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Voelt u zich al aangesproken 
in het Jaar van de Roepingen?
Het feest van de Doop van de Heer (13 januari) 
was de start van het Jaar van de Roepingen in 
ons bisdom. In een brief heb ik alle parochianen 
uitgenodigd om eens bewust na te denken over 
de betekenis van onze doop. 

Er is een directe band tussen onze roeping en 
het sacrament van het doopsel. Door de doop 
zijn wij verbonden met Christus. Door de doop 
zijn wij deel van de Kerk en worden wij geroepen 
om een netwerk van geloof en liefde te zijn in de 
wereld van vandaag. De Kerk als gemeenschap 
van geroepenen.

Aan het begin van het Jaar van de Roepingen 
stelde ik bewust een indringende vraag: zijn wij 
als gedoopten bereid en in staat om ons geloof 
te bewaren als een kostbare schat? En: hebben 
wij de moed om Jezus’ blijde boodschap door 
te geven aan andere mensen en aan nieuwe 
generaties?

In deze editie van Tussenbeide staan artikelen 
die aanleiding zijn om concreet stil te staan een 
aantal van de roepingen die onze Kerk rijk is: 
de roeping tot het huwelijk, het priesterschap, 
het religieuze leven, de inzet voor de naaste in 
caritas en diaconie, meewerken aan de opbouw 
van eigen parochie of geloofsgemeenschap, als 
gedoopte christen middenin de samenleving met 
bezieling je werk verrichten, etc.

Mag ik u deze keer ook vragen om steun voor 
een belangrijke missionaire opdracht van onze 
Kerk onder studerenden? Jonge mensen die 
studeren kunnen we via activiteiten van de RK 
Studentenparochie op het spoor zetten van de 
vraag: geloof je dat God een plan met je heeft, 
weet jij al wat je roeping is? Waarom is jouw leven 
van betekenis en waarde? Als u dit werk wilt 
steunen met een gift, dan kan dat op: IBAN NL63 
INGB 0000 7483 08 t.n.v. Studentenparochie 
Catharina van Alexandrië, Rotterdam. 

Voelt u zich al aangesproken?

+ JOHANNES VAN DEN HENDE

 BISSCHOP VAN ROTTERDAM

Geroepen tot het huwelijk

Nieuwe Marriage Course!
Marriage Course Leidschenveen
Locatie:
Restaurant H’eerlijk, Harriët Freezerhof 201, 2492 JC 
Den Haag (Leidschenveen)

Cursusdata:
6 september, 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 
1 november, 15 november, 29 november, 13 december 
2019.
Tijden: 18.30 uur inloop, 18.45 uur start avondeten, 
21.30 uur einde.

Pre Marriage Course Rotterdam
Locatie:
HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal, 
Mathenesserlaan 305, 3021 HK Rotterdam, 
Elisabethzaal.

Cursusdata:
27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 
22 november en 6 december 2019.
Tijden: 19.00 uur tot 22.00 uur.

Meer info en aanmeldingsmogelijkheden op www.bisdomrotterdam.nl

Het thema van de Nationale Bedevaart 2019 is “Geroepen!”
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‘Werken in de zorg vanuit je katholieke iden-
titeit is niet alleen werken voor katholieke 
mensen in het huis, maar juist vanuit de 
katholieke inspiratie er zijn voor alle men-
sen.’ Dit zei Mgr. Van den Hende tijdens zijn 
bezoek aan De Merwelanden op 20 mei.

In de kapel van het huis vierde de bisschop de 
eucharistie met enkele bewoners. Bij de koffi e 
daarna was er ontmoeting en gesprek. Geestelijk 
verzorger Gabriëlle Vermeulen ontving de bis-
schop samen met mevrouw Corrie van Randwijk, 
bestuurder bij de instelling. De bisschop kreeg 
een rondleiding door het huis en er was een 
lunch met leden van de cliëntenraad.

In zijn homilie sprak de bisschop over de 
liefde van God. ‘God heeft de wereld zo lief 
dat Hij zijn Zoon gegeven heeft om ons te 
verlossen. Jezus verkondigt in eigen persoon 
de liefde, maar de wereld laat vaak het tegen-
deel zien.’ Jezus zelf sterft aan het kruis en de 
leerlingen menen dat alles voorbij is. ‘Maar 
Hij staat op uit de dood en zegt tegen zijn 
leerlingen: vrede zij met jullie. En Hij belooft 
hen de Heilige Geest. De Geest komt in ons 

hart om in moeilijke omstandigheden de 
juiste woorden en wegen te vinden’, preekt 
de bisschop. ‘Vandaag mogen we ook om de 
Heilige Geest vragen. Niet alleen voor onszelf, 
maar ook voor dit huis waar we wonen en 
komen. Dat mensen geïnspireerd worden 
om de liefde van God met elkaar te delen en 
elkaar te ondersteunen.’

De Merwelanden is een katholieke zorgin-
stelling met een diverse samenstelling van 
bewoners en medewerkers. Tot enkele jaren 
terug waren er twee priesters aan verbonden als 
rector en was er een dagelijkse eucharistievie-
ring voor de katholieke bewoners. Nu is er een 
katholieke geestelijke verzorger in de persoon 
van Gabriëlle Vermeulen en wordt met regel-
maat een eucharistieviering verzorgd vanuit de 
parochie. Het zijn veranderingen die aanzetten 
tot een hernieuwde bezinning op de katholieke 
identiteit. Gabriëlle Vermeulen vertelde erover 
tijdens de lunch aan de hand van een ‘inspira-
tieboom’. De boom heeft wortels, zoals geloof, 
hoop en liefde. Een stam met waarden. En 
takken waarin vruchten hangen, zoals aandacht 
voor elkaar. ‘De omstandigheden waarbinnen 
we de katholieke identiteit moeten vormgeven 
zijn anders dan 45 jaar geleden bij de oprich-
ting van onze instelling. Met deze boom gaan 
we met elkaar in gesprek en maken zichtbaar 
hoe we dat in onze tijd kunnen doen.’

De bisschop werd bij zijn werkbezoek vergezeld 
door Emile Boleij, bisschoppelijk gedelegeerde 
voor de contacten met de geestelijke verzorgers 
en de katholieke zorginstellingen in het bisdom.

DAPHNE VAN ROOSENDAAL

Gabriëlle Vermeulen
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Mgr. Van den Hende bezoekt 
zorginstelling in Dordrecht

‘Bouwen aan een netwerk van liefde: 
12½ jaar bisschop Van den Hende’
‘Bouwen aan een netwerk van liefde.’ 
Zo heet het boek met teksten van 
Mgr. Van den Hende dat op zondag 
30 juni werd gepresenteerd. De 
presentatie vond plaats tijdens de 
laatste bijeenkomst voor de zomer 
van Tour of Faith, de maandelijkse 
ontmoeting van de bisschop met jon-
geren. Het boek met teksten van de 
bisschop verschijnt bij gelegenheid 
van het 12,5-jarig bisschopsjubileum 
(2006-2019) en bevat onder meer de 
catecheses van de bisschop tijdens 
de Wereldjongerendagen van 2008, 
2011 en 2016.

In het boek van de bisschop is uitge-
breid aandacht voor internationale 
themajaren, zoals het Jaar van het 
Geloof en het Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid, en voor diocesane 
themajaren, zoals het Jaar van 
Gebed. Momenteel viert het bisdom 
Rotterdam het Jaar van de Roepingen. 
Een lezing van de bisschop over 
roeping op de landelijke impulsdag 
in Utrecht (2018) sluit het boek af. 
Ook is er aandacht voor de katholieke 
sociale leer.

De teksten in de bundel zijn in 
chronologische volgorde opgeno-
men, maar verzameld en geordend 
aan de hand van de opbouw van de 
Catechismus van de Katholieke Kerk 
(CKK). “De ratio van deze ordening 
en opbouw is dat alle gelovigen geroe-
pen zijn om de schat van de Blijde 
Boodschap van generatie op genera-
tie door te geven door het geloof te 
verkondigen, het te beleven in een 
broederlijk delen en het te vieren in 
liturgie en gebed (cf CKK 3)”, schrijft 
de bisschop in het voorwoord.

“In meer dan tweeduizend jaar 
kerkgeschiedenis is een koperen ver-
jaardag van een bisschopswijding niet 
opzienbarend. Maar aangezien op het 
feest van Pinksteren het vuur van de 
heilige Geest zich in tongen verdeeld 
op ieder van de aanwezigen neerzette 
(Handelingen 1,3) is de persoonlijke 
inzet van ieder van ons, ook die van 
een bisschop, niet zonder betekenis 
voor het geheel van wat de Heer voor 
ogen staat.”

“Tot het ambt van bisschop geroe-
pen, krijg je de taak om in Christus’ 
naam als leraar de rijkdom van het 

geloof te verkondigen, door gebed 
en de sacramenten de heiligheid 
te bevorderen in onze omgang met 
God en met elkaar, en als herder 
te besturen en leiding te geven. De 
drievoudige taak krijg je als bisschop 
niet om louter op eigen kracht te 
volbrengen, maar vooral krachtens 
het sacrament van de wijding dat 
je door handoplegging en gebed 
ontvangt. En je mag bij voortduring 
deze taak verrichten in samenwer-
king met de priesters en diakens in 
verbondenheid met alle gedoopten.”

