is Niek-Jan van Kesteren, parochiaan en lid
van de Eerste Kamer, ambassadeur van deze actie. Van Kesteren: ’Deze parochiekerk is belangrijk in mijn leven en verdient daarom ook mijn financiële
steun. In deze maatschappij, die steeds verder individualiseert, is de Kerk een
onmisbaar instituut omdat zij mensen bij elkaar brengt en wijst op de plicht
die we hebben om elkaar te helpen. Ik roep dan ook iedereen op om daar
een steentje aan bij te dragen!’ Na afloop namen de Kerkbalanslopers de
enveloppen mee voor hun wijk.	
Gerard Bol
Kapelaan Boris Plavčić

Startsein in Den Haag

Wethouder dhr. Baldewsingh verrichtte het startsein van de Actie Kerkbalans
door met een smart Phone de klokken van de Emmauskerk in de R.K. Parochie
De Vier Evangelisten te Den Haag in beweging te brengen. Hij zei daarbij:
‘Wij vormen een samenleving om elkaar beter te maken door om te zien naar
elkaar. Laten wij bouwen aan een stad van morgen. Geef uw steun. Heb uw
naaste lief.’
De viering stond in het teken van ons geloof en de Blijde Boodschap, die een
voortdurende bron van inspiratie is en een belangrijke rol speelt in ons leven.
In de Kerk vinden we steun, kracht, rust, houvast, contact met God en nog
veel meer waardevolle zaken. En in een complexe wereld waar soms de nadruk
wordt gelegd op wat mensen scheidt, is het juist de Kerk en ons geloof die de
nadruk leggen op wat ons verbindt. Dit is dan ook de slogan die is gekozen
voor de Actie Kerkbalans van dit jaar: de Kerk verbindt.
Dirk Knook
V.l.n.r.: Rabin S. Baldewsingh (wethouder van Den Haag), pastoraal werker
Duncan R. Wielzen, Aat de Boer, oud voorzitter Beheercommissie en Dirk Knook

Mijn kerk verbindt
Elke week luiden in alle steden en dorpen klokken om
mensen naar de kerk te roepen: voor de eucharistieviering
op zondag, voor een uitvaart of een huwelijk. Veel mensen
geven daarop antwoord, en komen op zondag naar de
kerk, met grote feestdagen (zoals Kerstmis en Pasen) of
bij lief en leed in de eigen omgeving.
Regelmatig gaan er vanuit de kerk ook mensen naar buiten: om eenzame mensen op te zoeken, om een luisterend oor te bieden, om mensen in nood te helpen of om
vluchtelingen welkom te heten. Vanuit de kerken zoeken
vrijwilligers en pastorale beroepskrachten contact met
scholen, zorgcentra en sociale wijkteams. De kerk verbindt mensen met God en met elkaar.
Er is nog een manier waarop parochies naar buiten treden. In alle plaatsen gingen in januari vrijwilligers langs de
deuren van parochianen voor de actie Kerkbalans. En ik

hoop dat zij op hun tocht deuren hebben zien opengaan,
en dat de brief of de folder is gelezen. En vooral: dat veel
parochianen hebben gegeven. Want ieders bijdrage is
nodig, opdat de kerk haar verbindende werk kan blijven
doen.
Geef alsnog!
Heeft u nog geen kerkbijdrage gedaan? Doe het dan alsnog, zoek de folder of de website van de parochie op, en
geef. Gewoon omdat je op zondag of op feestdagen naar
de kerk wilt kunnen blijven gaan. Omdat je in de kerk lief
en leed kunt vieren. Omdat mensen vanuit de kerk naar
buiten treden en, in navolging van Jezus Christus, omzien
naar mensen. Of alleen maar omdat de kerk er staat, en
je eraan herinnert dat God met ons wil zijn.

Deze Veertigdagencampagne kan gezien
worden als opvolger van de vastenestafette, die in de afgelopen zes jaar is
gehouden. De nieuwe campagne heeft
evenwel een bredere reikwijdte dan de
Vastenactie.
In de Veertigdagentijd bereiden christenen
zich voor op het Hoogfeest van Pasen,
als zij vieren dat Christus het kwaad, het
lijden en de dood overwint. Van oudsher
doen ze dat door extra aandacht te besteden aan vasten, gebed en aalmoezen
geven. Het beoefenen van soberheid
maakt ruimte vrij om relaties te herstellen
met God, met anderen en met de schepping. Zo is de Veertigdagentijd bij uitstek
geschikt om werk te maken van naastenliefde en diaconie en zich te bezinnen op
de gelovige motieven hiervoor.
Parochiële activiteiten
Het bisdom roept parochies, scholen en
instellingen op om alle activiteiten die zij
in deze periode organiseren ten behoeve
van mensen in nood, aan te melden. Je
kan dan denken aan eigen activiteiten in
het kader van de Vastenactie, zoals een
sobere maaltijd, een pelgrimstocht of
een sponsoractiviteit. Maar ook aan diaconale activiteiten, zoals een inzameling
voor de lokale voedselbank, een maaltijd met vluchtelingen of een wandeling
met bewoners van een zorginstelling.
Jongerengroepen en M25-groepen kunnen
hun diaconale acties aanmelden, voorbereidingsgroepen voor de eerste communie
en het vormsel hun sponsorprojecten.
Ook komen meer bezinnende of vierende activiteiten in aanmerking, waarin de
zorg voor mensen in nood expliciet aan
bod komt. Overal waar deze activiteiten
plaatsvinden en mensen omzien naar
anderen, wordt immers een knoop gelegd
in het netwerk van liefde.
Scholen en instellingen
Het netwerk van liefde beperkt zich niet
tot activiteiten in parochieverband. Ook
scholen en zorginstellingen knopen mee
aan het net van naastenliefde, als zij
bijvoorbeeld een sponsoractie organiseren voor een Derde Wereldproject of een
collecte houden voor de Vastenactie of
een ander diaconaal doel. Ook zij worden
uitgenodigd om hun activiteiten aan te
melden.
Op de website van het bisdom Rotterdam
vindt u een overzicht van alle activiteiten,
gerangschikt per dag. Eind februari waren
dat er al meer dan tweehonderd. Elke
dag verschijnt een Twitterbericht met als
inhoud: “Vandaag vinden de volgende
activiteiten plaats ..” Drie keer per week
verschijnt een nieuwsbericht met een
overzicht van de komende activiteiten. En
elke week zullen we activiteiten uitlichten
die eruit springen. Zo wordt het netwerk
van liefde in het bisdom Rotterdam meer
zichtbaar en kunnen we elkaar inspireren
om dit netwerk te verstevigen en uit te
breiden.

Vicaris Henri Egging

Jan Maasen
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‘Dat is de katholiek in mij: helpen waar het kan’
Wie jong werkloos wordt, of moeite heeft met het vinden
van een baan, kan terecht bij een Centrum voor Jeugd en
Gezin. Maatschappelijk werkers als Zenia Linares Corvera
proberen dan te helpen waar het kan. Als gezinscoach bij
het centrum in Ypenburg (Den Haag) ziet zij echter veel
onwetendheid bij jeugdwerklozen.
‘Laatst zat ik aan tafel met twee ouders
en hun achttienjarige zoon’, vertelt
gezinscoach Zenia Linares Corvera
(45). ‘We probeerden hem ervan te
overtuigen dat het echt noodzakelijk is
dat hij een bijbaan zoekt. Door onder
andere boetes voor zwartrijden en
dure telefoonabonnementen had hij
al een schuld van een paar duizend
euro’s opgebouwd. Zijn ouders hadden
allebei een uitkering en konden de
boetes niet meer voor hem betalen;
dat deden ze altijd wel. Ik had lijsten
met bijbaantjes voor hem uitgedraaid
en hij beloofde mij ermee aan de slag
te gaan. Via zijn moeder hoorde ik dat
hij dat niet had gedaan en nog steeds
thuis zat; zijn studie was ook mislukt.
Frustrerend, vooral voor de ouders.’
Het is een voorbeeld van het werk van
Linares Corvera. Als gezinscoach probeert de van oorsprong Mexicaanse
mensen in het Haagse Ypenburg te
helpen met hun hulpvragen. Dat
gaat van opvoedingskwesties tot

schuldproblematiek. Momenteel heeft
ze vijftien gezinnen onder haar hoede.
In die gezinnen komt ook werkloosheid bij ouder en kind, geregeld voor.
Sterker: is de ouder werkloos, dan
is het kind dat vaak ook. ‘Jongeren
waarmee ik te maken krijg, in de leeftijd van 16 tot 21 jaar, worden vrijwel
nooit ingelicht hoe het er financieel
thuis voor staat. Juist in situaties waar
ouders het moeilijk hebben, kan dit
het kind inzicht geven.’

Verwend
De houding van sommige werkloze
jongeren die Linares Corvera tegenkomt in haar werk, noemt ze niet
heel constructief. ‘Ze denken dat
alles mogelijk is, verwachten te veel
van hun ouders. Dat die wel hun
zorgverzekering betalen, net als hun
kleding en abonnementen op telefoon en sportschool.’ De gezinscoach
noemt hen “verwend”. ‘Onze huidige
maatschappij is er één van uiterlijk

vertoon. Heb jij niet het beste, leukste
of mooiste mobieltje, dan hoor je er
niet bij. Sociale media spelen hierbij
ook een grote rol.’ Daarbij voelen veel
jongeren zich ook te trots om achter
de kassa te zitten, of in de bouw te
werken, weet de gezinscoach.
Natuurlijk is het zo dat Linares
Corvera ook jongeren tegenkomt die
zich wél verantwoordelijk voelen. Dat
komt volgens haar door de houding
van hun ouders. ‘Een kind heeft in
principe thuis alles wat het wil: eten,
internet, tv, een moeder die kookt en
wast. Waarom zou hij of zij werken? En
daar zit het ‘m juist in. Dan moet je als
ouder ruggengraat hebben en zeggen:
“Nu is het genoeg, je gaat wat doen.’’
Vaak valt het inkomen de jeugd enorm
tegen. ‘Jongeren die klaar zijn met
hun mbo denken dat een salaris van
achttienhonderd euro netto reëel is. Ik
laat ze dan zien dat negenhonderd tot
twaalfhonderd euro meer in de buurt
komt. Dat vinden ze belachelijk.’

