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1 Voorwoord
Mgr. Van den Hende
Alle geledingen van de Kerk zijn geroepen tot heiligheid (Lumen Gentium 39-42). Dat betekent voor iedere gelovige: van harte je denken en
doen afstemmen op het evangelie en aldus meewerken met de Heer. Zo
is de roeping tot heiligheid de basis van de roeping van iedere gedoopte.
Met het oog op onze gezamenlijke roeping tot heiligheid is het nodig
dat de liefde van God blijft groeien in ons hart. In dit kader spreekt het
Tweede Vaticaans Concilie over “wegen en middelen” om tot die heiligheid te komen. In diocesane themajaren hebben we in het bisdom
Rotterdam aandacht besteed aan verschillende van deze zogeheten
wegen en middelen, zoals in het jaar van daden van liefde jegens onze
naasten en in het jaar van gebed.
Het jaar 2019, waarvan u het verslag in handen heeft, was bisdombreed
het themajaar van de roepingen, in het besef dat de Kerk krachtens het
doopsel een gemeenschap van geroepenen is.
Het nu voorliggende jaarverslag is een momentopname met enerzijds
een terugblik en anderzijds een zekere verantwoording die samen als
basis dienen voor de visie ten aanzien van het bisdom in het heden en
in de tijd die komt. Van het bisdom Rotterdam worden in dit jaarverslag naast een agenda en activiteiten tevens de nodige kerncijfers in
beeld gebracht.
De verschillende diocesane themajaren bouwen inhoudelijk mee aan
het diocesane beleid van het bisdom Rotterdam dat erop gericht is om
de gemeenschappelijke roeping van de Kerk tot heiligheid daadwerkelijk gestalte te geven in de wereld van nu en de verspreiding van het
evangelie in woord en daad als primaire opdracht van de Kerk onder
ogen te zien en nog meer te stimuleren met de bijdrage van zoveel
mogelijk gelovigen.
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Ik hoop van harte dat dit jaarverslag zijn weg vindt naar de verschillende geledingen van het bisdom Rotterdam. Krachtens het doopsel
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zijn immers alle gelovigen bij uitstek in geestelijke zin geroepen om
aandeelhouders te zijn van de zending van de Kerk, waarbij de verschillende geestesgaven en talenten nodig zijn om als netwerk van
liefde te kunnen bouwen aan een beschaving van liefde.

Januari - Start van het Jaar van de Roepingen & Kerkbalans
+ Johannes van den Hende

Vanwege de start van het Jaar van de Roepingen wordt in het weekend

Bisschop van Rotterdam

van 12 en 13 januari een brief van Mgr. Van den Hende verspreid. Het
nieuwe diocesane themajaar start op het feest van de Doop van de Heer
(13 januari). “Door het sacrament van de doop zijn wij verbonden met
de levende Heer, en door de doop maken wij deel uit van de Kerk, het
lichaam van Christus, geroepen om een netwerk van geloof en liefde te
zijn in de realiteit van de wereld van vandaag”, schrijft Mgr. Van den
Hende. De bisschop nodigt alle gelovigen in het bisdom uit om in 2019
“bisdombreed stil te staan bij de roeping die we van de Heer ontvangen
hebben, als gemeenschap en persoonlijk. [...] Graag vraag ik uw gelovige aandacht voor het Jaar van de Roepingen om uiteindelijk samen en
persoonlijk van harte te kunnen zeggen: Heer, hier ben ik.”
In 2019 vieren verschillende priesters, diakens en pastoraal werkers
in het bisdom Rotterdam een jubileum en ook Mgr. Van den Hende
en Mgr. Van Luyn. Voor Mgr. Van den Hende is het 12,5 jaar geleden
dat hij in Breda de bisschopswijding ontving. Emeritus-bisschop Van
Luyn is 55 jaar priester en 25 jaar bisschop. Dit wordt op 10 februari
gevierd met een eucharistieviering in de kathedraal, de kerk van zijn
bisschopswijding.
Op maandag 14 januari vertrekken zo’n dertig jongeren uit het bisdom
Rotterdam richting Panama om daar deel te nemen aan de Wereldjongerendagen (22-27 januari). In totaal gaan er 130 Nederlanders naar
de WJD. Rector Walter Broeders (Centrum Vronesteyn) en de priesters
Winfried Kuipers (parochie Christus Koning) en Eli Stok (Sint Ursulaparochie) begeleiden de reis. Tijdens het slotweekend van de WJD in
Panama is er ook een jongerenprogramma in Nederland. Aan WJD@
Home op Ameland nemen 132 jongeren deel, waarvan 34 van het bisdom Rotterdam. Mgr. Van den Hende houdt daar een catechese over
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het thema van de WJD: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede

wijze betrokken bij de opvang van vluchtelingen. In 2015 schreven de

naar uw woord” (Lucas 1, 38). “God schrijft een geschiedenis van heil

Nederlandse bisschoppen de brief ‘Herbergzaam Nederland’. Mgr. Van

met ons. Niet alleen vandaag en toen met Maria en de engel Gabriël,

den Hende: “Die brief is een pleidooi om te zorgen voor vluchtelingen

maar altijd is Hij met ons op weg. [..] Steeds opnieuw roept God men-

in Nederland en voor de vluchtelingen die ver weg ergens stranden in

sen. In onze tijd roept Hij ook jullie.”

een kamp.”
Vanuit Nederland neemt Mgr. Van den Hende als voorzitter van de
Wereldjongerendagen.
Jongeren verwelkomen
paus Franciscus.

Nederlandse bisschoppenconferentie deel aan de kerktop in Rome
(21-24 februari) over de aanpak en preventie van seksueel misbruik. In
plenaire sessies en kleinere groepen wordt gesproken over drie thema’s:
verantwoordelijkheid nemen, verantwoording afleggen en transparan-

Foto: Ramon Mangold

tie betrachten. Aan het eind van de bijeenkomst van bisschoppen en
religieuzen doet Mgr. Van den Hende een oproep om pijn en schaamte
om te zetten in toeleg op preventie. De pijlers van de preventie zijn: de
Gedragscode Pastoraat, de VOG voor pastorale beroepskrachten die ook
geldt voor bepaalde vrijwilligers in de parochies, de antecendentenverklaring en het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK.

Het diocesane startmoment van de actie Kerkbalans 2019 is op za-

Maart - Veertigdagentijd, kerkgebouwen en retraite

terdag 19 januari in Katwijk (H. Augustinusparochie). Gerard Bol,
verantwoordelijk voor de PR in de parochiekern, heet alle aanwezigen

Op Aswoensdag (6 maart) begint de Veertigdagentijd. Voor het bisdom

welkom en schetst hoe belangrijk Kerkbalans is voor de parochie. Hij

Rotterdam betekent dit ook de start van de 40-dagencampagne ‘Net-

geeft daarna het woord aan vicaris-generaal Tjeerd Visser, die samen

werk van Liefde’. Daarmee geeft het bisdom aandacht aan de diaco-

met een van de leden van het kinderkoor de klokken van de kerk luidt.

nale activiteiten die katholieke parochies, scholen en instellingen in

Vanwege het diocesane Jaar van de Roepingen vertelt hij: “We mogen

deze periode organiseren. Diocesaan missiesecretaris en medewerker

nadenken over onze roeping als onze eigen bijdrage, als onze eigen

diaconie Jan Maasen: “Je kunt in de Veertigdagentijd arme mensen

stem in het koor dat we samen vormen. We zijn vandaag bij elkaar

ginds helpen door geld te geven aan Vastenactie, maar je kunt tegelijk

vanwege Kerkbalans. U geeft uw eigen bijdrage én u roept anderen

ook omzien naar mensen in je eigen omgeving. De 40-dagencampagne

daartoe op.”

‘Netwerk van Liefde’ wil deze twee vormen van naastenliefde niet tegen elkaar uitspelen, maar bijeen brengen. Beide passen in de voorbereiding op Pasen.”

Februari - Laurentiusconferentie en kerktop in Rome
Op donderdagmiddag 21 maart vindt in Rotterdam de provinciale
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Op vrijdag 8 februari (Internationale Gebedsdag tegen Mensenhan-

bijeenkomst plaats waarop Erfgoedhuis Zuid-Holland betrokkenen

del) nodigt Mgr. Van den Hende zes gasten uit om bij de Boskantkerk

informeert over de ‘kerkenvisie’. Tijdens de bijeenkomst heeft Karien

in Den Haag tijdens de Laurentiusconferentie met elkaar te spreken

van Velsen, architect en coördinator bouwzaken van het bisdom Rot-

over de opvang van vluchtelingen. Elk van deelnemers is op eigen

terdam, een informatiemap voor alle deelnemers.
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Zo’n veertig pastoraatgroep-leden komen bijeen op 30 maart in de
Kerkenvisie. Het bisdom
heeft een informatiemap
voor de kerkenvisie.

Adelbertkerk in Delft. De dag heeft als thema ‘Om het geloof levend
te houden!’ Inleider Lâm Nguyên is pastoraal werker in de parochie
H. Thomas in Alphen aan den Rijn. Hij brengt naar voren dat er rond
roeping drie vragen zijn: ‘Wie roept er? Waartoe word ik geroepen? En

Foto: Bisdom Rotterdam

wat ga ik doen?’ Na zijn inleiding wisselen de aanwezigen ervaringen
van de eigen parochie uit in groepsgesprekken.

April - Kerkmuziek en Pasen
Welke orgelmuziek is er beschikbaar voor hoogfeesten als Pinksteren,
Sacramentsdag en Drievuldigheidszondag? Hierover spreekt organist
In het kader van het Jaar van de Roepingen wordt 25 - 27 maart een re-

Aart de Kort tijdens zijn lezing op de studiedag ‘Orgelmuziek voor

traite gehouden voor de diocesane priesters van het bisdom Rotterdam,

hoogfeesten’. Deze wordt georganiseerd door de Diocesane instelling

met de bisschop als inleider. Dertien priesters nemen deel aan de re-

voor liturgische muziek St.-Gregorius (DISG). Zo’n dertig organisten

traite in Hoeven. Op de eerste dag staat de collegialiteit centraal, in het

uit parochies van het bisdom Rotterdam komen op 6 april samen in

licht van het gegeven dat diocesane priesters een college vormen rond-

Capelle a/d IJssel om inspiratie op te doen voor het spelen van passende

om de bisschop, met als specifieke roeping ten dienste te staan van

orgelmuziek in de liturgieviering tijdens hoogfeesten. “Elk hoogfeest

het geloofsleven van de parochies. De tweede dag komt de christelijke

heeft zijn eigen ‘tune’ zou je kunnen zeggen: een eigen muzikale

roeping tot heiligheid ter sprake, zowel op basis van het sacrament

kleur”, vertelt Richard Bot, voorzitter van de DISG.

van het doopsel alsook in het licht van het dienstwerk van de priesters.
Daarbij wordt gereflecteerd op de exhortatie van paus Franciscus, ‘Gaudete et Exsultate’. De derde dag gaat over de plaats van de priester in de
parochie als gemeenschap van geroepenen. De priester, in verbondenheid met de bisschop, is geroepen om de gemeenschap van gedoopten
te dienen door de verkondiging van het geloof, door het vieren van de

Tour of Faith. Eucharistie,
catechese en ontmoeting
voor jongeren.
Foto: Ramon Mangold

sacramenten, en door de leiding en zorg als herder.
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart vinden de “24 uur voor de Heer”
plaats. Bij wijze van oproep en uitnodiging wordt op een poster een
aantal plaatsen vermeld, waar de “24 uur voor de Heer” in het bisdom
Rotterdam worden gehouden. Dit zijn kerken in Delft, Den Haag,
Rotterdam en Leiden. Het is ook mogelijk om op de eigen locatie aan te
sluiten en gehoor geven aan de oproep van de paus. De “24 uur voor de
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Heer” nodigen ertoe uit het sacrament van verzoening te vieren in een

Op Palmzondag komen Mgr. Van den Hende en ongeveer 35 jongeren

context van eucharistische aanbidding.