“Ten diepste leeft in mij het besef dat 
het ambt van bisschop niet een project 
is van mijzelf, maar ten dienste staat 
van de Kerk, die als gemeenschap van 
geroepenen door de verrezen Heer 
gezonden wordt om in de wereld van 
vandaag het evangelie te verspreiden, 
ter wille van de voortgang van ons 
leven in geloof en tot de opbouw van 
het rijk van God.”

Tijdens de presentatie op 30 juni hield 
Marc Bollerman een korte inleiding 
op het boek. Hij was jongerenwerker 
van het bisdom Breda, waar Mgr. Van 
den Hende in 2006 bisschop-coadjutor 

werd en in 2007 Mgr. Muskens als bis-
schop opvolgde, en is nu directeur bij 
Stichting Mara in Rotterdam.

Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, ‘Bouwen 
aan een netwerk van liefde: 12½ jaar bis-
schop Van den Hende’. Uitgave: © 2019, 
Adveniat, Baarn, 285 pp. € 19,90.

DAPHNE VAN ROOSENDAAL

Bouwen aan 
een netwerk

van liefde

www.adveniat.nl

12½ jaar bisschop Van den Hende

TEKSTEN

Bisschop Hans van den Hende is niet alleen bisschop van Rotterdam, maar ook 
voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie en referent voor de 
oecumene. In dit boek staan kenmerkende teksten uit de afgelopen 12½ jaar 
bijeen en leren we hem beter kennen. De teksten nemen ons mee in een op-
dracht: de Kerk als een netwerk van liefde in het voetspoor van Jezus Christus.
 
Bisschop van den Hende spreekt de taal van jonge mensen tijdens de Wereld-
jongerendagen in Sydney of Krakau, van pelgrims die hij voorbereidt op een 
Lourdesreis, parochianen die hij welkom heet op diocesane parochiedagen, of 
collega-priesters. Van den Hende put uit de bronnen van de Kerk zoals de heilige 
Schrift, conciliedocumenten, pauselijke brieven en de sociale leer van de Kerk.  
Hij verbindt deze met de actualiteit van het samenleven in het licht van het geloof, 
met de waardigheid van de mens in deze tijd, cultuur en economie.

Altijd zijn de voordrachten herderlijk en bemoedigend en ligt een kwinkslag 
om de hoek. ‘Geloof’ is de draad waaraan de teksten in dit boek worden geregen: 
geloof belijden, geloof leven, geloof vieren, in geloof bidden. Niet toevallig zijn dit 
de hoofdthema’s van de Catechismus van de Katholieke Kerk.

Omdat met dit boek teksten van bisschop Hans van den Hende voor een  
breed publiek beschikbaar komen, past het goed bij het bisschopsjubileum van  
een bisschop die mensen wil verbinden in geloof.

Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende werd geboren in Groningen 
in 1964. Hij was priester van het bisdom Groningen van 
1991 tot 2006, bisschop in Breda van 2006 tot 2012 en is 
bisschop van Rotterdam sinds 2011. Bisschop Van den 
Hende is bisschoppelijk referent voor de beleidssector 
oecumene en sinds 2016 voorzitter van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie.

ISBN 978-94-9316-101-6
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Gaat niet het kruis van de Heer het hele jaar met ons mee?’

Witte Donderdag en The Passion
Op donderdag 18 april werd vooraf-
gaand aan The Passion de eucha-
ristieviering van Witte Donderdag 
gevierd in de H. Antoniuskerk in 
Dordrecht. Mgr. Van den Hende was 
hoofdcelebrant en preekte over het 
laatste avondmaal van Jezus met 
zijn leerlingen in Jeruzalem, waar 
‘de spanning voelbaar is op de voor-
avond van zijn lijden; het uur van de 
Heer is gekomen’ (cf Joh. 31, 1).

‘Misschien zien we onze eigen levens-
weg niet als een kruisweg’, preekte 
de bisschop, ‘maar ook daar zijn er 
momenten waarop je aan de grond 
genageld kunt staan, waarop je pijn 
lijdt, teleurstellingen meemaakt, en 
ziekte en lijden je treffen. En wat denk 
je van ons geloof? Gaat niet dat kruis 
van de Heer het hele jaar met ons 

mee? En die knieval van de Heer bij 
het laatste avondmaal, wordt die niet 
ook onze knieval steeds opnieuw als 
we ons klein maken voor Hem?’

‘We mogen in de liturgie van Witte 
Donderdag ook voeten wassen, niet 
als kopie van de voetwassing door de 
Heer, maar wel om te beseffen dat 
naast de eucharistie en het priester-
schap de voetwassing ons is gegeven 
om steeds opnieuw die knieval te 
maken in Jezus’ naam’

‘Staan we ervoor open, om ons hele 
leven in het licht te zien van de kruis-
weg met de Heer? Dan pas kunnen we 
met heel ons hart ook ons lijden, onze 
teleurstelling, onze angst verbinden 
met zijn overwinning van Pasen. Met 
zijn overwinning en zijn vrede en toe-
komst’, aldus bisschop Van den Hende.

Er kwamen zo’n 800 mensen naar de viering van Witte Donderdag, sommi-
gen te voet, anderen per trein of auto. Parochianen uit ons bisdom, 
waaronder vele jongeren, arriveerden in tien bussen om eerst deze bijzon-
dere eucharistieviering mee te maken en daarna naar het event The Passion 
te gaan. Daarbij waren ook aanwezig minister F. Grapperhaus, Commissaris 
van de Koning J. Smit, burgemeester W. Kolff, afgevaardigden van de 
Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, van de Orde van Malta, van 
diverse fondsen, leden van de Raad voor Economische Aangelegenheden, 
bestuursleden en vele gelovigen van de parochie.

Gelukkig die wonen in uw huis,
die immer U mogen loven;
gelukkig de mensen die sterk zijn in U,
met de pelgrimsweg in het hart.
… van kracht tot kracht gaan zij voort
om op Sion voor God te verschijnen.

Psalm 84, 6 & 8, Willibrordvertaling, KBS 1978

Vreugde klinkt door in deze bedevaartpsalm; het 
opgaan naar het huis van God verblijdt ons hart. 
Onze Heer Jezus zal – als kind samen met Maria 
en Jozef en later met de apostelen – deze woor-
den uit de gebedenschat van het Joodse volk 
gezongen hebben toen zij op weg gingen naar de 
tempel in Jeruzalem, het huis van de Vader.

Pelgrimeren zit in het DNA van de R.-K. Kerk. 
Ook ik werd als jongere van zestien jaar aan-
gemoedigd om deel te nemen aan een bede-
vaart naar Lourdes. Tot dan toe kende ik de 
Kerk alleen door mijn thuisparochie Abcoude. 
In Lourdes zag ik mensen – jong en oud, ziek 
en gezond – uit heel de wereld in geloof bij-
een; ieder met zijn eigen taal en verhaal, maar 
één in geloof en Kerk-zijn. Ik voelde mij dicht 
bij God, samen met Maria en al die medepel-
grims. Het raakte mij diep. Nadien ben ik elk 
jaar meegegaan, als brancardier en later als 
priester; daardoor leerde ik verstaan hoe God 
kracht geeft en genezing brengt, vooral in de 
ziel. Lourdes heeft sterk bijdragen aan mijn 
roeping.

Wij zijn gezegend met vele bedevaartplaatsen, 
dichtbij en ver weg. Een pelgrimage verbindt, 
zowel met medepelgrims alsook met heel de 
Kerk, op aarde en in de hemel; dat kan grote 
innerlijke vrede en kracht geven. Als het goed 
is maakt een pelgrimage van ons betere chris-
tenen, omdat we onze Heer Jezus en Zijn 
evangelie des te meer leren kennen en navol-
gen, veelal aan de hand van Maria en andere 
heiligen.

+ HERMAN W. WOORTS, 
BISSCHOP-REFERENT VOOR BEDEVAARTEN

HULPBISSCHOP VAN HET AARTSBISDOM UTRECHT

COLUMN: Pelgrimage

‘De H. Mis en de uitvoering van The Passion waren voor ons een indrukwekkende avond. 
Tijdens de Mis was er tijd voor een moment van bezinning. De prachtige en overtuigen-
de opvoering van The Passion gaf ons een gevoel van saamhorigheid. Deze avond met 
zo’n grote groep mensen ervaren was voor ons een unieke beleving. Het was mooi om 
te zien hoe mensen van allerlei afkomsten, leeftijden en geloven samen het Paasverhaal 
beleefden. The Passion verbindt deze mensen om samen het lijdensverhaal van Jezus 
te herdenken. Op zo’n moment besef je echt dat je onderdeel uit maakt van een hechte 
gemeenschap. De betrokkenheid en bevlogenheid van het bisdom Rotterdam bij de orga-
nisatie waren inspirerend. Wij zijn er volgend jaar zeker weer graag bij!’, aldus Charlotte 
en Christine van Eijck, hieronder op de foto voor in de kerkbank.
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Met de Geest is het elke dag code rood
‘Elke dag is het in de Kerk ‘code rood’.’ 
Oké, het weer was bij tijd en wijle 
stormachtig op 8 juni, de dag van de 
23e Vuurdoop in de kathedraal. Maar 
bisschop Van den Hende doelde niet 
op het weer, maar op het vuur van de 
Geest die de deelnemers mag leiden. 
Niet alleen op die bijzondere zaterdag 
voor Pinksteren, waarop zo’n vijfhon-
derd vormelingen en hun begeleiders 
stilstonden bij de  kracht van de 
Heilige Geest, maar alle dagen.

