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Jaar van de Roepingen krijgt extra 
aandacht in de Paastijd
In het themajaar van de roepingen staan we stil bij onze 
Kerk als gemeenschap van geroepenen. Het woord 
‘roeping’ staat in het meervoud. Dat is niet zonder reden. 

In de bijbel lezen we dat God verschillende mensen roept 
en uitnodigt. Abraham hoort Gods roepstem en gaat in 
vertrouwen op weg (Genesis 12). De jonge Samuel zegt: 
‘spreek, uw dienaar luistert’ (1 Samuel 3). Maria beant-
woordt haar roeping met de woorden: ‘mij geschiede naar 
uw woord’ (Lucas 1, 38). In psalm 40 wordt gezongen: ‘hier 
ben ik, uw wil te doen in mijn vreugde’.

God roept niet alleen in het verleden maar ook nu. Niet 
zozeer met luide stem, maar eerder in ons hart en ons 
geweten, op basis van onze talenten en gaven, in bepaalde 
omstandigheden, bij monde van concrete mensen. De 
roepstem van de ene Heer en een veelheid aan roepingen. 
De apostel Paulus beschrijft de Kerk, gemeenschap van 
geroepenen, als een lichaam met verschillende ledematen, 
die elkaar van dienst zijn en die elkaar aanvullen (1 Kor. 12, 
12-31/ Rom. 12, 4-5). 

In de Paaswake hernieuwen we het geloof van ons doopsel: 
ik geloof. Op Roepingenzondag (4e zondag van Pasen) 
bidden we om nieuwe roepingen tot het priesterschap 
en het diaconaat. Wanneer het Pinksteren wordt (einde 
Paastijd) vertrouwen we op Gods Geest die ons inspireert 

en kracht geeft, om met de gaven die wij van de Heer 
gekregen hebben mee te doen aan de opbouw van de Kerk 
en aan de verspreiding van het evangelie in ons dagelijks 
leven.

Zo krijgt het Jaar van de Roepingen in de Paastijd alle aan-
dacht en ieder van ons een nieuwe kans om te zeggen: hier 
ben ik.

+ JOHANNES VAN DEN HENDE

BISSCHOP VAN ROTTERDAM

UITNODIGINGEN

Opening Bedevaartseizoen te Brielle
Op 11 mei vindt de opening plaats van het 
Bedevaartseizoen in de HH. Martelaren van 
Gorcum, De Rik 5 te Brielle. De eucharistievie-
ring vindt plaats om 11.00 uur. Bij deze opening 
zal de reliekschrijn worden teruggeplaatst na 
een restauratie in de afgelopen maanden.

Nationale Bedevaart
De Nationale Bedevaart heeft als thema 
‘Geroepen!’ en vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 
juli. Ook dan begint de eucharistieviering om 
11.00 uur. Voorafgaand is er vanaf 10.00 – 10.45 
uur biechtgelegenheid alsook na de viering. 
’s Middags is er Rozenkransgebed, Kruisweg en 
Vesper met pelgrimszegen. Voor deelname aan 
de Nationale Bedevaart wordt weer een bus ter 
beschikking gesteld. U kunt zich hiervoor aanmel-
den via het bisdom Rotterdam: 010 – 281 51 71.

Chrismamis met ‘Inspiratiekaarten voor jong en 
oud: ID van een christen’
Op woensdag 17 april vindt de jaarlijkse Chrismamis plaats in de 
HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan 
305 te Rotterdam. De eucharistieviering begint om 19.30 uur.

In de Chrismamis zegent de bisschop de olie voor de geloofsleer-
lingen, de olie voor de zieken en wijdt hij het heilig Chrisma. 
Voorafgaand is er van 18.30 tot 19.15 uur gelegenheid tot ontvan-
gen van het Sacrament van Boete en Verzoening.

In de Chrismamis dragen parochianen namens de verschillende 
parochies/federaties bij de offerande enkele van de ingezamelde 
voedselpakketten aan.

Nieuw bij deze Chrismamis is, dat er ‘inspiratiekaarten’ worden uitge-
deeld. Met deze inspiratiekaarten willen we jongeren en anderen 
aanmoedigen om stil te staan bij de betekenis van hun doop, vormsel 
en eerste communie en hun deelname aan de zending van de Kerk in 
de wereld. Ook zullen we deze ‘inspiratiekaarten’ breed verspreiden 
in de parochies in het bisdom, om te gebruiken in de Paaswake (her-
nieuwing doopbelofte). 

U bent van harte welkom om bij de Chrismamis aanwezig te zijn.
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23e Editie van de 
Vuurdoop
Op zaterdag 8 juni 2019 vindt 
voor de 23e keer de vormelingen-
manifestatie De Vuurdoop plaats 
in de HH. Laurentius en 
Elisabethkathedraal te Rotterdam. 
Het is een dag vol spanning en 
spektakel waarop het verhaal van 
Pinksteren centraal staat. Na de 
opening met zang en gebed is er 
een doorlopend programma met 
telkens wisselende workshops: 
‘De Bijbel leeft!’ door Theater In 
Feite, een ontmoeting met 
mensen die zich inzetten voor een 
ander en een rondgang door de 
gewelven of beklimming van de 
toren met een prachtig uitzicht 
over Rotterdam. De begeleiders 
van de vormelingen ontmoeten de 
bisschop of een van de vicarissen 
voor een geloofsgesprek. 

Dit jaar zal het thema Jaar van de 
Roepingen met name aan de orde 
komen in het programma-onder-
deel De Ontmoeting en bij het 
geloofsgesprek met de 
begeleiders.

Samen gaan we er voor de vorme-
lingen een inspirerende en 
onvergetelijke dag van maken.

Inmiddels zijn fl yers, posters en 
aanmeldingsformulieren toege-
stuurd naar de parochies en naar 
de contactpersonen Vuurdoop. 

Nadere informatie: Monique 
Meeussen, coördinator Vuurdoop, 
m.meeussen@bisdomrotterdam.nl

Graag uw aandacht voor de 
bijgevoegde ansichtkaart!
Graag uw aandacht voor de 
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GEKNIPT
Schoolspullen voor kinderen in Brazilië
Jongerengroep “The Spirits” van de parochie 
Heilige Willibrordus in de Bollenstreek laat in het 
parochieblad weten dat zij 24 uur vasten voor het 
goede doel. Met hun vasten brengen zij het goede 
doel in Brazilië onder de aandacht van hun mede-
parochianen. ‘We zijn op zoek naar schoolspullen 
zoals pennen, potloden, linialen en schriften voor 
kinderen in Brazilië, zodat zij net als wij goed 
kunnen leren.’ De spullen zijn ingezameld op ver-
schillende locaties in Hillegom, waaronder een 
lokale supermarkt en de St. Jozef en Martinuskerk.

Barmhartigheidskapel in Leiden
In de H. Lodewijkkerk is rechts voorin de oude doop-
kapel. Deze kapel wordt opgeknapt en omgevormd 
tot Barmhartigheidskapel. In het blad van de HH. 
Petrus en Paulusparochie meldt men: ‘Er komt een 

beeld te staan van de vijfde kruiswegstatie. Simon 
van Cyrene helpt hier mee het kruis te dragen. De 
maker van het beeld is Frans Fritschy, overleden in 
2010. Het beeld is indrukwekkend vanwege de uitge-
drukte verbondenheid tussen Jezus en Simon. De 
veldwerker Simon werd gedwongen Jezus te helpen 
het kruis te dragen, maar het beeld is zo gemaakt 
dat het toont alsof Jezus het kruis van Simon draagt.’ 
Zo is het een beeltenis van de barmhartigheid: de 
Heer draagt ieders kruis mee als we dicht bij Hem 
blijven. De kapel met beeld wil een hulp zijn wanneer 
kruizen voor de mens te zwaar lijken te worden.

Viering van Witte Donderdag bij The Passion
Op Witte Donderdag 18 april zal ‘The Passion 
Dordrecht’ plaatsvinden. Bekende Nederlandse 
artiesten zullen met Nederlandstalige popsongs het 
lijden, sterven en verrijzen van Jezus vertolken. 

Om 18.00 uur is Mgr. J.H.J. van den Hende hoofd-
celebrant in de eucharistieviering in de H. Antoniuskerk, 
Burgemeester De Raadtsingel 45 te Dordrecht.

Preventie van seksueel 
misbruik is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid
Op zaterdag 16 maart was Mgr. Van den Hende te gast op de Priester- en Diakenopleiding 
Bovendonk. Hij sprak met de studenten over de kerktop over seksueel misbruik van 
minderjarigen. Deze werd in februari in Rome gehouden (21-24 februari 2019). Er zijn 3 
priesterstudenten en 2 diakenstudenten van het bisdom Rotterdam die hun opleiding en 
vorming ontvangen aan het seminarie Bovendonk te Hoeven. Zij studeren daar samen met 
priester- en diakenstudenten van andere bisdommen.

Bisschop Van den Hende besprak met de studenten het onderzoek van de heer Deetman (2011) 
over seksueel misbruik van minderjarigen en het onafhankelijke Meldpunt Seksueel Misbruik 
RKK dat in het verlengde van de aanbevelingen van Deetman werd ingericht. Dit Meldpunt 
bracht in december 2017 zijn Eindverslag uit. Daarin rapporteert het uitvoerig over de wijze 
waarop in de periode 2011-2018 werd gewerkt aan erkenning, genoegdoening en hulpverlening.

Ook zette de bisschop voor de studenten de pijlers van de preventie-aanpak uiteen. Dit zijn 
de Gedragscode Pastoraat, de VOG voor pastorale beroepskrachten en die ook geldt voor 
bepaalde vrijwilligers in de parochies, de antecendentenverklaring en het nieuwe Meldpunt 
Grensoverschrijdend Gedrag. Bij actuele klachten van misbruik van minderjarigen wordt het OM 
meteen op de hoogte gesteld.

‘Zet schaamte om in een grote alertheid voor de preventie die is afgesproken in ons land.’

De bisschop drukte de studenten op het hart om zich tijdens de studie goed op de hoogte te 
stellen van het onderwerp en de regelingen ter zake misbruik en de preventie ervan, ter wille van 
een veilige Kerk, en zich te blijven informeren over het onderwerp door met name de berichtge-
ving op de website van de bisschoppenconferentie rkkerk.nl te volgen en nieuwsberichten op de 
bisdomwebsites.

Zie ook de video waar de bisschop meer toelichting geeft op www.bisdomrotterdam.nl

DAPHNE VAN ROOSENDAAL

Brief van Mgr. Van den 
Hende aan het begin van 
het Jaar van de Roepingen
In het weekend van 12 en 13 
januari werd in de parochies in het 
bisdom een brief van Mgr. Van den 
Hende verspreid en voorgelezen 
over het Jaar van de Roepingen. 
Dit nieuwe diocesane themajaar 
startte op het 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 reali-
teit van de wereld van vandaag”, schrijft Mgr. Van den 
Hende. De bisschop nodigt alle gelovigen in het 
bisdom uit om in 2019 aandacht te hebben voor het 
Jaar van de Roepingen “om bisdombreed stil te staan 
bij de roeping die we van de Heer ontvangen hebben, 
als gemeenschap en persoonlijk.”

“We zijn geroepen om de blijde boodschap te versprei-
den: de liefde van Christus uit te dragen in woord en 
daad”, aldus de bisschop. “In en vanuit de Kerk heeft 
ieder van ons een missionaire taak.”