bij elkaar voor de Tour of Faith in Delft. Palmzondag is de diocesane
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Wereldjongerendag. Na de eucharistieviering, waarin de bisschop
de preek ook kort in het Engels houdt voor het internationale koor

Reliekschrijn. De schrijn
voor de relieken van de
Martelaren van Gorcum
werd gerestaureerd.

dat de mis ondersteunt, is er ontmoeting in de zaal naast de kerk. De
bisschop houdt een catechese over de manier waarop verschillende
christelijke tradities het kruis van Jezus afbeelden. Later op de middag
is er eucharistische aanbidding met gelegenheid om het sacrament

Foto: Bisdom Rotterdam

van boete en verzoening te ontvangen voor Pasen.
Vanwege het Jaar van de Roepingen ontvangen parochies op 17 april bij
de chrismamis een ID-kaart om te verspreiden in de paaswake of de
viering van paaszondag. Op de ID-kaart ‘hier ben ik’ kunnen gegevens
in worden gevuld van de doop, de eerste communie en het vormsel. De
kaart bevat ook een korte uitleg ‘Geroepen om de liefde van Christus
uit te dragen’. De ID-kaart ‘hier ben ik’ nodigt uit om als gelovige leden

Op maandag 20 mei bezoekt de bisschop De Merwelanden, een ka-

van de Kerk bewust stil te staan bij de sacramenten van het doopsel en

tholieke zorginstelling in Dordrecht. In de kapel van het huis viert de

het vormsel en de deelname aan de eucharistie: “Het is een eenvoudige

bisschop de eucharistie met enkele bewoners. Geestelijk verzorger Ga-

invuloefening die een nieuwe aanzet wil geven om het geloof van ons

briëlle Vermeulen en mevrouw Corrie van Randwijk, bestuurder bij de

doopsel actief te belijden en te beleven in de Kerk en de wereld van nu.”

instelling, geven de bisschop een rondleiding door het huis en er is een

Op donderdag 18 april wordt voorafgaand aan The Passion de eucha-

Emile Boleij, bisschoppelijk gedelegeerde voor de geestelijke verzorgers

ristieviering van Witte Donderdag gevierd in de H. Antoniuskerk in

en de katholieke zorginstellingen in het bisdom.

lunch met leden van de cliëntenraad. De bisschop wordt vergezeld door

Dordrecht. Mgr. Van den Hende is hoofdcelebrant en preekt over het
laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem, waarbij

Parochies ontvangen door de jaren heen regelmatig nalatenschappen.

Jezus de voeten waste van zijn leerlingen. Vanwege The Passion wordt

Met nieuw materiaal ondersteunt het bisdom parochies waar het gaat

bij de viering een speciale kaart uitgedeeld met de staties van de kruis-

om de aandacht voor nalatenschappen. In mei ontvangen de parochie-

weg. In een YouTube-video legt Mgr. Van den Hende daarbij uit wat

secretariaten een poster en een voorbeeldfolder die op een laagdrempe-

de betekenis van de kruisweg is en zeven deelnemers vertellen hoe de

lige manier informeren over de mogelijkheid om een nalatenschap te

kruisweg betekenis krijgt in hun leven.

bestemmen voor de parochie. Een brochure ‘Nalaten aan het netwerk
van liefde’ bevat meer informatie voor mensen die een nalatenschap
overwegen. Parochies ontvangen ook een handleiding voor vrijwil-

Mei - Brielle en nalatenschappen

ligers. Algemeen econoom John Bakker: “We hopen van harte dat
mensen aan het denken worden gezet om via een nalatenschap iets te

Op zaterdag 11 mei wordt de bedevaartskerk van de HH. Martelaren

betekenen voor hun kerkgemeenschap ook naar de toekomst toe.”

van Gorcum in Brielle geopend voor het nieuwe bedevaartseizoen.
Aan het begin van de viering wordt de schrijn met de relieken van de

Op vrijdag 24 mei vindt in de HH. Laurentius- en Elisabeth Kathedraal

martelaren teruggeplaatst op zijn vaste plek voor het altaar. De reliek-

de uitvaartmis plaats van plebaan Chris Bergs. Chris Bergs overleed

schrijn werd in de maanden daarvoor gerestaureerd.

plotseling op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartfalen. Op
maandagmorgen 13 mei vierde hij in de kathedraal de eucharistie. Na
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het uitreiken van de communie werd hij onwel. Hij overleed op vrijdag

Twaalf gebedsleiders uit het bisdom nemen in het weekend van 14 - 16

17 mei, voorzien van het H. Sacrament der zieken. Mgr. Van den Hende

juni deel aan het kloosterweekend dat voor hen werd georganiseerd in

is hoofdcelebrant in de uitvaartmis. Pastoor Wim Bakker verzorgt de

het Jaar van de Roepingen. Liesbeth Stalmeier organiseert het weekend

homilie.

samen met Rita Schoolenberg. Liesbeth is bisschoppelijk gedelegeerde voor het RK onderwijs en studiebegeleider van Vronesteyn. Rita
is bisschoppelijk gedelegeerde voor aanstaande pastoraal werkers en

Juni - Vuurdoop, kloosterweekend en boekpresentatie

pastoraal werker in de Christoffelparochie in Rotterdam. Liesbeth

Op zondag 2 juni vertelt diaken Steef Lokken in het Geloofsgesprek

mensen erg aan.”

Stalmeier: “Dat de Kerk een ‘gemeenschap van geroepenen’ is, spreekt
op tv vanuit Hellevoetsluis over zijn roeping. “Hier zat ik in de kerk
met tien parochianen en een oudere priester. Ik vond het mooi dat we

Op maandag 17 en woensdag 19 juni nemen ongeveer 70 parochiebe-

de eucharistie vierden, maar ik dacht: hoe gaat dat straks als deze

stuurders en bestuurders van PCI-en deel aan twee vicariaatsbijeen-

mensen er niet meer zijn? Die vraag kwam niet van mijzelf. En thuis

komsten van het economaat. De avonden worden geopend door vicaris

zei mijn vrouw: als je je dat afvraagt, moet je misschien je verantwoor-

Van Deelen (vicariaat Den Haag) en vicaris Egging (vicariaat Rotter-

delijkheid nemen en iets gaan doen in de Kerk. God zegt tegen ons ‘hier

dam). Gesproken wordt over een veelheid aan onderwerpen, zoals

ben Ik’ en Hij verwacht van jou dat je dat terug zegt: ‘hier ben ik’. In de

de jaarrekening van het bisdom, de AVG, datalekken en de nieuwe

kerk mag ik luisteren naar Jezus die ons elke week opdrachten geeft als

automatisering voor parochies. Kerkbalansconsulent Ad Sosef compli-

we naar buiten gaan. Daar word je een beter mens van en daarom is het

menteert de parochies met hun aandacht voor Kerkbalans en daagt ze

de moeite waard om naar de kerk te gaan.”

uit: “Er is werkdruk, maar probeer achter de toezeggingen aan te gaan,
probeer je actie van dit jaar te evalueren en besteed aandacht aan het

Op 5 juni organiseert de Diocesane Caritas Instelling (DCI) met het

werven, begeleiden en enthousiasmeren van vrijwilligers.”

bisdom Rotterdam een werkconferentie ‘Armoede en Schulden’ voor
parochianen die zich inzetten in de diaconie en bestuursleden van

Op zaterdag 22 juni verzamelen kerktoetreders uit het hele bisdom zich

parochiële caritasinstellingen (PCI-en). De bijeenkomst vindt plaats bij

in de basiliek in Schiedam. Jaarlijks worden nieuwe katholieken uitge-

de Adelbertkerk in Delft. De ondersteuning van mensen die te kam-

nodigd voor deze bijeenkomst met de bisschop. Voordat de mis begint,

pen hebben met armoede en schulden is een belangrijk onderdeel van

klinkt een getuigenis van een moeder en dochter uit de Sint Christof-

het diaconale werk. Na de inleiding van Jacqueline Beekman (senior

felparochie in Rotterdam. Zij zijn dit jaar door de doop, communie en

adviseur armoede en schulden bij Sociaal Werk Nederland) gaan de

het vormsel opgenomen in de Kerk. De bisschop is hoofdcelebrant in de

deelnemers in kleinere groepen uiteen voor workshops.

eucharistieviering. Vicaris Egging is concelebrant. Hij is rector van de
basiliek en geeft de deelnemers in de middag een rondleiding door de

Op de zaterdag voor Pinksteren (8 juni) komen ruim 450 vormelingen

bijzondere kerk.

en hun begeleiders samen in de kathedraal van Rotterdam voor de
Vuurdoop. Zij volgden een programma met schriftlezing, gebed, zang,

Bij gelegenheid van het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus (28

theater, actie, ontmoeting en workshops over de kracht van de Heilige

juni 2019) in het Jaar van de Roepingen schrijft Mgr. Van den Hende

Geest. In de workshops en ontmoetingen is er in dit Jaar van de Roepin-

een brief aan de priesters van en in het bisdom. Het hoogfeest van

gen extra aandacht voor hoe God ieder van ons roept, en hoe de Heilige

het Heilig Hart van Jezus wordt internationaal gevierd als ‘dag van

Geest in ons werkt om onze roeping te volgen.

de priesterlijke heiliging’ (Giornata di Santificazione Sacerdotale). De
bisschop schrijft dat priesters en andere gelovigen in hun roepingen
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rechtstreeks verbonden zijn met Christus, respectievelijk door het sa-

vanwege hun geloof en heeft de Kerk te lijden. Daarom is de collecte

crament van de wijding en het sacrament van het doopsel. De bisschop

op deze dag bestemd voor het heiligdom en voor projecten van Caritas

vraagt om te blijven bidden om roepingen: “Door te bidden in paro-

Syrië.

chies om roepingen wordt de overtuiging hoorbaar dat het dienstwerk
van het gewijde ambt nodig is voor de voortgang van de verkondiging,
de heiliging en de leiding van het volk van God.”

Nationale Bedevaart.
1.100 mensen nemen deel
aan de Nationale Bedevaart Brielle.
Boekpresentatie.‘Bouwen aan een netwerk van
liefde’ verschijnt bij het
12,5-jarig bisschopsjubileum van Mgr. Van den
Hende.

Foto: Peter van Mulken

Foto: Peter van Mulken

In juli vinden de opnames plaats voor twee Geloofsgesprekken met
Mgr. Van den Hende en rector Broeders van Vronesteyn. Zij spreken
daarin met Leo Fijen over roepingen en roepingenklimaat in parochies.
‘Bouwen aan een netwerk van liefde.’ Zo heet het boek met teksten van

De Geloofsgesprekken worden uitgezonden op zondag 21 juli (Mgr. Van

Mgr. Van den Hende, dat op zondag 30 juni wordt gepresenteerd. De

den Hende) en zondag 8 september (rector Broeders).

presentatie vindt plaats tijdens de laatste bijeenkomst voor de zomer
van Tour of Faith. Het boek verschijnt bij gelegenheid van het 12,5-ja-

In juli nemen ruim tachtig kinderen, tieners en jongeren deel aan de

rig bisschopsjubileum (2006-2019). Tijdens de presentatie houdt Marc

zomerkampen van het bisdom Rotterdam. Meer dan twintig jongeren

Bollerman een korte inleiding. Hij was jongerenwerker van het bisdom

zijn mee als leiding en zetten zich tijdens hun vakantie een week lang

Breda en is nu directeur bij Stichting Mara in Rotterdam.

in om er met de deelnemers een mooi kamp van te maken. Mgr. Van
den Hende bezoekt op 24 juli het kinderkamp in Eindhoven en het
jongerenkamp in ’s-Hertogenbosch. Vicaris-generaal Visser bezoekt

Juli - Nationale Bedevaart, Geloofsgesprekken, zomerkampen

deze dag het tienerkamp in Lisse. De zomerkampen van het bisdom
worden begeleid door het team van vrijwilligers en diakens. Mgr. Van

Op 6 juli opent de Nationale Bedevaart Brielle met een eucharistie-

den Hende bezoekt de kampen samen met Desiree Bühler, medewerker

viering. Tijdens de viering zegent de bisschop de bedevaartkaars en

jongerenpastoraat. Mgr. Van den Hende bezoekt op dinsdag 23 juli ook

aan het eind van de viering de gerestaureerde kruiswegstaties van het

het Willibrordkamp in Doetinchem, dat al meer dan tien jaar wordt

bedevaartsoord van de HH. Martelaren van Gorcum. In zijn homilie

georganiseerd door de parochie in Den Haag voor kinderen uit de Schil-

preekt de bisschop over de moeilijkheden die de Kerk en individuele

derswijk. De bisschop viert de mis met de meer dan dertig deelnemers

gelovigen mee hebben gemaakt in de loop van de eeuwen, zoals de

en doet mee met het avondeten.