‘De Geest van God hebben we nodig 
om elke dag op de weg van het geloof 
te gaan’, aldus de bisschop. Code rood 
dus. ‘Niet als dreiging maar als uitda-
ging en opdracht.’

En het werd een dag vol geestdrift, 
een feest van de Geest. Die opriep 
tot actie, zoals de apostelen geroepen 
werden aan het Meer van Galilea  – 
de begeleiders van de vormelingen 
dachten er in gesprek met de bisschop 
en zijn vicarissen over na. De aposte-
len hadden volgens de bisschop ‘Zijn 
liefde, wijsheid en vrede’ gevoeld. En 
dan kan je niet stil blijven zitten. 

Zeker niet als je de gaven van de Geest 
in je laat werken, gaven waar je altijd 
om mag bidden, legt pastoraal werkster 
Marjo Hoogenbosch in een workshop 
uit. ‘Wat betekent vriendschap voor 
jullie?’, zo vraagt ze haar gehoor, drie 
keer een groep van ongeveer twintig 

kinderen, jongeren van elf, twaalf jaar. 
Een jongen antwoordt: ‘Vriendschap 
is dat je iemand kunt geloven, vertrou-
wen en dus gevoelens kunt delen.’ 
En een ander: ‘God is in ieder van 
ons, dus als je een vriend hebt, heb je 
vriendschap met God.’ 

Gaven
Precies zo’n soort vriend is de 
Heilige Geest, zegt Hoogenbosch. 
‘Die ontvang je in het Vormsel.’ Een 
vriendschap die blijft. ‘Maar je moet 
er wel voor aan de slag. Het is net als 
een vriend: bel je die nooit op, spreek 

je nooit af, dan kun je elkaar zo weer 
vergeten.’

De zeven gaven van de Geest – wijs-
heid, sterkte, kennis, vroomheid, raad, 
inzicht en ontzag voor God – zijn er 
om te hulp te roepen. De kinderen 

Energie 
voor kerken

Bedankt voor uw deelname!
Ruim 3.500 kerken en kloosters doen al zes 
jaar mee met het inkoopcollecti ef Energie 
Voor Kerken.

Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in 
bij Greenchoice, de huidige 
energieleverancier van het 
collecti ef.

Ook interesse?
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
Kijk voor meer informati e op www.energievoor-
kerken.nl of neem contact op met Sonja Boer 
van Hellemans Consultancy: 030 767 01 21 / 
boer@hellemansconsultancy.nl

Het collecti ef Energie Voor Kerken is een initi ati ef van CIO-K 
in samenwerking met energie adviesbureau Hellemans 
Consultancy.

Uw voordelen
• Scherpe groene energietarieven  voor elektriciteit en gas
• Uitstekende contractvoorwaarden• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service

Nieuwe Crooswijkseweg 123, 3034 PN Rotterdam
T 010 - 413 63 08 | www.begraafplaatslaurentius.nl 

Wij zijn 7 dagen per week voor u geopend.

Rustieke
begraafplaats
& crematorium

R.K. Begraafplaats & Crematorium St. Laurentius is kleinschalig en 
klantvriendelijk. Wij hebben persoonlijke aandacht voor de wensen 
van de mensen die hier begraven of gecremeerd willen worden. 
Ook voor de nabestaanden hebben we de grootste zorg. 

De Rooms-katholieke begraafplaats St. Laurentius die stamt 
uit 1867, is een Gemeentelijk Monument, een groene oase, 
een plek van rust en spiritualiteit. Het terrein ligt midden in de 
stad Rotterdam, centraal in Crooswijk. St. Laurentius heeft in 
honderdvijftig jaar een heel eigen plek veroverd in de buurt 
en in de stad. In de loop der  jaren is St. Laurentius niet alleen 
voor Rooms-katholieken een gedenkwaardige begraafplaats 
geworden, maar ook voor andersgezinden. Een rustieke en 
serene plek waar eenieder troost vindt.

Intiem, betrokken
en zorgzaam
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stad Rotterdam, centraal in Crooswijk. St. Laurentius heeft in 
honderdvijftig jaar een heel eigen plek veroverd in de buurt 
en in de stad. In de loop der  jaren is St. Laurentius niet alleen 
voor Rooms-katholieken een gedenkwaardige begraafplaats 
geworden, maar ook voor andersgezinden. Een rustieke en 
serene plek waar eenieder troost vindt.

Intiem, betrokken
en zorgzaam
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Bedankt voor uw deelname! 
Ruim 3.500 kerken en kloosters hebben 
zich inmiddels aangesloten bij het 
inkoopcollecti ef  Energie voor Kerken. 
Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in. 

Het collecti ef Energie voor Kerken is een initi ati ef 
van CIO-K in samenwerking met 
energie adviesbureau Hellemans Consultancy.

Greenchoice is voor 
2015-2016 opnieuw gekozen als 
onze energieleverancier. Met 
Greenchoice kiest u niet alleen 
voor groen, maar ook voor een 
goede service. Greenchoice is 
namelijk uitgeroepen tot klant-
vriendelijkste energieleverancier!

Ook interesse? 
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
Kijk voor meer informati e op  
www.energievoorkerken.nl of neem contact op 
met Sonja Boer van Hellemans Consultancy.
 030 767 01 21
 boer@hellemansconsultancy.nl

Uw voordelen:
• Scherpe groene energie 

tarieven
• Uitstekende 

contractvoorwaarden
• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service

Gelegen in een bosrijke omgeving.
Uniek om ’n week of enkele dagen 
voor rust en ontspanning te vertoe-
ven. Denkt u bij uw plannen voor va-
kantie met uw man, vrouw, kennis of 
vrienden aan het Pelgrimshuis in de H. 
Landstichting te Groesbeek bij Nijme-
gen en Berg en Dal.
Het huis biedt een rustgevende sfeer. 
Met eigen kapel en gelegenheid de 
gebedstijden mee te doen. En wat 
ook niet onbelangrijk is: het voorziet 
in een goede keuken. Er is van alles te 
doen, o.a. een bezoek aan Orientalis  
en het Afrikamuseum, wandelen en 
fi etsen (prachtige routes), Natuurre-
servaat de Ooyse Polder, etc.

Pelgrimshuis
Casa Nova

3 overnachtingen vol pension € 120,-- p.p.
Bewaar deze advertentie eventueel voor latere mogelijkheid.
Voor inlichtingen of reserveringen: 024 - 322 14 25

www.pelgrimshuiscasanova.nl

Rijksmonument:
in 2010 gerestaureerd en gerenoveerd.
Past. Rabouplein 5,
6564 BP H.Landstichting.

 

www.monumentenwacht-zh.nl

Betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk

Monumentenwacht Zuid-Holland
T 015 215 43 68
E info@monumentenwacht-zh.nl

Monumentenwacht Zuid-Holland ondersteunt eigenaren en 
beheerders bij het onderhoud of de restauratie van hun pand.

▪ Onafhankelijk advies en kwaliteitscontrole
▪ Meerjarenonderhoudsplan met begroting
▪ Begeleiding bij restauratie- en/of onderhoudstrajecten
▪ Aankoopkeuringen
▪ Subsidieadvies

Tussenbeide_2019_2.indd   1 06-06-19   15:56

FO
TO

’S
 ©

 P
ET

ER
 V

AN
 M

U
LK

EN



nummer 2 • 2019 5 

kiezen een gave en gaan daarmee 
aan de slag: een kort fi lmpje maken 
dat later aan alle deelnemers wordt 
getoond, na een korte toelichting van 
Hoogenbosch. Bijvoorbeeld: ‘Wijsheid 
is dat je naar jezelf of anderen of naar 
situaties kunt kijken zoals God er naar 
kijkt.’ Het stemmetje in ons hoofd dat 
iets vindt van alles wat we tegenkomen 
als we op de fi ets zitten of boodschap-
pen doen, dat zit wat te dicht op 
onszelf. ‘Maar in plaats daarvan kun je 
je afvragen: hoe zou God kijken? Wat 
je bijna zeker weet, is dat Hij dat niet 
doet zoals jij dat zou doen.’

ID-kaart
Een ander voorbeeld: inzicht. ‘Dat 
heeft met zien te maken. Het bete-
kent: dieper kijken. Jullie zijn op een 
leeftijd waarop veel spannende dingen 
gebeuren. Inzicht betekent dat je 

niet bij de buitenkant stil blijft staan 
maar durft te geloven. Geloven is dan 
durven dieper te kijken.’