Geloofsinspiratie
Geld om ze uit de problemen te
helpen, geeft Linares Corvera haar
cliënten nooit. Maar laatst klopte een
jonge vrouw bij haar aan omdat ze
echt in nood zat. ‘Ik kocht zelf een
brood en een pak sap voor haar. Dat

is dan de katholiek in mij die direct
denkt: help een ander waar het kan.
Behandel iemand zoals je zelf ook
behandeld zou willen worden. Dat
doe ik niet alleen vanuit menselijk
oogpunt, maar vooral omdat ik mij
hierin gesteund voel door mijn geloof
in God.’
Celine Timmerman

Opleiden tot mensen die verantwoordelijkheid nemen
Het Evangelie vorm
geven in de dagelijkse schoolpraktijk. Dat stelt rector
Jean Wiertz van
de vereniging Ons
Middelbaar Onderwijs zich ten doel.
‘Je streeft er naar dat jongeren zich
breed ontwikkelen. Dat ze opgroeien
tot mensen die omzien naar elkaar.’
In het onderwijs worden jonge mensen
voorbereid op hun toekomst. Een opleiding
is een belangrijke pre voor het krijgen van
werk. Hoe krijgt dit voorbereiden van jongeren gestalte in het katholiek voortgezet
onderwijs? Vereniging Ons Middelbaar
Onderwijs is met 70.000 leerlingen en
7.000 medewerkers een grote aanbieder

van katholiek onderwijs. Jean Wiertz is
rector van twee scholen van deze vereniging. ‘Ons Middelbaar Onderwijs bestaat
dit schooljaar honderd jaar’, steekt hij van
wal. ‘Ter gelegenheid daarvan heeft de
school honderd leerlingen uitgenodigd naar
Rome te gaan. Dat was een bijzondere
ervaring. Voor velen was het indrukwekkend, opende het de ogen. Je zag hun
wereld groter worden. Dat is precies waar
we in ons onderwijs voor staan.’
Breed ontwikkelen
Op middelbare scholen wordt vandaag de
dag niet alleen gewerkt aan het vergaren
van kennis, er is ook plek ingeruimd voor
het ontwikkelen van vaardigheden, zoals
het omgaan met informatie. ‘Katholiek
onderwijs’, zo stelt Wiertz, ‘biedt vanuit het
mensbeeld nog iets extra’s. Als katholieke
school ben je niet slechts bezig met leerlingen klaarstomen voor de arbeidsmarkt;
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je streeft er naar dat jongeren zich breed
ontwikkelen. Dat ze opgroeien tot mensen
die omzien naar elkaar. In de praktijk krijgt
dit vertrekpunt gestalte door bijvoorbeeld
de Maatschappelijke Stage. Leerlingen
lopen dertig uur mee bij een maatschappelijke organisatie en komen in aanraking
met nieuwe zaken.’
‘En wij hebben de schoolwacht!’ Wiertz vertelt aanstekelijk hoe tijdens de pauzes niet
docenten in aula en gangen surveilleren,
maar leerlingen. Vooraf krijgen zij een training om te leren hoe je de ander op een
constructieve manier aanspreekt. ‘En het
werkt. Het zijn voorbeelden van: we dragen
samen verantwoordelijkheid voor deze
wereld, voor de school, voor elkaar.’
‘Ook laten we onderwerpen aan de orde
komen die op het eerste gezicht niet direct
aansluiten bij de leefwereld van jongeren.
Zo nodigen we tijdens de godsdienstles
in het derde leerjaar de Blauwe Zusters
uit. Zelfs op een vrijdagmiddag hangen de
leerlingen dan aan hun lippen. De zuster
vertelt over haar keuze, over haar band
met een persoonlijke God. Het gaat er dan
natuurlijk niet om dat we kloosterlingen
werven, maar dat we jongeren ontvankelijk maken voor de spirituele kant van het
leven. De keuze om religieus te worden, is
er blijkbaar ook!’
Relatie
Als het gaat om jongeren perspectief
bieden, is het ontwikkelen van een positief zelfbeeld van groot belang. Wiertz:
‘Met name in het praktijkonderwijs, waar
leerlingen niet bezig zijn met Latijnse
woordjes maar vooral met hun handen
werken, heerst nog wel eens een negatief
zelfbeeld. Vooral hier kan een docent het
verschil maken. Want leren verloopt in
onze visie altijd via de intermenselijke relatie. De docent heeft dus als taak te laten
zien: dit kan jij! En om leerlingen te helpen
ontdekken wie ze zijn. Elk mens is immers
uniek, geschapen door God en mag er zijn.’

Kans
Niet elke leerling doorloopt de school vlekkeloos. Soms gaat een leerling herhaaldelijk over de schreef. Een verwijdering hangt
dan boven het hoofd. ‘Ik kijk dan altijd of
er nog mogelijkheden zijn, want ieder mens
verdient een nieuwe kans. Dat vinden
sommigen dan slap. Maar vergeet niet
dat niemand is gebaat bij een drop-out.
Meestal lukt het de leerling duidelijk te
maken dat hij de geboden kans met beide
handen moet aangrijpen. Een enkele keer
lukt het niet, maar ik vind het belangrijk
verantwoordelijkheid te nemen en verder te
kijken dan de meest voor de hand liggende
oplossing. Ik wil doen wat goed is voor de
leerling, de school en de maatschappij.’

Jolanda de Wolf
Naast rector is Jean Wiertz
momenteel secretaris van De
Nederlandse Katholieke
Schoolraad, voorzitter van Missio
en Lid van het Curatorium van
Priester- en diakenopleiding
Centrum Vronesteyn in ons
bisdom Rotterdam.

Bouw mee

Leidt schaarste tot ‘domme
beslissingen’?
Mensen met een laag inkomen of hoge schulden nemen vaak andere beslissingen
dan mensen die een ruimer budget tot hun beschikking hebben. Schuldhulpmaatjes
en PCI-bestuurders verbazen zich soms over de keuzes van hun cliënten. Zijn armen
dommer?

Beslag op denkruimte
Schaarste neemt zodanig bezit
van iemands denken, dat minder
ruimte overblijft om aan andere
dingen te denken. Als je arm
bent, ben je de hele dag bezig
met vragen als ‘hoe kan ik deze
rekening nog betalen?’ of ‘heb ik
voldoende geld om het eind van
de week te halen?’ Het beperkt de
denkruimte of de bandbreedte,
zoals de auteurs het noemen.
Het ervaren van schaarste heeft
voor- en nadelen. Een voordeel
is, dat schaarste zorgt voor focus.
Je bent alerter en efficiënter om
het probleem dat nu speelt op te

lossen. Zo zouden bijvoorbeeld
arme mensen erg goed de eindjes
aan elkaar kunnen knopen, op de
korte termijn.

De Schola Cantorum van de St.
Adrianuskerk wil op regelmatige basis
Nederlandse vespers in gregoriaanse stijl
zingen. Met name werk van de in 2012
overleden priester-componist Gerard
Lesscher staat op het repertoire. De
uitgave van zijn getijdenboek omvat veertienhonderd pagina’s en zal in de loop van
dit jaar verschijnen. Door de Nationale
Raad voor Liturgie (NRL) wordt dit werk
beschouwd als een verrijking van het getijdengebed in Nederland. De teksten van dit
gezongen getijdengebed zijn in overeenstemming met het getijdenboek dat in
1990 voor het Nederlandse en Vlaamse
taalgebied beschikbaar kwam als uitvloeisel van het Tweede Vaticaans Concilie.

Wat zij ook hebben waargenomen,
is dat er tunnelvisie kan ontstaan.
Alle aandacht is gericht op het
oplossen van het probleem dat
hier en nu speelt. Al het andere
valt buiten de tunnel. Ook de toekomst is niet in beeld.
Mensen die rond moeten komen
van een beperkt budget zijn
volgens Shafir en Mullainathan
niet dom, lui of ongemotiveerd.
Ze maken alleen ándere keuzes
doordat ze een gebrek aan geld
hebben.

Zorgen uit handen nemen
Hoe kun je de bandbreedte dan
breder maken? “Veel werklozen
zoeken niet naar een baan, omdat
hun gedachten worden overheerst
door andere zorgen,” aldus Shafir
in een interview met VN. “Maar als
iemand niet op tijd op een sollicitatie verschijnt, betekent dat niet
dat hij het niet heeft geprobeerd.
Zijn leven is gecompliceerd en met
straffen maak je het alleen nog
maar gecompliceerder. Je kunt
hem beter herinneren aan zijn

‘Geld maakt gelukkig’
Op donderdag 30 maart organiseert
het bisdom Rotterdam een bijeenkomst voor PCI’en en diaconale werkgroepen over de uitkomsten van het
onderzoek ‘Armoede in Nederland
2016’, dat de kerken vorig jaar hebben gehouden. De voorlopige werktitel
is ‘Geld maakt gelukkig’.
Het onderzoek laat een groei zien van
de financiële hulp, die kerken verleenden aan individuen en aan collectieve vormen van armoedebestrijding.
Medewerker diaconie Jan Maasen zal
de uitkomsten van het onderzoek presenteren en de aanbevelingen voor de
PCI’en en diaconieën.
Daarna kunnen de deelnemers twee
workshops volgen over verschillende
vormen van financiële hulpverlening.
Rapportage Armoede in Nederland
2016 is te downloaden via
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl.