Martelaren van Gorcum. Ook vandaag de dag worden mensen vervolgd
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In augustus en september wordt er druk gepelgrimeerd vanuit het

Augustus - Kadercursus gebedsleider en opleiding R.-K. Kerkmuziek

bisdom Rotterdam naar Kevelaer. Van 8 tot 10 augustus neemt de
bisschop deel aan de Haagse bedevaart. Op zaterdag 31 augustus is de

Op 31 augustus start de nieuwe cursus voor gebedsleiders in het bis-

bisschop hoofdcelebrant in de basiliek in de eucharistieviering van de

dom Rotterdam. Hieraan nemen tien mensen deel afkomstig uit vijf

Westlandse bedevaart. Dinsdag 3 september maakt de bisschop een

parochies. De cursus wordt gegeven in het bisdom zelf. Deelname is

deel van het programma van het Groene Hart mee.

in overleg en op voordracht van de pastoor van de eigen parochie. De
cursus wordt gegeven door pastorale beroepskrachten uit het bisdom
en bestaat uit drie modules van vijf bijeenkomsten. De modules zijn:

September - Geldwerving en Maria van Fatima

‘De liturgie van het Woord’, ‘Bidden in de liturgie’, ‘Liturgie vieren’. De
derde module gaat over de functie van gebedsleider. Elke module wordt

Op 2 september vindt de diocesane bijeenkomst geldwerving plaats.

afgesloten met een practicum. Iedere deelnemer heeft een coach vanuit

Coördinator pastorale dienstverlening Monique Meeussen leidt de

de eigen parochie die hem of haar begeleidt. Samen met de Pastorale

avond. Gemiddeld draagt in Nederland 31 procent van de katholieken

Dienstverlening is Vicaris-generaal Tjeerd Visser namens de bisdom-

bij aan de actie Kerkbalans. In het bisdom Rotterdam is dit 28 procent.

staf betrokken bij de nieuwe opzet.

De bisschop nodigt de aanwezigen uit om na te denken over mogelijkheden om het draagvlak voor de actie te verbreden. De tweede inleider

Ook start in het cursusseizoen 2019-2020 eenmalig de opleiding

op de avond is Jan Schinkelshoek. Hij is betrokken bij de geldwerving

Rooms-katholieke kerkmuziek op HBO-niveau. “Eenmalig bieden we

door gemeentes van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en lid

deze opleiding aan, omdat er op dit moment geen andere HBO-oplei-

van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG). Met de bijbel-

ding in Nederland is die zich specifiek richt op kerkmuziek binnen de

tekst “Werp het net uit aan andere zijde” (Johannes 21, 6) roept hij de

Rooms-Katholieke Kerk”, zegt Marc Schaap, medewerker kerkmuziek

deelnemers op om “voorop te stellen waar we letterlijk in geloven. Het

van het bisdom Rotterdam. Met het diploma van de opleiding kan een

evangelie, het geloof en de kerk voegen zoveel toe dat we ermee voor de

koordirigent of organist de kerkmuzikale bevoegdheidsverklaring I of

dag kunnen komen.”

II behalen.
Op donderdag 5 september start Centrum Vronesteyn voor de Priesteropleiding en Diakenopleiding het nieuwe studiejaar met een
Kevelaer.Mgr. Van den
Hende neemt deel aan de
bedevaarten vanuit het
bisdom naar Kevelaer.

Foto: Bisdom Rotterdam

eucharistieviering in de Eendrachtskapel in Rotterdam. In deze
eucharistieviering wordt Melchior Kerklaan opgenomen onder de
wijdingskandidaten (‘admissio’). Hij spreekt daarvoor de Geloofsbelijdenis en de Eed van trouw uit. Mgr. Van den Hende is hoofdcelebrant in de eucharistie. Naast rector Broeders concelebreren ook de
priester-stafleden van Vronesteyn en de pastoors van de Gouda en
Delft. In de eucharistieviering wordt de kandidaat voor de wijding na
de Schriftlezingen naar voren geroepen. Staand voor de bisschop zegt
Melchior, nadat zijn naam heeft geklonken: “Ja, hier ben ik.”
Parochies kunnen bij de voorbereiding en de uitvoering van hun actie
Kerkbalans gebruikmaken van de expertise van het bisdombureau en
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de Kerkbalansconsulenten. Om deze ondersteuning nog beter te kun-

document van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) ‘Gaudium et

nen verlenen, start in augustus de ‘Actie Kerkbalans Service’. Coördi-

Spes’, dat opent met deze woorden: “De vreugde en de hoop, het leed

nator van dit nieuwe servicecentrum is Kerkbalansconsulent Ad Sosef.

en de angst van de hedendaagse mens, vooral van de armen en van

De ‘Actie Kerkbalans Service’ bestaat uit een aantal ondersteunende

alle lijdenden, zijn ook de vreugde en de hoop, het leed en de angst van

activiteiten, waaronder het verzorgen van instructiebijeenkomsten

Christus’ leerlingen; en er is niets echt menselijks, of het vindt weer-

voor de gebruikers van Exact en DocBase.

klank in hun hart. Want de gemeenschap van Christus’ leerlingen
[…] voelt zich werkelijk en nauw verbonden met de mensheid en haar
geschiedenis.”
Maria van Fatima.Het
beeld van Maria van Fatima
is te gast in de kathedraal
in de Vredesweek.

Foto: Bisdom Rotterdam

Tijdens de vergadering op donderdag 26 september nemen de voorzitter en de secretaris van de Diocesane Caritas Instelling (DCI) afscheid.
Voorzitter ir. drs. W.A. (Wilbert) van Erp en secretaris J.H.M. (Jan)
Kroft worden toegesproken door algemeen econoom John Bakker. Mgr.
Van den Hende dankt hen voor hun inzet. De vacatures die hiermee
zijn ontstaan in de DCI worden in 2020 opgevuld.

Oktober - Projectentocht en preventiebeleid
‘Celibaat als roeping’ is het onderwerp van de dieslezing die pastoor
Op maandag 23 september is het beeld van Maria van Fatima te gast in

Michel Hagen op 1 oktober uitspreekt op Centrum Vronesteyn. Michel

de HH. Laurentius- en Elisabeth Kathedraal. Het beeld reist deze week

Hagen is als spirituaal verbonden aan de priester- en diakenopleiding

door de bisdommen tijdens een gebedsestafette. De Nederlandse bis-

en koos het onderwerp vanwege het diocesane Jaar van de Roepingen.

schoppen namen het initiatief tot deze landelijke gebedsestafette van-

In zijn inleiding laat hij zien dat het celibaat een roeping is en als

wege de Vredesweek (21-29 september). Pastoor Michel Hagen (parochie

zodanig een bijzondere verbondenheid met Jezus. “Voor hen die als

H. Augustinus) is celebrant in de eucharistieviering. Maria verscheen

priester geroepen zijn in persona Christi te spreken en te handelen,

in Fatima (Portugal) aan drie herderskinderen in 1917, tijdens de Eerste

ziet de Kerk het celibaat als een uitmuntende weg, door Christus zelf

Wereldoorlog. Maria droeg de kinderen op om de rozenkrans te bidden

voorgeleefd en aangeprezen, om te leven in een intense verbondenheid

voor de wereldvrede.

met Hem, door heel concreet ook in de gekozen levensstaat Hem na te
volgen.”

Op 21 september begint het Tour of Faith seizoen met een ‘School
of Faith’. Op verzoek van jongeren wordt een langere bijeenkomst
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Het bisdom Rotterdam en de Diocesane Caritas Instelling (DCI)

gehouden om dieper op een onderwerp in te kunnen gaan. Broeder

organiseren een projectentocht op zaterdag 12 oktober 2019 door Den

Richard Steenvoorde OP houdt een gastcollege over de sociale leer van

Haag. Vrijwilligers die zich inzetten voor diaconie en belangstellen-

de Kerk. Mgr. Van den Hende is hoofdcelebrant in de eucharistievie-

den trekken langs drie locaties waar zij de drijvende krachten achter

ring, waarmee de bijeenkomst begint. Deze vindt plaats bij de blauwe

de diaconale projecten ontmoeten. De locaties zijn: Parochie De Vier

zusters in de kerk van de H. Antonius van Padua (Boskantkapel) in Den

Evangelisten, de Blauwe Zusters en de Engelstalige parochie Church of

Haag. Broeder Richard Steenvoorde OP verwijst onder meer naar het

Our Savior. “Deelnemers maken kennis met een diaconaal project op
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de plek waar het zich afspeelt. Je ziet dan de ruimte en de buurt waar

te blijven van de voorzieningen die kerkprovinciaal zijn afgesproken en

het plaatsvindt en je krijgt daardoor meer beeld bij het project”, legt

die gelden in alle bisdommen. De bijeenkomst wordt gehouden op 9 ok-

Jan Maasen uit, medewerker diaconie van het bisdom Rotterdam.

tober in Rijswijk (vicariaat Den Haag) en op 11 oktober in Delft (vicariaat
Rotterdam). De inleiders zijn Mgr. Van den Hende en vicaris Verbakel.
Daphne van Roosendaal verzorgt de communicatie van het bisdom

Meet & greet.Presentaties en gesprek over
nalatenschappen en de
Kerkbalansfolder.

Foto: Bisdom Rotterdam

Rotterdam en is landelijk woordvoerder voor de R.-K. Kerk waar het gaat
om het onderwerp seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk. Zij
vertelt hoe de keuze van de kerkleiding om slachtoffers voorop te stellen
in zorgvuldige en persoonlijke procedures van herstel, erkenning en
genoegdoening, leidend was en is in de woordvoering en de communicatie. Ook een goed preventiebeleid nu is recht doen aan de slachtoffers
die in het verleden zijn gemaakt, zegt Van Roosendaal. Mgr. Van den
Hende houdt daarna de laatste inleiding. Hij vertelt over de vier pijlers
van het preventiebeleid en onderstreept dat de inzet voor preventiebeleid te maken heeft met onze roeping en innerlijke motivatie.
Op 19 oktober vindt in Nootdorp een bijeenkomst plaats voor pastorale

Op 9 oktober organiseren de Kerkbalansconsulenten een meet & greet.

beroepskrachten en vrijwilligers die zich in parochies inzetten voor

Algemeen econoom John Bakker opent de avond en heet de aanwezi-

huwelijksvoorbereiding en gezinspastoraat. De bijeenkomst wordt

gen welkom. Daarna vertelt Kerkbalansconsulent Martijn Erkens over

georganiseerd door de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin. Deze

landelijk onderzoek dat laat zien dat er jaarlijks drie miljard euro via

werkgroep organiseert sinds enkele jaren de Marriage Course en de

giften van huishoudens en via nalatenschappen wordt ontvangen door

Pre Marriage Course. Het aantal parochies dat de cursussen aanbiedt,

goede doelen. Het grootste deel daarvan (26%) is voor kerkelijke en le-

groeit.

vensbeschouwelijke goede doelen. Parochies kunnen regelmatiger dan
nu al gebeurt aandacht vragen voor het onderwerp. Emy Jansons gaat