De korte brief vraagt om het geloof te bewaren en de 
rijkdom van Jezus’ blijde boodschap moedig door te 
geven aan andere mensen en aan nieuwe generaties. 
“Regelmatig is in de Nederlandse media aandacht 
voor onze Katholieke Kerk. Meerdere keren klinkt dan 
de vraag: waarom loopt het aantal katholieken zo 
terug, waarom gaan er minder mensen naar de kerk 
op zondag? Deze vraag laat mij en ook u niet zomaar 
los. Maar in 2019 zou ik de vraag willen omdraaien. 
Als uw bisschop zou ik op een meer positieve manier 
twee vragen aan u willen stellen: (1) waarom gaat u/
ga jij wél naar de kerk op zondag? en (2) waarom is 
het de moeite waard en belangrijk om naar de kerk te 
blijven gaan?”

“De eerste vraag doet een beroep op onze eigen 
geloofsbeleving: waarom gaan we eigenlijk? De tweede 
vraag roept ons op tot getuigenis: namelijk durven we 
aan anderen uit te leggen en kunnen we aan anderen 
laten zien dat het de moeite waard is om te geloven in 
God en ons in de kerk door de Heer te laten voeden?” 
aldus de bisschop.

“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.”

Lees de brief van Mgr. Van den Hende: 
zie www.bisdomrotterdam.nl

‘Preventie is een belangrijke 
opdracht. Niet alleen nu de drie-
daagse bijeenkomst over misbruik 
van minderjarigen achter de rug 
is,’ benadrukt de bisschop die bij 
deze bijeenkomst in Rome aanwe-
zig was. ‘Er zijn steeds wisselingen 
van de wacht in parochies en 
instellingen. En er zijn steeds 
andere mensen die betrokken zijn 
op de Kerk. Maar laten we dan 
zorgen, dat die pijlers van de pre-
ventie steeds worden nageleefd. 
En dat schaamte en de zwaarte 
van het onderwerp ons niet ver-
lammen, maar we met toewijding 
het goede doen ten gunste van de 
preventie.’
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In de Veertigdagentijd gaan we 
op weg naar Pasen. Het 
Paasfeest toont ons in volle 
luister de kern van ons christelijk 
geloof: de dood is verslagen, de 
zonde en het kwaad gebroken, 
het licht overwint: de Heer is 
opgestaan. Nieuw leven. Het is 
dat leven waartoe wij geroepen 
zijn in het Doopsel. Als gedoop-
ten zijn we, zoals Paulus zegt, 
met Christus begraven om op die 
manier met Hem te verrijzen 
(Rom. 6). Nieuw leven wordt ons 
geschonken. Zoals God op aarde 
zichtbaar werd in Jezus Christus, 
zo zijn ook wij geroepen om God 
zichtbaar te maken in de wereld. 
Dat betekent dat we geroepen 
zijn om vanuit onze verbonden-
heid met de opgestane Heer de 
wereld het Evangelie te verkondi-
gen van Pasen; zij die onderdrukt 
worden stem geven, zij die ter-
neergeslagen zijn oprichten, zij 
die in het duister leven naar het 
licht verwijzen. Dát is Pasen. 

Deze Veertigdagentijd is een tijd 
voor een grote reset: we worden 
uitgedaagd ons klein te maken 
en de ander hoger te achten 
(Fil. 2,3) om zo steeds meer 
mens te worden naar Gods hart 
en het Paasfeest te leven! 

DIAKEN IWAN OSSEWEIJER 

COLUMN: Grote 
reset op weg 
naar Pasen

Bisschop: ‘Het is belangrijk om in oecumenisch verband te 
spreken over de roeping tot heiligheid’
Op maandag 18 maart was Mgr. Van den Hende in 
Leiden te gast bij het vicariaat De Merenwijk, een 
katholieke gemeenschap die intensief samenwerkt met 
de protestantse gemeenschap in Leiden en gebruik 
maakt van hetzelfde kerkgebouw. 

De bisschop sprak over de ‘Gezamenlijke verklaring 
over de rechtvaardigingsleer’ (1999) en de exhortatie 
van paus Franciscus ‘Gaudete et exsultate’ (2018). 
Het document over de rechtvaardiging dateert uit 1999 
en is nog volop actueel, legde de bisschop uit, omdat 
de verklaring, nadat deze in 1999 werd opgesteld en 
ondertekend door de Lutherse Wereld Federatie en de 
R.-K. Kerk, ook is onderschreven door de Methodisten 
in 2006 en door de Gereformeerde Kerken en de 
Anglicaanse gemeenschap in 2017.

Paus Franciscus citeert aan het begin van zijn exhorta-
tie verschillende bijbelteksten, zoals “Weest heilig, 
omdat Ik heilig ben” (Leviticus 11, 44 / 1 Petrus 1, 
16). Mgr. Van den Hende: “Het is een bijbels gegeven 
dat God ons roept tot heiligheid en volmaaktheid en 
om op zijn weg te volharden. […] De paus laat zien wat 
Jezus ons leert. Op de eerste plaats noemt de paus 
de zaligsprekingen (Matteüs 5 en Lucas 6). De tweede 
belangrijke lering die de Heer ons geeft, en waar de 
paus aandacht voor vraagt, zijn de werken van barm-
hartigheid (Matteüs 25, 31-46 ). Die zijn de grote 
gedragsregel voor de christen die wil groeien in heilig-
heid. De paus benadrukt dat er geen tegenstelling is in 
wat we voor God doen en wat we voor elkaar doen. De 
eredienst aan God hoort verbonden te zijn met de 
dienst aan de naaste.

“De genade van God en het antwoord van goede werken 
dat wij geven horen bij elkaar in ons christelijk leven”, 
aldus de bisschop. “En dat is niet los te maken van de 
roeping die we hebben gekregen om heilig te worden. 

Katholieken denken mogelijk aan de gipsen beelden in 
de kerkgebouwen als het over heiligen gaat. Natuurlijk, 
maar ook dat waren mensen van vlees en bloed die de 
genade van God hebben ontvangen en die zich met hun 
talenten hebben ingezet. Zoals wij, mensen van vlees 
en bloed worden uitgedaagd om met zijn genade het 
goede op te bouwen voor het rijk van God.” […] 
“Heiligheid is een roeping en krijgt heel concreet een 
uitdrukking in de werken van barmhartigheid, het doorle-
ven van de zaligsprekingen en het steeds opnieuw de 
dienst aan God te verbinden met de dienst aan de 
naaste. Het is belangrijk om daar in oecumenisch 
verband over in gesprek te zijn. We zijn als R.-K. Kerk en 
PKN pas aan onze nieuwe dialoog begonnen. God roept 
ons. En op die weg moeten we ons niet schamen dat 
we God nodig hebben en elkaar nodig hebben. En dat 
we nog veel mogen groeien.”

De tekst van paus Franciscus ‘Gaudete et exsultate’ is 
internationaal en ook in Nederland goed ontvangen. 
Ook op deze avond. 

Zie ook www.rotterdam.nl

Kom naar de Liduinaprocessie 
op zondag 26 mei
In Schiedam wordt op zondag 26 mei voor de 
vijfde keer de Liduinaprocessie gelopen. Na de 
plechtige rondgang, bij het 25-jarig jubileum 
van de Singelkerk als basiliek, werd al gauw het 
plan opgevat om de Liduinaprocessie en het 
Liduinafeest jaarlijks te houden op de zondag 
voor Hemelvaartsdag. De Liduinaprocessie is dus 
inmiddels wel traditie geworden.

Het valt op dat de processie positieve reacties 
oproept bij mensen langs de route. ‘Goed dat jullie 
dit doen’, zeggen mensen die niet regelmatig meer 

in een kerk komen, maar toch iets herkennen van 
het geloof dat zij hebben meegekregen. Mensen 
gaan langs de route staan, en soms sluiten ze aan in 
de stoet. 

Om 10.30 uur begint het Liduinafeest met een 
eucharistieviering in de basiliek. Aansluitend is er 
koffi e/thee (en gelegenheid een zelf meegebrachte 
lunch te gebruiken) in De Wilgenburg.

’s Middags zal de processie door de straten van 
Schiedam trekken met de relieken van Sint-Liduina. 
De processie begint om 13.30 uur met een kort 

gebedsmoment in de basiliek. Aan het begin van de 
route wordt een oecumenische gebedsdienst gehou-
den in de Grote of St.-Janskerk. Nieuw dit jaar is dat 
de stoet binnen zal gaan in Huis te Poort (de oud-ka-
tholieke kerk aan de Dam).

De processie wordt in de basiliek afgesloten met een 
korte vesperdienst met de broederschap van Sint-
Liduina (om circa 15.45 uur). Daarna hoeft niemand 
meteen naar huis, want in De Wilgenburg staat voor 
elke deelnemer soep en een broodje klaar.
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“Luisteren” in Schiedam
‘Al vanaf begin jaren ’90 ontmoe-
ten de priesterstudenten van de 
verschillende seminaries en convic-
ten elkaar’, vertelde rector Walter 
Broeders van Vronesteyn. ‘Je bent 
allemaal op weg naar hetzelfde doel. 
Het is goed om samen te komen 
en met elkaar te delen wat je bezig 
houdt en wat eigen is aan jouw bis-
dom. We zijn één Kerk en mogen 
samen optrekken.’ Dit jaar kwamen 
de priesterstudenten op zaterdag 23 
februari in Schiedam samen.

‘We hebben gekozen voor Schiedam, 
omdat dat de stad is van Liduina. Zij 
is in heel Nederland bekend en wordt 
in de mooie basiliek van Schiedam 
vereerd om haar trouw, lijden en 
geloof in de eucharistie. Tijdens 
het middagprogramma kregen de 
studenten een rondleiding door de 
stad langs de belangrijke plekken van 
Liduina’s leven.’

De ontmoetingsdag begon met een 
eucharistieviering waarin Mgr. Van 
Luyn celebreerde. Mgr. Van den 
Hende kon niet deelnemen aan het 
programma vanwege andere verplich-
tingen. Het evangelie ging over de 

gedaanteverandering van Jezus op de 
berg, waarbij Gods stem uit een wolk 
klinkt en de leerlingen oproept om 
naar Jezus te luisteren.

‘Luisteren veronderstelt een echte 
relatie tot de persoon die tot ons 
spreekt’, sprak Mgr. Van Luyn tijdens 
de homilie. ‘Luisteren is niet opper-
vlakkig aanhoren wat er gezegd wordt 
en weer overgaan tot de orde van de 
dag. Luisteren is gehoor schenken. 
Het is je verplaatsen in de andere 
persoon, bereid om gehoor te geven 
en om te gehoorzamen. […] Het 
Woord onthouden en onderhouden, 
van binnen uit, met het hart, met heel 
de persoon, met de eigen gevoelens, 
herinneringen, afwegingen, keuzes, 
verbondenheid en relatie.’

Rector Walter Broeders: ‘Luisteren 
stond centraal. We hebben tijdens de 
Ontmoeting mogen luisteren naar het 
woord van de Heer, naar de verhalen 
van Liduina van Schiedam en naar 
elkaars verhalen’, zegt rector Walter 
Broeders die spreekt van een goede 
bijeenkomst.

DAPHNE VAN ROOSENDAAL

NIEUWS VAN VRONESTEYN

Dankbaar zijn begint met het beseffen dat iets je gegeven wordt. Dat begint al 
met het leven zelf. Een gift van God. Ook werd het mij gegeven om op te groeien 
in een katholiek gezin, en deel uit te maken van katholieke families. Dankbaar 
dat mijn ouders antwoord gaven op de roep van de Heer om mij katholiek te 
dopen. Mijn dankbaarheid uitend door ook te getuigen.

