
 

Nieuwsbrief Pastoraat, nr. 4, december 2017 

 

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

kunt de nieuwsbrief naar believen doorsturen aan andere geïnteresseerden.  

 

Redactie 

Hein Steneker en Bep Willers-van Oostwaard 

 

Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen, maar bent nog geen abonnee, geef dan uw e-mailadres door. Op dit 

adres kunt u ook met bijdragen aan en reacties op deze nieuwsbrief terecht.  

 

Aan- en afmelden  

E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 

 

 

 

----- 

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

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

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

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

 

----- 

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

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

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

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

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

eerlijk en opbouwend - en met een flinke scheut humor. 

 

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

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

 

----- 

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

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

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

 

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

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

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

 

mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/nieuwsbrief#nieuwsbrief
https://www.bisdomrotterdam.nl/documenten-overzicht/nieuwsbrieven


----- 

Maria Lichtmis 
Op de website www.gezinspastoraal.be staan suggesties voor het vieren van het 

feest Maria Lichtmis in de geloofsgemeenschap. Onder andere 

achtergrondinformatie, suggesties voor een viering, gebeden, Bijbelverhaal, 

kaarsenwijding en kleurplaten.  

 

----- 

Pastor-op-Bezoek 
Al geruime tijd gaat het pastoraal team van de parochie Sint Jan de Doper (Gouda 

en omstreken) bij parochianen op huisbezoek. Het PoB is bedoeld voor een kort 

pastoraal gesprek van een half uur bij mensen thuis. Ieder teamlid zal iedere 

maand op een donderdagmiddag drie parochianen bezoeken. Mensen die bezoek willen kunnen zichzelf 

aanmelden voor dit bezoek. Bijvoorbeeld omdat zij mantelzorger zijn, niet meer naar de kerk kunnen komen, 

werkloos zijn, weduwe/weduwnaar zijn, pas in de parochie wonen of willen kennismaken met een pastor.  

 

----- 

Dag voor leden van pastoraatgroepen 
De jaarlijkse bijeenkomst voor leden van pastoraatsgroepen staat gepland op zaterdag 17 maart 2018. Het 

thema voor deze dag is: Het gebed. De aanwezigen gaan met elkaar in gesprek rond gebed en de betekenis 

hiervan in je eigen leven. Als locatie is gekozen voor de Sint Adelbertkerk in Delft.   

De uitnodigingen worden binnenkort verstuurd. 

 

 

----- 

Agenda 
 

Zondag 10 december 

Dag van de Rechten van de mens 

 

Zondag 10 december  

Wereldlichtjesdag 

Ter nagedachtenis aan, op welke wijze dan ook, overleden kinderen. 

http://www.gezinspastoraal.be/page/lichtmis/