Op de zondagen in de Veertigdagentijd zijn
er onder meer gezongen vespers in de St.
Adrianuskerk in Naaldwijk. Op het programma staat met name werk van de
Nederlandse componist Gerard Lesscher.

sollicitatie, helpen met het invullen van formulieren, afspraken
voor hem maken, kinderopvang
regelen.” Als je hem zorgen uit
handen neemt, heeft hij minder
ruis in zijn hoofd.
Jan Maasen
S. Mullanaithan en E. Shafir,
Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en
geld ons gedrag bepalen, Amsterdam,
Maven Publishing.

De Nederlandse vespers zoals Lesscher
die componeerde, ademen de meditatieve
sfeer van het gregoriaans, zijn fijn om te
zingen, geven veel ruimte aan volksdeelname en de teksten zijn geheel volgens
het getijdenboek van de R.K. Kerk. De
vespers beginnen om half vijf ‘s middags.
Voor meer informatie:
www.nederlandsgraduale.nl.
Voor meer informatie:
www.nederlandsgraduale.nl.
Maria van Paassen

Liduinaprocessie

wordt traditie in Schiedam
In 2015 was het Liduinajaar in Schiedam. Dat was verschillende
organisaties in de stad aanleiding een processie door de binnenstad te organiseren. Die rondgang verliep dusdanig dat de parochie besloot om er een jaarlijks evenement van te maken.
Dit jaar wordt op 21 mei het Liduinafeest gevierd, met onder
meer de processie door de stad.
’s Middags trekken de deelnemers langs de plaatsen die herinneren aan het leven van de stadsheilige. De relieken van
Liduina worden hierbij meegedragen.
De processie begint om twee uur. Iedereen die wil, kan meelopen. De aanvang is in de Schiedamse basiliek H. Liduina/OLV
Rozenkrans.
De processie komt na ongeveer een half uur aan bij de Grote
of St.-Janskerk. Deze kerk stamt uit de middeleeuwen en
Liduina kwam er vaak. Daar is een korte, oecumenische dienst.
Voorafgaand aan de processie is er vanaf kwart over één een
gebedsdienst in de basiliek rond de zeven Ik-ben-woorden uit
het Johannesevangelie. Deze zeven facetten van de persoon
van Jezus Christus hebben de weken voorafgaand aan het
Liduinafeest centraal gestaan in De Goede Herderparochie in
de drie Waterwegsteden. Elk van de zeven deelgemeenschappen van de parochie heeft een Ik-ben-woord belicht, in lezing,
gesprek, wandeling en ontmoeting.
Na afloop van het programma zal de broederschap de vespers
bidden bij het Liduina-altaar in de basiliek.

©© Paul Meuldijk

Het overheidsbeleid gaat uit van
de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Mensen in de
bijstand worden met prikkels als
verplicht vrijwilligerswerk en strengere sollicitatie eisen aangespoord
te gaan werken. Zijn werklozen lui
en onverschillig en willen zij niet
werken?
Nee, is het antwoord van de
Princeton-psycholoog Eldar
Shafir en de Harvard-econoom
Sendhil Mullainathan. In hun
boek ‘Schaarste’ laten zij zien, hoe
gebrek aan geld, tijd of calorieën
ons IQ negatief beïnvloedt.

Nederlandse
vespers in
Naaldwijk

Ted Konings
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Driehonderdste module Pastorale School nieuwe stijl
Op 21 februari is in de parochie Maria
Sterre der Zee in Den Haag de driehonderdste module van de Pastorale
School nieuwe stijl van start gegaan.
Vijftien mensen, afkomstig uit de verschillende geloofsgemeenschappen
van de parochie, zijn begonnen met de
module “Vrijwilliger in de kerk”.
De deelnemers verdiepen zich in
hun eigen rol als vrijwilliger. Welke

verlangens motiveren en inspireren
hen? En welke verlangens motiveren
en inspireren hen om als gelovige
actief te zijn in de Kerk? Zij staan
aan de hand van Bijbelverhalen stil
bij hun roeping en zending als vrijwilliger. Ook komt de opbouw van
de parochie aan de orde. Tenslotte
wordt er aandacht geschonken aan de
missionaire opdracht van de Kerk. Na

deze module kunnen de cursisten zich
verder bekwamen in een module op
het werkveld waarin zij actief zijn.
Pastoor Dolf Langerhuizen is blij met
het enthousiasme waarmee vrijwilligers zich hebben aangemeld. ‘Ik vind
de Pastorale School belangrijk voor
onze parochie. Vrijwilligers worden
gevormd en toegerust om hun taak
goed te doen! Deze
vrouwen en mannen
zijn onmisbaar in onze
geloofsgemeenschappen.’

modules van de Pastorale School. Deze
wordt georganiseerd door de afdeling
Pastorale Dienstverlening van het
bisdom Rotterdam. Nadere informatie
is te krijgen bij Monique Meeussen,
coördinator Pastorale School:
m.meeussen@bisdomrotterdam.nl.
T: 010 – 281 51 84
I: www.bisdomrotterdam.nl
Monique Meeusen

©© Monique Meeusen

Het parochiebestuur en
het pastorale team willen
volgens Langerhuizen
graag dat zij de vrijwilligers hun werk
geïnspireerd doen.
‘Vanuit een bezield
geloof! Dat ze er zelf ook
plezier en voldoening aan
beleven. Voor de vrijwilligers is dat belangrijk,
maar het heeft ook zijn
uitstraling op de geloofsgemeenschap waarvoor zij
zich inzetten.’

150
Jaarlijks nemen meer
dan honderd personen
deel aan een of meerdere
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‘Veel mensen die het geloof van hun ouders
hebben meegekregen, laten in onze tijd gaandeweg hun leven het geloof los. Het leven is druk,
weinigen in de omgeving gaan naar de kerk en
op het werk, op school, zelfs in families krijgen
gelovigen opmerkingen te horen als: Maar denk je
nou echt dat Jezus over het water gelopen heeft?
Dat in dat stukje brood en wijn Jezus aanwezig is?
Dat alles is voor ons niet levensbedreigend, zoals
voor de martelaren, maar wel confronterend. En
dan komt het er op aan dat we niet de weg van de
minste weerstand kiezen. Niet de gemakkelijkste
weg; ons niet laten omturnen, zoals de Martelaren
van Gorcum dat ook niet hebben gedaan. Zij
zijn immers, zelfs toen zij de dood in de ogen
zagen, trouw gebleven aan het geloof waar zij voor
stonden.’

©© Peter

In 1867 werden de Martelaren van Gorcum heilig
verklaard door paus Pius IX. Dit feit wordt feestelijk herdacht met een eucharistieviering op 29
april aanstaande in het Bedevaartsoord te Brielle.
Hiermee wordt tevens de start van het openingsseizoen van de Bedevaartkerk gemarkeerd.
Stefan Bladowski is pastoor van de H. Nicolaas
Pieck en Gezellenparochie in Brielle e.o. en custos
van het Bedevaartsoord HH. Martelaren van
Gorcum. Hij zegt:
‘De Martelaren van Gorcum zijn van blijvende
betekenis. Niet alleen de afgelopen honderdvijftig jaar zijn zij een voorbeeld van trouw geweest
voor vele gelovigen. Juist nu, in onze tijd, kunnen
zij een inspiratie voor ons zijn. Wij in Nederland
worden vandaag de dag niet vervolgd vanwege ons
geloof, dus wat zouden de Martelaren voor ons in
ons vrije land kunnen betekenen?’

Mulken

Herdenking 150 jaar heiligverklaring
Martelaren van Gorcum

Bedevaartskerk 2017
Opening bedevaartseizoen: zaterdag 29 april
Nationale Bedevaart: zaterdag 8 juli
Brielle Lezing: zaterdag 23 september

Bisschop bij Pabo Thomas More Hogeschool
omringd door Maria,
Johannes en anderen. Hij
overhandigde deze in de
kapel aan de voorzitter van
het College van Bestuur.

Docent Leontien Dekker heette alle aanwezigen
welkom en gaf het woord aan Ton Groot Zwaafting,
voorzitter van het College van Bestuur: ‘Een stilte
ruimte is er niet voor niets. Onze Pabo is functioneel
en doelgericht. De stilteruimte symboliseert dat dit
alleen werkt als we af en toe stil staan. We willen de
beste leraren opleiden voor kinderen die dat nodig
hebben. We willen kinderen de kans geven om te
groeien. We willen leraren opleiden die dat mogelijk
maken.’ Kinderen mogen ‘levenskunstenaars’ zijn.
‘Dat wil zeggen: kinderen die ten volle leven, die volwaardig leven in alle voor- en tegenspoed. Die leven
voor anderen en met anderen.’

Zegenen nieuwbouw
In de ruimte naast de kapel
zegende Mgr. Van den
Hende ook de nieuwbouw
en de aanwezige leden van
de staf en studenten. ‘Het
gaat immers ook om de
mensen in het gebouw. Het
is hier een komen en gaan
van mensen. We bidden
dat al het goede, dat God in jullie hart gelegd
heeft, naar boven mag komen en dat jullie werken
en studeren hier goede vruchten mag geven. Het
onderwijs is een dienst aan heel de samenleving.
Iedereen heeft baat bij goed onderwijs dat met hart
en ziel gegeven wordt.’

©© Bisdom Rotterdam

moment: een vernieuwde
Thomas More in een vernieuwd
gebouw, waarin we met hart en
ziel willen staan. We bidden dat
al het goede, dat God in jullie
hart gelegd heeft, naar boven
mag komen en dat jullie werken
en studeren hier goede vruchten mag geven.’