Dankbaar ook dat ik, na een periode in mijn jeugd waarin ik twijfelde of ik geroe-
pen werd om priester te worden en besloot om toch economie te gaan studeren, 
Loes, mijn eerste liefde, ontmoette en dat wij mochten ervaren samen geroepen 
te zijn tot het huwelijk. Dankbaar dat ons huwelijk gezegend werd met Gods gave 
van twee fantastische dochters. 

Verdriet toen Loes ruim 4 jaar terug overleed. En dankbaar, voor het geschenk 
bijna 31 jaar samen te hebben mogen zijn.

Dankbaar ben ik dat ik nu, gevormd door wat ik heb mogen ontvangen van Gods 
liefde en de liefde van Loes, opnieuw geroepen ben. Dankbaar voor de mogelijk-
heid om mijn roeping tot het priesterschap stapsgewijs te 
mogen onderzoeken. Ik volg de studie op Bovendonk 
en leef inmiddels gedeeltelijk op Vronesteyn. Het lijkt 
een beetje als die fase van verliefdheid die groeit 
naar liefde en dan het verlangen om samen verbon-
den defi nitief ja te zeggen. Een weg waar je de tijd 
voor neemt. Zoals de ander steeds meer centraal 
onderdeel van je leven wordt, komt Christus steeds 
meer centraal te staan in mijn leven. Dat het gaat 
om wat Hij vraagt en wil. Dankbaar dat mijn kinderen 
mij bemoedigen op deze weg. 

Roeping hebben we allen. Laat ons de Heer 
dankbaar zijn.

AD VAN LUYN JR.

Roeping … dankbaarheid

Meer weten over roepingen? 
Neem contact op met rector Walter Broeders. T: 0703873804 

M: 0627140117 E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl

heid om mijn roeping tot het priesterschap stapsgewijs te 
mogen onderzoeken. Ik volg de studie op Bovendonk 
en leef inmiddels gedeeltelijk op Vronesteyn. Het lijkt 
een beetje als die fase van verliefdheid die groeit 
naar liefde en dan het verlangen om samen verbon-
den defi nitief ja te zeggen. Een weg waar je de tijd 
voor neemt. Zoals de ander steeds meer centraal 
onderdeel van je leven wordt, komt Christus steeds 
meer centraal te staan in mijn leven. Dat het gaat 
om wat Hij vraagt en wil. Dankbaar dat mijn kinderen 

Kerktoetredersdag: Geroepen om Christus’ liefde uit te dragen
Ieder in het bisdom Rotterdam die afgelopen jaar is 
toegetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk, wordt 
door bisschop Van den Hende uitgenodigd op een 
speciale ontmoetingsdag. Die wordt op zaterdag 22 
juni gehouden in de basiliek St.-Liduina en O.L.Vrouw-
Rozenkrans in Schiedam. 

Dit jaar is in het bisdom het “Jaar van de 
Roepingen”. Bisschop Van den Hende: ‘We zijn 
geroepen om de blijde boodschap te verspreiden: de 
liefde van Christus uitdragen in woord en daad. Maar 
dan moeten we eerst zelf voldoende doordrongen zijn 
van het evangelie. Pas dan kunnen we ons als 

gelovigen door de Heer laten zenden in de wereld, 
als Kerk in woord en daad Christus’ liefde meer hoor-
baar en zichtbaar maken, voor alle mensen van 
goede wil in de wereld van nu.’ 

De aanwezigen ontmoeten niet alleen de bisschop, 
maar ook andere gelovigen, waaronder recente 
kerktoetreders uit andere delen van ons bisdom. 
Het programma bestaat uit een eucharistieviering, 
met bisschop Van den Hende. Tijdens de lunch – 
aangeboden door het bisdom – is daarna de 
gelegenheid tot het uitwisselen van persoonlijke 
ervaringen. Voorafgaand aan de eucharistieviering, 

die om 11.00 uur begint is er vanaf 10.00 – 10.30 
uur gelegenheid tot het ontvangen van het 
Sacrament van Boete en Verzoening. 

De dag is bedoeld voor hen die in 2018 en 2019 tot 
de Rooms-Katholieke Kerk zijn toegetreden. Uiteraard 
zijn ook peters, meters en begeleiders uit de eigen 
parochie welkom op deze kerktoetredersdag. 
Deelnemers wordt verzocht zich aan te melden, via 
pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl.

MONIQUE MEEUSSEN

Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag 2019

Op 9 maart verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 12 mei 
2019. De boodschap is gedateerd op 31 januari, feestdag van de heilige Don Bosco.

In zijn boodschap vertrekt de paus vanuit de bisschoppensynode over jongeren (oktober 
2018) en de Wereldjongerendagen in Panama (januari 2019). In het verlengde daarvan 
schrijft hij over roeping en deze twee aspecten: belofte en risico. Hij legt uit dat de vissers, 
die de eerste leerlingen zouden worden, bij het meer van Galilea soms volop vissen vingen 
en soms te weinig. Op die dagen keerden ze vermoeid en teleurgesteld terug naar de kust 
(Marcus 16, 20).

In ons leven gaat het vaak ook zo, schrijft de paus. We zetten ons in en proberen onze diep-
ste verlangens te vervullen. Soms hebben we een goede vangst, soms moeten we met man 
en macht voorkomen dat onze boot omslaat door de golven, soms moeten we gefrustreerd 
zien hoe onze netten leeg blijven.

Bij de eerste leerlingen aan het meer van Galilea spreekt het evangelie van een ontmoeting. 
“Jezus komt langs, ziet de vissers, en loopt op ze af… Hetzelfde gebeurde toen we de per-
soon ontmoetten met wie we wilden trouwen, of toen we ons voor het eerst aangetrokken 
voelden tot het gewijde leven: we werden verrast door een ontmoeting en zagen de belofte 
van een vreugde die ons leven tot vervulling kan brengen.” Jezus deed de vissers die dag de 
belofte: “Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt” (Marcus 1, 17).

In Centrum Vronesteyn bevindt zich in de kapel een raam met de afbeelding over de roe-
ping van de leerlingen. Op Roepingenzondag zal in veel parochies een extra collecte voor de 
priester- en diakenopleiding Centrum Vronesteyn gehouden worden. 
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Zilveren jubileum van de emeritus-
bisschop van Rotterdam
25 Jaar geleden werd Mgr. A.H. van 
Luyn sdb in de HH. Laurentius en 
Elisabeth Kathedraal tot bisschop 
van Rotterdam gewijd. De emeritus-
bisschop vierde dit op uitnodiging 
van Mgr. Van den Hende op zondag 
10 februari met een plechtige eucha-
ristieviering in aanwezigheid van zijn 
familie en genodigden. De nuntius 
Mgr. Cavalli, kardinaal De Kesel van 
het aartsbisdom Mechelen-Brussel 
en enkele Nederlandse bisschoppen 
concelebreerden. 

In zijn homilie preekte Mgr. Van 
Luyn vanuit de Schriftlezingen van de 
zondag over de roepingservaringen 
van Jesaja, Paulus en de apostelen: 
‘Hoe de roepingservaring ofwel de 
ontmoeting met God de mens ener-
zijds confronteert met zijn eigen 
geringheid en zondigheid. En hoe 
de mens anderzijds juist vanuit dat 
bewustzijn en vertrouwend op Gods 
kracht en genade ‘ja’ zegt op de 
zending die hij van God ontvangt.’

Jezus zelf, zijn persoon en verlos-
singswerk, is de blijde boodschap, 
benadrukte Mgr. Van Luyn. ‘Hijzelf 
is het evangelie. Het woord van God 
voor ons mens geworden. Hij is voor 
ons mensen de weg de waarheid en 
het leven. Ons geloof is relationeel. 
Maar niet alleen dat. Het is ook dyna-
misch. Geroepen worden vraagt om 
een positief antwoord op de Heer. Op 
zijn woord de netten uitwerpen, ver-
trouwend op Hem. Alles achterlaten 
om Hem te volgen en na te volgen. 
Gehoor geven aan je roeping is de 
zending aanvaarden om van Hem 
te getuigen en mensen te winnen 
voor het evangelie, door dit verstaan-
baar door te geven en voor te leven. 
Daarbij gaat het er ook om Jezus te 
herkennen in de armen’, aldus Mgr. 
Van Luyn met een verwijzing naar 
Matteüs 25 […].

Collabora Evangelio
Hij sprak ook over zijn wapenspreuk 
‘Collabora Evangelio’ (draag uw deel 
in de inspanning voor het evangelie, 
2 Timoteus 1, 8). ‘Deze twee sleutel-
woorden koos ik als wapenspreuk bij 
de wijding tot bisschop, als opdracht 

voor mezelf en als uitnodiging aan de 
medegelovigen van het bisdom om 
ieder zijn of haar deel bij te dragen.’ 
[…] Op zijn wapenschild staan vier 
gevleugelde wezens symbool voor 
de vier evangelisten, maar ook voor 
de vier hoofdgebeurtenissen van het 
verlossingswerk van Christus. Van zijn 
menswording en offerdood, naar de 
overwinning van de verrijzenis en zijn 
hemelvaart.’

Mgr. Van den Hende feliciteerde aan 
het eind van de viering zijn voorganger. 
‘We zijn blij dat we vandaag uw zilve-
ren jubileum mogen vieren. Sinds het 
Tweede Vaticaans Concilie blijft een 
bisschop na zijn emeritaat verbonden 
met de bisschopszetel. Daarom bent 
u vandaag in ons midden om uw jubi-
leum te markeren en om ons allemaal 
eraan te herinneren, dat wij ook ons 
aandeel in de verkondiging nemen in 

de tijd van nu. Ik wens u toe dat u nog 
jaren in ons midden bent. Moge het 
u goed gaan. En mogen we nog vaak 
samen bidden, het evangelie lezen en 
‘ja’ zeggen tegen de roepstem van de 
Heer.’

Lees het hele verslag op www.bisdom-
rotterdam.nl

DAPHNE VAN ROOSENDAAL
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Kinderen geven aan Kinderen

Handen zijn mooi als ze bidden, werken en geven
Eenzaamheid is te vinden op aller-
lei plekken in de maatschappij; in 
de stad en in landelijke gebieden, 
bij oud en bij jong. Uitsluiting is bij 
jonge mensen vaak een achterlig-
gende grond voor eenzaamheid. Die 
uitsluiting kan liggen in het contact 
met leeftijdgenoten of kan een 
fi nanciële oorzaak hebben. 

Weinig fi nanciële middelen betekent 
vaak simpelweg niet mee kunnen doen. 
Om deze nood onder kinderen wat te 
lenigen loopt in de Mariaparochie in 
Rotterdam al enkele jaren het project 
“Kinderen geven aan Kinderen”. 
Behalve het vullen van boxen met 
speelgoed voor minderbedeelde kinde-
ren in eigen stad, bidden de kinderen 
ook voor hun leeftijdgenoten voor wie 
zij speelgoed inzamelen. 

Box
Het concept is simpel: Kinderen die 
meedoen melden zich aan het begin 
van de Vastentijd aan en krijgen een 
plastic box en een voornaam van een 
kind met leeftijdsaanduiding. Uiterlijk 
op Goede Vrijdag leveren de kinde-
ren de box gevuld met speelgoed en 
nuttige spulletjes als een pyjama en 
tandenborstel weer in. 

De kinderen die de box vullen wordt 
gevraagd om het Onze Vader voor 
het ontvangende kind te bidden. De 
gevende kinderen realiseren zich dat 
er kinderen zijn in heel andere leef-
omstandigheden dan zijzelf en worden 
zich bewust van hun eigen leven en 
dankbaar voor wat hen gegeven is.