Melvin Victor Tharsis is priester van de Sociëteit van het Goddelijk

daarna in op de Kerkbalans folder: “Uit de praktijk blijkt dat een betere

Woord (SVD). Hij komt uit India. Vanwege de ‘buitengewone missie-

folder echt een verschil kan maken.”

maand oktober’ vertelt hij in het Geloofsgesprek op zondag 27 oktober
hoe hij missionaris werd. “Missionarissen uit Europa hebben veel werk

Door de meldingen in 2010 en daarna van seksueel misbruik, het on-

gedaan elders in de wereld. Nu ben ik hier en moet ik veel doen voor de

derzoek van de heer Deetman en de eindrapportage van het Meldpunt

missie van God”, vertelt hij. “Missie is het woord van God verkondigen

Seksueel Misbruik RKK, is het besef verder gegroeid dat aandacht voor

in de hele wereld.” Pater Melvin is werkzaam in Schiedam, Vlaardin-

preventie noodzakelijk is en blijft. Daarvoor zijn in de Nederlandse

gen en Maassluis.

kerkprovincie onder meer de Gedragscode Pastoraat, de Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) en het verplichte antecedentenonderzoek in het
leven geroepen. De Priesterraad van het bisdom adviseerde de bisschop

November - Werelddag van de Armen en digitaal collecteren

om opnieuw een bijeenkomst te organiseren voor pastorale beroeps-
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krachten over het preventiebeleid van de Kerk. De bisschop nam dat

Dit jaar wordt voor het eerst een ‘Nationale Roepingenweek’ gehouden

advies over, omdat het voor een veilige Kerk belangrijk is op de hoogte

in de R.-K. Kerk in Nederland. Van zondag 3 t/m zaterdag 9 november
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zijn er in de bisdommen speciale vieringen waarin de roeping tot het

de Givt-app als beste naar voren. Robin laat zien hoe deze app eruit

priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. De

ziet. Hij vertelt dat deze werkt met een chip die in het collectemandje

Roepingenweek is een initiatief van het IRO (Interdiocesaan Roepin-

zit. Door de telefoon erbij te houden, wordt het bedrag gegeven dat de

gen Overleg). Op maandag 4 november is er op Vronesteyn een avond

gebruiker zelf instelt. In 2020 wordt op een aantal plekken een pilot

van gebed en gesprek. De bijeenkomst opent met een eucharistievie-

gehouden met de Givt-app.

ring, waarin Mgr. Van den Hende hoofdcelebrant is.
‘Hier ben ik, zend mij.’ Met dit thema komen gebedsleiders van paroOp zondag 17 november, de Werelddag van de Armen, komen de

chies in het bisdom Rotterdam op zaterdag 30 november bijeen voor

vrijwilligers van het Willibrordkamp (parochie Den Haag) en van de

hun inhoudelijke ontmoetingsdag. De dag sluit aan bij het diocesane

zomerkampen van het bisdom bijeen in Rotterdam, op uitnodiging

Jaar van de Roepingen. En zijn twee getuigenissen en er is volop ruim-

van Mgr. Van den Hende: “Paus Franciscus spoort ons aan om op deze

te voor gesprek. De themadag wordt afgesloten met een gebedsdienst.

dag de armen te ontmoeten. Maar vandaag hebben we jullie uitgeno-

Coördinator pastorale dienstverlening Monique Meeussen heet alle

digd vanwege de aandacht die jullie op de zomerkampen aan kinde-

aanwezigen welkom en geeft het woord aan pastoraal werker Janneke

ren geven vanuit de Kerk als netwerk van liefde.” Desiree Bühler leidt

Stam en gebedsleider Matthé Vermeulen. Zij vertellen hun roepings-

de middag die wordt afgesloten met een maaltijd. Ze heet iedereen

verhaal. Janneke Stam is sinds maart 2017 verbonden aan de parochie

welkom en geeft na een voorstellingsronde het woord aan Sharon de

Pax Christi (Oudewater, Woerden, Meije Zegveld en Kamerik). Voor

Hingh en diaken Jos van Adrichem. Zij vertellen over de inzet, de opzet

die tijd was ze werkzaam in de gezondheidszorg. Matthé Vermeulen

en de ervaringen van de verschillende zomerkampen.

vertelt hoe hij als gebedsleider met mensen optrekt. Na hun getuigenissen gaan de gebedsleiders met elkaar in gesprek over hun eigen
roepingsverhaal.
Digitaal collecteren.
Onderzocht werd welke
app parochies goed kunnen
gebruiken voor digitaal
collecteren.

Foto: Bisdom Rotterdam

December - Kerstgroep en Pastoraal Bulletin

Kerstgroep.Mgr. Van den
Hende doet twee basisscholen een kerstgroep
cadeau.

Foto: Bisdom Rotterdam

Tijdens de najaarsbijeenkomsten van het economaat op 25 november (vicariaat Rotterdam, Delft) en 28 november (vicariaat Den Haag,
Zoetermeer) vertelt Robin Keijzer over het project ‘digitaal collecteren’.
Robin neemt deel aan de BAR (Bestuurs Academie Rotterdam, van en
voor jongeren uit het bisdom). Hij laat zien hoe in het project ‘digitaal
collecteren’ verschillende apps werden vergeleken. Uiteindelijk kwam
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Op maandag 9 december bezoekt Mgr. Van den Hende RK Basisschool

Wat is jouw geloofsverhaal? Daarover gaat op 20 december een inspi-

De Schakel in Leiderdorp. De bisschop doet de school de beelden voor

ratieavond voor jongeren in Den Haag. In het klooster van de ‘blauwe

een kerststal cadeau en vertelt erover aan de kinderen. Omdat De Scha-

zusters’ krijgen de deelnemers na een pizzamaaltijd een presentatie

kel nog geen kerststal had, maakte de school graag gebruik van het

van Emy Jansons over hoe je een pakkende structuur aanbrengt in je

aanbod dat werd gedaan via bisschoppelijk gedelegeerde voor het ka-

geloofsverhaal. Emy is webredacteur bij het bisdom Rotterdam. De

tholiek onderwijs Liesbeth Stalmeier. Op vrijdag 13 december bezoekt

deelnemers gaan direct aan de slag met hun eigen verhaal en delen

de bisschop basisschool Emmaüs in Leidschendam. Ook deze kreeg een

hun eerste versie in de groep. Emy Jansons: “Of je geloofsleven nu

nieuwe kerstgroep cadeau.

heel groots is, of bescheiden, God gaat met ieder van ons een weg. Je

Jongerenwerker Désirée Bühler nodigde jongeren in het bisdom Rot-

maar over de liefde van God. En met dát verhaal kun je ook de harten

terdam uit om met elkaar een diaconale actie te bedenken en te doen

van anderen raken.”

geloofsverhaal gaat in dat opzicht niet zozeer over je eigen prestatie,

tijdens DiaconAction. Op verschillende plekken gaan jongeren daarmee in de maanden november en december aan de slag. “Tijdens de
bisschoppensynode over jongeren gaven jongeren aan dat zij in de Kerk
graag samen willen groeien in geloof. DiaconAction is daar een geweldige kans voor”, zegt ze. Bij DiaconAction groeien ze in hun geloof door
een daad van liefde te doen voor een ander.”
Bij de afsluiting van het diocesane Jaar van de Roepingen verschijnt
het Pastoraal Bulletin ‘Geroepen worden’. “Als God roept, houdt Hij
rekening met ons kunnen en kennen en verheft dat. Hij tilt ons op en
maakt wie en wat wij zijn nog beter”, schrijft hoofd pastorale dienstverlening Robert Jan Peeters in het voorwoord. In de brochure vertellen
verschillende mensen over hun roeping. Robert Jan Peeters: “Het gaat
er om de eigen roeping te herkennen, de roepstem van God in ons eigen
hart te horen en daar gehoor aan te geven. Dat is niet steeds groots
en meeslepend maar wel altijd nodig en nuttig.” Mensen die aan het
woord komen zijn priesters en diakens, vrijwilligers, mannen en vrouwen, jong en oud.
Op de kerstkaart van Mgr. Van den Hende vraagt de bisschop aandacht
voor hulp aan de christenen in Syrië. Al eerder waren er collectes voor
Caritas Syrië tijdens de Nationale Bedevaart Brielle in 2019 en in 2018.
Caritas Syrië is een organisatie van de Katholieke Kerk in Syrië. De projecten richten zich op armenhulp, onderwijs, medische zorg, huisvesting, psychosociale zorg en ouderenzorg.
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3 Afsluiting Jaar van de Roepingen

4 Kerncijfers bisdom Rotterdam

Gebed bij gelegenheid van het hoogfeest van Christus Koning op zondag 24 november 2019, slot van het Jaar van de Roepingen.

Parochies en parochiekernen
•

Roeping

•
•

God,
Schepper en Vader,
U maakte de mens

•
•

47 territoriale parochies
8 migrantenparochies en 1 studentenparochie
9 migrantengeloofsgemeenschappen
162 kerkgebouwen
10 bedevaartplekken

naar uw beeld en gelijkenis.
U spreekt ons aan
en legt ons in het hart waartoe wij geroepen zijn.
U gaf ons een hart om te denken
om uw roepstem te verstaan.

Kloosters en congregaties

15 religieuze communiteiten

Geef dat ik U liefheb
met heel mijn hart en verstand,
dat ik mijn naaste als uw beeld eerbiedig
en de gezindheid van uw Zoon Jezus mag leven in mijn hart.

Pci’en
•
•

51 pci’en
230 caritasbestuurders

Help mij trouw te blijven aan de roeping die ik van U ontvangen heb
tot ik bij U mijn voltooiing bereiken mag.
Amen.

In 2019
•

(Genesis 1, 27; Sirach 17, 6; Mattheüs 22, 37; 22, 39; Filippenzen 2, 5)

•
•
•
•
•

466.000 parochianen
22.900 kerkgangers (4,9%)
1.360 doopsels
800 vormsels
160 huwelijken
2.090 uitvaarten

Bron: Kaski
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Kloosterweekend gebedsleiders: 11 deelnemers

32 personen namen deel aan de Projectentocht van de

bisschop
en jongeren

Meet & greet

Diocesane Caritas Instelling (DCI)

9 bijeenkomsten
35 deelnemers

Startdag

52 deelnemers
3 zomerkampen
voor kinderen,
tieners en
jongeren

1.100

bedevaartgangers

Nationale Bedevaart
in Brielle

Korendag: 60 deelnemers

5 cursussen kerkmuziek: 54 deelnemers
Diocesane Instelling
Sint Gregorius bisdom Rotterdam

30 deelnemers
Workshop dirigenten kinderkoren: 15 deelnemers
Studiedag voor organisten:

436
82 deelnemers en
21 leiding

vormelingen en
begeleiders

Kerktoetredersdag: 75 deelnemers

29 deelnemers
Diocesane bijeenkomst geldwerving: 47 deelnemers
Bijeenkomst leden pastoraatgroepen: 39 deelnemers
Werkconferentie Armoede en schulden: 35 deelnemers
4 vicariaatsbijeenkomsten economaat: 120 deelnemers
Bijeenkomst contactpersonen Pastorale School: 12 deelnemers
Themadag gebedsleiders:

4 keer kosterscursus: 76 deelnemers
79 cursisten volgden één of meer modules van de
Pastorale School, waarvan 75 mensen een attest ontvingen
2 PreMarriage Courses en 2 Marriage Courses (44 stellen)
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Pastorale beroepskrachten

5 Goede doelen bisdom Rotterdam

•

58 priesters werkzaam in parochies (inclusief migrantenparochies)
19 diakens werkzaam in parochies
22 pastoraal werkers werkzaam in parochies

•

Enkele tientallen pastorale beroepskrachten zijn werkzaam

zet voor specifieke goede doelen. De Kerk kent goede doelen en is ook zelf

in de categoriale pastoraal (ziekenhuizen, zorginstellingen en

een goed doel! Vermeld s.v.p. uw naam en adresgegevens bij uw donatie.