Wijden van de stilteruimte

Mgr. Van den Hende werd uitgenodigd de stilte
ruimte te zegenen. ‘In het onderwijs werk je aan de
groei van een persoon met al zijn of haar talenten’,
En ook: ‘Goed onderwijs is de goede dingen doen en
zei hij. ‘Je maakt ontplooiingskansen voor kinderen
die dingen goed doen met de katholieke waarden.
mogelijk. Binnen deze schoolruimte, met alle activiOnderwijs geef je alleen met hart en ziel. Dit moment
teit die er is, is nu ook een stille plek ingericht. Waar
is dierbaar voor ons. We zijn dankbaar dat we deze stap je rustig kunt gaan zitten. Als we deze plek zegenen,
hebben mogen zetten. Het is voor ons een symbolisch
betekent dit dat we de plek toewijden aan wat ons
helpt om ons werk als opdracht goed te vervullen:
stilstaan, God zoeken en Hem vinden in gebed. Als
we de stilteruimte zegenen, wijden we deze plaats in
Wij hebben rechtstreeks contact met de Missieprojecten.
Gods naam toe aan deze goede dingen.’

VERBETER EEN STUKJE
VAN DEZE WERELD!

Wens of gebed

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

n

Gratis folder: telefoon 050 534 04 52

jk

Doe mee en help!
©© Bisdom Rotterdam

n

nl

‘Jezus zocht de stilte op, samen met zijn leerlingen (Marcus 6, 30-32). Hier op de
Pabo hebben leraren en studenten ook ruimte en stilte nodig om vandaaruit hun
werk te kunnen doen, gedragen door Gods liefde’ sprak Mgr. Van den Hende op
vrijdag 17 februari toen hij de stilteruimte en de nieuwbouw van de Thomas More
Pabo in Rotterdam zegent.

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

In deze stilteruimte staat een beeld van Maria. Mgr. Van
den Hende: ‘Bij Maria kun je een kaars aansteken als
een gebed zonder omhaal van woorden en er gewoon
stil zijn. Net als bij gewoon bezoek, hoeft er niet altijd
Stichting
Missiewerk
M.A.W.om het goed te laten zijn. We
veel gepraat
te worden
Waterhuizerweg
vragen
Maria om met20,
ons mee te bidden tot God.’
De bisschop
schonk
de
9753 HR Haren. school vervolgens een icoon
met een afbeelding van de gekruisigde Christus

zijn er mensen
Horen, zienWereldwijd
en zwijgen

die het als hun bestemming

Anoniem: “We bleven
binnen,
zienvandaag
anderen te helpen.
want er was politieMIVA
op straat.
ondersteunt ze met

onmisbare vervoersmiddelen,

Ik was bang dat de
agenten
met ons
zoals
deze motorambulance.

Docent Leontien Dekker nodigde iedereen uit om
een wens of een gebed op een viltje te schrijven. Op
de muur bij het Mariabeeld waar de kaarsjes branden,
is een kluisje aangebracht waar de gebeden en
wensen in bewaard worden. Ze bedankt alle aanwezigen, waaronder de studenten van de leergang muziek
die het programma ondersteunden met hun zang.
Daphne van Roosendaal

Onderwijs maakt ontplooiingskansen voor
kinderen mogelijk

Bouw mee
aan eilanden
van hoop
in
San Salvador!

wilden praten.
Iemand kan dat zien. En horen.
Iemand kan het doorvertellen…
Mijn oudste broer is vorig jaar verdwenen.
Niemand zag iets. Niemand hoorde iets.
Iedereen zweeg.
Mijn moeder kijkt soms nog naar zijn foto.”

Het geweld van de beruchte straatbendes
teistert de sloppenwijken van San Salvador.
In Mejicanos en Popotlan steunen we
initiatieven die veiligheid en zicht op een
toekomst buiten de bendes willen geven!
Meer weten en direct steunen?
Kijk op www.vastenactie.nl

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850

Even minderen voor een ander
Een campagne van
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Kerktoetredersdag 2017
De diocesane ontmoetingsdag voor kerktoetreders vindt plaats op zaterdag 17 juni
2017 in de Basiliek St. Liduina en O.L.
Vrouw Rozenkrans te Schiedam. Op die dag
ontmoeten de kerktoetreders de bisschop
en andere gelovigen, waaronder recente
kerktoetreders uit andere delen van ons
bisdom.
Dit jaar is er in het bisdom Rotterdam veel
aandacht voor het thema Netwerk van
liefde. Zonder dat we elkaar persoonlijk
allemaal kennen, zijn we een netwerk van
liefde. De band van het geloof maakt ons tot
een netwerk. Christus zelf nodigt ons daarvoor uit.’, zegt bisschop Van den Hende.
Ontmoeting is van beslissend belang bij
een levend geloof, niet alleen ontmoeting
met anderen in de bredere geloofsgemeenschap, maar uiteraard ook ontmoeting met
Jezus Christus, onze Verlosser. Daarom
vieren wij de H. Eucharistie. Het is belangrijk te ontdekken en te bevestigen dat wij

als gelovigen deel uitmaken van een groter
geheel, dat van het bisdom Rotterdam én
van de wereldkerk.
Voorafgaand aan de eucharistieviering is
er van 9.30 – 10.15 uur gelegenheid tot het
ontvangen van het Sacrament van Boete en
Verzoening. Ter plekke is een aantal priesters beschikbaar.
De dag is bedoeld voor hen die in
2016/2017 tot de Rooms Katholieke Kerk
zijn toegetreden. Uiteraard zijn ook peters
en meters, familieleden, begeleiders en
belangstellenden uit uw eigen parochie
welkom tijdens de eucharistieviering en de
aansluitende lunch.
U kunt zich tot 1 juni 2017 inschrijven via de
Pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.
nl. Programma en nadere informatie is te
verkrijgen via Monique Meeusen.
T: 010 – 281 51 84.

Hulp aan vluchtelingen
in Vlaardingen
In de parochie De Goede
Herder in Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis heeft
elk van de zeven deelgemeenschappen een van de werken
van barmhartigheid ten uitvoer
gebracht. Er werd bijvoorbeeld
kleding ingezameld voor De
Kledingbank en lekkers gebakken voor gevangen.
In Vlaardingen stond steun aan vluchtelingen centraal.
Zo is een vluchtelingenechtpaar uit Pakistan opgevangen
door de Broeders van Maastricht in Vlaardingen, die bezig
zijn met het verzamelen van handtekeningen en het schrijven van brieven aan de overheid. ‘Omdat hun verzoek om
asiel is afgewezen – ze kregen de papierwinkel gewoon
niet rond – ligt de zaak nu bij het Europese Hof’, zegt
Broeder Van der Geest, ‘Deze mensen hadden geen andere
keus dan te vluchten. De vrouw is katholiek geworden, dat
maakte dat zij door nabije omgeving werden achtervolgd
en belaagd. Het is hun geloofsovertuiging die er toe heeft
geleid dat ze niet veilig zijn in eigen land. Beiden doen nu
veel vrijwilligerswerk.’
‘Soms zijn ze natuurlijk moedeloos en is het leven leeg,
maar doorgaans putten ze moed uit hun geloof. Zij
bidden veel en laten zich leiden door de waarden van
het evangelie. De vrouw doet drie ochtenden in de week
vrijwilligerswerk in een verpleeghuis. De man helpt bij
de voedselbank. Regelmatig gaan ze naar de zusters in
Dordrecht en doen daar klusjes. Ook vanuit de parochie
wordt er een helpende hand geboden. Voor de revalidatie
van het been van de man, meldde een fysiotherapeut zich.
Om niet bood hij therapie aan. Ook werd de man uitgenodigd om te komen schaken en brachten parochianen
spontaan kleding.’

©© Peter
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Van der Geest: ‘Als we straks als mens voor de hemelpoort
staan, zal Hij je vragen: “Heb je de dorstigen gelaafd?
De vreemdelingen geherbergd?” Het is aan ons op onze
plek, bij degenen die wij ontmoeten, dát te doen wat we
kunnen. Dat is het minste wat we kunnen doen voor deze
medechristenen.’
Jolanda de Wolf
Bisschop in gesprek met het gezin van een van de kerktoetreders.

Kruiswegstaties

Start Basiscursus Geloven
in Kathedraal

‘De kruiswegstaties uit de kapel van het Schipperscentrum in Rotterdam hebben een mooie bestemming gekregen in de dagkapel van de St. Paulus’ Bekering van de St. Christoffelparochie’, zegt pastor
Huub Flohr. ‘Ook het kruisbeeld is opgehangen in de kapel en wel in het hart van het grote houten
kruis dat altijd op Goede Vrijdag wordt gebruikt.’
Het echtpaar Thijssen heeft geholpen bij het onderbrengen van de Kruiswegstaties. Op de foto v.l.n.r:
pastoor Huub Flohr, pastoraal werkster Rita Schoolenberg, Mw. Thijssen, Hr. Lemmers en dhr. Thijssen.

De HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal is op Aswoensdag
gestart met een cursus voor mensen die katholiek willen worden,
voor katholieken die wel gedoopt zijn maar nog geen andere sacramenten (Vormsel, Communie) hebben ontvangen en voor katholieken die zich graag systematisch in hun geloof willen
verdiepen.

©© Peter
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De cursus wordt jaarlijks
gegeven en begint met het
meevieren van de Eucharistie
van Aswoensdag in de
Kathedraal. Er zijn vervolgens
tien maandelijkse bijeenkomsten op de derde donderdag
van de maand. De nieuwe
cursus loopt tot Pasen 2018
en vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in de parochiezaal
van de Kathedraal.
Plebaan Chris Bergs
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Belangstellenden kregen
eerst een inleidend gesprek
met plebaan Chris Bergs.