De deelnemers aan de Vuurdoop 
hebben in feite hetzelfde gedaan: 
zij hebben stilgestaan bij wie ze zijn. 
‘Hier ben ik’, zeiden ze tegen God en 
ontvingen daarna het vormsel. Dat 
betekent ook opgenomen zijn in de 
gemeenschap van de Kerk, legt de 
bisschop uit, als hij de jongeren de 
ID-kaart ‘Hier ben ik’ presenteert, 
zeg maar een paspoort, waarop ze in 
kunnen vullen wie ze zijn. Met hun 
doop, eerste communie en vormsel 
zijn zij onderdeel van een ‘netwerk 
van geloof en liefde’, door de Geest 
geroepen om lief te hebben en te 
dienen. Met de talenten van ieder als 
onmisbare bijdrage.

TED KONINGS

Mariahulde
Op zaterdagmiddag 25 mei was er een uitvoering van de Mariahulde/ 
samenzang Marialiederen in de Maria van Jessekerk te Delft. Er werden 
vele bijzondere 
Marialiederen gezongen 
door het gemengd koor 
Deo Sacrum en het 
mannenkoor Vox Latina 
o.l.v. dirigente/ organiste 
Petra Veenswijk. Een 
hoogtepunt was de 
lichtprocessie waarbij 
eenieder de mogelijk-
heid werd geboden een 
kaars te zetten bij het 
oude Mariabeeld van de 
kerk onder het zingen 
van “Te Lourdes op de 
bergen”. Je waande je 
even in de bedevaarts-
plaats Lourdes.

De volgende 
Mariahulde/ samenzang 
Marialiederen staat 
gepland op 12 oktober 
2019 om 15.00 uur.

Al 25 jaar geroepen 
De Haagse Elvira Telik – zuster van de missie-
congregatie Dienaressen van de Heilige Geest 
– groeide op in Indonesië. Zij kreeg daar 
waardering voor de schepping mee. ‘Mijn 
vader leerde ons hoe er, volgens een plan, 
altijd kokospalmen in onze tuin groeiden. Ik 
herinner me dat hij bij het planten ieder van 
ons korte tijd op zijn schouders droeg. Ik 
mocht de kokosplanten in de grond zetten. 
Mijn vader bezat de kennis om goed voor de 
schepping te zorgen.’ 

Zr Elvira kende de getuigenis van de zusters 
van Steyl door de polikliniek en school waar 
zij werkten. ‘Toen ik mij meldde bij de zusters 
werd ik eerst drie maanden geplaatst op de kraamafdeling van een 
ziekenhuis. Het werk lag mij niet. Ik wilde terug naar huis. Mijn  
zwager zei mij: “Niemand dwingt je. Het is jouw keuze. Denk er nog 
een week over na.” Dat heb ik gedaan en ik ben gebleven. Zo ben ik 
mijn weg steeds stap voor stap gegaan. Ik bad om God te vragen of 
dit mijn weg was. Van de vijf zusters die tegelijk met mij kandidaat 
werden, ben ik als enige overgebleven. Dat ik steeds de volgende stap 
mocht zetten, heeft mij gesterkt in de overtuiging dat God mij riep.’ 

Inzet
‘Ik ervaar dankbaarheid wanneer ik bij de eerste communievoorberei-
ding in mijn parochie de kinderen goed les kan geven en ze blij zijn. 
Zo ook bij het werk in het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) 
in Den Haag bij de voedselbank. Ik kook en serveer er soep, zet koffi e 
en ga in gesprek met de mensen.’ 

‘Ook kijk ik vol dankbaarheid terug op de ontmoeting in Fatima, enkele 
jaren terug, toen ik als lid van de World Union of Catholic Women’s 
Organisations (WUCWO) deelnam aan de General Assembly en we met 
vijfhonderd katholieke vrouwen uit 35 landen bijeen waren. Vrouwen uit 
de hele wereld hielden er hun presentaties die mij bemoedigden en 
inspireerden.’ ‘Dit jaar word ik vijftig en vier ik mijn 25-jarig professie-
feest met een eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende. Ooit werd 
ik weggestuurd met de prachtige zending “Waar je bent op aarde, daar 
draag je de hemel”. God zette mij op deze aarde. Zijn Geest zette mij in 
beweging: ik werd missiezuster. Geroepen om de hemel te dragen, waar 
ik op deze aarde ook mag zijn.’ 

JOLANDA DE WOLF

Parochievicaris Ad van der Helm schrijft in het voorwoord van 
het onlangs verschenen boek van Zr Elvira: ‘Een missiezuster 
gaat een avontuur aan! Een roepstem die klinkt in het hart, 
wordt beantwoord met een reactie van toewijding en dienst-
baarheid. Ook al zijn de wegen onbekend, met vertrouwen 
wordt gekozen voor het avontuur van Gods liefde.’
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Opening van het bedevaartseizoen in Brielle
Sinds zaterdag 11 mei is de 
Bedevaartskerk van de HH. 
Martelaren van Gorcum in Brielle 
weer geopend voor pelgrims uit het 
hele land. Aan het begin van de vie-
ring werd de reliekschrijn uit 1923 
met de relieken van de martelaren 
teruggeplaatst op zijn vaste plek 
voor het altaar. 

‘Een prachtig gerestaureerde schrijn 
vandaag’, preekte de bisschop in zijn 
homilie, ‘niet om de rijkdom ervan 
centraal te stellen, maar om wat er in 
is te vereren, en dat we met ons hart 
getrokken worden naar het getuigenis 
van de Martelaren van Gorcum.’ 

Mgr. Van den Hende: ‘De relieken 
zijn in de schrijn niet geplaatst als in 
een etalage, maar wel om ons erop 
te wijzen dat het gaat om concrete 
mensen die sterfelijk zijn, zoals wij, 
die de kracht niet uit zichzelf hebben 
gehaald, maar die net zo krachteloos 
als wij ‘ja’ hebben gezegd, omdat ze 
steeds werden gevoed door het sacra-
ment van de eucharistie en gesterkt 
werden door de gemeenschap in 
geloof van de wereldwijde Kerk rond 
de bisschop van Rome, de opvolger 
van Petrus.’

Vanuit de Schriftlezingen preekte de 
bisschop over de trouw van de leer-
lingen van Jezus en de trouw van de 
Martelaren van Gorcum. In het evan-
gelie wordt beschreven hoe de taal 
van Jezus sommige mensen tegen de 
borst stuit, waarop vele leerlingen zich 
terugtrokken en zijn gezelschap verlie-
ten (Johannes 6, 60-69). Daarop vraagt 
Jezus aan de twaalf apostelen: ‘Wilt 

ook gij soms weggaan?’ Maar Petrus 
antwoordt: ‘Heer, naar wie zouden wij 
gaan? Uw woorden zijn woorden van 
eeuwig leven en wij geloven en weten 
dat Gij de Heilige Gods zijt.’

Mgr. Van den Hende: ‘Jezus zegt 
in het evangelie: ‘Wilt ook gij soms 
weggaan?’ Hij heeft een enorme 
menigte mensen verzameld en Hij 
heeft hen willen voeden. Terwijl er 
maar weinig eten was, heeft hij de 
grote menigte van brood voorzien en 

er bleef nog over. Als de Heer zo’n 
bijzonder teken stelt, zo’n wonder 
verricht, moet iedereen eigenlijk wel 
zeggen: ‘dit is Hem, we gaan nooit 
meer bij Hem weg. Hij spreekt de 
waarheid en is de waarheid.’ 

[…] ‘Zouden de martelaren mis-
schien ook niet een moment hebben 
gedacht: zullen we ook maar eens 
gaan? De martelaren hebben echter 
niet hun plaats verlaten en hebben 
hun verantwoordelijkheid niet 

afgeworpen, het geloof dat in hun 
hart was gelegd niet verloochend.’

‘We vieren in het bisdom het Jaar van 
de Roepingen. ‘Roepingen’ staat in het 
meervoud, want we zijn allemaal geroe-
pen bij Christus te blijven en Hem te 
volgen, zelfs als Hij de uitdaging bij 
ons neerlegt: wilt ook gij soms gaan? 
We moeten ons laten trekken naar de 
Heer die met liefde en trouw naar ons 
omziet.’

DAPHNE VAN ROOSENDAAL

Links op de foto restaurateur Norbert van Ooyen en 
zijn echtgenote
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Bedevaartseizoen 2019
in de komende maanden 
Rozenkransgebed - 14.00 uur 
Juli: wo 10, 17, 24,31
Aug: wo 7, 14, 21, 28

Sept: wo 4, 11, 18, 25
Okt: wo 1 

 
Plechtig lof - 14.00 uur
Juli: vr 12, 19, 26 
Aug: vr 2, 9, 16, 23, 30 
 
Bidden Kruisweg - 14.00 uur
Juli: za 13, 20, 27
Aug: za 3, 10, 17, 24, 31
 
H. Mis - 14.00 uur
Juli: di 16, 23, 30 
Juli: do 11, 18, 25 

Aug: di 6, 13, 20, 27
Aug: do 1, 8, 15, 22, 29

 
Nationale Bedevaart - 11.00 uur
Juli: za  6 
 
H. Mis voor HH. Martelaren - 14.00 uur
Juli: di 9 
 
Jongerendag - 15.00 uur 
Sept: zo 29
 
Sluiting bedevaartseizoen - 11.00 uur
Okt: za 5

Vrijwilliger in de Bedevaartskerk

‘Het is altijd goed’
‘Ik doe het voor die negentien mannen, en voor Jezus.’ 
Nel Adam is een zeer gemotiveerde vrijwilliger van de 
Bedevaartskerk in Brielle.