Uitdaging
Op 6 april gaven Elly Benner en Hein 
Steneker op de landelijke inspiratie-
dag Caritasdag Beweegt een workshop 
over dit project. Waar te beginnen 
wanneer je als geloofsgemeenschap 
een dergelijke activiteit wilt opzet-
ten? Hein Steneker: ‘Mensen weten 
vandaag de dag best wat eenzaamheid 
of uitsluiting is. Toch denken we 
daarbij niet vaak aan kinderen. De 
Veertigdagentijd is een mooi moment 
om met kinderen de uitdaging aan te 
gaan.’

Steneker: ‘Een activiteit als deze trekt 
kinderen en ouders naar de kerk en 
de kerkgemeenschap treedt positief 
naar buiten. Ook kunnen er contac-
ten groeien tussen kerken onderling. 

Kinderen leren de noden zien van 
andere kinderen en leren dat zij met 
hun handen op twee manieren iets 
voor anderen kunnen betekenen: 

door te doen en door de handen te 
vouwen voor gebed.’

JOLANDA DE WOLF

Het Inloophuis Puttershoek: Het geloof beleefd

In de Sint Petruskerk in Puttershoek gaan elke 
woensdagochtend om half tien de deuren open 
voor Het Inloophuis. Al tien jaar biedt dat gele-
genheid voor een kopje koffi e, wat gezelligheid en 
het delen van lief en leed. 
Even na half tien druppelen de mensen binnen, 
begroeten elkaar hartelijk en krijgen van de gast-
vrouwen koffi e of thee en een gul met boter 
belegde plak ontbijtkoek aangereikt. Er wordt 
gelachen, een plaagstootje uitgedeeld en met 
elkaar de week doorgenomen. 

IJkpunt
Gastvrouw Tini Krempel:‘Het Inloophuis trekt elke 
week ruim twintig bezoekers. Voor velen is deze 
woensdagochtend een ijkpunt in hun weekritme. 
We zijn betrokken bij elkaar; sturen een kaartje 
als iemand ziek is. Iedereen is van harte 
welkom.’
Een van de bezoeksters vertelt: ‘Toen mijn man 
was overleden, heb ik hier veel steun ervaren. 
We vinden hier aanspraak en gezelligheid, maar 
leven ook met elkaar mee in moeilijker tijden.’ 

Beleefd
Gastvrouw Vermunt: ‘De woensdagochtenden in 
Het Inloophuis zijn geen geloofsochtenden, maar 
het geloof wordt wel beleefd: de mensen ervaren 
hier dat we er voor elkaar zijn. Zo brengen we 
ons geloof in praktijk.’ 

Enquête
De opmaat voor Het Inloophuis 
was een enquête van de 
gemeente Binnenmaas in 2007 
onder de bewoners van 75+. 
Daaruit bleek dat de eenzaam-
heid groot was. Een 
oecumenische werkgroep met 
vertegenwoordiging van parochie 
De Heilige Familie, de 
Evangelische Kerk en de 
Gereformeerde en Hervormde 
gemeente van Maasdam en 
Puttershoek namen het initiatief 
tot Het Inloophuis. Elke geloofs-
gemeenschap draagt fi nancieel bij en er is een 
kleine waarderingssubsidie van de gemeente.

Rozenkrans
Hilde van Meurs-van Woezik, voorzitter van het 
bestuur van Het inloophuis: ‘Afgelopen najaar 
bezochten de CDA-wethouder en een gemeente-
raadslid ons. Zij spraken hun waardering uit voor 
dit vrijwilligersinitiatief.’

Van Meurs-van Woezik draagt onder haar jasje 
een ketting in de vorm van een rozenkrans. 
Desgevraagd vertelt zij glimlachend: ‘Ik heb ‘m 
gekocht op Malta. Daar waar Paulus schipbreuk 
leed! Ik draag daarmee mijn geloof uit. Het is in 

feite een uitnodiging tot gesprek. Ik hoop in zo’n 
gesprek iets te zaaien.’

Laagdrempelig
De zaal krijgt, naarmate de ochtend vordert, 
steeds sterker het karakter van een grote huiska-
mer. Tini Krempel: ‘Dat er eenzaamheid is weten 
we allemaal. Niet voor iedereen is het gemakke-
lijk onder de mensen te komen. Katie Vermunt 
vult aan: ‘Daarom is het belangrijk dat een laag-
drempelig iets als Het Inloophuis er is.’

JOLANDA DE WOLF

Kinderen geven aan Kinderen - praktische tips:
 ❱ De parochie legt contact met organisaties die minderbedeelde kinderen in 

beeld hebben, zoals Voedselbank, buurtwerk en diakens
 ❱ Kies een goed moment: bijvoorbeeld de Advent of maak het project onderdeel 

van communie- of vormselvoorbereiding, kindernevendienst of kinderkoor.
 ❱ Laat de gevende kinderen uit eigen speelgoed kiezen wat ze weg geven; koop 

aanvullend zeep e.d. 
 ❱ Geef vooraf aan het gevende kind een kaart; vraag of hij of zij een berichtje 

schrijft of tekening maakt voor de ontvanger 
 ❱ Onderling worden alleen voornamen en leeftijd uitgewisseld
 ❱ Bid (samen) het Onze Vader, Wees Gegroet, of Het Vijf Vingers Gebed van paus 

Franciscus; een gebedskaart kan helpen
 ❱ Laat de boxen uitreiken via een organisatie, niet persoonlijk
 ❱ Het is leuk als de gevende groep enkele reacties krijgt; ook voor in parochie-

blad of op website
 ❱ Breidt het project uit, door RK-school in de buurt erbij te betrekken
 ❱ Schakel zo nodig fondsen in of doe een beroep op de PCI
 ❱ Evalueer het project en leer!
 ❱ Laat ouders en parochiegemeenschap met de kinderen meebidden

Ik zie 
jou

Ik zie 
jou
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Eenzaamheid niet alleen probleem van ouderen

‘Als ik geen contact leg, dan is het stil’
In onze wereld van vandaag lijkt eenzaamheid een steeds groter pro-
bleem te worden. Er is zelfs een “Week van de eenzaamheid” om hier 
aandacht voor te vragen en om mensen te motiveren meer naar elkaar om te kijken, 
in plaats van alleen met zichzelf bezig te zijn. De week wil mensen aansporen om 
vooral om te kijken naar onze ouderen, die in onze participatiemaatschappij zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen, ook al ligt een sociaal isolement op de loer.
Ik had onlangs een gesprek met een groep jongeren. Een van hen zei: ‘Weet je dat 
eenzaamheid onder jongeren een groot probleem is?’ Het wordt onderschat, omdat 
we er als vanzelfsprekend vanuit gaan dat jongeren zich omringen door hun leeftijdge-
noten en er een druk sociaal leven op nahouden.

Echt luisteren
Ik ben mij erin gaan verdiepen. Ik hoefde niet ver te zoeken. Onlangs is er een onder-
zoek gepresenteerd over eenzaamheid onder jongeren. Om even een paar cijfers van dat 
onderzoek naast elkaar te zetten: van de 55-plussers voelt zestien procent zich min-
stens één keer per week eenzaam. Bij de jongeren tussen de 16 en 34 jaar is dat 43 
procent. Eenzaamheid gaat in het publieke debat over ouderen en daarom ervaart 78 
procent van de jongeren het als een taboe om openlijk over hun eenzaamheid te praten.
‘Ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta’, is een quote van een van de jongeren, 
‘niet dat je geen mensen om je heen hebt, want die zijn er genoeg, maar meer het 
gevoel dat er niemand ècht naar mij luistert of mij begrijpt’. Terwijl een van de 
ouderen zegt: ‘Iedereen wordt opgeslokt door verplichtingen, werk, gezin, sport, 
studie. Er is weinig tijd over voor ècht contact. Ik heb regelmatig het gevoel dat ik 
mijn verhaal niet kwijt kan.’

Vergelijken
Voor de jongeren geldt ook dat zij hun leven vergelijken met dat van anderen en met 
name hoe dat in de sociale media geëtaleerd wordt. Alleen wat leuk is en geweldig 
wordt breed gedeeld. Daardoor lijkt het gras bij iemand anders altijd groener. 
Nog een mooi citaat: ‘Je merkt dat zodra je in de twintig bent, er dingen veranderen 
in je sociale leven. Het wordt allemaal minder vanzelfsprekend en mensen trekken 
zich snel terug in hun relaties.’
Een van de jongeren vertelde tijdens ons gesprek: ‘Op de basisschool heb je vrien-
den, goede vrienden, maar als je in de brugklas zit is het niet meer zo 
vanzelfsprekend als op de basisschool. Oude vrienden raken buiten beeld en opeens 
blijken vrienden van de kindertijd geen vrienden voor het leven. Vriendschappen gaan 
dus voorbij.’
Eenzaamheid blijkt een problematiek met verschillende kanten. Ook in deze korte 
beschouwing komen niet alle kanten van eenzaamheid aan de orde. Wat wel aan het 
licht komt is dat in onze huidige samenleving er veel factoren zijn waardoor mensen 
nog meer lijden aan eenzaamheid. Voor ons een aansporing om onze ogen open te 
houden en ècht te zien en te luisteren naar onze medemensen om ons heen, welke 
leeftijd zij ook hebben. 

ELLA FEIJEN, PASTORAAL WERKER

Bron: Lotte Kamphuis, Opiniepanel Rapport Jongeren (16-34 jaar) en eenzaamheid, 27–9-2018

Ziekenhuistuin als 
plek van herinnering
Het Rotterdamse Maasstadziekenhuis 
wil met een binnentuin vol herden-
kingssteentjes stilstaan bij de 
kwetsbaarheid van het leven. Voor dit 
project zoeken ze sponsoren, de 
gedenkplek kost 185.000 euro. Niet 
alleen familie van patiënten, maar 
ook ziekenhuispersoneel zélf blijkt 
behoefte aan een plek van herinne-
ring te hebben. 

De patio van het Maasstadziekenhuis ziet er wat troosteloos 
uit. Veel grijze stenen, stalen constructies die vol klimop 
hangen en een bordje met het teken “niet-roken”, dat schuin in een 
perkje hangt. “Dat kan anders, hè?’’, zegt Desirée van der Hijden, katho-
liek geestelijk verzorgster van het Rotterdamse hospitaal, dat jaarlijks 
bijna 145.000 patiënten herbergt. Op deze plek moet de Tuin van 
Herinnering komen, een plek om stil te staan bij overledenen. 

Levensloop
Een kronkelende rivier van stenen door de gehele tuin moet de levens-
loop symboliseren. Het looppad mondt uit in een levensbron; een hoog 
glazen kunstwerk. Langs de bochten liggen steentjes met namen van 
mensen die zijn overleden, opgeschreven door de nabestaanden tijdens 
de jaarlijkse Dag van Gedenken in november. 

“95 Procent van de patiënten in dit ziekenhuis heeft geen bewuste levensbe-
schouwing of kerkelijke binding’’, legt Van der Hijden uit. “Tóch hebben mijn 
vier collega-verzorgers en ik het druk met het geestelijk bijstaan van patiën-
ten. Ook de 3500 personeelsleden doen regelmatig een beroep op ons. Er 
overlijden jaarlijks circa tien medewerkers die zij graag willen herdenken. 
Hele poliklinieken worden dan een middag gesloten.’’ De Tuin van Herinnering 
was daarom voor de geestelijk verzorgers een logische gedachte. Mede door 
het feit ingegeven dat er nabestaanden zijn die weinig geld hebben en er 
voor kiezen om de as van hun dierbare uit te strooien. Een herdenkingsplek 
ontbreekt. Het Maasstad wil graag dat geestelijk gemis opvullen. 