Jubelt voor God

Diocesane scratchdag met nieuwe
gezangen voor de paastijd
Op zaterdag 25 maart a.s. is er van 09.3015.00 uur in de Kerk van de HH. Benedictus
en Bernadette, Winston Churchilllaan 372
te Rijswijk een scratchdag voor gemengde
koren. Er worden nieuwe meerstemmige
gezangen voor de paastijd ingestuurd,
gecomponeerd door Jaco van Leeuwen,
met medewerking van de Kathedrale HH.
Laurentius en Elisabeth Cantorij onder
leiding van Marc Schaap en organist Aart
de Kort. De scratchdag wordt afgesloten
met een kort concert door de Kathedrale
Cantorij.

De scratchdag wordt georganiseerd door de
Diocesane Instelling St.-Gregorius van het
bisdom Rotterdam. Aan de deelname zijn geen
kosten verbonden.
Aanmelding via secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl o.v.v uw naam, adres en woonplaats en
het aantal deelnemers per stemsoort (sopraan,
alt, tenor en bas).
Na aanmelding ontvangt u digitaal alle partituren, zodat u een en ander vooraf kunt
voorbereiden, en ook het programma van de
scratchdag.

Expositie ‘De Lijkwade van Turijn’ in Leiden

Kosterscursus
De functie van koster wordt veelal uitgeoefend
door vrijwilligers. Om hun taak als koster goed te
kunnen vervullen moeten zij beschikken over:
• kennis van de inrichting en geleding van de liturgische ruimte; de liturgische boeken; liturgische
kleding, antependia en liturgische kleuren; de
Goede Week, betekenis, structuur;
• inzicht in praktische zaken zoals de concrete voorbereiding van een liturgieviering; de taak van de
koster tijdens de vieringen van de Goede Week en
bij andere sacramentele vieringen en de uitvaart;
het omgaan met liturgische voorwerpen en liturgische kleding, onderhoud en conservering; houding
en beweging; timing, wat doe ik en wanneer?;
veiligheid.
De cursus voor kosters bestaat uit drie bijeenkomsten. De kosten zijn € 30,- per persoon. Het minimumaantal deelnemers is 10 personen. Datum en
locatie (kerkruimte en zaal) zijn nader overeen te
komen.
Als voorbereiding wordt gevraagd om diverse
hoofdstukken te lezen uit het Kostersboek; het
Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie;
Algemene statuut van het Romeins Missaal.
Cursusmateriaal
Kostersboek, uitgave Centrum voor
Parochiespiritualiteit, Nijmegen 2010
ISBN 978-90-74457-16-3
Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie
Kalender voor het liturgisch jaar 2016-2017, ’
s-Hertogenbosch 2016
ISSN: 1571-7046
Algemene statuut van het Romeins Missaal,
’s-Hertogenbosch 2004
ISSN: 1571-7046
Meer informatie
Pastorale Dienstverlening, sectie Vieren
T: 010-2815184
E: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
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Hees, Leiden

Vooraankondiging
Projectentocht 2017

Van 16 februari tot en met 26 maart zal deze
expositie in Leiden te zien zijn: De lijkwade
van Turijn, het ’meest’ onderzochte archeologische voorwerp uit de geschiedenis. Een
doodskleed uit de eerste eeuw waarop de
afbeelding van een dode man te zien is die
duidelijk littekens van een Romeinse kruisiging vertoont.
De lijkwade ligt normaal opgesloten in de
Dom van Turijn in Italië. Eén keer per vijf
jaar is het doodskleed korte tijd in het echt
te zien. In Leiden is nu een replica op ware
grootte te zien tezamen met vele foto’s, 3D
modellen, onderzoeksverslagen en replica’s
van voorwerpen die met de afbeelding te
maken hebben. Dit alles voorzien van een
duidelijke uitleg.
Wie de expositie bezoekt, wordt stapsgewijs
meegenomen langs de geschiedenis van de
lijkwade, de details van de afbeelding en
langs de vele onderzoeken die naar de echtheid van het doodskleed zijn uitgevoerd.

Twee lezingen
Pastoor Jeroen Smith verdiept zich reeds
enige jaren in de wetenschappelijke onderzoeken. Ook heeft hij er een boek over
geschreven. Rondom deze expositie organiseert hij twee lezingen over de lijkwade.
Eén op woensdag 8 maart (‘De lijkwade als
het meest onderzochte archeologische voorwerp’) en één op woensdag 22 maart (‘Is dit
de lijkwade met een afbeelding van Jezus?’),
beide van 20:00 tot 21:30 uur in de pastorie
van de Sint Josephkerk. De entree is gratis.
De expositie is te zien in de Leidse Sint
Josephklerk, Herensingel 3 in Leiden. Tot
en met 26 maart is de kerk iedere zaterdag
en zondag tussen 14:00 en 16:00 uur open
voor bezoekers van de expositie. De toegang
is gratis. Voor groepen zijn aparte afspraken
mogelijk.

Op zaterdag 13 mei organiseren de DCI en de
sectie Dienen de jaarlijkse projectentocht. Dit
jaar is het thema ‘Migranten’. De deelnemers
bezoeken ’s ochtends de Spaanssprekende
parochie in Rotterdam (stichting Nuestra Casa)
en ’s middags de Portugeessprekende parochie (stichting Emanuel).
Stichting Nuestra Casa Rotterdam is een
multiculturele migrantenorganisatie voor
Spaanstalig in Rotterdam en omgeving en
werkt voornamelijk met vrijwilligers. Iedereen
mag er zijn in eigenheid en voelt zich er thuis
en welkom. De stichting richt zich op integratie en participatie van Spaanstaligen in de
Nederlandse samenleving. Nuestra Casa helpt
mensen om op eigen benen te staan, zodat ze
meer kansen hebben en een betere kwaliteit
van leven. Zij werkt hierbij intensief samen
met anderen, zodat we onze cliënten goed
kunnen bereiken, helpen en doorverwijzen.

Meer informatie is te verkrijgen via pastoor
Jeroen Smith. T: 071 – 5130700 en
lijkwadeleiden@gmail.com.
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Studiebegeleider op Vronesteyn
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Liesbeth Stalmeier is studiebegeleider op de priester- en diakenopleiding Vronesteyn
en vertelt zelf wat deze functie inhoudt.

Sinds 1 maart 2016 werk ik één dag per week als studiebegeleider voor Vronesteyn, de
priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. Daarnaast ben ik werkzaam als
bisschoppelijk gedelegeerde voor het Katholiek onderwijs.
Studiebegeleider, wat houdt dat in? De term doet mogelijk denken aan een medewerker
van een huiswerkinstituut, maar dat is het niet. Als studiebegeleider maak ik deel uit
van de staf van de priesteropleiding en ben ik lid van de Adviescommissie Permanente
Diakens (ACPD). De acht priesterstudenten volgen hun opleiding op de Fontys
Hogeschool, Tilburg School of Catholic Theology of Bovendonk, de priester- en diakenopleiding in Hoeven. De zeven diakenstudenten gaan naar Bovendonk. Vronesteyn
verzorgt de menselijke, geestelijke, intellectuele en pastorale vorming.
Mijn belangrijkste taak is het volgen van de studenten, wat betreft hun intellectuele
vorming. Hoe is de voortgang van de studie? Worden de tentamens met goed gevolg
afgesloten? Waarbij kan ik helpen? In de gesprekken is er onder meer aandacht voor
planning en voor het omgaan met de studiebelasting, naast werk of gezin (in het geval
van de diakens). Ook ben ik betrokken bij de organisatie van de toerustingsavonden,
waarop de theologiestudenten van de priester- en diakenopleiding en van de toeleiding
voor pastoraal werkers elkaar als toekomstige collegae ontmoeten.

Roeping… geroepen zijn
Geroepen door de hoop die in mij leven mag… zo mag ik de roeping in
mijn leven wel duiden.
Eerst vele jaren werkzaam als verpleegkundige, daarin meer en meer de
roepstem van God gehoord hebbend, ben ik in 1988 aan de theologiestudie begonnen.
En die stem werd luider; God heeft mijn handen, mijn voeten, mijn
hoofd, maar vooral mijn hart geraakt.
Dat heeft ervoor gezorgd dat ik de combinatie van werken en studeren,
met een groeiend gezin, vol bleef houden. De hoop die zo in mij leven
mag, geeft mij energie. Geeft mij kracht, vertrouwen en volharding.
In de alledaagse praktijk van het werken in de pastoraal, merk ik dat
vooral wanneer ik met mensen bid; de woorden worden mij als het ware
aangereikt en raken. Het raakt de mensen, maar óók mijzelf.
Ik mag met mensen op weg gaan, die soms Gods stem horen. Mensen
die twijfelen, die zoeken, die niet weten wíe er roept, of wát ze horen.
Ik mag vanuit mijn verbondenheid met God mensen leren lezen in de
Bijbel, mensen leren spreken over hun geloof, over hun twijfels, hun
angst, hun zoektocht door het leven. Ik mag voorgaan in gebed en mensen aanmoedigen mee te bidden en leren loslaten in vertrouwen.
En nu als (deeltijd) bisschoppelijk gedelegeerde, mag ik ook theologiestudenten meehelpen zich open te stellen voor dat pastorale werk. En ook:
om die roeping levend te houden door een blijvende relatie met God.
Geroepen en getuigen van de hoop die in mij leeft. Want in deze roerige
tijd, deze haastige en oordelende samenleving, moet je blijven getuigen,
dat het óóit beter gaat worden en meer gaat lijken op Gods Koninkrijk.
Want God blijft roepen... ook nu.
Rita Schoolenberg-Kolk