•
•

Met onderstaande fondsen kunt u het bisdom ondersteunen voor de in-

gevangenissen)

Goede doelen bisdom Rotterdam

Vronesteyn

•

onder vermelding van ‘Diocesaan orgelfonds’

priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam:
•

3 priesterstudenten en 4 diakenstudenten,

•

•

2 priesterstudenten te Utrecht
1 diakenstudent die zich voorbereidt op de wijding

Fonds ‘Behoud kerkelijke gebouwen’
RK Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 0000 4643 04

seminarie Bovendonk te Hoeven
•

‘Diocesaan orgelfonds’
RK Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 0000 4643 04

Bij de start van het studiejaar 2019-2020 telde Vronesteyn voor de

onder vermelding van Fonds ‘Behoud kerkelijke gebouwen’
•

Fonds ‘Diaconie en caritas’
RK Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 00 0046 4304
onder vermelding van Fonds ‘Diaconie en caritas’

•

RK Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 0000 4643 04

Uitgaven
In 2019 werden ...
•
•

•

4 Tussenbeides gemaakt: 57.700 exemplaren
... 220 nieuwsberichten geplaatst op
www.bisdomrotterdam.nl en in 22 nieuwsupdates verstuurd
digitale nieuwsbrieven verstuurd door de Pastorale

Dienstverlening
•
•

onder vermelding van Fonds ‘Huwelijk en gezin’
•

2 digitale nieuwsbrieven verstuurd door het Economaat
... 20.000 ‘Hier ben ik’-kaarten verspreid vanwege het

onder vermelding van Fonds ‘Kadervorming vrijwilligers’
•

Fonds ‘Noden van het bisdom’
RK Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 0000 4643 04
onder vermelding van Fonds ‘Noden van het bisdom’

•

Fonds ‘Ouderenpastoraat’
RK Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 0000 4643 04

...

Jaar van de Roepingen

Fonds ‘Kadervorming vrijwilligers’
RK Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 0000 4643 04

...

... 19

Fonds ‘Huwelijk en gezin’

onder vermelding van Fonds ‘Ouderenpastoraat’
•

Fonds ‘Parochiecatechese en geloofsopvoeding’
RK Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 0000 4643 04
onder vermelding van Fonds ‘Parochiecatechese en geloofsopvoeding’
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Fonds ‘Vrienden van de Vuurdoop’
RK Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 0000 4643 04
onder vermelding van Fonds ‘Vrienden van de Vuurdoop’
•

R.K. Instelling voor Religieus Leven

•

R.K. Instelling St. Elisabeth

6 Nalaten aan het netwerk van liefde

RK Instelling voor Religieus Leven: NL94 INGB 0006 1888 68

•

•

RK Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 0000 4643 04

Nalaten aan de Kerk is het overwegen meer dan waard. Als u nadenkt

onder vermelding van ‘R.K. Instelling St. Elisabeth’

over nalaten aan de Kerk als netwerk van liefde, kiest u voor een goed

Laurentius en Ignatius (Eendrachtskapel)

gaat het om een gelovige inzet: hier gaan we voor, dit vinden we be-

www.eendrachtskapel.nl

langrijk. De liefde van Christus spoort ons aan (2 Korintiërs 5, 14).

Sint-Gregorius, Diocesane instelling voor liturgische muziek in het bisdom van
Rotterdam

•

is Matteüs 25, waarin Jezus spreekt over de werken van barmhartig-

onder vermelding van ‘Sint-Gregorius’

heid. Elke mens is gemaakt naar Gods beeld en in de mens in nood

Orgelfonds van de kathedrale parochie HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam

mogen we Christus herkennen. Onze gelovige en sociale inzet is onderdeel van het netwerk van liefde dat de Kerk is.

Centrum voor Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn
NL29 INGB 0000 3656 73
www.vronesteyn.nl

•

Gelovigen laten zich raken door het evangelie. Heel belangrijk daarbij

RK Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 0000 4643 04

NL80 INGB 0008 0214 50
•

doel. Het netwerk van liefde krijgt veel voor elkaar. Maar meer nog

NL92 INGB 0000 0904 17

Studentenparochie H. Catharina van Alexandrië

We zijn verbonden als gelovigen, als parochies en als Wereldkerk met
mensen die ons voorgingen en die na ons komen. We zijn samen Kerk,
hier en nu, verbonden met elkaar door de tijden heen.

NL 63 INGB 0000 7483 08
www.studentenparochiebisdomrotterdam.nl
•

Ook met een nalatenschap kunt u bijdragen aan het netwerk van liefde.

Bedevaartsoord Brielle
NL 30 RABO 0344 8537 21
t.n.v. Bisschoppelijke Brielse Commissie te Brielle

Meer informatie

Heiligdom van de Martelaren van Gorcum
Rik 5 (hoek Kloosterweg), Brielle

Overweegt u om na te laten aan de Kerk? Een notaris kan u meer uitleg

www.martelarenvangorcum.nl

geven. Ook de algemeen econoom van het bisdom Rotterdam geeft u
graag nadere informatie:
Bisdom Rotterdam
Mr J.C.G.M. Bakker, algemeen econoom
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
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T. 010 - 2815171			

Zie ook:

E. j.bakker@bisdomrotterdam.nl

I. www.notaris.nl

I. www.bisdomrotterdam.nl

I. www.belastingdienst.nl
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7 ANBI

Samenstelling bestuur
Het bestuur en de vertegenwoordiging van het bisdom komt toe aan
de diocesane bisschop. De bisschop leidt het bisdom in samenwerking

Het bisdom Rotterdam als plaatselijke Kerk rond de bisschop ondersteunt

met het presbyterium (priesters die binnen het bisdom geïncardineerd

parochies in hun inzet voor de lokale gemeenschap, draagt zorg voor pas-

zijn en andere priesters die binnen het bisdom pastorale taken ver-

toraal personeel, ondersteunt het beheer van gebouwen en financiën.

vullen). De bisschop wordt in het bestuur van het bisdom bijgestaan

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst er-

bisdom wordt de bisschop bijgestaan door de econoom en de raad voor

kend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de RK Kerk

economische aangelegenheden.

door de diocesane curie, voor wat betreft het vermogensbeheer van het

in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, Parochiële
Caritas Instellingen (PCI-en) en andere katholieke instellingen.

Bisschop: 			

Mgr. dr. J.H.J. van den Hende

Vicaris-generaal: 		

Mgr. A.J. van Deelen

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de

Vicaris-generaal:		

Mgr. drs. T.F.M. Visser

inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ont-

Algemeen econoom: 		

Mr. J.C.G.M. Bakker

vangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te mogen

Hoofd Personeel-Pastoraal:

R.R.P.M. Peeters

maken van de voordelen geldt een publicatieplicht.

Ambtelijk secretariaat:

Drs. A.M.C.B. de Jong

De publicatieplicht past bij de openheid die van kerkelijke instellingen
verwacht mag worden en sluit aan bij de wens van schenkers om open

Doelstelling/visie

en transparant geïnformeerd te worden over het bestuur, de inkomsten en bestedingen.

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft het
bisdom als “een deel van het Volk Gods, dat aan een Bisschop wordt
toevertrouwd om het in samenwerking met het presbyterium te wei-

Algemene gegevens

den, zodat het, nauw verbonden met zijn herder, en door hem door het
Evangelie en de Eucharistie in de Heilige Geest verzameld, een particu-

Bisdom Rotterdam

liere Kerk vormt, waarin de ene heilige katholieke en apostolische Kerk

Koningin Emmaplein 3

van Christus waarlijk aanwezig is en werkt.”

3016 AA, Rotterdam
T. 010-2815171

Beleidsplan

E. bureau@bisdomrotterdam.nl
I. www.bisdomrotterdam.nl

Het beleid van het bisdom is gericht op het faciliteren en ondersteunen
van parochies, opdat deze als geloofsgemeenschappen goed kunnen

RSIN: 002991226

functioneren. De Kerk dient zich in elke tijd opnieuw af te stemmen op

Bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 4643 04

wat haar krachtens haar zending te doen staat, in een veranderende
samenleving en met de rijkdom van het evangelie van het begin. Dit
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betekent dat ook het beleid van het bisdom altijd in ontwikkeling is en
zich afstemt op wat nodig is. Zie hiervoor www.bisdomrotterdam.nl.

Beloningsbeleid

8 Activiteitenagenda
bisschop Van den Hende
Januari 2019

De bisschop ontvangt het honorarium zoals dat geldt voor een priester
conform de ‘Interdiocesane Regelingen voor de besturen van kerkelijke
instellingen van de bisdommen in de RK Kerkprovincie inzake de ho-

vr.

4 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

norering van priesters en diakens en andere financiële aangelegenhe-

zo.

6 Rotterdam, kerk Pax Christi: Eucharistieviering

den’. De medewerkers van de diocesane curie worden beloond conform

Rotterdam, kerk H. Hildegardis: Eucharistieviering

de Rechtspositieregelingen van het bisdom. De leden van de raad voor

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

economische aangelegenheden ontvangen geen beloning voor hun

ma. 7 Utrecht, SRKK: Permanente raad bisschoppenconferentie

werkzaamheden anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

di.

8 Rotterdam: Bisschoppelijk gedelegeerde R.-K. onderwijs
Rotterdam: Vergadering pastoraal team RRM
Rotterdam: Parochiebestuur H. Johannes

Toelichting

wo.

9 Rotterdam: Pastoor H. Nicolaasparochie Zoetermeer

do. 10 Rotterdam: Directeur Thomas More (Den Bosch)
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor

vr.

de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Het bisdom ontvangt
haar inkomsten uit giften/nalatenschappen en de bijdragen van

Rotterdam: Secretaris-generaal bisschoppenconferentie
za. 12 Rotterdam, kerk O.L.Vrouw Rozenkrans & H. Albertus: Eucharistieviering

parochies. Het bisdom ontvangt geen overheidssubsidie in Nederland,
behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen

11 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering
zo. 13 Rotterdam, kerk Verrijzenis van de Heer: Eucharistieviering

of een specifiek project.

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering
(met presentatie R. Steenvoorde o.p.)

ANBI-publicatie bisdom Rotterdam:

ma. 14 Dordrecht: Studiedag medewerkers bisdomkantoor

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT3417

di. 15 Vleuten: Bisschoppenconferentie
Amsterdam, paleis op de Dam: Nieuwjaarsreceptie koninklijk huis
Rotterdam: Parochiebestuur H. Bernadette
wo. 16 Honselersdijk: Eucharistie en geloofsgesprek RKJ
do. 17 Rotterdam: Pastoor Grieks-Katholieke parochie
Rotterdam: Bezoek aan communiteit Dominicanen
vr.

18 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering
Utrecht, museum Catharijneconvent: Nationale presentatie actie Kerkbalans
Rotterdam: Zusters Maria Stella Matutina

za. 19 Pijnacker, kerk H. Johannes de Doper: Eucharistieviering (reünie zomerkamp)
Reeuwijk, parochie H. Johannes de Doper: Vormselviering
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zo. 20 Bodegraven, parochie H. Johannes de Doper: Vormselviering
Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

di. 12 Breda: Vertaalcommissie missaal
wo. 13 Utrecht: Plenaire vergadering Raad van kerken

ma. 21 Rotterdam: Bestuursleden PCI H. Familie

do. 14 Rotterdam: Diocesane Vastgoed Advies Commissie (VAC)

wo. 23 Rotterdam: Provinciaal paters Dominicanen

vr.

Rotterdam: Bestuur kathedrale parochie HH. Laurentius en Elisabeth
do. 24 Rotterdam: Bisschoppelijk gedelegeerde categoriaal pastoraat

Rotterdam: Interview dagblad Trouw aangaande conferentie in Rome
za. 16 Rotterdam, kerk HH. Michael en Clemens: Catechese vormelingen 2018

Rotterdam: Diocesaan migrantenberaad
vr. 25 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

Woerden, parochie Pax Christi: Vormselviering
zo. 17 Den Haag, parochie Maria Sterre der Zee: Vormselviering

Ameland: Landelijke jongerenbijeenkomst WJD@Home (t/m zo. 27 jan.)