Steentje
In de tuin worden geen religieuze uitingen aangebracht, juist om het zo 
laagdrempelig mogelijk te maken. In november moeten de eerste contou-
ren van de tuin zichtbaar zijn. Er is echter nog geld nodig om de gehele tuin 
de realiseren. Wie een steentje wilt bijdragen: giften mogen naar de stich-
ting Vrienden Maasstadziekenhuis, rekening NL46INGB 066 86 37 943 
o.v.v. “tuin”.

CELINE TIMMERMAN

Kerkenvisies zijn onderdeel van de 
‘nationale kerkenaanpak’
Erfgoedhuis Zuid-Holland informeerde 
op donderdagmiddag 21 maart betrok-
kenen over de ‘kerkenvisie’. Het bisdom 
Rotterdam was op deze bijeenkomst 
aanwezig en nodigde hiervoor ook paro-
chies uit. De provinciale bijeenkomsten 
zijn bedoeld voor gemeentebesturen en 
anderen om hen te stimuleren een lokale 
kerkenvisie te ontwikkelen die gaat over 
de toekomst van kerkgebouwen in een 
gemeente.

Frank Strolenberg is programmamanager 
kerkenvisies bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE). Hij vertelde 
over het fenomeen ‘kerkenvisie’. Deze 
wordt opgesteld onder regie van de lokale 
overheid en met alle betrokken partijen, 
waaronder kerkbesturen als eigenaren. 
Hij zei: ‘Kerkgebouwen zijn gebouwen van 
liefde, we moeten er met liefde en in geza-
menlijkheid over spreken. Het opstellen 
van een kerkenvisie is een dialoog.’ En hij 
geeft aan dat een kerkenvisie ‘vormvrij’ is. 
Dat wil zeggen dat de betrokken partijen 
zelf kunnen kiezen hoe ze hun werkafspra-
ken vastleggen. Wat het beste werkt, zal 
per gemeente verschillen. Het is ook een 

leerproces, zoals op deze middag blijkt 
uit de pilot die door medewerkers van de 
gemeente Rotterdam uiteen wordt gezet.

Architect Karien van Velsen is werkzaam 
bij het bisdom Rotterdam en lid van de 
Projectgroep Toekomst Religieus Erfgoed. 
Ze benadrukt dat de kerkenvisie over alle 
kerkgebouwen in een gemeente gaat: ‘Een 
kerkenvisie gaat over kerkgebouwen die 
hun religieuze functie zullen behouden en 
de kerkgebouwen die deze functie zullen 
verliezen. Deze gaat zowel over de monu-
menten als de niet-monumenten.’

Informeer het bisdom als uw gemeente 
contact met u opneemt en maak 
gebruik van de beschikbare kennis. 
Contactpersoon is Karien van Velsen k.v.
velsen@bisdomrotterdam.nl.

Meer over kerkenvisies tijdens de vicari-
aatsbijeenkomsten in juni: vicariaat Den 
Haag op 17 juni en vicariaat Rotterdam op 
19 juni.

DAPHNE VAN ROOSENDAAL

Ik zie 
jou

Ik zie 
jou
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Kerkbalans: saamhorigheid in de Kerk
Op zaterdag 19 januari luidden 
tijdens het diocesane startmo-
ment van de Actie Kerkbalans de 
feestklokken van de H. Joannes 
de Doperkerk in Katwijk (H. 
Augustinusparochie). 

De lopers stonden centraal in het 
speciale Kerkbalanslied van de zan-
gertjes van kinderkoor “De Vrolijke 
Noot”. Het thema van het luidmo-
ment 2019 was Saamhorigheid. 
Vicaris-generaal Tjeerd Visser ver-
telde over de vele stemmen van 
een koor, die samenwerken om iets 
moois voort te brengen. ‘Dat is een 
prachtig beeld voor wat de Kerk is. 
Bij een voetbalwedstrijd kun je die 
saamhorigheid ook ervaren’, legde 
hij uit. ‘Maar er gaat niets boven 
de saamhorigheid in de Kerk, want 
hier is het de levende Heer die ons 
samenroept om als zijn kinderen 
samen zijn Kerk te zijn.’

Jaar van de Roepingen
‘We worden allemaal op één of 
andere manier geroepen, tot het 
priesterschap, diaconaat, religieuze 
leven, of het huwelijk. Maar daarmee 
is het niet klaar. We mogen naden-
ken over onze roeping als onze 
eigen bijdrage, als onze eigen stem 
in het koor dat we samen vormen. 
We zijn vandaag bij elkaar vanwege 
Kerkbalans. U geeft uw eigen bij-
drage én u roept anderen daartoe 
op. U spreekt hen aan op hun 
betrokkenheid. En daarom luiden we 

met een druk op de knop hier achter 
in de kerk de klokken.’

De vrijwilligers van Actie Kerkbalans 
ontvingen uit handen van de vica-
ris-generaal een inspiratieboekje 
“Succesverhalen van de Katholieke 
Kerk”, uitgegeven door Adveniat. De 
kinderen van het koor werden verrast 
met een sleutelhanger, waarop de afbeel-
ding van Sint- Christoffel te zien is.

Pauselijke onderscheiding
Voor zijn grote en trouwe inzet voor 
de Kerk kreeg Kerkbalansconsulent 
Ad Sosef op verzoek van de bisschop 
de onderscheiding Pro Ecclesia et 
Pontifi ce toegekend. Vicaris Visser 
speldde Sosef de versierselen op. Hij 
sprak hem en zijn echtgenote kort 
toe, waarbij hij Sosef typeerde als 
iemand “met een bijzonder grote drive, 
toegewijd en betrokken”. Pater Avin 

Kunnekkadan is pastor in de parochie 
waar Sosef toe behoort. Ook hij sprak 
hem toe en wenste hem veel zegen.

Meer foto’s en een langer artikel zijn 
te vinden op www.bisdomrotterdam.nl.

DAPHNE VAN ROOSENDAAL

Uw rijk kome: ‘Een kerk is het huis van een actieve geloofsgemeenschap, waar iedereen 
terecht kan voor steun of een luisterend oor. Het geloof verbindt ons en versterkt ons in onze 
christelijke opdracht om de mensen die onze steun nodig hebben te helpen.
Hiervoor zijn middelen nodig. Denk aan het onderhoud van een kerkgebouw, aan pries-
ters, diakens en pastoraal werkers die de gelovigen de weg naar God wijzen. Het pas-
toraal team en vrijwilligers bezoeken ouderen en zieken. Ze helpen bij Voedselbanken 

en ondersteunen als er 
fi nanciële, juridische of 
andere problemen zijn. 
Maar denk ook aan com-
municatiemiddelen, zoals 
computer en telefoon, 
die noodzakelijk zijn om 
als gemeenschap aan die 
grote opdracht ‘Uw rijk 
kome’ te werken. Geef 
daarom voor je kerk en 
steun je parochie’, aldus 
Jan Berk, penningmees-
ter St. Christoffelparochie

‘Ze verkochten al hun 
bezittingen en ver-
deelden de opbrengst 
onder degenen die 
iets nodig hadden.’ 
Met deze woorden 
uit de Handelingen 
worden de paro-
chianen van de H. 
Nicolaasparochie 
in Zoetermeer 
herinnerd aan de 
Actie Kerkbalans. 
Zichtbaarheid in de 
Zoetermeerse samen-

leving, geïnspireerd door samen vieren, is de inzet van de parochie. Dat kost geld. Het 
inluidmoment was samen met de protestantse gemeenschap. Op zondag, begin van de 
gebedsweek voor de eenheid, gingen voorgangers en parochianen van de Nicolaaskerk na 
de eucharistieviering in processie naar de Oude Kerk voor een gezamenlijke gebedsviering 
met verschillende protestantse gemeenten,’ meldt pastoor Jaap van der Bie. 

ZoetermeerZoetermeerZoetermeer

Capelle aan den IJselCapelle aan den IJselCapelle aan den IJsel
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HoogvlietHoogvlietHoogvliet DordrechtDordrechtDordrecht GoudaGoudaGouda

NaaldwijkNaaldwijkNaaldwijk BrielleBrielleBrielle Den HaagDen HaagDen Haag

WoerdenWoerdenWoerden SchiedamSchiedamSchiedamSchiedamSchiedamSchiedam

LeidenLeidenLeidenLeidenLeidenLeidenLeidenLeidenLeiden KathedraalKathedraalKathedraal

BleiswijkBleiswijkBleiswijk Den HaagDen HaagDen Haag Poolse parochiePoolse parochiePoolse parochie
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Catharijneconvent ondersteunt parochies bij behoud kerkelijk erfgoed

Inventariseren, waarderen en bewaren
De parochies binnen het bisdom Rotterdam 
hebben een rijk kunst- en cultuurbezit. Het 
religieuze erfgoed, zoals het kerkzilver, de 
liturgische gewaden of beelden van heiligen, 
geeft zowel uitdrukking als invulling aan de 
geloofsbeleving. De goede zorg voor dat erf-
goed is niet eenvoudig. 

Met vragen op dit gebied kunt u terecht 
bij de erfgoedspecialisten van de afdeling 
Erfgoed in Kerken en Kloosters van Museum 
Catharijneconvent in Utrecht, kenniscen-
trum op het gebied van christelijke kunst, 
geschiedenis en cultuur. Ze zijn nauw betrok-
ken bij het religieuze erfgoed dat bewaard 
wordt in de Nederlandse kerken en kloosters 
en worden door vele kerkbesturen benaderd 
met vragen over het beheer en behoud van 
hun religieuze voorwerpen. De erfgoedspe-
cialisten ondersteunen u graag en kunnen 
adviseren bij de zorg voor uw kerkinterieur 
en religieuze voorwerpen.

Inventariseren
Om te kunnen bepalen welke zorg uw 
voorwerpen nodig hebben, is het belang-
rijk om te weten wat u eigenlijk in huis 
hebt. Wij helpen uw religieuze collectie in 
kaart te brengen en bieden daarmee hulp 
met waardering en selectie. Wij wijzen 
een ‘kerncollectie’ aan, zodat u weet naar 
welke voorwerpen de meeste aandacht 
uit moet gaan. Daarnaast kunnen de 

erfgoedspecialisten adviseren bij het herbe-
stemmen van religieus erfgoed bij sluitingen.

Kerkcollectie Digitaal
De inventarisaties worden uitgevoerd met 
behulp van de collectieregistratie en beheer-
tool Kerkcollectie Digitaal, waartoe u als 
parochiebestuur eveneens toegang krijgt. Met 
Kerkcollectie Digitaal ontstaat er met 300.000 
beschreven voorwerpen uit Nederlandse 
kerken en kloosters een overzicht op nationaal 
niveau, wat de erfgoedspecialisten in staat stelt 
het religieus erfgoed beter te determineren. 
Ook schept dat overzicht de mogelijkheid tot 
een deskundige waardebepaling. 

Weet u wat er over uw kerkinterieur en kunst-
collectie al in Kerkcollectie Digitaal te vinden is?

Vragen en contact
Samen met u geven we het kerkelijk kunstbezit 
graag de aandacht die het verdient. Dus heeft 
u vragen? Bel of mail ons dan gerust.

Kerkcollectie Digitaal, I: https://kerkcollectie.
catharijneconvent.nl 

Erfgoedspecialist Ingrid Henkemans is te berei-
ken via 030 – 231 38 35. 

EMMA DE JONG

Marthakerk te Den Haag
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Petrus en Paulus schittert weer aan de Vliet
De Petrus en Pauluskerk in 
Leidschendam staat weer te schitte-
ren aan het water van de Vliet. De 
restauratie van het rijksmonument 
werd vorige maand afgesloten.