Liesbeth Stalmeier

De 40-dagentijd op Vronesteyn
wij als gemeenschap iets voor deze stichting
betekenen. Het geld dat wij besparen door
het vasten gaat naar deze stichting, alsmede
datgene wat eenieder, vrijwillig, wil doneren.
Alle kleine beetjes helpen.
Wij zullen in onze gebedstijden en in de
eucharistie in onze huiskapel bidden, extra
bidden. Bijzonder voor hen die moeten
lijden aan deze kwaadaardige ziekte, opdat
zij kracht en steun mogen ontvangen. Maar
ook voor hen die onderzoek doen in de
verschillende laboratoria, dat baanbrekende
ideeën gevonden mogen worden.
Walter Broeders,
Rector Vronesteyn

©© Marinus Doderer, Alpe d’HuZes 2016

Ook op Vronesteyn zal het Pasen worden,
dat betekent dat de veertigdagentijd ook
daar niet zal ontbreken. Mariette Doderer,
één van onze medewerkers en haar man zijn
betrokken bij de Alpe d’HuZes, de organisatie die geld inzamelt voor de strijd tegen
kanker. Eén op de drie Nederlanders krijgt
kanker. Iedereen maakt van dichtbij mee
hoe de ziekte levens drastisch beïnvloedt en
verwoest. Als gemeenschap willen wij graag
iets voor hen betekenen.
Het beklimmen van de Alpe d’Hues gaat
gepaard met inspanning, kracht en doorzettingsvermogen, zo ook onze weg naar
het komend Paasfeest. Door gebed en
soberheid aan tafel en daarbuiten willen

12

nummer 1 • 2017

Rita Schoolenberg-Kolk is de nieuwe
bisschoppelijk gedelegeerde voor de
pastoraal werkers. Zij volgt Heleen
van de Reep op, die per 1 november
2016 pastoraal werkster is geworden
van de Parochiefederatie HH. Clara en
Franciscus te Langeraar e.o.
E: r.schoolenberg@bisdomrotterdam.nl
Wil je meer weten? Neem contact met
haar op via T: 010 – 2815171.

Wil je meer weten over de priesteropleiding?
Neem contact op met mw. Drs. R. Schoolenberg-Kolk.
T: 010- 281 51 71

Bovenwijs
door

©© Still

Vastenboodschap paus Franciscus:
‘de ander is een gave’

Werving
Vronesteyn
In het Kerstnummer van
Tussenbeide maakten
wij u attent op de wervingsactie voor Centrum
Vronesteyn. Bij dat
nummer trof u ingesloten
een wervingsbrief aan van
Mgr. Van den Hende die
met veel dankbaarheid
terug keek op de wijdingen van het afgelopen jaar
en uw steun door gebed
en giften. Bij deze brief
ontving u ook een nieuwe
folder van Vronesteyn met
informatie over hoe dit
Centrum de zorg draagt
voor de vorming en opleiding van de diaken- en
priesterstudenten van ons
bisdom.

In zijn Vastenboodschap voor de
komende Veertigdagentijd, die woensdag 1 maart begint, zegt paus Franciscus
dat ‘de ander een gave is’. Hij maakt dit
duidelijk aan de hand van de Bijbelse
parabel over de arme Lazarus en de
rijke man. De laatste heeft totaal geen

©© Ramon Mangold

Heeft u deze folder
gemist? U kunt deze
opvragen bij het Centrum
Vronesteyn.
T: 070 – 3873804.
Wilt u het Centrum
Vronesteyn financieel
steunen? Uw gift is zeer
welkom op:
NL29 INGB 0000365673.

Kijk voor de video hiervan op
www.katholiekleven.nl

Bovenwijs

“Deze icoon heb ik gekregen
van de zuster die mijn geestelijk
begeleider was, toen ik wist dat
ik priester wilde worden en met
de priesteropleiding begon. Hij
is van grote betekenis, ook omdat
het de icoon is van de heilige
Drie-Eenheid. Ik zie in deze icoon

“De elektrotechniek is zeker
niet weg. Ik werkte met mobiele
telefoons, met wifi, bluetooth en
dat soort dingen. Die passie is er
nog wel, met m’n gadgets en m’n
smartwatch en dat soort dingen.
Ik vind het nog steeds leuk. Maar
ik ben blij dat ik nu met God
bezig ben.”

door

Jack Glas is pastoor in de parochiefederatie Clara en Franciscus.
In de Sint Petrus kerk in
Roelofarendsveen vertelt hij over
de icoon die voor hem een bijzondere betekenis heeft.

een uitnodiging om steeds meer
tot het goddelijke te komen.
Steeds meer God te leren kennen.
Steeds meer dat leven te vinden,
waar we geluk en vreugde kunnen
hebben. Ondanks alles wat we in
ons leven ook tegenkomen.”

©© Still

“In de tijd dat ik bezig was met
de vraag of God mij riep om priester te worden, woonde ik in de
Verenigde Staten, waar ik werkte
in de elektrotechniek. In die tijd
ben ik op het spoor van God gekomen en ook op het spoor van een
zuster die me begeleidde. Eerst
om werkelijk tot een levend geloof
te komen. En later ook, toen ik
bezig was met de vraag: Wat wil
God van mij? Wat heeft God voor
mij in petto?”

oog voor het leed van de arme, zieke
Lazarus, die bij de poort van zijn huis
ligt. De paus houdt ons hiermee een
spiegel voor: zien wij de ander en zien
wij de ander als een gave van God?
De Vastentijd is een periode waarin
de Rooms-Katholieken in voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen
opgeroepen worden tot zelfreflectie
en bezinning. Vasten maakt daar voor
velen, bijvoorbeeld op de vastgestelde
vastendagen Aswoensdag en Goede
Vrijdag, deel van uit. Paus Franciscus
zegt het in zijn boodschap aan de gelovigen als volgt:
‘Geliefde broeders en zusters, de
Veertigdagentijd is de gunstige tijd om
zich te vernieuwen in de ontmoeting
met Christus die leeft in zijn Woord,
de sacramenten en de naaste. De Heer
– die in de veertig dagen in de woestijn de listen van de Verleider heeft
overwonnen – wijst ons de weg die wij
moeten volgen. Moge de Heilige Geest
ons geleiden om een ware weg van
bekering af te leggen, om de gave van
Gods Woord opnieuw te ontdekken,
gereinigd te worden van de zonde die
verblindt, en Christus te dienen, die
aanwezig is in onze behoeftige broeders en zusters.’

De paus moedigt de gelovigen aan
om hun geestelijke vernieuwing in
de Veertigdagentijd ook tot uitdrukking te brengen in goede daden voor
de medemens door bijvoorbeeld de
Vastenactie te steunen of om op een
andere manier iets voor de naaste te
betekenen.
Ook de rijke man uit de parabel heeft
bij leven de kans gehad om het goede
te doen voor zijn medemens Lazarus.
Hij heeft deze kans niet benut en paus
Franciscus wijst naar de oorzaak van
zijn weigering de arme te helpen: ‘…
de wortel van zijn kwaad is: niet luisteren naar Gods Woord; dit heeft hem
ertoe gebracht God niet meer lief te
hebben en dus de naaste te verachten.
Gods Woord is een levende kracht die
in staat is bekering op te wekken in
het hart van de mensen en de persoon
opnieuw te richten op God. Zijn hart
sluiten voor de gave van God, die
spreekt, heeft ten gevolge dat men zijn
hart sluit voor de gave van een broeder
of een zuster.’
De Nederlandse vertaling van de
Vastenboodschap vindt u op
www.rkkerk.nl.
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Stille Omgang 2017
Op de avond van 18 maart 2017 komen naar verwachting 5000 bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets
of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke
stille tocht door het centrum van Amsterdam. Voor of na de Omgang
wonen zij een van de twintig eucharistievieringen bij, in een van de
zeven binnenstadskerken. De jongere pelgrims hebben in de Mozes en
Aäronkerk hun eigen viering.

Nieuwe delen “VERBUM DOMINI” gepubliceerd
De Nationale Raad voor Liturgie (NRL) publiceerde in
januari 2017 deel 2 en 3 van de reeks “Verbum
Domini” (Woord van God), met teksten voor gebruik in
de eucharistievieringen: inleiding op de schriftlezingen,
de tekst voor een boeteact en voorbeden. Deel 1 verscheen in 2014 met alle zondagen in jaar a-b-c. Deel 2
bevat de weekdagen in advent, kersttijd, veertigdagentijd en paastijd. Deel 3 bevat de weekdagen door het jaar. Achterin zijn de
misformulieren opgenomen (nieuwe vertaling), zodat de boeken kunnen dienen
als ambo-editie. In aparte katerns worden de misformulieren van het huidige
missaal meegeleverd.

Het motto, de intentie voor de Stille Omgang van dit jaar luidt:
Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte.
Plaats: Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207 Amsterdam
Tijd: 19.30-00.30 uur

Meer informatie:
Jongerenprogramma: www.stille-omgang.nl/jongeren
Vieringen in de Begijnhof-kapel (15-18 maart):
www.begijnhofamsterdam.nl
T: 023 - 529 25 96
E: info@stille-omgang.nl • I: www.stille-omgang.nl

Prijs: 49,90 euro per deel.
Zie de website van de NRL: https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/tekstboeken-voor-weekdagvieringen-gepubliceerd
Bijzonder boek over De STILLE OMGANG
In Amsterdam werd een bijzonder boek gepresenteerd over
het ontstaan en de geschiedenis van de Stille Omgang, onder
de titel ‘Het Mirakel van Amsterdam, Biografie van een
betwiste devotie’. De auteurs zijn Charles Caspers en Peter
Jan Margry. De Stille Omgang gaat terug op een hostiewonder
dat plaatsvond in Amsterdam in 1345. Het omvangrijke boek
(500 pagina’s) bestudeert en beschrijft de geschiedenis van
de devotie en de geloofspraktijk de eeuwen door.

