Een netwerk
van liefde
Tot opbouw van
een beschaving van liefde
De Kerk is een netwerk van liefde rond Jezus
Christus. Bij ‘netwerken’ denken mensen
vaak aan recepties en bouwen aan je digitale
netwerk. In de Kerk gaat het er ten diepste
om dat we met elkaar verbonden zijn vanuit
onze verbondenheid met Jezus.
Samen vormen we, met een beeldspraak van
de apostel Paulus, het lichaam van Christus.
In zijn brief aan de Korintiërs schrijft Paulus:
“Het menselijk lichaam vormt met zijn vele
ledematen één geheel [..] Welnu, gij zijt het
lichaam van Christus, en ieder van u is een lid
van dit lichaam” (1 Korintiërs 12, 12-27).
De ledematen in het lichaam hebben elkaar
nodig en zijn als gelovigen samen op weg. Dat
behoort tot het wezen van de Kerk, zegt paus
Franciscus en hij noemt dat “synodaliteit”.
In kracht van de Heilige Geest zijn we als Kerk
in staat om samen één lichaam te vormen:
mensen met verschillende gaven en talenten
die elkaar aanvullen om te bouwen aan een
beschaving van liefde in onze wereld, met het
oog op het Rijk van God.
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Bisdom Rotterdam
op de kaart
Als bisdom Rotterdam worden we geroepen om netwerk van liefde te zijn, tot opbouw
van een beschaving van liefde. Onze opdracht is er niet alleen voor de mensen met
wie we in de kerk samenkomen, maar gaat veel verder krachtens de missionaire
opdracht van de Heer en richt zich op alle mensen van goede wil.
Ons netwerk bestaat uit gelovigen in parochies,
zorginstellingen en caritasinstellingen, op scholen
en in gevangenissen. Veel gelovigen zijn actief in
de Kerk van Rotterdam als vrijwilliger. Anderen
zetten zich in als priester, diaken of pastoraal
werk(st)er. Alle gelovigen samen vormen het
netwerk van de Kerk van Rotterdam.

Het bisdom Rotterdam valt qua gebied grotendeels
samen met de provincie Zuid-Holland. Het bisdom is onderverdeeld in twee vicariaten. Er zijn territoriale parochies
(een bepaald gebied) en migrantenparochies. Verder is er
een studentenparochie die vooral actief is in de drie steden
Delft, Leiden en Rotterdam. Aan elke territoriale parochie
is in principe een caritasinstelling verbonden.
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Parochie H. Augustinus
Parochie St. Barnabas
Parochie H. Bartholomeus
Parochie St. Jan de Doper
Parochie Sint Maarten
Parochie Maria Sterre der Zee
Parochie H. Nicolaas
Parochie Pax Christi
Parochie HH. Petrus en Paulus
(a) Vicariaat Merenwijk
Parochie H. Thomas
Parochie De Verrezen Christus
Parochie De Vier Evangelisten
Parochie H. Willibrordus

FEDERATIE HH. CLARA EN FRANCISCUS
14
Parochie Heilige Clara
15
Parochie Heilige Franciscus
FEDERATIE VLIETSTREEK
16
Parochie H. Bonifatius
17
Parochie Sint Maarten
18
Parochie Trinitas

Parochie Sint Christoffel
Parochie Christus Koning
Parochie De Heilige Familie
Parochie De Goede Herder
Parochie HH. Michaël en Clemens
Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen
Parochie H. Theresia van Avila

FEDERATIE DRIESTROMENLAND
26
Parochie Heilige Drie-Eenheid
27
Parochie HH. Martelaren van Gorcum
FEDERATIE ST. FRANCISCUS, TUSSEN DUIN EN TUIN
28
Parochie St. Adrianus
(a) Geloofsgemeenschap H. Jacobus
29
Parochie H. Andreas
30
Parochie H. Bartholomeus
31
Parochie H. Egbertus / H. Lambertus
32
Parochie Sint Elisabeth
33
Parochie OLV van Goeden Raad
34
Parochie OLV ten Hemelopneming
35
Parochie H. Machutus
36
Parochie Martelaren van Gorcum
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FEDERATIE H. MARIA MAGDALENA
37
Parochie St. Augustinus
38
Parochie H. Drie-Eenheid
39
Parochie De Emmausgangers
40
Parochie St. Joris
41
Parochie OLV van Lourdes