Zij is sinds 2000 actief als vrijwilliger bij het heiligdom in 
Brielle. Direct was haar al duidelijk dat ze een goede stap had 
gezet. ‘Een soort klik in mijn hart. En ik ben er nog graag. Ik 
zie het als een eer dat ik de mensen mag rondleiden. En als 
een sport om de juiste snaar te raken. Vandaag had ik een 
groep van tien mensen van “Historische Reizen”. We komen 
terug, zeiden ze. De stilte had hen geraakt.’
‘Die stilte op het Martelveld is uniek. En het wordt er gaande 
het jaar steeds mooier. De staties komen terug, de schrijn is 
terug, gerestaureerd en wel. De geschiedenis, het verhaal, is 
hetzelfde, maar als de Bedevaartskerk uit zijn winterrust komt 
dan gaat die stralen.’

Geloof
Het overbrengen van de geschiedenis en de ervaring van de 
martelaren, dat motiveert haar en heeft haar die kleine twintig 
jaar doen gaan. ‘De gevoelens van die negentien mannen, wat hen is overkomen, hoe ze het 
hebben doorleefd en hoe ze in hun geloof zijn blijven staan. Dat is mooi om te vertellen.’

En dan maak je ook nogal eens wat mee. ‘Ik kan er een boek over schrijven.’ Bijvoorbeeld over die 
man uit Noorwegen, die zijn kleinkind mee naar Brielle nam. ‘Dat kleinkind was ook al een jaar of 
veertig, maar de oude man was bij de eerste steenlegging voor de kerk geweest, vertelde hij. Het 
moet al weer een jaar of vijftien geleden zijn, de kerk is van 1932. Hij wilde het zijn kleinkind laten 
zien. En hij vroeg me: mag ik God lof toe zingen? Ga uw gang, zei ik, en hij legde zijn grote handen 
op de achterste bank en met een oude maar geweldige stem zong hij, ja, inderdaad, God lof toe.’
Twee à drie keer per week leidt Nel Adam in het seizoen wel een groep rond, dat kan, want ze is 
met haar zeventig jaar niet meer aan werk gebonden. Maar op vakantie gaan is er in juli en augus-
tus toch niet bij. Dan is er werk aan de winkel tijdens het hoogseizoen van het heiligdom.

‘Het mooiste moment is voor mij als gasten de kerk binnenkomen. Dan zeg ik: welkom in de 
Bedevaartskerk. Kent u de kerk? En dan komen de verhalen. Of mensen zeggen: ik ben niet katho-
liek, mag ik verder komen? God geeft geen stempels, zeg ik dan, dus doen wij het ook niet.’ 
‘Hij is hier aanwezig, God, in ieder moment. Christus is hier aanwezig, altijd, in het Sacrament. Voor 
die negentien mannen, en voor Jezus, daar doe ik het voor. Ik kom nooit thuis dat ik denk, dat was 
niks of vervelend. Het is altijd goed.’ 

TED KONINGS

Anneke Rietbroek organiseert reizen naar Brielle

Geloof en vasthoudendheid 
martelaren helpen ook vandaag 
Anneke Rietbroek is vrijwilligster in de Clara en 
Franciscusfederatie in het Plassengebied. Een van 
haar taken is het verzorgen van de contacten tus-
sen parochianen die op bedevaart willen en orga-
nisatoren van de bedevaarten. Een vaste afspraak 
op de agenda is de Nationale Bedevaart naar 
Brielle, meestal begin juli. Zij vertelt wat dat werk 
als contactpersoon voor haar betekent.

‘In 2011 was ik voor het eerst in Brielle, in het kader 
van een oecumenische dag’, vertelt zij. Samen met 
mensen van de PKN uit Oude Wetering en mede-
parochianen, de dominee en pastoor ging het naar 
het bedevaartsoort van de Martelaren van Gorcum. 
‘Heel bijzonder’ vond zij het bezoek. ‘Deze marte-
laren spraken me aan.’ Wat in het bijzonder? ‘Hun 
geloof en vasthoudendheid.’ 

Die eigenschappen raakten een snaar bij Anneke 
Rietbroek. Zij heeft in haar leven het nodige 
verdriet te verwerken gekregen en verbond die erva-
ring met die van de martelaren. ‘Het is dankzij mijn 
geloof dat ik weer verder kan.’

Aanspreekpunt
Sinds dat eerste bezoek organiseert Anneke Rietbroek 
in de eigen parochiefederatie ieder jaar een bede-
vaart naar Brielle. Met Jack Glas als pastoor zat zij 
dicht op het vuur, want Jack Glas is ook custos, zeg 
maar geestelijk beheerder van het bedevaartsoord. 
Hoe dat gaat? Eenvoudig. ‘Ik begon met een stukje 
in Samenstromen, ons parochieblad.’ Opgeven bij 
Rietbroek, opstappen in Roelofarendsveen, want er 
werd een bus geregeld. Die boekte zij dan ook.  

Als contactpersoon groei je in je rol, vertelt zij. Je wordt 
voor steeds meer mensen een aanspreekpunt en een 
vraagbaak, “vraag het Anneke maar”. ‘Zelf ga je ook 
vaker rondvertellen wat er te doen is, waarom het zo 
mooi is en waarom mensen er goed aan doen om een 
dag mee te gaan.’ Het draagt bij dat ze in de parochie 
al vele jaren vrijwilliger is en ook gebedsleider; Anneke 
komt nog eens ergens en spreekt nog eens iemand.

Voorbeeld
Nog even terug naar Brielle. Is haar persoon-
lijke ervaring na al die jaren dat ze in Brielle te 
gast was nog te vergelijken met die eerste keer? 

Eigenlijk wel: ‘Het blijft mooi. Een mix van 
saamhorigheid en vertrouwdheid misschien ook. 
Er gebeurt iedere keer wat met je. In je eigen 
omgeving spreek je toch niet zo makkelijk over je 
geloof.’ In Brielle zeker wel. Ook in de bus terug. 
‘Ik kom er altijd rijker vandaan.’ Een inspiratie 
die ook haar werk in de parochie ten goede komt, 
rijker maakt.

Soms vertelt zij wel eens aan pelgrims haar per-
soonlijke geschiedenis, en de manier waarop 
“de martelaren” haar daarin hebben geholpen. 
‘Bijvoorbeeld hun geloof dat er na de dood wat is... 
Die mensen hebben hun leven gegeven voor het 
geloof, hebben zichzelf niet verloochend. Als je dan 
de kruisweg loopt, dan gaat het ook over jouw eigen 
kruis dragen.’ Met die ervaring weet ze hoe belangrijk 
het kan zijn als mensen bij haar in Roelofarendsveen 
in de bus stappen, op de ochtend in juli. ‘Het voelt als 
een cadeautje dat je mag geven.’ 

TED KONINGS

Diaken Iwan Osseweijer bij het Plechtig Lof in Brielle
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Roepingenpastoraal aan de hand 
van de zeven “betersprekingen”
De bijbel kent de acht zaligsprekingen (Mt.5). 
Onze bisschop sprak over de zeven “beterspre-
kingen” tijdens zijn voordracht op de impulsdag 
voor de roepingenpastoraal in Utrecht.

Roepingen ontstaan in de geloofsge-
meenschappen. Maar de vraag is of onze 
geloofsgemeenschappen de omgeving zijn om 
Gods stem te verstaan?

Beter horen en beter zien: ‘Hoe groot is de liefde 
die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kin-
deren van God genoemd’ (1 Joh. 3, 1). Geloven wij 
in Gods liefde en kan dat ons gebed om roepingen 
versterken? Kijk naar Christus en de Kerk. 

Beter bidden: Vraagt daarom de Heer van de oogst 
arbeiders te sturen om te oogsten (Mt. 9,38) Bid 
zonder ophouden!

Beter binden: Waar twee of drie in mijn naam aan-
wezig zijn, daar ben ik in uw midden… (Mt. 18, 
20) De Heer roept ons tot gemeenschap met Hem 
en het is de gemeenschap van de Kerk, waarin we 
elkaar kunnen zien en herkennen als leden van de 
Kerk: als geroepenen. 

Beter buigen: ‘Opdat bij het noemen van zijn naam 
zich iedere knie zou buigen… (Fil. 2, 10-11). We 
mogen ons meer bewegen naar Christus toe, niet als 
een soort ochtendgymnastiek, maar als een erken-
ning dat Hij de Heer is en ons het leven geeft. 

Beter vertrouwen: Kan ik dat wel wat de Heer van 
mij vraagt? Maar paus Franciscus zegt: de Heer 

roept, laat je door Hem omvormen op de weg van 
het evangelie. 