Chrismamis
Woensdag 12 april 2017
Aanvang 19.30 uur
In de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal,
Mathenesserlaan 307 te Rotterdam

Prijs: 29,99 euro. Uitgever: Prometheus. ISBN 978 90 351 3959 6

51ste Wereld Communicatie Dag

De paus vraagt dit in zijn boodschap
voor de 51ste Wereld Communicatie
Dag, die in het Nederlands vertaald is.
Het thema van de boodschap van de
paus is: “Wees niet bevreesd, want Ik
ben bij u” (Jesaja 43, 5). Hoop en vertrouwen meedelen in onze tijd. Deze
boodschap is nu beschikbaar in een
Nederlandse vertaling.
Paus Franciscus benadrukt dat het niet
de bedoeling is om menselijk leed te
ontkennen of naïef te zijn. Wel is het
nodig om het gevoel van moedeloosheid tegen te gaan. Want, zo zegt de
paus, in een mediawereld die denkt

dat goed nieuws niet verkoopt, en waar
menselijk leed en het mysterie van het
kwaad makkelijk veranderen in entertainment, is er altijd het gevaar dat ons
geweten in slaap sukkelt en dat we pessimistisch worden.
Met zijn boodschap voor Wereld
Communicatie Dag wil de paus een
bijdrage leveren aan een “open en
creatieve manier van communicatie,
die nooit het kwaad verheerlijkt maar
in plaats daarvan concentreert op
oplossingen en die ontvangers van de
boodschap inspireert tot een positieve
en verantwoordelijke benadering.”
Daarom vraagt de paus iedereen om
mee te werken aan het vertellen van
verhaallijnen van ‘goed nieuws’.
Dat goede nieuws is Jezus Christus. In
Hem heeft God zijn solidariteit getoond
met elke menselijke situatie. We hoeven
dan ook niet bevreesd te zijn, want Hij
heeft oog voor al zijn kinderen.
De boodschap van de paus werd
gepubliceerd op 24 januari. Wereld

©© Ramon Mangold

Paus Franciscus vraagt iedereen
die werkzaam is in de media om
mensen verhaallijnen aan te reiken
die in de kern ‘goed nieuws’ zijn.
De paus noemt het noodzakelijk
de vicieuze cirkel van onrust en de
spiraal van angst die het gevolg zijn
van de voortdurende focus op ‘slecht
nieuws’, te doorbreken.

Communicatie Dag vindt plaats op 28
mei 2017, de zondag voor Pinksteren.
De boodschap werd, zoals gebruikelijk,
bekendgemaakt op de feestdag van
Franciscus van Sales. Hij is de patroonheilige van de journalisten.

Bron: Rkkerk.nl waar ook de boodschap van paus Franciscus voor Wereld
Communicatie Dag 2017 te downloaden is.

JUBILEA
De volgende pastoraal werkenden,
priesters en diakens vieren in de
loop van 2017 een jubileum.

Bisdompriesters
25 jaar
13 juni
❖❖ Dr. A.J.M. van der Helm

40 jaar
15 oktober
❖❖ C.G.M.M. Dernee
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50 jaar

60 jaar

20 mei
❖❖ Dr. R.G.A. Kurvers
❖❖ Mgr. P.M. Vismans
❖❖ Drs. G.J. Warmerdam

15 juni
❖❖ J.A. Duivesteijn
❖❖ Mgr. H.J.M. Hofstede

55 jaar

65 jaar

25 jaar

1 maart
❖❖ Mw. P.C.M. Feijen-Redegeld
Med (01-09-2004)
1 september
❖❖ Mw. I.A.M. van der Aart
(01-03-2005)

7 juni
❖❖ S.C.Th. de Vette

13 september
❖❖ Drs. W.G. Bloem

25 jaar

70 jaar

Pastoraal werkers
12,5 jaar

16 juni
❖❖ A.J.L.M. Bosman
❖❖ Th.A. Damme
❖❖ M.J.M. Jagerman

31 mei
❖❖ Drs. S.H.J. van der Meer

Permanent diakens
12,5 jaar
21 november (gewijd op 21 mei)
❖❖ Drs. G. Brink

1 januari
❖❖ Mw. drs. J.C. Meijer
(01-07-2004)

16 augustus
❖❖ Mw. M.J.H.M. Hoogenbosch

PERSONALIA

AGENDA

Benoemd
❖❖ G.Th.J. Lansbergen is met ingang
van 1 december benoemd tot lid van
het pastoraal team van de federatie
St. Franciscus tussen duin en tuin in
Honselersdijk en omstreken.

Goedkeuring en zending
❖❖ Mw. drs. M.J.A. Schoolenberg-Kolk is
per 1 januari aangesteld tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de pastoraal
werk(st)ers in opleiding van het bisdom
Rotterdam (0.2 fte).

❖❖ Per 15 december is pater Th. Kremer
CSJ benoemd tot lid van het Kathedraal
Kapittel voor een eerste termijn van
acht jaar.

❖❖ Per 15 januari heeft mw. M.J.S. Heikens
MEd, de goedkeuring en kerkelijke zending ontvangen als geestelijk verzorgster bij het gezondheidscentrum Levinas
in Rotterdam.

❖❖ Per 1 januari is dr. F.J. Vermeulen
benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene. Door het terugtreden van de zeereerwaarde dr. A.J.M.
van der Helm was deze functie vacant
gekomen.
❖❖ Mgr. drs. T.F.M. Visser, is met ingang van
1 februari benoemd tot administrator van
het vicariaat Merenwijk in Leiden.

Eervol ontslag en ontheffing van de kerkelijke zending
❖❖ M. Pelupessy is per 1 januari eervol ontslag verleend als lid van de diocesane
commissie Roepingenpastoraal

bestuur van de Gemeenschap van de
Gedaanteverandering van de Heer.
❖❖ Mw. drs. A.L. Gerritsen ontving met
ingang van het nieuwe jaar eervol ontslag en ontheffing van de kerkelijke
zending als geestelijk verzorgster in het
verpleeghuis Laurens, locatie Antonius
Binnenweg te Rotterdam (vervroegd met
pensioen).
❖❖ Dr. A.J.M. van der Helm ontving met
ingang van 1 februari eervol ontslag
als administrator van het vicariaat
Merenwijk te Leiden.

Zondag 12 maart 2017
Tour of Faith
Plaats: H. Antoniuskerk, Burgemeester de
Raadtsingel 45, Dordrecht
Tijd: 15.00-18.30 uur
Woensdag 5 april 2017
Taakveldoverleg Leren voor pastorale
beroepskrachten met het werkveld Leren
Plaats: Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft
Tijd: 10.00-12.30 uur
Woensdag 17 mei 2017
Voorlichtingsbijeenkomst agrarisch onroerend goed voor leden PCI-bestuur
Plaats: Church of Our Saviour, Koningin
Marialaan 2, Den Haag
Tijd: 19.00 uur

❖❖ C.J. Hoogzaad-Koot is per 1 januari
eervol ontslag verleend als lid van het

IN MEMORIAM
Op zondag 18 december is, voorzien van
het H. Sacrament der zieken, overleden
de zeereerwaarde heer

Op maandag 26 december is, voorzien
van het H. Sacrament der zieken, overleden de zeereerwaarde heer

Leonardus Cornelis van Paassen
priester van het bisdom Rotterdam, geboren op 12 augustus 1925 te Schipluiden
en priester gewijd op 19 mei 1951.

Leonardus Johannes Maria Vergeer
priester van het bisdom Rotterdam
geboren op 16 april 1955 te ‘s-Gravenhage en priester gewijd op 13 mei 1989.

Pastoor Leo van Paassen werd na zijn
wijding achtereenvolgens tot kapelaan
benoemd in de parochies H. Nicolaas
te Nieuwveen (1951), St. Joseph te
Wassenaar (1954), H. Franciscus
van Assisi in Rotterdam (1957) en H.
Lodewijk in Leiden (1962). Van 1958 tot
1962 was hij bovendien bisschoppelijk
inspecteur voor het Lager Onderwijs
in Rotterdam (rayon IV). In augustus
1964 werd hij benoemd tot rector van
het ziekenhuis St. Clara te Rotterdam.
In juli 1969 volgde zijn benoeming tot
pastoor van de parochie HH. Petrus en
Paulus in Maassluis en in 1979 werd hij
pastoor benoemd van de parochies HH.
Engelbewaarders en De Goede Herder te
Rotterdam. Die laatste benoeming werd
van januari tot oktober 1986 aangevuld
met het administratorschap van de
parochie H. Kruisvinding te Rotterdam.
Daarmee was pastor Van Paassen een
van de architecten van de groeiende
samenwerking in Rotterdam-Zuid. Op 1
augustus 1990 werd hem op eigen verzoek eervol ontslag verleend en tegelijkertijd ook ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam.

Pastor Hans Vergeer werd op 1 oktober
1988 benoemd tot diaken-stagiair in
het pastoraal team van de parochies
Onbevlekt Hart van Maria, St. Jan (voor de
Latijnse Poort) te Hoogvliet en in de parochie H. Jozef te Rozenburg.
Op grond van zijn priesterwijding in 1989
werd hij in diezelfde parochies benoemd
tot kapelaan. Op 1 juni 1990 werd hij
benoemd tot kapelaan in de parochie H.
Petrus, Prins der Apostelen in Zwijndrecht.
Met ingang van 16 oktober 1992 werd hij
pastoor van diezelfde parochie. Op 1 september 1995 werd hem op eigen verzoek
eervol ontslag verleend. Pastoor Vergeer
heeft daarna een functie in het onderwijs
aanvaard.