Het kerkgebouw aan de Sluiskant in 
Leidschendam, anno 1880, maakte zijn 
derde en naar ieders intentie de voor-
lopig laatste fase van restauratie mee. 
Zo’n 3,5 ton kostte het werk. De pro-
vincie Zuid-Holland droeg daarvan de 
helft bij, de parochie de andere helft.

Paul Schott en Con Steinebach vertel-
len enthousiast over de klus. Schott 
is coördinator Bouwzaken van de 
parochie, Steinebach is aangezocht 
als extern adviseur. Hij schreef reeds 
in 2010 een zesjarenplan voor onder-
houd en restauratie van de Petrus en 
Paulus. Op basis van dat plan is de 
kerk eerder onder handen genomen. 
Werk aan de voorgevel, inclusief toren 
was toen gedaan, met onder meer 
nieuw voegwerk. Ook het schip van de 
kerk was al voor een heel eind aange-
pakt, met het vervangen van de zinken 
goten, nieuw dakbeschot en construc-
tiehout, en ook nieuwe dakkapellen.

Kruisbasiliek
De Petrus en Pauluskerk is een zoge-
naamde kruisbasiliek en is gebouwd 
in de neo-gotische stijl. Architect was 
Rotterdammer Evert Margry, een 
leerling van Pierre Cuypers. Volgens 
de kenners is het complex, kerk 
met pastorie als rijksmonument van 
architectuur-historisch belang, een 
representatief voorbeeld uit het werk 
van Margry. Ook de mate van gaaf-
heid in hoofdvorm, detaillering en 
materiaalgebruik van het exterieur 

en interieur maakt de kerk bijzonder, 
net als de kunsthistorische waarde 
van enkele interieuronderdelen. De 
kerk ligt zeer opvallend in het oude 
centrum van Leidschendam, bij het 
sluiscomplex aan de Vliet.

Samen
Voor de derde fase van het werk in 
Leidschendam moesten eerst oplos-
singen gevonden worden voor de 
gebouwen die de drie samenwer-
kende parochies in de voorgaande 
jaren aan de eredienst hadden 
onttrokken. Dat waren de Onze-
Lieve-Vrouw Tenhemelopneming in 
Voorburg, gebouwd in 1924, 1925. 
Deze kerk ging in 2008 dicht. De 
Goede Herder, ook in Voorburg, 
gebouwd aan het begin van de jaren 
60, ging in 2012 dicht. In 2017 werd 
het kerkgebouw afgebroken om 
plaats te maken voor woningbouw. In 
Leidschendam werd de Opifexkerk 
in 2007 buiten gebruik gesteld; afge-
lopen jaar is de kerk verkocht aan 
de Koptisch-Orthodoxe Kerk. Deze 
laatste twee verkopen bezorgden de 
samenwerkende parochies het beno-
digde geld om het werk aan de Petrus 
en Paulus af te ronden.

Nu kent de federatie RK Vlietstreek 
behalve de Petrus en Paulus de 
Sint-Martinuskerk in Voorburg, de 
Bonifatius en de Benedictus- en 
Bernadettekerk in Rijswijk. Vier 
kerken die de afgelopen jaren serieus 
onder handen zijn genomen en er nu 
bouwtechnisch sterk bij staan. 

Derde fase
Voor de Petrus en Paulus concen-
treerden de werkzaamheden zich het 

afgelopen half jaar aan de rechterzijde 
van de kerk, voornamelijk aan het 
schip en aan de buitenkant. Met name 
de transeptgevel en de lager gelegen 
zijbeuk aan de rechterkant van de 
kerk zijn aangepakt. Ook de viering-
spits is hersteld. Zinken goten – die 
al op veel plaatsen van ‘noodpleister’ 
waren voorzien – zijn vervangen. Ook 
de glas-in-loodramen zijn vernieuwd.

Het bouwkundige werk werd verzorgd 
door Burgy Bouwbedrijf. Gaande het 

werk bleef er gekerkt worden. Volgens 
Schott is dat alleen maar mogelijk 
geweest dankzij veel werk dat vrijwilli-
gers hebben opgepakt. Dat zorgt ook 
weer voor elan in de kerkgemeen-
schap, zo merkt hij. ‘Parochianen zien 
dat er iets gebeurt, dat de parochie 
leeft. We staan in de schijnwerpers.’ 
Letterlijk overigens, want de kerk staat 
er mooi uitgelicht bij, daar aan de 
Vliet in Leidschendam.

TED KONINGS

WERK aan
de KERK

In het bisdom werken velen aan de opbouw van bloeiende gemeenschappen. Die hebben een huis nodig. 
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Het belang van de Petrus en Paulus

Eerste H. Mis van Daan Huntjens in de HH. Petrus en 
Pauluskerk na zijn priesterwijding op 2 juni 2018.

Pastoor Wim Bakker (rechts op de foto): ‘Met zorg is de HH. 
Petrus en Pauluskerk van de parochie Trinitas binnen de federatie 
R.K. Vlietstreek gerestaureerd. Zoals in de parochienaam Trinitas 
de drie-ene God centraal staat, mag de parochienaam ook verwij-
zen naar de drie geloofsgemeenschappen met hun kerken, die 
doorheen pijnlijke beslissingen tot één parochie-kerk zijn gefu-
seerd. Dit ene kerkgebouw viert binnenkort haar 140-jarig 
bestaan. Dat de HH. Petrus en Pauluskerk met haar bijzondere 
verschijning vele passanten, lopend, fi etsend of per boot mag uit-
nodigen om God eer te brengen en ons bewust te blijven van onze 
roeping om te bouwen aan een netwerk van liefde, in navolging 
van onze Heer Jezus Christus met zijn bijzondere leerlingen de 
apostelen Petrus en Paulus.’

Vastenactie in volle gang 
Voor de 59e keer wordt momenteel 
de Vastenactiecampagne gehouden. 
In heel het bisdom zetten parochies 
zich in voor waterprojecten of voor 
een eigen, door Vastenactie goedge-
keurd project. Extra aandacht voor 
gebed, vasten en aalmoezen geven is 
van oudsher kenmerkend voor de 
Veertigdagentijd. Die drie praktijken 
zien we ook terug in de activiteiten 
van de MOV-groepen.

Gebed
Veel parochies hebben de gewoonte 
om op een van de zondagen een 
speciale Vastenactieviering te 
houden, waarin het project wordt 
gepresenteerd. Maar ook op de 
andere zondagen is daarvoor aan-
dacht in de voorbeden en bij de 
(deur)collecte. En soms houden 
parochies speciale gebedsvieringen 
door de week: vastenvespers, medi-
tatiebijeenkomsten rond de nieuwe 
hongerdoek “Mens, waar ben je?”, 
statiemis op vrijdag (Parkstraat Den 
Haag). 

De dagelijkse pelgrimswandelingen 
in de parochies Pax Christi (Woerden 
e.o.) en O. L. Vrouw van Sion 
(Schipluiden) hebben ook een bezin-
nend aspect.

Vasten
Sobere maaltijden staan in veel paro-
chies op het programma, soms 
eenmalig, vaak ook wekelijks, en in 
toenemende mate in oecumenisch 

verband. Een vastenmaaltijd brengt 
mensen bijeen, biedt de gelegenheid 
een project te presenteren en geld in 
te zamelen voor het goede doel. 
Hoewel de zondag geen vastendag is, 
zien we ook op deze dag vastenlun-
ches en –maaltijden geagendeerd. 
Dan hebben mensen tijd. 

De parochiekern Maassluis hield op 
14 maart een hele vastenochtend 
rond het thema “water in de bijbel”. 

Sponsoractiviteiten
Het aalmoezen geven gebeurt niet 
alleen via een bijdrage in het vasten-
zakje, op de collecteschaal of tijdens 
de vastenmaaltijd. MOV-groepen 
zetten allerlei middelen in voor de 
fondsenwerving. Van het verkopen 
van bloembollen en violen na de 
viering, tot een bingo. Van een vasten-
avond met loterij (Dordrecht) tot een 
golftoernooi (Noordwijkerhout), van 
een klaverjasavond tot een 
paasmarkt.

40-dagencampagne
De parochiële activiteiten voor de 
Vastenactie zijn ook terug te vinden 
op de webpagina www.bisdomrotter-
dam.nl/40-dagencampagne. Die 
bevat daarnaast ook de inzet voor 
diaconale doeleinden dichtbij. Met de 
40-dagencampagne brengt het 
Bisdom Rotterdam zo het ‘Netwerk 
van Liefde’ in kaart.

Jan Maasen
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Van 25 tot 27 januari namen 135 jonge-
ren deel aan een parallelprogramma: 
WJD@Home op Ameland. Onder hen 
waren 34 jongeren uit het bisdom 
Rotterdam. 

Op zondagochtend vierden de jongeren 
de eucharistie met als hoofdcelebrant 
Mgr. Van den Hout (bisdom Groningen-
Leeuwarden) en met bisschop Van den 
Hende. Mgr. Van den Hout riep in zijn 
preek de jongeren op open te staan: 
‘Vandaag kan het begin zijn van je open-
bare optreden. Een leven als christen in 
de wereld van vandaag.‘

Mgr. Van den Hende gaf een catechese 
over de zinnen die de paus koos over 
Maria uit het evangelie van Lucas: 
“Grote dingen heeft de Almachtige aan 
mij gedaan” (Lucas 1, 49), “Vrees niet 

Maria, want gij hebt genade gevonden bij 
God” (Lucas 1, 30), “Zie de dienst-
maagd des Heren; mij geschiede naar 
uw woord” (Lucas 1, 38).

[…] Roeping betekent dat God ons 
steeds weer persoonlijk uitnodigt. “God 
gaat met iedere mens vanaf het begin 
een dialoog aan. Hij probeert in je hart 
beetje bij beetje te vragen: Weet je waar-
voor je op aarde bent? Durf je een ander 
te dienen in mijn Naam?

‘Bidden is nodig voor een vitaal geloof. En 
er is ook moed voor nodig. De paus zegt: 
bidden vraagt moed. Vroeg of laat komt 
Zijn antwoord, zorg dan dat je erbij bent en 
dat je ‘ja’ kunt zeggen met heel je hart.’

Bekijk ook de video over WJD@Home op 
Ameland via www.bisdomrotterdam.nl

BOEKBESPREKING

Op de weg van het geluk

De Utrechtse priester Anton ten Klooster (33) schreef 
samen met zijn collega Gerben Zweers een boekje over 
de zaligsprekingen, bestemd voor een breder publiek. 
De zaligsprekingen van Jezus als basis van een gelovig 
leven. Dit boekje heeft als doel de zaligsprekingen 
beter te leren kennen en vanuit deze woorden van 
Jezus te leven. Paus Franciscus noemt de zaligsprekin-
gen ‘de identiteitskaart van de christen’.
Op weg naar het geluk, Uitgeverij Adveniat (Baarn) 150 
pagina’s. Prijs: 19.95 euro

Zie: https://www.adveniat.nl/webwinkel/503/op_de_weg_van_het_geluk

Christelijk leven is liefhebben met dezelfde liefde 
waarmee Hij ons liefheeft
‘De overgang van Soná, waar we de eerste week te gast waren, naar 
Panama-Stad was groot’, vertelt rector Walter Broeders over de tweede WJD-
week in Panama. ‘In een arme buitenwijk van Panama-Stad logeerden wij in 
gastgezinnen. Eenvoudige huizen, onverharde wegen en op veel plaatsen het 
huisvuil gewoon op straat. We zagen dat het leven van de mensen zeer sober 
is, maar de hartelijkheid groot. De mensen geven wat zij hebben: hun lach, 
hun opgewektheid, hun blijheid. Zij willen dat wij met de beste herinneringen 
naar huis gaan. Hiermee raken zij de kern van het evangelie.’