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

ma. 28 Rotterdam: Jongerengroep H. Augustinusparochie Wassenaar

ma. 18 Utrecht, bisdomhuis: Ontmoeting met Mgr. A. Audo, bisschop Aleppo

di. 29 Breda: Vertaalcommissie altaarmissaal

wo. 20 Rotterdam: Interview NOS aangaande conferentie in Rome

wo. 30 Rotterdam: Pastoor Kroatische parochie HH. Nicola Tavelic & Antonius

Rome: Conferentie over misbruik minderjarigen (t/m ma. 25 februari)

van Padua

di. 26 Rotterdam: Diocesane projectencommissie

Rotterdam: Federatiebestuur RRM

wo. 27 Rotterdam: Rabbijn Soetendorp (humanitair project Jemen)

do. 31 Rotterdam: Presentatie Meerjarenbeleid Sint Laurensfonds
Voorburg: Priester- en diakenopleiding Vronesteyn

Rotterdam: RK instelling HH. Laurentius en Ignatius
do. 28 Rotterdam, bisdomkantoor: M. Bollerman, Directeur Mara

Februari 2019
vr.

1 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

za.

2 Rotterdam, parochie HH. Michael en Clemens: Catechese vormelingen 2018

zo.

3 Rotterdam, parochie Portugees sprekende parochie: Eucharistieviering

Nootdorp, parochie Christus Koning: Vormselviering

Maart 2019
vr.
za.

2 Oude Tonge, kerk O.L. Vrouw Hemelvaart: Eucharistie met vormsel

zo.

3 Rotterdam, Portugeessprekende parochie: Eucharistieviering

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Elisabeth: Engelstalige eucharistieviering
di.

5 Rotterdam, bisdomkantoor: Bisschoppelijk gedelegeerde R.-K. onderwijs

1 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalig eucharistieviering
Rotterdam: Agendacommissie priesterraad

Rotterdam, Remonstrantse kerk: Viering 400 jaar Remonstranten

ma. 4 Utrecht, SRKK: Permanente Raad bisschoppenconferentie

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Elisabeth: Engelstalige eucharistieviering
ma. 4 Rotterdam, kerk H Lambertus: Eucharistieviering

Rotterdam: Vergadering pastoraal team RRM

Utrecht, SRKK: Permanente raad bisschoppenconferentie

Rotterdam: Bestuur parochie H. Johannes

Utrecht, SRKK: Gesprek met Pax

wo.

6 Amsterdam, Joods Museum: Bijeenkomst Dag van het Jodendom

do.

7 Utrecht, Ariënsinstituut: Bezinningsavond over de verhouding Kerk en Staat

vr.

8 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

za.

9 Rotterdam, kerk H. Albertus/ O.L.Vrouw Rozenkrans: Eucharistieviering

Den Haag, broeders van St. Jan: Ontmoeting in het kader van het Jaar van
de Roepingen
di.

Den Haag, kerk Boskant: Laurentiusconferentie over vluchtelingen

5 Rotterdam, kerk H. Lambertus: Eucharistieviering
Voorburg, Vronesteyn: Studieochtend met pastoraal team parochies
HH. Franciscus en Clara

Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering
zo. 10 Rotterdam, kathedraal: Eucharistie zilveren bisschopsjubileum Mgr. Van
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15 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

Rotterdam: Vergadering pastoraal team RRM
wo.

6 Rotterdam, kapel bisdomhuis: Eucharistie met askruisje (Aswoensdag)

Luyn

Rotterdam: Justitia et Pax

Oude Tonge: Eucharistie, catechese en maaltijd (Tour of Faith)

Rotterdam-Overschie, kerk H Petrus’ banden: Eucharistieviering met askruisje
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do.

7 Delft, Prinsenhof: Conferentie Zuid-Holland

vr.

8 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

za.

9 Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering

April 2019

Rotterdam: Secretaris-generaal bisschoppenconferentie
zo. 10 Rotterdam, kerk Verrijzenis van de Heer: Eucharistieviering
Rotterdam, kerk H. Hildegardis: Eucharistieviering

ma. 1 Utrecht, SRKK: Permanente raad bisschoppenconferentie
di.

2 Rotterdam: Bisschoppelijk gedelegeerde R.-K. onderwijs

wo.

3 Rotterdam: Zusters Maria Stella Matutina

Bleiswijk: Eucharistie, catechese en maaltijd (Tour of Faith)

Rotterdam: Secretaris-generaal bisschoppenconferentie

ma. 11 Rotterdam: Ambassadeur bij de H. Stoel, mw. Weijers
di. 12 Vleuten: Plenaire vergadering Bisschoppenconferentie
Rotterdam: Parochiebestuur H. Bernadette
wo. 13 Rotterdam: Bisschoppelijk gedelegeerde aanstaande pastoraal werkers

Rotterdam: R.-K. Studentenpastoraat locatie Rotterdam
do.

4 Rome: Fondation ‘Pour Les Autres’ (t/m vr. 5 april)

za.

6 Nieuwkuijk, Abdij Mariënkroon: Landelijke inspiratiedag ‘Caritas beweegt’

zo.

7 Rotterdam, kerk Pax Christi: Eucharistieviering

Den Haag: Ontmoeting moderamen Raad van kerken met VNO-NCW

Rotterdam, kerk H. Hildegardis: Eucharistieviering

Rotterdam: Bestuursvergadering kathedrale parochie
vr.

15 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering
di.

Voorhout, broeders O.L. Vrouw van zeven smarten: Congregationeel beraad
za. 16 Hoeven, Priester- en diakenopleiding Bovendonk: Avond met studenten

Rotterdam: Parochiebestuur H. Bernadette
wo. 10 Utrecht: Plenaire vergadering Raad van kerken

zo. 17 Sliedrecht: Eucharistieviering b.g.v. 100 jaar R.-K. gemeenschap

Rotterdam: Vergadering Vastgoedadviescommissie (VAC) en diocesane

Voorburg, Vronesteyn: Ontmoeting met recent gewijde priesters

Raad voor economische aangelegenheden (REA)

ma. 18 Leiden, vicariaat Merenwijk: Voordracht oecumene

do. 11 Rotterdam: Diocesaan migrantenberaad

di. 19 Rotterdam: Priesterraad

vr.

12 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

wo. 20 Breda: Katholieke Bijbelstichting (KBS)

Leiden: R.-K. Zorgcentrum Roomburgh

do. 21 Rotterdam: Parochiebestuur Goede Herder

Gouda, parochie H. Johannes de Doper: Inleiding Alphacursus ‘hoe zit het

Rotterdam: Provinciaal paters Dominicanen
vr. 22 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

met de Kerk’
za. 13 Hoeven, Priester- en diakenopleiding Bovendonk: Cursus sacrament boete &

Utrecht, Janskerk: Oecumenisch symposium ‘In Vrede samenleven’

verzoening

za. 23 Den Bosch: Bezoek aan generaal bestuur zusters JMJ

Hoeven: Vertaalcommissie altaarmissaal

zo. 24 Bodegraven, kerk H. Willibrordus: Eucharistieviering
Gouda, kerk H. Joseph: Eucharistieviering

Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering
zo. 14 Rotterdam, kerk Pax Christi: Eucharistieviering

ma. 25 Hoeven, Bovendonk: Deelname aan recollectie diocesane priesters (t/m

Delft, kerk HH. Franciscus en Clara: Diocesane jongerenbijeenkomst

wo. 27 maart)
do. 28 Rotterdam: Provinciaal paters SVD

Palmzondag (WJD/Tour of Faith)
ma. 15 Brielle, bedevaartsoord HH. Martelaren van Gorcum: Herplaatsen relieken na

Rotterdam: Pastoraal team R.-K. Studentenparochie
Rotterdam: Bestuur R.-K. Studentenparochie
vr.

29 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

restauratie schrijn
di. 16 Lisse, Keukenhof: Zegenen bloemen bestemd voor paasviering Rome
wo. 17 Rotterdam, kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth: Chrismamis met

Rotterdam: Vicaris Opus Dei

verspreiding ID-kaart ‘Hier ben ik’

Rotterdam: Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB)

do. 18 Dordrecht: Eucharistie Witte Donderdag en deelname The Passion

Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Gebed ‘24 uur voor de Heer’

vr.

Rotterdam, Portugeessprekende parochie: Eucharistieviering
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9 Vleuten: Bisschoppenconferentie

19 Rotterdam, kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth: Plechtigheden Goede Vrijdag
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za. 20 Rotterdam, kerk Verrijzenis van de Heer: Paaswake

za. 11 Brielle, Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum: Eucharistieviering bij

Rotterdam, kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth: Paaswake
zo. 21 Rotterdam, kerk Verrijzenis van de Heer: Eucharistieviering Paaszondag

opening bedevaartseizoen
zo. 12 Rotterdam, kerk Pax Christi: Eucharistieviering

Rotterdam Overschie, kerk O.L.Vrouw Altijddurende Bijstand: Eucharistieviering

Overschie, kerk H. Petrus’ Banden: Eucharistieviering

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige Eucharistieviering

Wateringen, kerk H. Joseph: Eucharistie, catechese en maaltijd (Tour of

di. 23 Bergen op Zoom, H. Gertrudiskerk: Jubileumviering vicaris P. Verbeek
wo. 24 Rijswijk: Moderatorenoverleg

Faith)
ma. 13 Voorburg, Vronesteyn: Diocesane diakenkring in het kader van het Jaar

Rotterdam: R.-K. Instelling HH. Laurentius en Ignatius
Rotterdam: Parochiebestuur HH. Laurentius en Elisabeth
do. 25 Rotterdam: Landcommandeur Ridderorde van het Heilig Graf van

van de Roepingen
di. 14 Vleuten: Bisschoppenconferentie
wo. 15 Rotterdam: Rabbijn Soetendorp in het kader van Jemen

Jeruzalem
vr.

26 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

Rotterdam: Diocesane projectencommissie
do. 16 Rotterdam: Commissie restauratie orgel kathedraal

ma. 29 Rotterdam: Diocesane Raad voor economische aangelegenheden
di. 30 Rotterdam: Directievoorzitter KRO-NCRV

Rotterdam: Bestuur kathedrale parochie HH. Laurentius en Elisabeth
vr.

17 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

za. 18 Schiedam, basiliek H. Liduina en O.L.Vrouw van de Rozenkrans: Vesperviering
koperen priesterfeest vicaris Egging

Mei 2019

Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering
zo. 19 Dordrecht, parochie H. Teresa van Avila: Vormselviering

wo.

1 Nijmegen: Bijeenkomst 50 jaar Katholiek Documentatie Centrum (KDC)

vr.

3 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige Eucharistieviering
Rotterdam: R.-K. Dovenpastoraat

za.

Rotterdam, Bergsingelkerk: Oecumenische ontmoeting
Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering
ma. 20 Dordrecht: Werkbezoek aan woon- en zorgcentrum De Merwelanden

4 Hoeven, Priester- en diakenopleiding Bovendonk: College over sacrament van
boete en verzoening

Rotterdam: Bestuur H. Mariaparochie
di. 21 Rotterdam, bisdomkantoor: Priesterraad

Amsterdam: Nationale dodenherdenking
zo.

5 Rotterdam, Portugeessprekende parochie: Ontmoeting met aanstaande

Leiden: Katholiek studentenhuis
wo. 22 Nijmegen, Radboud Universiteit: Werkbezoek

vormelingen
Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering
ma. 6 Utrecht, SRKK: Permanente Raad bisschoppenconfentie
Utrecht, TST: Thomasfonds
di.

7 Rotterdam, bisdomkantoor: Bisschoppelijk gedelegeerde R.-K. Onderwijs

wo.

8 Rotterdam, bisdomhuis: Eucharistie en maaltijd jubilerende priesters

Rotterdam: Pastoraal team parochies Rotterdam Rechtermaasoever
bisdom
do.

9 Rotterdam, bisdomhuis: Bisschoppelijk gedelegeerde categoriaal pastoraat

vr.