Beter kiezen: Niemand is verplicht te antwoorden 
op de roepstem van de Heer. De Heer laat jou vrij! 
Maar in die vrijheid moet je wel zien waar het op 
aankomt en mag je jouw keuze maken.

Tenslotte: wij zijn geroepen tot heiligheid. 
Krachtens ons eigen doopsel en vormsel mogen 
wij blijven groeien naar de nieuwe mens in 
Christus’ Naam. Roeping is niet de verdienste van 
ons mensen, maar hangt af van Gods genade. Wij 
geven alleen een antwoord, een serieus antwoord.

Met deze “betersprekingen” mogen wij een 
gemeenschap opbouwen waarin wij mogen groeien 
in heiligheid. Dat vanuit die gemeenschap mensen 
de bijzondere roepstem van de Heer mogen 
horen, om vrijgesteld het evangelie te verkondigen 
als priester, diaken of religieus. 

De brochure die op Roepingenzondag is uitge-
komen bevat deze zeven betersprekingen, om 
samen te gebruiken op weg naar een gemeen-
schap waar de roepstem van de Heer mag 
worden gehoord.

Moge de verrezen Heer ons daarbij helpen. 

RECTOR W. BROEDERS

(U kunt deze brochure bestellen via het bisdom, 
E: bureau@bisdomrotterdam.nl.)

Roeping hebben we allemaal. Ieder mensenleven is gewild door God, en ieder mensenleven is een antwoord 
op de vraag van God: ‘mens, wie ben je’? Ieder mens heeft dus een unieke, eigen roeping. Niemand kan 
voor een ander het antwoord geven. Ons hele leven, met zijn mooie en zijn donkere kanten, is onze eigen 
poging om het antwoord op die vraag te geven. Roeping is dus iets wat ons om niet toevalt en wat we mogen 
ontdekken.
 
Hoe kom je er achter wat jouw unieke roeping is? Met die vraag worstelt iedereen wel eens. Er zijn zoveel 
kansen, wat moet je kiezen? Hoe weet ik wat van God komt, en wat van de mensen komt? Daarom is het 
belangrijk dat we leren luisteren naar God. Dat is niet makkelijk, maar je kunt je erin oefenen. Bijvoorbeeld 
in het stil gebed, voor een kaars of een icoon. In plaats van een verlanglijstje afraffelen, kun je ook zeggen 
‘spreek Heer, uw dienaar luistert’ (1 Sam 3). En dat vervolgens doen: geconcentreerd luisteren naar de stil-
te. In die stilte kunnen we in ons hart soms een licht briesje ontwaren (1 Kon. 19:12). Daarin mogen we dan 
ontdekken dat God tot ons spreekt.
 
Vaak verstaan we dat spreken nog niet goed, en dat maakt ons hart onrustig. Daarom is de werkelijkheid zo 
belangrijk. God gebruikt de hele schepping om met ons te communice-
ren. En heel vaak mensen die ons nabij zijn. Een spontane opmer-
king kan dan opeens diep in ons hart resoneren. 
En we voelen tot in onze tenen: het is waar, dat is wat ik moet 
gaan doen. Zo ben ik zelf na vele omzwervingen Dominicaan 
geworden. En ik hoop en bid dat jij, beste lezer, ook het unieke 
antwoord mag vinden op de vraag naar jouw roeping.

Richard Steenvoorde o.p.

Richard Steenvoorde (links) samen met Schotse 
medebroeder Luke Dorothy o.p., na afl oop van zijn 

priesterwijding op 17 november 2018 
door Mgr. J. van den Hende.

Roeping… geroepen zijn

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

M: 627140117 E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl
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gaan doen. Zo ben ik zelf na vele omzwervingen Dominicaan 
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medebroeder Luke Dorothy o.p., na afl oop van zijn 

priesterwijding op 17 november 2018 
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Nieuwe caritaszuil 
voor parochies
De Diocesane Caritas Instelling (DCI) van het 
bisdom heeft een caritaszuil ontwikkeld. Met 
de pilaar kunnen de PCI’en van de parochies 
structurele aandacht vragen voor mensen in 
nood.

Bedenker Piet van der Burg van parochie 
Christus Koning (Berkel en Rodenrijs e.o.) zag 
tijdens een fi etstocht in Frankrijk een caritas-
zuil bij een kerkje staan en wist direct: dát 
moeten we ook hebben. Als adviseur van de 
DCI, die diaconale projecten en initiatieven van 
parochies ondersteunt, is hij altijd alert op ini-
tiatieven die naastenliefde stimuleren. Hij 
werkte bij thuiskomst direct een ontwerp voor 
een rood katheder met legplanken uit, maakte 
eigenhandig een prototype en ging ermee naar 
het bestuur van de DCI. Er zijn nu tien zuilen 
beschikbaar voor parochies uit het bisdom 
Rotterdam. 

Zichtbaar
‘De PCI’en 
(Parochiële Caritas 
Instellingen) kunnen 
een zuil goed 
gebruiken om zich-
zelf zichtbaarder te 
maken en de 
geloofsgemeen-
schap te betrekken 
bij het caritaswerk’, 
zegt Van der Burg. 
Zelf heeft zijn paro-
chie er, naast de 
nieuwsbrief van de 
PCI, een kleine kluis 
met slot op staan, 

waar per brief een al dan niet anonieme hulp-
aanvraag kan worden ingediend. Mensen 
kunnen er ook anoniem geld in gooien. ‘Ons 
motto van de PCI is: “help ons mensen 
helpen”. Deze zuil helpt óns daar weer mee. 
Want iemand in nood vraagt zelf dikwijls geen 
hulp, de omgeving durft dat wél.’

Anoniem
Van der Burg heeft de zuil nu een jaar op proef 
staan en heeft tien tot vijftien aanvragen 
binnen gekregen. ‘Onze dorpsparochie kent 
niet veel armoede, maar wel veel eenzamen. 
Daar komen veel briefjes voor binnen. Ik kan 
me voorstellen dat het zeker voor de grote 
steden interessant is om zo’n centraal punt te 
hebben waar mensen terechtkunnen. Daar 
kent niet iedereen de PCI, terwijl er toch groot-
stedelijke problematiek is.’’

De parochies Goede Herder in het 
Waterweggebied en De Heilige Familie in 
Achthuizen hebben sinds een aantal maanden 
tevens een caritaszuil op proef staan. Cor de 
Vette, lid van het platform Diaconie en 
Pastoraat van de deelgemeenschap Jacobus 
van de parochie in Schiedam, is enthousiast. 
‘Het werkt, dat merken we nu al. We hebben 
hier tot nu toe vooral gaven gevonden, nog 
geen hulpvraag.’’ De zuil staat goed zichtbaar 
in de kerk. De functie ervan is mensen geheel 
duidelijk, meent De Vette. ‘Vooral dat mensen 
anoniem hun geld kunnen doneren of hun 
verhaal kwijt kunnen, spreekt aan. Dit is een 
hele goede zet.’ 

Parochies kunnen een caritaszuil aanvragen bij 
de DCI van het bisdom Rotterdam. 
Meer informatie via Margreet Wijsman, 
E: dci@bisdomrotterdam.nl. 

CELINE TIMMERMAN
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Energie 
voor kerken

Bedankt voor uw deelname!
Ruim 3.500 kerken en kloosters doen al zes 
jaar mee met het inkoopcollecti ef Energie 
Voor Kerken.

Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in 
bij Greenchoice, de huidige 
energieleverancier van het 
collecti ef.

Ook interesse?
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
Kijk voor meer informati e op www.energievoor-
kerken.nl of neem contact op met Sonja Boer 
van Hellemans Consultancy: 030 767 01 21 / 
boer@hellemansconsultancy.nl

Het collecti ef Energie Voor Kerken is een initi ati ef van CIO-K 
in samenwerking met energie adviesbureau Hellemans 
Consultancy.

Uw voordelen
• Scherpe groene energietarieven  voor elektriciteit en gas
• Uitstekende contractvoorwaarden• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service

Nieuwe Crooswijkseweg 123, 3034 PN Rotterdam
T 010 - 413 63 08 | www.begraafplaatslaurentius.nl 

Wij zijn 7 dagen per week voor u geopend.

Rustieke
begraafplaats
& crematorium

R.K. Begraafplaats & Crematorium St. Laurentius is kleinschalig en 
klantvriendelijk. Wij hebben persoonlijke aandacht voor de wensen 
van de mensen die hier begraven of gecremeerd willen worden. 
Ook voor de nabestaanden hebben we de grootste zorg. 

De Rooms-katholieke begraafplaats St. Laurentius die stamt 
uit 1867, is een Gemeentelijk Monument, een groene oase, 
een plek van rust en spiritualiteit. Het terrein ligt midden in de 
stad Rotterdam, centraal in Crooswijk. St. Laurentius heeft in 
honderdvijftig jaar een heel eigen plek veroverd in de buurt 
en in de stad. In de loop der  jaren is St. Laurentius niet alleen 
voor Rooms-katholieken een gedenkwaardige begraafplaats 
geworden, maar ook voor andersgezinden. Een rustieke en 
serene plek waar eenieder troost vindt.