De tweede WJD-week werd geopend met een eucharistieviering, waarin de 
aartsbisschop van Panama hoofdcelebrant was. Rector Broeders: ‘Dat was 
het begin van een groot geloofsfeest. De preek van de aartsbisschop was 
krachtig en direct. Hij zei tot de jongeren: ‘Jullie zijn de protagonisten van de 
verandering. Laat je leiden door de sociale leer van de Kerk en wees een 
voorvechter voor rechtvaardigheid.’ Hij vroeg zo bijzondere aandacht voor de 
levensomstandigheden van veel mensen in zijn land en daarbuiten.’

‘Panama is niet alleen het land, dat twee oceanen met elkaar verbindt’, con-
stateert de rector tot slot, ‘maar dat ook in staat was om mensen uit de hele 
wereld met elkaar en met God te verbinden. Portugal is de volgende plaats 
van de Wereldjongerendagen in 2022. Het klinkt nog ver. Of paus Franciscus 
daarbij is, blijft altijd een vraag: “maar Petrus zeker wel.” zei de paus.’

‘Veel indruk maakte ook het bezoek 
aan gezinnen in de stad Soná, die 
wonen in zeer eenvoudige huizen’, 
vertelt pastoor Winfried Kuipers. ‘Vaak 
zijn het niet meer dan één of twee 
kamers met alleen wat oud meubilair 
en ... een grote LCD-scherm-tv. Maar 
ook overal een stokoude opa of oma, 
die altijd bij een van de kinderen blijft 
wonen. Zorginstellingen kennen ze hier niet.’

‘Dagelijks was er ergens in een kleine wijkkerk een eucharistieviering met 
naast onze 130 Nederlandse jongeren veel plaatselijk bevolking, waarbij de 
mensen door de open ramen staande de H. Mis volgden. Elke keer waren er 
veel jongeren die zongen, in de band speelden of de mis dienden. Bij elk 
lied werd meegeklapt door iedereen. En elke keer na de viering was er een 
processie over straat met een heiligenbeeld en een muziekkorps.’

‘Wat vooral opviel is dat iedereen hier gelooft en deelneemt aan de kerk-
diensten. Overal in het dorp hingen de vlaggen van de Wereldjongerendagen 
uit. De eerste week was één groot feest bij een temperatuur van 35 graden 
overdag en 23 graden ’s nachts. En dat vonden de mensen hier wel koud’, 
aldus pastoor Winfried Kuipers.

WJD 2022 in Lissabon

‘Blijf de boel overhoop halen’
De Wereld Jongerendagen (WJD) maken niet alleen op jongeren, maar ook bij hun 
begeleiders indruk. Priester Eli Stok vertelt. 

De aartsbisschop van Panama-Stad, Mgr. Mendieta zette de toon van de WJD: ‘Beste 
jongeren, blijf de boel overhoop halen en blijf ieder van ons volwassenen op de 
zenuwen werken.’ 

Naast de ochtendprogramma’s vol vieringen en catechese van mgr. De Jong of mgr. 
Hendriks, is er tijd om een boottocht over het Panama-kanaal te maken. We zien de 
schoonheid van de natuur, tropische vogels en aapjes die zelfs op onze boten sprin-
gen. De dagen vliegen voorbij, w aarbij paus Franciscus voorgaat in de kruisweg en de 
stille aanbidding. Het is ook echt stil, hoe veel jongeren er ook op het veld zijn.

In de preek van de paus tijdens de slotmis gaat hij in op het begin van Jezus’ open-
bare missie, waarin de mensen van Nazareth maar moeilijk kunnen geloven. De paus 
wijst erop dat ook jongeren te maken kunnen krijgen met scepsis van mensen die hen 
al van kleins af aan kennen. Toch roept hij hen op om nu in beweging te komen, op 

zoek naar samenwer-
king met ouderen. Hij 
levert kritiek op de 
neiging om over jonge-
ren te spreken als ‘de 
toekomst’, omdat jon-
geren het heden zijn, 
‘het nu van God’. We 
zijn een ervaring rijker. 
Moge de nagloei nog 
lang duren.

Op Ameland leefden 135 jongeren mee 
met de WJD in Panama
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PERSONALIA

Benoemingen:
 ❖ W.P.J. Bakker is per 19-12-2018 
benoemd tot q.q. lid van het bestuur 
van de R.-K. Begraafplaats St. Agatha.

 ❖ H.E.J. Grotaers is per 01-01-2019 
benoemd tot pastor van de parochie 
Christus Koning te Berkel en Rodenrijs.

 ❖ A.J. van Deelen is van 01-01-2019 tot 
01-02-2020 benoemd tot Administrator 
van de Franstalige parochie Tous les 
Saints te Den Haag.

 ❖ R.A.J. Steenvoorde o.p. is van 13-01-
2019 tot 13-01-2020 benoemd als 
lid van het pastoraal team van de 
Studentenparochie H. Catharina van 
Alexandrië te Rotterdam.

 ❖ Z. Wang s.v.d. is van 18-01-2019 tot 
18-12-2019 benoemd als lid van het 
pastoraal team van de parochie Maria 
Sterre der Zee te Den Haag.

 ❖ R.J.W. Winkelhuis ie per 01-02-2019 
benoemd als priester-assistent van 
de parochie HH. Nicolaas Pieck en 
Gezellen te Spijkenisse e.o.

 ❖ M. Kuipers is per 27-02-2019 benoemd 
tot lid van de Diocesane Bezoekgroep 
Emeriti.

 ❖ Mevr. drs. F.E. Wout is per 09-01-2019 
benoemd voor een nieuwe termijn 
als lid van de Bisschoppelijk Brielse 
Commissie.

 ❖ G.Th.J. Lansbergen is per 01-12-2018 
benoemd tot priester-assistent van de 
Federatie St. Franciscus tussen duin en 
tuin te Honselersdijk e.o.

Goedkeuring en zending:
 ❖ Mw. drs. L.G.J. Thorn is per 01-01-
2019 benoemd als Geestelijk verzorger 
van de Penitentiaire Inrichting Alphen 
aan den Rijn locatie Eikenlaan te 
Alphen aan den Rijn.

 ❖ Mw. drs. A.L. de Krijger is per 01-01-
2019 benoemd als Geestelijk verzor-
ger van de Penitentiaire Inrichting De 
IJssel te Krimpen aan den IJssel en 
Penitentiaire Inrichting Haaglanden, 
locatie Scheveningen te Den Haag.

 ❖ M. Kurstjens MA is van 01-01-2019 tot 
01-01-2020 benoemd als Geestelijk verzor-
ger van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting 
De Hartelborgt te Spijkenisse.

 ❖ Drs. R.H. Veerman is per 18-02-2019 
benoemd als Geestelijk verzorger van 
de Penitentiaire Inrichting De Schie te 
Rotterdam.

 ❖ Mw. drs. M.J.S. Claassens-van 
Daalen is per 01-03-2019 benoemd 
als Geestelijk verzorger van de 
WoonZorgHaaglanden (WZH), locatie 
Sammersbrug te Den Haag.

 ❖ Mw. G.C. van Mourik is per 01-03-2019 
benoemd als Geestelijk verzorger van 
de Frankelandgroep te Schiedam.

 ❖ Mw. E.F.J.M. Speet is per 01-03-2019 
benoemd als Geestelijk verzorger van 
de Careyn, locatie Weddesteyn te 
Woerden.

Eervol ontslag/ontheffi ng kerkelijke 
zending:

 ❖ G.Th.J. Lansbergen kreeg per 01-12-
2018 eervol ontslag en ontheffi ng ker-
kelijke zending als lid van het pastoraal 
team (parochievicaris) van de Federatie 
St. Franciscus tussen duin en tuin te 
Honselersdijk e.o.

 ❖ J.T. Wübbels m.h.m. kreeg per 01-12-
2018 eervol ontslag en ontheffi ng 
kerkelijke zending als pastoor van de 
Portugeestalige parochie O.L. Vrouw 
van de Vrede te Rotterdam.

 ❖ Y.M. Asa s.v.d. kreeg per 01-01-2019 
eervol ontslag en ontheffi ng van de ker-
kelijke zending als lid van het pastoraal 
team van de parochie Maria Sterre der 
Zee te Den Haag. 

 ❖ Drs. A.N.J.M. Bersee kreeg per 01-01-
2019 eervol ontslag en ontheffi ng van 
de kerkelijke zending als geestelijk 
verzorger in de Penitentiaire Inrichting 
Alphen aan den Rijn locatie Eikenlaan 
te Alphen aan den Rijn. 

 ❖ Mw. drs. M.J.S. Claassens-van Daalen 
kreeg per 01-03-2019eervol ontslag 
en ontheffi ng van de kerkelijke zending 
als lid van het pastoraal team van de 
parochie Sint Maarten te Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Sassenheim, Warmond 
en Voorhout. 

 ❖ Mw. M.A.C. van Maasacker kreeg per 
01-04-2019 eervol ontslag en onthef-
fi ng van de kerkelijke zending als gees-
telijk verzorgster bij de Argoszorggroep, 
de locatie DrieMaasHave te Maassluis.

Jubilarissen:
 ❖ M. Reneerkens is op 28-05-2019 vijfen-
twintig jaar priester.

 ❖ Pater Bert ten Berge, sj. Hij is op 
02-05-2019 veertig jaar priester.

COLOFON
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IN MEMORIAM

Op donderdag 27 december 2018 is op 
84-jarige leeftijd plotseling overleden de 
zeereerwaarde heer

Drs. Johannes Jacobus Cornelis van 
Swieten
priester van het bisdom Rotterdam
geboren op 26 juli 1934 te Rijswijk en 
priester gewijd op 11 maart 1961. 

Jan van Swieten legde in september 
1958 zijn plechtige professie af als 
Minderbroeder Franciscaan en heeft in 
die Orde verschillende functies bekleed. 
In februari 1989 werd hij met instemming 
van zijn provinciaal benoemd tot pastoor 
van de parochie HH. Martelaren van 
Gorcum te Brielle en tevens tot custos van 
het bedevaartsoord van de HH. Martelaren 
van Gorcum te Brielle. Met ingang van 19 
april 1990 werd hij geïncardineerd in het 
bisdom Rotterdam en behoorde hij tot de 
clerus van ons bisdom.

Van november 1991 tot februari 1994 was 
hij deken van het dekenaat Zuid-Hollandse 
Eilanden en in 1994 werd hij voor één 
jaar benoemd tot deken van het dekenaat 

Alkemade en Zoeterwoude. Op 17 februari 
1994 volgde zijn benoeming tot pastoor 
van de parochie O.L. Vrouw Presentatie te 
Roelofarendsveen. Op 1 maart 1998 werd 
hem uit deze functie, op eigen verzoek en 
om gezondheidsredenen eervol ontslag 
verleend en tevens ontslag uit de gewone 
ambtsbediening van het bisdom Rotterdam 
en ging hij met pre-emeritaat. Zijn emeri-
taat volgde op 26 juli 1999.
Pastoor Van Swieten heeft zich jarenlang 
als priester voor het bisdom Rotterdam 
ingezet. Voor deze betrokkenheid zijn wij 
hem dankbaar. Jan van Swieten was een 
vriendelijk, eenvoudig en bescheiden man 
met een sobere levensstijl. Hij was een 
man van de heilige Schrift en wist velen 
voor Gods Woord te begeesteren. Een bij-
zonder woord van dank geldt de heer en 
mevrouw Teepe, die pastor Van Swieten 
jarenlang met zorg en liefde hebben 
omringd.

De crematieplechtigheid bij gelegenheid 
van zijn uitvaart werd gehouden op vrijdag 
4 januari 2019 in de Boerhaave aula van 
het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 
10 te Leiden. 