MIGRANTENPAROCHIES
•
•
•

Parochie La Sagrada Familia
(Spaanstalig), Rotterdam
Parochie O.L. Vrouw Sterre der Zee
(Poolse katholieken), Rotterdam
Parochie O.L. Vrouw van de Vrede
(Portugees sprekenden), Rotterdam
Parochie Petrus Donders
(Surinaamse katholieken), Rotterdam
Parochie HH. Nikola Tavelic en Antonius
van Padua (Kroatisch sprekenden), Rotterdam
Parochie Church of Our Saviour
(Engelstalig), ’s-Gravenhage
Parochie Tous les Saints (Franstalig), ’s-Gravenhage
Parochie H. Johannes Paulus II
(Poolse katholieken), ’s-Gravenhage
Missione Cattolica Italiana, ’s-Gravenhage
Gemeenschap van Duits sprekenden, ’s-Gravenhage

FEDERATIE ROTTERDAM RECHTER MAASOEVER
Parochie H. Bernadette
Parochie H. Johannes
Parochie HH. Laurentius & Elisabeth
Parochie H. Maria

•

CLUSTER SINT URSULA - O.L. VROUW VAN SION
46
Parochie O.L. Vrouw van Sion
47
Parochie Sint Ursula

•
•

De Studentenparochie H. Catharina van Alexandrië
is actief in Rotterdam, Delft, Leiden.

Verder zijn er in parochies nog geloofsgemeenschappen
van migranten actief met verschillende talen.
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De Kerk als netwerk
van liefde, wat betekent
dat concreet?
De Kerk heeft een drievoudige opdracht:
•
•
•

Verkondiging van Christus, het Woord van God
De viering van de sacramenten
Het dienstwerk van de liefde

Dit zijn opgaven die elkaar wederzijds veronderstellen en die niet van elkaar los te maken zijn, omdat
ze deel uitmaken van de ene zending die Christus aan
de Kerk heeft toevertrouwd. We zijn ten volle Kerk
als we deze drievoudige opdracht in gezamenlijkheid
waarmaken.Zolang wij het Woord van God lezen
en daar ook naar leven, zolang we de sacramenten
vieren en met name de eucharistie, en zolang we
elkaar dienen in liefde en geloof, zijn de belangrijke
elementen van de Kerk aanwezig, zegt het Tweede
Vaticaans Concilie (1962-1965).

Wat betekent het -in het licht
van deze opdracht- dat we
als bisdom Rotterdam
netwerk van liefde zijn?
Het betekent dat de liefde van God voorop
komt in wat we doen
Geloof, hoop en liefde zijn onze belangrijkste
bagage bij het verkondigen van het evangelie in
woord en daad. We zijn samen op weg vanuit het
gemeenschappelijk luisteren naar het Woord van
God en de viering van de eucharistie.

Het betekent dat we het samen doen
De drievoudige opdracht die we als Kerk hebben
ontvangen, kunnen we alleen als gemeenschap
volbrengen. Niet ieder voor zich hoeft alles te
doen, maar ieder levert zijn of haar inspanning
en draagt bij aan het geheel.

Het betekent dat we ons mogen verheugen
in de talenten van een ander
Omdat we samen een geheel vormen en op elkaar
aangewezen zijn voor de uitoefening van onze
opdracht, hoeven we niet zelf overal even goed in te
zijn. We mogen ons verheugen in de talenten van
anderen, die onze talenten aanvullen. Vele gaven, één
Geest (1 Korintiërs 12, 4-6).

Het betekent dat we elkaar niet kunnen
missen en dat ieder ertoe doet
Het oog kan niet tot de hand zeggen: “Ik heb je niet nodig”,
schrijft Paulus. “Nog sterker, juist die delen van het lichaam
die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar” (1 Korintiërs
12, 21-22). Niets is zo klein dat het er niet toe doet, omdat
alles gebeurt in de aanwezigheid van de Heer.

Het betekent dat we meelijden
als een ander lijdt
Parochies en caritassen trekken samen op in het netwerk
van liefde. “Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen
in het lijden” (1 Korintiërs 12, 26). De werken van barmhartigheid laten zien hoe we degenen die we op onze weg
ontmoeten concreet tot steun en troost kunnen zijn.

Het betekent dat eenheid boven
verdeeldheid gaat
We zijn niet allemaal hetzelfde en we kunnen van
mening verschillen. Voor het bouwen aan een
beschaving van liefde is echter een noodzakelijk
principe dat “de eenheid boven het conflict gaat” (paus
Franciscus, Evangelii gaudium, 228; Filippenzen 2, 2-5).

Het betekent dat we in de liefde blijven
Het betekent dat ons verkondigen, vieren en dienen
vruchtbaar wordt vanuit onze verbondenheid met
de liefde van Christus (Johannes 15, 9).