Pastoor Leo van Paassen heeft zich bijna
vijfenzestig jaar als priester ingezet, eerst
voor het bisdom Haarlem-Amsterdam, en
vanaf 1956 voor het bisdom Rotterdam.
Leo had als bijzondere gave goed te
kunnen omgaan met mensen met een
‘rafelrandje’. Tegelijkertijd was het een
man die hield van stijl, een graag een
goed gastheer was, zelfs op hoge leeftijd,
voor de jongeren van Taizé. Een kind van
zijn tijd die veel aandacht had voor de
vorming en toerusting van parochianen
en dekenale cursussen gaf. Hij wist zich
altijd te omringen met mensen die van
harte hun talenten wisten in te zetten.
Een familiemens die contacten goed wist
te onderhouden.
De eucharistieviering bij gelegenheid
van zijn uitvaart werd gehouden op
vrijdag 23 december in de kerk van
de Emmaüsgangers in RotterdamIJsselmonde. Aansluitend is hij begraven op de RK begraafplaats van de
HH. Antonius en Corneliuskerk in Den
Hoorn.

Pastor Vergeer heeft in de loop der jaren
op veel plaatsen in ons bisdom met hart
en ziel assistentie verleend. Hij werd
gekend als een bevlogen celebrant met
groot vertrouwen in de kracht van de heilige Geest. Ook tijdens de periode van zijn
ziek-zijn heeft Hans Vergeer zolang hij kon
als priester-assistent gewerkt.
De eucharistieviering bij gelegenheid van
zijn uitvaart werd gehouden op dinsdag 3
januari in de kerk van Maria Koningin in
Krimpen aan den IJssel. Daarna is hij in
Den Haag, op begraafplaats Westduin ter
aarde besteld.
♦♦♦

Op maandag 26 december is, voorzien
van het H. Sacrament der zieken, overleden de zeereerwaarde heer
Hendricus Paulus Joseph Maria
Verhoeven
priester van het bisdom Rotterdam
geboren op 17 maart 1933 te ‘s-Gravenhage en priester gewijd op 23 mei 1959.
Pastoor Henk Verhoeven was na zijn priesterwijding achtereenvolgens kapelaan in
de parochies H. Hart van Jezus te De Zilk
(1959), H. Familie in Rotterdam (1961) en
H. Teresia van het Kind Jezus in dezelfde
plaats (1967). Een jaar later volgde zijn
benoeming tot rector van het R.K. ziekenhuis St. Jacob in Dordrecht. In mei 1974
werd hij benoemd tot pastor in de parochie van de HH. Antonius en Bonifatius

in Dordrecht. In juli 1978 werd hij deken
van Dordrecht, een taak die hij vanaf
november 1985 combineerde met een
benoeming tot pastoor van de parochie
van de HH. Antonius en Bonifatius aldaar.
In januari 1988 kreeg hij eervol ontslag
als deken van Dordrecht en in maart van
dat jaar als pastoor van de parochie HH.
Antonius en Bonifatius. In maart 1988
volgde zijn benoeming tot pastoor van de
parochie O.L.V. Hemelvaart in Gouda. In
maart 1998 werd hem op eigen verzoek
eervol ontslag verleend uit deze functie en tegelijkertijd ook ontslag uit de
gewone ambtsbediening van het bisdom
Rotterdam.
Pastoor Verhoeven heeft zich 57 jaar
lang ingezet als priester in het bisdom
Rotterdam. Voor die inzet is het bisdom
hem veel dank verschuldigd. Veel dank zijn
wij ook verschuldigd aan mevrouw Mary
van Gils, die hem vele jaren trouw heeft
ondersteund.
Henk Verhoeven was een beminnelijk en
charmant mens. Trouw in zijn vriendschappen, collegiaal in zijn werk als pastoor
en deken, temperamentvol in zijn inzet
voor mensen die aan zijn zorgen waren
toevertrouwd. Groot was zijn diaconale
betrokkenheid op de minder bedeelden in
onze samenleving. Dat kwam voort uit een
diep doorleefd, persoonlijk geloof waar hij
als priester van leefde en als pastor voor
leefde.
De eucharistieviering bij gelegenheid van
zijn uitvaart werd gehouden op maandag
2 januari in de kerk van de H. Antonius in
Dordrecht. Hij is ter aarde besteld op de
R.K. begraafplaats in Dordrecht.
♦♦♦

Op vrijdag 3 februari overleed de zeereerwaarde pater
Cornelis Johannes Jozef Hillenaar SJ
geboren op 28 maart 1924 te Vlaardingen
en priester gewijd op 22 augustus 1955.
Pater Kees Hillenaar was hecht verbonden met de pastoraal van het bisdom
Rotterdam.
In augustus 1959 werd hij met instemming van zijn provinciaal benoemd tot
godsdienstleraar van het Stanislascollege
in Delft. Tussen juni 1979 en juni 1991
was hij deken van het dekenaat Delft. Op
1 september 1991 werd benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen en de leden van de seculiere instituten

in het bisdom Rotterdam. Uit die functie
werd hem in januari 2006 eervol ontslag
verleend.
De eucharistie bij zijn afscheid werd
gevierd op vrijdag 10 februari in de kerk
van het Heilig Sacrament in Nijmegen,
waarna pater Hillenaar begraven is op het
kerkhof Jonkerbos.
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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.

Vuurdoop 2017
Om dit jaar in aanmerking te komen
voor de Vuurdooptrofee is een fotowedstrijd uitgeschreven. Jongeren
kunnen een fotocollage maken rond
het thema ‘Je geloof uitdragen’.
Inmiddels zijn de flyers en posters
verzonden naar de parochies.
De eerste aanmeldingen voor de
Vuurdoop zijn binnen. Voor verdere
informatie: www.bisdomrotterdam.nl.

Mulken

Bij de bijeenkomst van de Vuurdoop
is ook muziek, vuur en theater. De
kinderen beklimmen de toren of
bezoeken de donkere gewelven. Ook

Vuurdoop trofee

van

Op 3 juni 2017 vindt de Vuurdoop
plaats, de jaarlijkse manifestatie voor
jongeren die het sacrament van het
Vormsel hebben ontvangen of dit in
2017 zullen ontvangen. Het is een
feestelijke dag, waarop het verhaal
van Pinksteren over de komst van de
heilige Geest centraal staat.

gaan de vormelingen in gesprek met
mensen die zich op een speciale
manier inzetten voor anderen.

©© Peter

Eerste aanmeldingen zijn binnen

‘Het is belangrijk om de heilige Geest welkom te heten in je hart en
je er voor open te stellen. De heilige Geest is je hele leven bij je: als
helper, trooster, geest van de waarheid’, zegt bisschop Van den Hende.

Gezellig en sportief:
het RKJ Volleybaltoernooi
In mei houdt RKJ Leiden traditiegetrouw een volleybaltoernooi voor rk tiener- en jongerengroepen.
Sporthal De Fluit in Leidschendam is op 7 mei de
plaats van handeling van het toernooi. Eerst een
eucharistieviering, vanaf tien uur, om het toernooi
onder een goed gesternte en met de goede instelling te beginnen.

Mulken

Palmzondag:

©© Peter

van

Wereldjongerendag in Waddinxveen 9 april 2017
Op Palmzondag vieren jongeren uit de hele wereld Wereldjongerendag. Dit jaar ben jij uitgenodigd
in Waddinxveen samen met jongeren uit het bisdom Rotterdam en uit het bisdom Breda.
Paus Franciscus koos voor deze dag het thema ‘Hij die machtig is deed aan mij zijn
wonderwerken, en heilig is zijn naam’ (Lucas 1, 49). Een mooie zin uit het Magnificat, die doet
denken aan dankbaarheid, getuigen van je geloof en God eren. We beginnen de middag met een
heilige Mis, waarna een afwisselend programma volgt. In de pauzes en tijdens de maaltijd kun je
andere jongeren ontmoeten en bijkletsen.
Meer informatie op www.bisdomrotterdam.nl en op de Facebookpagina Jongerenpastoraat bisdom
Rotterdam. Aanmelden kan via event op FB of f.hagedoorn@bisdomrotterdam.nl

Aan het toernooi doen teams mee met tenminste
zes spelers, waarvan in ieder geval twee dames.
Er zijn twee poules, een voor tieners van twaalf tot
en met vijftien jaar en een poule voor jongeren
van zestien tot dertig jaar.
Aanmelden kan via E: rkjvolleybaltoernooi@gmail.
com, met vermelding van teamnaam en het
nummer van de contactpersoon. Dit graag voor
16 april.
Let op: er wordt nog gezocht naar scheidsrechters!
De kosten voor deelname zijn veertig euro per
team. Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes kan het best met de Facebookpagina RKJ
Volleybaltoernooi. “Wij hebben er veel zin in en we
beloven jullie een sportieve en gezellige dag”, zo
stelt de organisatie. “Dus tot dan!”
Eveline Salden

Zomerkampen
Inschrijving gestart

Er is een dagopening en een dagsluiting. Tijdens de week is er een viering die met de deelnemers
wordt voorbereid. Ook in de werkvormen komt het geloof terug aan de hand van het jaarthema. Dit jaar
is dat ‘Handen uit de mouwen’ waarin de werken van barmhartigheid centraal staan.
Inmiddels zijn de folders naar de parochies en oud-deelnemers verzonden en is de inschrijving gestart.

Informatie en aanmelden: www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen
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Dit jaar vinden de zomerkampen van het bisdom Rotterdam plaats van 16 tot en met 22 juli. Het
Kinderkamp (locatie Amerongen) is bestemd voor jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar. Het
Tienerkamp (locatie Lisse) voor jongens en meiden van 13 en 14 jaar en het Jongerenkamp (locatie
Roosendaal) voor jongens en meiden van 15 t/m 17 jaar.