10 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering
Rotterdam: Secretaris-generaal bisschoppenconferentie
Rotterdam: Agendacommissie priesterraad
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Rotterdam: Bestuur Federatie parochie Rotterdam Rechtermaasoever
vr.

24 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering
Rotterdam, kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth: Uitvaartmis plebaan
Chris Bergs

ma. 27 Amersfoort: Moderamen Raad van kerken
di. 28 Rotterdam: Pastoraal team parochies Rotterdam Rechter Maasoever
Rotterdam: Bestuur R.-K. instelling HH. Laurentius en Ignatius
Rotterdam: Pastoraatsgroep H. Bernadetteparochie
wo. 29 Rotterdam, kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
vooravond Hemelvaart
do. 30 Rotterdam, kerk Verrijzenis van de Heer: Eucharistieviering (Hemelvaartsdag)
Overschie, kerk H. Petrus’ Banden: Eucharistieviering
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vr.

31 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering
Rotterdam, kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

Voorburg, priester- en diakenopleiding Vronesteyn: Canonieke visitatie
vr.

Zegge: Eucharistie en processie bij afsluiting Maria-maand

14 Voorburg, priester- en diakenopleiding Vronesteyn: Voortzetting canonieke
visitatie

za. 15 Rijswijk, kerk HH. Benedictus en Bernadette: Eucharistie bij gelegenheid
van zilveren kloosterjubileum zr. Elvira

Juni 2019

zo. 16 Sassenheim, parochie Sint Maarten: Vormselviering
Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Vormselviering paro-

za.

1 Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering

chies Rotterdam Rechter Maasoever

zo.

2 Oud Ade, parochiefederatie HH. Franciscus en Clara: Eucharistieviering

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

Hoogmade, parochiefederatie HH. Franciscus en Clara: Eucharistieviering

di. 18 Vleuten: Plenaire vergadering bisschoppenconferentie

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering
ma. 3 Utrecht, SRKK: Permanente raad bisschoppenconferentie

Rotterdam: Bestuur parochie H. Bernadette
wo. 19 Rotterdam: Provinciaal paters S.C.J.

Utrecht, SRKK: BCCM (bisschoppelijke commissie communicatie en

do. 20 Rotterdam: Teamoverleg R.-K. Studentenparochie

Delft, RKJ: Eucharistieviering, maaltijd en lezing over Heilige Geest

vr.

di.

4 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Ignatius: Eucharistieviering

wo.

5 Oosterhout, abdij Sint Paulus: Oecumenische dialoog-bijeenkomst RKK-PKN

Rotterdam: Bestuur parochie H. Johannes
Rotterdam, Portugeessprekende parochie: Viering van boete en verzoening
(biecht) met aanstaande vormelingen
do.

6 Rotterdam, bisdomkantoor: R.-K. studentenparochie locatie Rotterdam
Rotterdam: Bisschoppelijk gedelegeerde R.-K. Onderwijs
Rotterdam: Bestuur parochie H. Bernadette

vr.

7 Rotterdam: Secretaris-generaal bisschoppenconferentie

za.

8 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Ignatius: Diocesane bijeenkomst

Roelofarendsveen, kerk H. Petrus’ banden: Vormselviering
vormelingen, de Vuurdoop
Leiden, parochie HH. Petrus en Paulus: Vormselviering
zo.

9 Katwijk, parochie H. Augustinus: Vormselviering (Pinksteren)
Rotterdam, Portugeessprekende parochie: Vormselviering

ma. 10 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
(Tweede Pinksterdag)
di. 11 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
wo. 12 Rotterdam: Kathedraal Kapittel
Rotterdam: Classispredikant PKN Zuid-Holland Zuid
Rotterdam, H. Christoffelparochie: Ontmoeting met aanstaande vormelingen
do. 13 Den Haag, kerk H. Antonius van Padua (Boskant): Eucharistieviering patroonsfeest rectoraat
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Oudewater: Bezoek aan restauratie kerk H. Franciscus

media)

21 Utrecht, kerk H. Rafael: Oecumenisch Symposium ‘Doof de Geest niet uit’

za. 22 Schiedam, basiliek H. Liduina en O.L.Vrouw Rozenkrans: Eucharistie en ontmoeting diocesane kerktoetredersdag
Rotterdam, parochie H. Christoffel: Vormselviering
zo. 23 Den Haag, kerk H. Jacobus de Meerdere: Eucharistieviering verjaardag
pausverkiezing (‘pausmis’)
Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering
ma. 24 Amersfoort: Moderamen raad van kerken
Rotterdam: Bestuur kathedrale parochie
di. 25 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Ignatius: Eucharistieviering
Breda: Nationale Raad voor Liturgie (NRL)
wo. 26 Rotterdam: Bisschoppelijk gedelegeerde toeleiding pastoraal werkers
Den Bosch: Overleg R.-K. deelnemers in landelijke gremia oecumene
do. 27 Rotterdam: Pastores Kroatische parochie
vr. 28 Rotterdam, communiteit zusters moeder Teresa: Eucharistieviering en jaarlijkse inzegening huis (Hoogfeest H. Hart van Jezus)
Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
Voorburg, priester- en diakenopleiding Vronesteyn: Afsluiting studiejaar 20182019
za. 29 Rotterdam, kerk H. Albertus en O.L.Vrouw Rozenkrans: Eucharistieviering
Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering
zo. 30 Delft, parochie H. Ursula c.s.: Vormselviering
Schiedam: Tour of Faith (afsluiting seizoen 2018-2019) en presentatie
‘Bouwen aan een netwerk van liefde’, boek bij 12,5 jaar bisschop
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wo. 24 Eindhoven: Bezoek aan diocesaan kinderkamp

Juli 2019

Den Bosch: Bezoek aan diocesaan jongerenkamp
do. 25 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistie

ma. 1 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

vr.

Rotterdam, plebanie: Opname geloofsgesprek KRO-RKK
di.

Rotterdam, bisdomkantoor: Gebedsgroep eucharistische aanbidding

2 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistie
Rotterdam: Pastoraal team RRM (Rotterdam Rechter Maasoever)

kathedrale kerk
za. 27 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Eucharistieviering

Rotterdam, parochie H. Johannes: Parochiebestuur
wo.

3 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistie

Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering
zo. 28 Rotterdam, kerk Pax Christi: Eucharistieviering

Rotterdam: Gesprek met VPW afdeling Rotterdam
do.
za.

Overschie, kerk H. Petrus’ Banden: Eucharistieviering

4 Rotterdam: Orgelcommissie kathedraal
Rotterdam, parochie H. Bernadette: Pastoraatsgroep
6 Brielle, heiligdom HH. Martelaren van Gorcum: Nationale bedevaart Brielle

26 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Eucharistieviering

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Eucharistieviering
ma. 29 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistie
di. 30 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistie

Oud-Ade, kerk H. Bavo: Eucharistieviering
zo.

7 Rotterdam, kerk Verrijzenis van de Heer: Eucharistieviering

Augustus 2019

Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
Overschie, kerk O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand: Laatste eucharistieviering bij sluiting van de kerk
vr.

12 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistie
Breda: Permanente raad bisschoppenconferentie

vr.
za.

3 Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering

zo.

4 Oegstgeest, huize Rustenborgh: Laatste eucharistie bij onttrekking aan

za. 13 Rotterdam, kerk H. Lambertus: Eucharistieviering

eredienst kapel

zo. 14 Rotterdam, kerk H. Lambertus: Eucharistievieringen

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

ma. 15 Rotterdam: Pastoor Haastrecht en Schoonhoven
di. 16 Doetinchem, Abdij Sint Willibrord: Plechtige professie C. Biesjot o.s.b.
(voorheen priester Rotterdam)
wo. 17 Rotterdam: Pastoor en leden parochiebestuur St. Jan de Doper (Gouda
e.o.)
do. 18 Rotterdam: Pastoor Poolse parochie Rotterdam

ma. 5 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
di.

6 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

wo.

7 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

do.

8 Deelname aan Haagse bedevaart naar Kevelaer (t/m za. 10 augustus)

za. 10 Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering
zo. 11 Rotterdam, kerk Pax Christi: Eucharistieviering

Rotterdam: Jesus Youth beweging
vr.

Overschie, kerk H. Petrus’ banden: Eucharistieviering

19 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistie

Rotterdam, Surinaamse parochie Z. Petrus Donders: Eucharistieviering

Rotterdam: Directeur KRO-NCRV
za. 20 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Eucharistieviering
Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering

Breda: Permanente raad bisschoppenconferentie
wo. 14 Rotterdam: Pastoor parochie H. Nicolaas Zoetermeer
do. 15 Rotterdam, kerk Verrijzenis van de Heer: Eucharistieviering (hoogfeest

zo. 21 Rotterdam, kerk Verrezen Christus: Eucharistieviering

Maria ten hemelopneming)

Rotterdam, kerk H. Hildegardis: Eucharistieviering

Rotterdam: Pastoor parochie H. Johannes Paulus II

ma. 22 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistie
Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Parochiebestuur
di. 23 Doetinchem: Bezoek aan Willibrordkamp (parochie Den Haag Noord)
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2 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

Rotterdam, kerk H. Lambertus: Eucharistieviering
vr.

16 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Eucharistieviering
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za. 17 Zevenhoven, Lourdesgrot: Openluchtmis

vr.

zo. 18 Rotterdam, kerk Verrijzenis van de Heer: Eucharistieviering

Rotterdam: Ontmoeting bisschoppenconferentie met CDA

Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
ma. 19 Zomerreces (t/m zo. 25 augustus)

Rotterdam: Bisschoppenconferentie en KRO-NCRV
za. 14 Antwerpen: Eucharistie en voordracht ‘Eucharistie bron en hoogte-

wo. 28 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
Rotterdam: Bespreking voortgezette pastorale vorming

punt (Fons et Culmen), aanzet tot gebed en missie’
zo. 15 Rotterdam, kerk Pax Christi: Eucharistie bij 25e verjaardag kerkconsecratie

do. 29 Rotterdam: Planning jongerenpastoraat 2019-2020
Rotterdam: Diocesane Vastgoed Advies Commissie (VAC)

13 Den Haag: Deelname aan Prinsjesdagontbijt

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering
ma. 16 Rotterdam: Juridische commissie bisschoppenconferentie

vr. 30 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

Rotterdam: Diocesane Raad voor Economische Aangelegenheden (REA)

za. 31 Deelname Westlandse bedevaart in Kevelaer

Rotterdam: R.-K. Instelling HH. Laurentius en Ignatius
di. 17 Den Haag, Grote kerk: Prinsjesdagviering
wo. 18 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

September 2019

Utrecht: Dialooggesprek RKK-PKN
Rotterdam: Bestuur federatie Rotterdam Rechtermaasoever (RRM)

zo.

1 Rotterdam, kerk Verrijzenis van de Heer: Eucharistieviering
Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

do. 19 Rotterdam: Pastoraal team Studentenparochie
vr.

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige Eucharistieviering

Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

ma. 2 Utrecht, SRKK: Permanente raad bisschoppenconferentie

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Eucharistieviering

Delft, kerk H. Adelbert: Diocesane avond over parochiële geldwerving
di.

3 Rotterdam: Diocesane financiële adviescommissie (FAC)

wo.

4 Rotterdam: Bestuur Missione Cattolica

Rotterdam: Pastoor Goede Herderparochie
za. 21 Den Haag, kerk H. Antonius van Padua: Eucharistie en deelname aan

Kevelaer: Bedevaart Groene Hart

School of Faith
zo. 22 Rotterdam, kerk Pax Christi: Eucharistieviering

Rotterdam: Eucharistie en diner jubilerende diakens en pastoraal
werkers
do.

vr.

Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
ma. 23 Amersfoort: Moderamen raad van kerken

5 Rotterdam: Diocesaan beraad migrantenpastoraat
Rotterdam: Diocesane projectencommissie

Rotterdam: Bestuur Studentenparochie
di. 24 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Eucharistie ter opening studie-

Breda: Commissie altaarmissaal

jaar Vronesteyn

Overschie: Parochiebestuur H. Bernadette

6 Rijpwetering: Uitvaartmis emeritus-pastor Michel Jagerman

wo. 25 Rotterdam: Diocesane Caritasinstelling (DCI)

Rotterdam: Overleg secretaris-generaal bisschoppenconferentie
Rotterdam: Bisschoppelijk gedelegeerde R.-K. onderwijs
za.