Intiem, betrokken
en zorgzaam

Nieuwe Crooswijkseweg 123, 3034 PN Rotterdam
T 010 - 413 63 08 | www.begraafplaatslaurentius.nl 

Wij zijn 7 dagen per week voor u geopend.

Rustieke
begraafplaats
& crematorium

R.K. Begraafplaats & Crematorium St. Laurentius is kleinschalig en 
klantvriendelijk. Wij hebben persoonlijke aandacht voor de wensen 
van de mensen die hier begraven of gecremeerd willen worden. 
Ook voor de nabestaanden hebben we de grootste zorg. 

De Rooms-katholieke begraafplaats St. Laurentius die stamt 
uit 1867, is een Gemeentelijk Monument, een groene oase, 
een plek van rust en spiritualiteit. Het terrein ligt midden in de 
stad Rotterdam, centraal in Crooswijk. St. Laurentius heeft in 
honderdvijftig jaar een heel eigen plek veroverd in de buurt 
en in de stad. In de loop der  jaren is St. Laurentius niet alleen 
voor Rooms-katholieken een gedenkwaardige begraafplaats 
geworden, maar ook voor andersgezinden. Een rustieke en 
serene plek waar eenieder troost vindt.

Intiem, betrokken
en zorgzaam
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Bedankt voor uw deelname! 
Ruim 3.500 kerken en kloosters hebben 
zich inmiddels aangesloten bij het 
inkoopcollecti ef  Energie voor Kerken. 
Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in. 

Het collecti ef Energie voor Kerken is een initi ati ef 
van CIO-K in samenwerking met 
energie adviesbureau Hellemans Consultancy.

Greenchoice is voor 
2015-2016 opnieuw gekozen als 
onze energieleverancier. Met 
Greenchoice kiest u niet alleen 
voor groen, maar ook voor een 
goede service. Greenchoice is 
namelijk uitgeroepen tot klant-
vriendelijkste energieleverancier!

Ook interesse? 
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
Kijk voor meer informati e op  
www.energievoorkerken.nl of neem contact op 
met Sonja Boer van Hellemans Consultancy.
 030 767 01 21
 boer@hellemansconsultancy.nl

Uw voordelen:
• Scherpe groene energie 

tarieven
• Uitstekende 

contractvoorwaarden
• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service

Gelegen in een bosrijke omgeving.
Uniek om ’n week of enkele dagen 
voor rust en ontspanning te vertoe-
ven. Denkt u bij uw plannen voor va-
kantie met uw man, vrouw, kennis of 
vrienden aan het Pelgrimshuis in de H. 
Landstichting te Groesbeek bij Nijme-
gen en Berg en Dal.
Het huis biedt een rustgevende sfeer. 
Met eigen kapel en gelegenheid de 
gebedstijden mee te doen. En wat 
ook niet onbelangrijk is: het voorziet 
in een goede keuken. Er is van alles te 
doen, o.a. een bezoek aan Orientalis  
en het Afrikamuseum, wandelen en 
fi etsen (prachtige routes), Natuurre-
servaat de Ooyse Polder, etc.

Pelgrimshuis
Casa Nova

3 overnachtingen vol pension € 120,-- p.p.
Bewaar deze advertentie eventueel voor latere mogelijkheid.
Voor inlichtingen of reserveringen: 024 - 322 14 25

www.pelgrimshuiscasanova.nl

Rijksmonument:
in 2010 gerestaureerd en gerenoveerd.
Past. Rabouplein 5,
6564 BP H.Landstichting.

 

www.monumentenwacht-zh.nl

Betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk

Monumentenwacht Zuid-Holland
T 015 215 43 68
E info@monumentenwacht-zh.nl

Monumentenwacht Zuid-Holland ondersteunt eigenaren en 
beheerders bij het onderhoud of de restauratie van hun pand.

▪ Onafhankelijk advies en kwaliteitscontrole
▪ Meerjarenonderhoudsplan met begroting
▪ Begeleiding bij restauratie- en/of onderhoudstrajecten
▪ Aankoopkeuringen
▪ Subsidieadvies
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Capelle heeft haar 
eerste Groene Kerk
Op 26 mei werd offi cieel de zonnepa-
neleninstallatie van de Paulus’ Bekering 
in Capelle aan den IJssel in gebruik 
genomen. Het was een bijzonder 
moment waarbij burgemeester Oskam 
het bordje met de aanduiding ‘Wij zijn 
een Groene Kerk’ onthulde, zo vertelt 
Lina Legerstee van de werkgroep 
Groene Pauluskerk. ‘We hebben ons 
vanaf begin dit jaar onder leiding van 
Dick Biesta ingezet om van de Paulus’ 
Bekering een groene Kerk te maken.’

Voor de zonnepaneleninstallatie 
konden parochianen een certifi -
caat kopen à 25 euro en op 17 april 
werden tien panelen geïnstalleerd. 
Op 26 mei werden honderdvijftig cer-
tifi caten aan het einde van de dienst 
uitgereikt. Er is door 61 parochianen 

in totaal 3750 euro bijeengebracht. 
De tien panelen zorgen voor een CO2 
besparing van duizend kilo per jaar.

Stappen
Wanneer ben je eigenlijk een Groene 
kerk? Er komt fl ink wat bij kijken. 
Legerstee: ‘Er moeten echt actief 
stappen worden ondernomen op mini-
maal vier van de zes categorieën.’ Die 
zijn te vinden op www.kerkinactie.nl:
• Geloof en inspiratie
• Energie en klimaat
• Schepping en natuur
• Bewust inkopen doen
• Geld
• Beleid en aanpak

‘Er is inspirerende informatie te 
vinden, veel tips, ideeën en materiaal, 
ook op www.groenekerken.nl. We 
hebben hier als werkgroep veel aan 
gehad. Sommige stappen zijn makke-
lijk uit te voeren of worden eigenlijk 
al gedaan, zoals bijvoorbeeld bewust 
inkopen doen. Welke kerk doet dat 
nou niet? Maar voor andere catego-
rieën moet meer worden gedaan.’ 
De werkgroep heeft met de zonnepa-
neleninstallatie een grote stap gezet 
in de categorie ‘Energie en klimaat’, 
maar ook aan de andere categorieën 
is voldaan, met het bordje ‘Wij zijn 
een Groene Kerk’ als resultaat.

Via een internetaansluiting kunnen 
de certifi caathouders volgen wat 
de zonnepanelen opbrengen. Op 
de website groenekerken.nl zijn 
alle groene kerken in Nederland te 
vinden.

LINA LEGERSTEE

Vakantie vieren en geloofsleven activeren
Monica en Frank Grootes uit Alphen 
aan den Rijn gaan deze zomerva-
kantie samen met hun twee jong-
ste kinderen naar de Dolomieten 
in Italië, voor wat een bijzondere 
vakantie belooft te worden. Zij zullen 
deelnemen aan een bezinningsweek 
met een internationaal karakter die 
wordt gehouden onder de noemer: 
Europese Mariapoli.  

Monica Grootes: ‘Normaal gesproken 
zijn we niet zo van de verre vakantie-
reizen, maar hier kijken we toch wel 
naar uit.’ Frank Grootes: ‘Mariapoli 
staat voor mij voor: samen een gemeen-
schap vormen en je handen uit de 
mouwen steken. Ik doe wat er moet 
gebeuren. Meestal zijn dat praktische 
dingen, of iets technisch. Ik vind het 
fi jn om er helemaal uit te zijn, maar 
op een gewone camping, elke avond in 
de kantine zitten? Dat is niks voor mij. 
Een Mariapoli is anders. Daar ervaar ik 
ieders bereidheid om samen de dagen 
op te bouwen. Ik voel me meteen thuis.’ 

Ontmoeting
De Europese Mariapoli wordt geor-
ganiseerd door de Focolarebeweging. 
De beweging behoort tot de nieuwe 

bewegingen zoals ook Chemin 
Neuf, Emmanuel en Sant’Egidio. De 
Focolarebeweging ontstond gedurende 
de Tweede Wereldoorlog in Noord-
Italië, toen enkele jonge vrouwen 
besloten de woorden van het evangelie, 
waar zij van huis uit vertrouwd mee 
waren, in hun directe omgeving in prak-
tijk te brengen. Rond Hemelvaartsdag 
zijn jaarlijks in Nieuwkuijk bezinnings-
dagen voor jong en oud, getiteld: “Stad 
van Maria”, Mariapoli.

De eerste Mariapoli werd gehouden 
in de Dolomieten, in 1949. Bij gele-
genheid van de zeventigste verjaardag 
keert de Mariapoli deze zomer terug 
naar Noord-Italië. Mensen uit heel 
Europa - gezinnen, ouderen, religi-
euzen en priesters – zullen er dan 
Mariapoli houden. Dagelijks zijn er 
ontmoetingsmomenten; iedere dag 
is er een eucharistieviering. Er zal 
worden gewandeld en muziek gemaakt. 
De jongeren zullen waarschijnlijk een 
volleybalveldje inrichten of een andere 
sportactiviteit op touw zetten. 