Gerestaureerde kruiswegstaties te bewonderen in Delft 
Acht bijzondere kruiswegstaties zijn de komende 
maanden te zien in de Oude Kerk in Delft. Het betreft 
de overgebleven staties, gemaakt door de kunstenaar 
Herman Veldhuis, die bewaard zijn gebleven na de sloop 
van de Delftse St. Hippolytuskerk aan de Voorstraat in 
1973. De afbeeldingen uit het lijdensverhaal van 
Christus zijn afgelopen maanden gerestaureerd door het 
restauratiebedrijf Hoogduin Papierrestauratoren in Delft. 
Dit gebeurde in opdracht van de Stichting Kerkelijk 
Erfgoed Delft (SKED). 

Voorzitter Wim van Leeuwen is zeer in zijn nopjes met het 
geleverde werk: “De restauratie is een boeiende zoek-
tocht geweest naar een optimaal resultaat.” De papieren 
staties van 3,80 m lang en 2,80 m hoog moesten eerst 
van het honderd jaar oude jute worden losgemaakt; na 
de restauratie zijn de staties opnieuw gedoekt. “Gaten 
die in de afbeeldingen zijn gekomen bij de sloop van de 
kerk, moesten weer gedicht worden.” 

Openingstentoonstelling
De staties worden in de Oude Kerk, ook ooit gebouwd 
ter ere van de heilige Hippolytus, tentoongesteld, onder 
de titel “Herrezen – Het passieverhaal in beeld”.
Bij de familie van Veldhuis zijn nog enkele schetsen 
gevonden van de ontwerpen van de staties. Deze 

schetsen worden ook in de tentoonstelling getoond, 
waardoor te zien is wat de eerste ideeën waren en wat 
er van geworden is. Omdat de eerste zeven staties ont-
breken (deze zijn bij de restauratie van de kerk in de 
jaren 1960-1968 verloren gegaan), komen er staties bij 
uit de St. Jan uit Gouda. Deze werken zijn vervaardigd 
door de Goudse beeldend kunstenaar Willem Hesseling. 
Ria van Oosten, een bekend Delftse kunstenares, zal 
beelden tonen die bij de betreffende staties passen. De 
tentoonstelling is vanaf zaterdag 6 april tot en met 31 
oktober in de Oude Kerk te zien. 

Op verzoek van parochie Christus Koning:
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jong!
De pagina Jong! wordt samengesteld door een jonge redactie, met Ted Konings, Desiree Bühler, Daphne van Hoesel en Esther van Berkel.

Nieuw: het 18+-kamp
Nieuw! De zomerkampen van het Bisdom Rotterdam waren altijd voor kinderen tot 
achttien. Maar dit jaar wordt er een nieuw kamp georganiseerd: het 18+-kamp. 

Dat zal plaatsvinden in Brexbachtal bij Koblenz, van 24 tot en met 31 augustus. Plaats van 
handeling is het scoutingterrein, een in de regio favoriete plek waar al heel wat grote en 
minder grote evenementen zijn gehouden. Allerlei voorzieningen zijn aanwezig, ook een 
openluchtkapel. 
Tijdens de kampeerweek wordt het christelijk geloof met elkaar gedeeld aan de hand van 
het thema “Wie ben ik?’’ Elke dag is er een gezamenlijke dagopening en -sluiting. Naast 
het delen van het geloof is er tijd voor sport, spel en ontspanning, waarbij je bijvoorbeeld 
gaat zwemmen of een stad gaat bezoeken. 
Heb jij zin in een kamp met je leeftijdsgenoten, waarin bergen en rotsen worden getrot-
seerd, het geloof wordt gedeeld, je jezelf beter leert kennen en vriendschappen sluit met 
anderen?! Ga dan naar de site van het bisdom, zoek in het menu onder Activiteiten en 
schrijf je snel in!

ESTHER VAN BERKEL

Als vanouds: de zomerkampen
Het Bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks 
zomerkampen. De zomerkampen staan open voor 
iedereen tussen de 8 en 25 jaar uit de parochies 
van het bisdom Rotterdam. Als vanouds zijn er 
ook komende zomer het kinderkamp, tienerkamp 
en het jongerenkamp. Ze vinden plaats in een 
mooie, vaak bosrijke omgeving. Er zijn op leeftijd 
toegesneden catechese en spelvormen. Er is veel 
ontspanning in sport, spel en activiteiten! 
Enthousiast geworden?! 
Op de bisdomsite www.bisdomrotterdam.nl vind 
je meer informatie en kun je je inschrijven. 

WJD: nog beter dan ik 
had verwacht
In eerste instantie zou ik niet eens meegaan, 
omdat het niet lukte om alles uit te vogelen, 
maar Gods voorzienigheid heeft er toch toe 
geleid dat alles perfect in het plaatje paste en 
ik mee kon. God is goed! 
Dit was voor mij de derde WJD. Tóch was het 
weer een hele bijzondere ervaring! Het is 
telkens weer bijzonder om met jongeren over 
de hele wereld bij elkaar te komen om het geloof te belijden, om God te 
zoeken en samen ook naar Hem toe te gaan. Samen bidden, samen over 
het geloof praten: je staat er niet alleen voor.
In Soná hebben wij elke dag de H. Mis mogen vieren en de cultuur mogen 
proeven. Wij zijn op ziekenbezoek geweest, hebben verschillende plekken 
bezocht en wij hadden een avond van Barmhartigheid, met Aanbidding en 
de gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van Boete en 
Verzoening. Tijdens deze avond mocht ik ook mijn getuigenis geven over 
mijn ervaring met biechten.
De openingsviering in de tweede week voor alle jongeren, de verwelkoming 
van de Paus, een bijzondere Kruisweg, een mooie H. Mis. En bovenal blijft 
het steeds bijzonder om mee te maken dat wij met zóveel jongeren tegelij-
kertijd stil kunnen zijn. Ja, wij waren tijdens de Eucharistische Aanbidding 
gewoon stil, met zo’n 500000/600000 jongeren op het veld. Tijdens de 
WJD is dit mogelijk!

Ik heb weer nieuwe en bij-
zondere vriendschappen 
mogen sluiten. Gods aan-
wezigheid en liefde was 
weer in overvloed aanwezig!
Volgende WJD is in 
Lissabon, in 2022… dich-
terbij voor ons… dus, ga 
mee!

SHASHEEKA FERNANDO

Jongeren aan zet
De bisschoppensynode van vorig jaar had als thema 
‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’. Voor 
Mgr. Van den Hende het moment het initiatief te nemen 
om jongeren om de tafel te krijgen. Op uitnodiging van 
het bisdom ging een groep van twaalf jongeren met 
elkaar in gesprek over deze thema’s. De jongeren 
werden persoonlijk uitgenodigd, waaronder jongeren van 
de RKJ, de leiding van de zomerkampen van het bisdom, 
theologiestudenten en vrijwilligers van de Vuurdoop.

Deze gespreksserie liep parallel aan de synode aan 
Rome en had de teksten van de presynode als basis. 
Onder begeleiding van kapelaan Daan Huntjens en 
Desiree Bühler, kwamen onderwerpen als roeping, rela-
ties, ruimte voor jongeren binnen de kerk. Er werd 
gesproken over de leefwereld van de jongeren, maar ook 
over hun mening over de toekomst van de Kerk. Hoe 
zien zij hun rol binnen de Kerk? Vlak voor de Kerst werd 
een verslag van deze gesprekken door Desiree gepre-
senteerd aan bisschop Van den Hende. 

Op de website van het bisdom Rotterdam staat onder 
meer: “Soms gaan we inderdaad te snel en hebben we 
te wilde ideeën,” reageerde één van de jongeren, maar 
met ruimte en voldoende kaders “komen we wel op 
goede mogelijkheden.” Oudere generaties zijn minder 
gewend om over hun geloof te spreken, merkt een van 
de jongeren, die daaraan toevoegt dat je desondanks 
veel kunt leren van de betrokkenheid van ouderen. Weer 
een ander merkt dat roeping voor ouderen vaak speci-
fi ek over het priesterschap of religieuze leven gaat. Voor 
de jongeren is het vaak breder en gaat het ook over hoe 
je als gedoopte voor de klas staat, projectleider bent, 
conservator in een museum etcetera. De bisschop 
onderstreepte dat: “Roeping gaat over hoe je vanuit je 
geloof in Christus’ Naam het verschil kunt maken tot 
opbouw van het rijk van God.” 

Lees het gehele verslag op www.bisdomrotterdam.nl.

DAPHNE VAN HOESEL

Roeping van een jongere in beeld

Lianne Valk: ‘God had een nog gaver plan’
In deze rubriek gaat het over jongeren en hun roeping. Wat is “een roeping”? Hoe kom je erachter wat je 
roeping is? En hoe geef je dit vorm? Is mijn roeping nu ook die van de toekomst? Esther van Berkel vroeg 
Lianne Valk naar haar roeping. 

Lianne Valk is 22 jaar en komt uit het Westland. 
Zij is actief bij het jongerenkoor Corbulo en 
de RKJ Westland. Lianne werkt sinds kort als 
accountspecialist voor Randstad. Zij begeleidt 
uitzendkrachten die werken bij Nutricia.

Wat verstaan we onder het 
woord roeping? 
Lianne geeft het woord 
roeping eigenlijk twee beteke-
nissen. Zij verstaat aan de ene 
kant onder het woord roeping 
bijvoorbeeld het huwelijk of 
het religieus leven. Aan de 
andere kant ziet zij het leveren 
van een bijdrage in de samen-
leving in de vorm van een 
betaalde baan of vrijwilligers-
werk ook als een roeping. 

Hoe kom je er achter wat je 
roeping is? 
Lianne moest in 2014 kiezen wat voor studie zij 
wilde gaan doen. ‘”Iets met mensen’’, was haar idee. 
Maar wat precies? Dat maakte de keuze voor een 
studie best lastig. Wat past nou wel bij mij en wat 
niet, vroeg ze zich af? Uiteindelijk raadde iemand 
haar Toegepaste Psychologie aan. Lianne ging 
bij zich zelf na of zij zich geroepen voelde voor 
een leven als psychologisch consulent. Ze zag veel 
kansen en gave manieren om zich als zodanig in te 

zetten in de maatschappij. Dat bepaalde haar keuze 
voor deze studie. 

Op welke manier geef je je roeping vorm? 
Tijdens het eerste jaar van haar hbo-studie wilde 

Lianne graag naar de universiteit. Hiervoor 
moest zij al haar studiepunten in een jaar 
halen. Helaas lukte haar dit net niet. Ze 
baalde maar ging niet bij de pakken neer-
zitten en ging door op het hbo. In de loop 
van de studie merkte Lianne dat ze naar alle 
waarschijnlijkheid op de universiteit niet 
gelukkig was geweest; ze merkte dat de prak-
tische projecten en stages die haar opleiding 
bood, haar veel meer aantrokken. ‘Ik denk 
dat het heel goed voor mij is geweest dat ik 
die ene toets niet heb gehaald, en ik denk 
dat Onze-Lieve-Heer dit ook heel goed wist.’

Welk advies geef je aan anderen over het 
volgen van je roeping? 

Lianne heeft hiervoor een duidelijk advies: 
‘Praat met bekenden over jouw talenten! Ga 
daarna na welke studie hierbij past en denk na op 
welke manier jij een bijdrage kunt leveren in de 
maatschappij.’

‘En een ander advies… Ook als je soms denkt dat 
je hebt gefaald of dat het niet lukt, kan het zijn dat 
God een nog gaver plan voor je in gedachte heeft!’

ESTHER VAN BERKEL
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