7 Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Eucharistieviering
Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering

zo.

20 Rotterdam: Reisgebed en uitzwaaien pelgrims bus-bedevaart Lourdes

8 Roelofarendsveen, kerk H. Petrus’ banden: Eucharistieviering op tv
Rotterdam, Surinaamse parochie Z. Petrus Donders: Eucharistieviering

di. 10 Rome: Voordracht in cursus nieuwe bisschoppen
do. 12 Rotterdam: Bisschoppelijk gedelegeerde categoriaal pastoraat

Rotterdam: Agendacommissie Fondation Pour Les Autres
vr.

27 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
Den Haag: Statenontmoeting (Provincie)

za. 28 Maastricht, basiliek O.L. Vrouw Sterre der Zee: Eucharistie bij gelegenheid
van het 15-jarig jubileum van de blauwe zusters (SSVM) in Nederland
zo. 29 Rotterdam, kerk Verrijzenis van de Heer: Eucharistieviering
Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
ma. 30 Utrecht, SRKK: Permanente raad bisschoppenconferentie

Rotterdam: Broederschap Pius X
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zo. 27 Rotterdam, kerk Verrijzenis van de Heer: Eucharistieviering

Oktober 2019

Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
ma. 28 Amersfoort: Moderamen Raad van kerken

di.

1 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
Rotterdam: Gedelegeerde R.-K. Onderwijs

wo.

Rotterdam: Agendacommissie Priesterraad
di. 29 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

Rotterdam: Studentenpastoraat

Rotterdam: Pers en publiciteit

Voorburg, Vronesteyn: Dies Priester- en Diakenopleiding

Rotterdam: Vice-provinciaal paters H. Geest

2 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
Rotterdam: Gedelegeerde a.s. pastoraal werkers

do.

3 Santiago de Compostela: Plenaire bijeenkomst voorzitters bisschoppen-

di.

8 Vleuten: Bisschoppenconferentie

wo.

9 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

Rotterdam: Bestuur Surinaamse parochie Z. Petrus Donders
wo. 30 Rijswijk: Moderatorenoverleg

conferenties Europa (CCEE) (t/m ma. 7 oktober)

Rijswijk, Vicariaat Den Haag: Bijeenkomst over preventie seksueel misbruik

November 2019
vr.

Rotterdam, kathedrale parochie HH. Laurentius en Elisabeth: Parochiebestuur

Allerheiligen

do. 10 Rotterdam: Diocesane bezoekgroep emeriti en gepensioneerden

Rotterdam, Erasmus Universiteit: Inauguratie prof. dr. P. van Geest

Rotterdam: Parochiebestuur Poeldijk
vr.

11 Delft, vicariaat Rotterdam: Bijeenkomst over preventie seksueel misbruik

1 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

Rotterdam, kerk Verrijzenis van de Heer: Eucharistieviering Allerheiligen
za.

2 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

Rotterdam: Pastoraal team Duitssprekende gemeenschap Den Haag

Allerzielen

Rotterdam: Kernvrijwilligers eucharistische aanbidding kathedraal

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Eucharistieviering Allerzielen

za. 12 Den Haag, kerk H. Antonius van Padua (Boskant): Vormselviering
Rotterdam, parochie H. Bernadette: Bijeenkomst misdienaars

Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering
zo.

Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering

Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

zo. 13 Rotterdam, kerk H. Hildegardis: Eucharistieviering

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistievie-

Rotterdam, Surinaamse parochie Z. Petrus Donders: Eucharistieviering
Den Haag, kerk H. Paschalis Baylon: Tour of Faith

3 Rotterdam, kerk Pax Christi: Eucharistieviering

ring en inzegening parochiezaal
ma. 4 Utrecht, SRKK: Permanente Raad bisschoppenconferentie

di. 15 Rotterdam, parochie H. Bernadette: Parochiebestuur

Utrecht, SRKK: Bisschoppelijke Commissie Communicatie & Media

wo. 16 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

(BCCM)

Rotterdam: Diocesane projectencommissie

Voorburg, priester- en diakenopleiding Vronesteyn: Eucharistie landelijke

do. 17 Weert: Vergadering Fondation Pour Les Autres (t/m za. 19 oktober)

roepingenweek

za. 19 Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering
zo. 20 Nieuwerkerk a.d. IJssel, kerk H. Joseph: Oogstdankviering (eucharistie)

Hoogmade: Bijeenkomst naar aanleiding van afbranden parochiekerk
di.

5 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

Schiedam, basiliek St. Liduina - O.L.Vrouw van de Rozenkrans: Mariaconcert

Rotterdam: Bisschoppelijk gedelegeerde R.-K. onderwijs

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

Rotterdam: Pastoraal team parochies Rotterdam Rechtermaasoever

ma. 21 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

wo.

6 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

wo. 23 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

do.

7 Rotterdam: Secretaris-generaal bisschoppenconferentie

do. 24 Rome: Deelname aan bedevaart R.-K. Studentenparochie (t/m za. 26

Den Haag, ambassade Griekenland: Ontmoeting met patriarch Bartholomeos

oktober)
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vr.

8 Den Bosch: Vergadering Katholieke Vereniging Oecumene (KVO) en

zo. 24 Hillegom, parochie H. Willibrordus: Vormselviering

jubileum drs. G. van Dartel

Voorburg, Vronesteyn: Bijeenkomst met recent gewijde priesters van het

Rotterdam, Grieks-Orthodoxe kathedraal H. Nicolaas: Viering 50 jaar aartsbisdom in de Benelux
za.

bisdom over ‘gehoorzaamheid’
ma. 25 Amersfoort: Moderamen Raad van kerken

9 Rijswijk, parochiefederatie Vlietstreek: Bijeenkomst over diaconie ‘netwerk

Voorburg, Vronesteyn: Randstadavond met a.s. priesters, diakens en

van liefde’
zo. 10 Rhoon, kerk H. Willibrordus: Eucharistieviering bij gelegenheid van

pastoraal werkers over ‘roeping en levensstaat’
di. 26 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

125-jarig jubileum kerkgebouw
Rotterdam, R.-K. Begraafplaats H. Laurentius: Tour of Faith in het kader

Rotterdam, parochie H. Bernadette: Parochiebestuur
wo. 27 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

van Allerzielenmaand november

Rotterdam: Gesprek met adviescommissie pastoraal werkers in oplei-

ma. 11 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

ding (ACPW)

di. 12 Vleuten: Bisschoppenconferentie

do. 28 Rotterdam: Voorbereiding programma nieuw diocesaan themajaar

wo. 13 Huis ter heide, Dijnselburg: Plenaire vergadering Raad van kerken

vr.

do. 14 Rotterdam: Vicaris migrantenparochies

Groningen, remonstrantse kerk: Presentatie boek over R.-K. jongens- en

Rotterdam: Nationaal Christelijk forum
Rotterdam: Orgelcommissie

29 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
meisjescongregatie

za. 30 Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering

Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Catechese doopleerlingen over het gebed
vr.

December 2019

15 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

za. 16 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistie met diakenwijding

zo.

Naaldwijk, kerk H. Adrianus: Vormselviering

Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

zo. 17 Hoogvliet, parochie HH. Nicolaas Pieck c.s.: Vormselviering

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

Rotterdam: Bijeenkomst met leiders zomerkampen op de Werelddag

ma. 2 Utrecht, SRKK: Permanente raad bisschoppenconferentie

van de Armen

di.

ma. 18 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
Rotterdam: Diocesane financiële commissie

Rotterdam: federatie RRM, vergadering pastoraal team
Rotterdam: Diocesane raad voor economische aangelegenheden

Rotterdam: Priesterraad
Rotterdam, Parochiebestuur HH. Laurentius en Elisabeth

Rotterdam, parochie H. Johannes: Parochiebestuur
wo.

wo. 20 Brielle, bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum: Uitvaartmis mevrouw

Rotterdam: Katholieke vereniging voor oecumene (KVO)
vr.

vr. 22 Langeraar, kerk H. Adrianus: Vormselviering

6 Rotterdam: Secretaris-generaal bisschoppenconferentie
Den Haag, kerk H. Martha: Eucharistie en ontmoeting met Catholic

za. 23 Rotterdam, kerk H. Albertus en O.L.V Rozenkrans: Eucharistieviering
Leiden, kerk H. Lodewijk: Eucharistieviering bij zilveren jubileum dia-

4 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
Rotterdam: Projectencommissie

H. Kester
do. 21 Rotterdam, R.-K. studentenparochie H. Catharina van Alexandrië: Parochiebestuur

3 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
Rotterdam: Bisschoppelijk gedelegeerde R.-K. onderwijs

di. 19 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
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1 Rotterdam, kerk Verrijzenis van de Heer: Eucharistieviering

Woman Association
za.

7 Haastrecht, klooster passionisten: Alpha-cursus parochie Gouda (bijeen-

ken G. Clavel

komst over de Heilige Geest)

Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering

Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering
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zo.

8 Rotterdam, kerk Pax Christi: Eucharistieviering

di. 24 Naaldwijk, kerk H. Adrianus: Kerstnachtmis

Rotterdam, kerk H. Hildegardis: Eucharistieviering
Den Haag, kerk H. Antonius van Padua: Tour of Faith (voorbereiding op

Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Kerstnachtmis
wo. 25 De Lier, kerk HH. Martelaren van Gorcum: Dagmis van Kerstmis

Kerstmis)

Rotterdam, parochie H. Petrus Donders: Dagmis van Kerstmis

ma. 9 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering

Leiderdorp, basisschool De Schakel: Aanbieden en inzegenen kerstgroep

do. 26 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

Rotterdam, Eendrachtskapel: Bestuur R.-K. Instelling HH. Laurentius en

vr.

Ignatius

za. 28 Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering

di. 10 Vleuten: Bisschoppenconferentie
wo. 11 Zeist, Dijnselburg: Plenaire vergadering Raad van kerken

27 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering

zo. 29 Rotterdam, kerk Verrijzenis van de Heer: Eucharistieviering
Rotterdam Overschie, kerk H. Petrus’ banden: Eucharistieviering

Rotterdam, kerk Pax Christi: Locatieraad/beheergroep
do. 12 Rotterdam: Diocesaan migrantenberaad
vr.

13 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
Leidschendam, basisschool Emmaus: Aanbieden en inzegenen kerstgroep

za. 14 Huisbezoeken priesters
Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering
zo. 15 Rotterdam, kerk Pax Christi: Eucharistieviering
Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
Rotterdam, kerk HH. Laurentius en Ignatius: Engelstalige eucharistieviering
ma. 16 Brielle, Bedevaartskerk: Bisschoppelijke Brielse Commissie
Voorburg, Priester- en diakenopleiding Vronesteyn: Adventsviering (eucharistieviering en gezamenlijke maaltijd)
di. 17 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
Rotterdam: Regionaal overste broeders van Sint Jan (CSJ)
Rotterdam: Ambassadeur Armenië
wo. 18 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
do. 19 Rotterdam: Bisschoppelijk gedelegeerde categoriaal pastoraat
Rotterdam, bisdomkantoor: Kerstbijeenkomst
Rotterdam: Overleg diocesaan jongerenpastoraat
vr.

20 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
Rotterdam: Afvaardiging Dr. Ariënsstichting Den Haag
Rotterdam, R.-K. Begraafplaats H. Laurentius: Kerstlichtjesavond

za. 21 Rotterdam, kerk H. Albertus/O.L.Vrouw van de Rozenkrans: Eucharistieviering
Rotterdam, kerk H. Liduina: Eucharistieviering
zo. 22 Den Haag, kerk H. Pastoor van Ars: Eucharistieviering bij gelegenheid van
50-jarig bestaan
ma. 23 Rotterdam, kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth: Eucharistieviering
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