Bal
Zoon Leo (18) heeft er zin in: ‘Ik zal 
er veel nieuwe mensen ontmoeten. 
Het mooie van een Mariapoli is dat je 

gewoon op een groepje kunt afstap-
pen. Wie zijn jullie? Waar komen jullie 
vandaan? De sfeer is heel open. En we 
proberen elkaar echt te helpen: of er 
nou een bal van het dak gehaald moet 
worden, of dat er iemand behoefte 
heeft aan een gesprek.’ 

De spiritualiteit van de Focolare-
beweging kenmerkt zich door het in 
praktijk brengen van de woorden van 
het evangelie in het leven van alledag. 
Kernwoord daarbij is eenheid. Zoals 
Jezus bad: ‘Vader mogen ze allen één 
zijn’ (Johannes 17,21).    

Monica: ‘Om die eenheid een beetje 
dichterbij te brengen nemen we 
muziekinstrumenten mee. Het gaat bij 
de Mariapoli om wezenlijke ontmoe-
ting. Dat kan heel goed met muziek. 
Die ontmoeting gaat dieper dan een 
oppervlakkig gesprek. Dat kan door 
de gemeenschappelijke grondhouding 
die er is. Iedereen is vrijgevig: in echte 
aandacht, met een helpende hand. 

Dat alles leidt tot bijzondere ontmoe-
tingen, soms zomaar uit het niets. Je 
ontstijgt het dagelijkse, want je hebt 
een ontmoeting met God in de naaste; 
het Goddelijke dat verborgen ligt in 
Jan, Mark of Isabel. Jij bloeit op en de 
ander ook. Dat zijn pareltjes.’  

Mee naar huis
Frank: ‘Een vakantie als deze activeert 
je geloofsleven. Neem je bundeltje op 
en ga!’ Leo: ‘De lange reis, daar zie ik 
wel wat tegenop. Tegelijk weet ik dat 
de jongeren muziek zullen downloa-
den en anderen laten horen, dat we 
verhalen delen met elkaar.’  

Monica: ‘En waarmee komen we 
thuis? Een stukje van Gods vrede. Hoe 
dat er uitziet, is nog een verrassing. 
Eén ding is zeker: je krijgt inspiratie 
om vanuit je geloof ook weer uit te 
delen. In je werk, in het leven dat na 
de vakantie weer doorgaat.’

JOLANDA DE WOLF
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Ontbijten in Gouda – diaconie dichtbij
‘Als u wilt genieten van een ontbijt samen met 
anderen, dan bent u elke laatste vrijdag van 
de maand welkom in de zaal van de O.L.V. 
Hemelvaartkerk. De diaconie/PCI van de Goudse 
R.K. geloofsgemeenschap biedt deze mogelijkheid 
aan. U hoeft zich niet aan te melden.’ 

Op deze manier wordt in Gouda ieder uitgenodigd 
die het prettig vindt om eens samen te ontbijten. 
Daar vindt “Het Ontbijt” maandelijks plaats. 

Aan tafel 
Rond acht uur ’s ochtends starten drie vrijwilligers 
met het dekken van tafels en koffi e en thee zetten. 
De hagelslag komt op tafel, evenals een schaaltje 
yoghurt; kaas en vlees; verse eitjes; krentenbrood 
en ontbijtkoek. Zo’n twintig mensen zullen straks 
welkom geheten worden. 

Tonny van den Hoorn: ‘We willen nog wat experi-
menteren met de tafelopstelling. We denken dat 
tafels met vier mensen er omheen, tot meer gesprek 
zal leiden. Het gaat tenslotte om het onderlinge 
contact.’

De eerste gasten die binnenkomen krijgen meteen 
koffi e aangeboden. Veelal zijn het alleenstaanden. 
Ook iemand die eerder dakloos was en een echt-
paar zoeken een plekje aan tafel. Wanneer er over 
 blijft, worden er lunchpakketten gemaakt om mee te 
geven aan de ontbijtgasten.  

Een team van zeven dames die elkaar afwisselen, is 
betrokken bij Het Ontbijt in Gouda. Carla Steenland 
is een van de kartrekkers. Grada Jaspers was betrok-
ken bij de start in 2015: ‘Vanuit de Diaconie Gouda 
oriënteerden we ons en hoorden dat alleenstaanden 
soms gingen ontbijten bij de Hema: betaalbaar en 
je bent onder de mensen.’ Ontbijten viel ook door 

de parochie te organiseren, was de 
gedachte. ‘Samen eten is altijd een 
mooi gegeven.’ 

De ontbijtgasten praten met elkaar, 
lachen en de drie gastvrouwen lopen 
af en aan met koffi e- en theekannen. 
Marion Faay en Anneke van Schie 
doen dit vrijwillige werk zichtbaar met 
plezier: ‘Wat is er nou mooier dan 
mensen een goed begin van de dag te 
bieden?’  

Gift
Grada Jaspers: ‘Diaconie betekent uit-
dragen dat de Katholieke Kerk er voor 
iedereen is. Als oud-maatschappelijk 
werkster heb ik veel ervaring met inge-
wikkelde problematiek. Vanuit de PCI 
wordt er hulp geboden aan mensen in 
de knel, maar diaconie is óók simpel-
weg omzien naar elkaar. Ik heb moeten 
leren dat klein ook goed is. Een vrij-
williger maakt voor elk ontbijt een 
gedicht. Dat leest ze voor en daar geniet iedereen 
van. Onlangs hebben we een mooie gift gekregen. 
We weten niet eens van wie. Daar kunnen we dan 
iets extra’s van doen.’  

Voor het ontbijt wordt uitgenodigd met fl yers die 
her en der in de wijk te vinden zijn, een persoon-
lijke gesprekje in de kerk of via een boekje - dat 
momenteel herzien wordt - met allerlei initiatie-
ven in Gouda voor mensen met een kleine beurs. 
Natuurlijk is er ook mond-tot-mondreclame.

Barmhartige Samaritaan
De ochtendmaaltijd wordt met gebed geopend door 
Melchior Kerklaan, diakenstudent van Vronesteyn. 

Binnen zijn opleiding loopt Kerklaan stage in de 
Goudse parochie. Het spreekt voor hem voor zich 
dat hij ook bij Het Ontbijt is: ‘Het is een belang-
rijke functie van de Kerk om mensen bij elkaar te 
brengen. Om gemeenschap te stichten. Dat is deel 
van onze roeping. Je ziet dat Het Ontbijt gewaar-
deerd wordt en aan tafel merk je dat de gesprekken 
niet beginnen op nul. De mensen komen uit aller-
lei windrichtingen en zijn natuurlijk niet allemaal 
katholiek. Maar dat hebben we dan weer van de 
Barmhartige Samaritaan geleerd: dat je niet alleen 
omziet naar je eigen club, maar er voor kiest er voor 
iedereen te zijn.’  

JOLANDA DE WOLF

Ik zie 
jou

Start-up in de parochie 

Eten en ontmoeten hartverwarmend
Een toetje van kwark met roomkaas en rood fruit. 
Of wat te denken van witlofsoep met garnalen 
vooraf. ‘Ja, dat noemen we wel creatief met eten’, 
zo stellen de gasten aan tafel van de maaltijd in 
het parochiehuis in Nootdorp. Zo’n vijftig mensen 
schuiven maandelijks op maandagavond aan 
onder de noemer: “Eten en ontmoeten 
– hartverwarmend”.

Wat maakt de parochie-activiteit succesvol? Diaken 
Dick Vrijburg, trekker van de maaltijden, heeft als 
hobby koken. Samen met een ploeg vrijwilligers 
zorgt hij dat er elke maand iets verrassends op 
tafel komt, voor een klein prijsje, van vier of vijf 
euro. Vrijburg: ‘De ontmoeting staat centraal. Om 
die reden dagen we deelnemers uit een kennis of 
buurvrouw mee te vragen. Wanneer je met een 
bekende meekomt, is de drempel lager.’

Een van de deelnemers: ‘Zij - wijzend naar haar 
tafelgenote - heeft me gewoon ingeschreven!’ Een 

ander vult aan: ‘Als ik niet was uitgenodigd, had ik 
hier nooit gezeten. Zeker weten! Ik had er waar-
schijnlijk over gelezen in het parochieblad en 
gedacht: “Het zal wel!”.

De ontmoetingsmaaltijden zijn er voor iedereen, 
katholiek of niet. Het dorpse karakter van 
Nootdorp draagt bij aan de hoge opkomst. Dat 
maakt de maaltijd een van de activiteiten van een 
groter netwerk waar mensen elkaar van kennen. 
Dat kan de bridgeclub zijn, de KBO, of de protes-
tantse evenknie PCOB.

Uit eten 
Diaken Vrijburg licht, net als in een restaurant, de 
gerechten toe. Een van de gasten vertelt lachend: 
‘Je gaat eigenlijk gewoon uit eten, wanneer doe je 
dat nou in je eentje?’

Bij de koffi e wisselen mensen eens van tafel of 
helpen in alle gemoedelijkheid wat met afruimen.. ‘Ik 
vind het prettig wanneer ik bij naam wordt genoemd, 
dat men mij kent als ik hier binnenkom. Je ziet 
bekenden en je leert nieuwe mensen kennen.’

Diaken Vrijburg: ‘Na de parochiekern 
Bergschenhoek, waar de maaltijd nu ook een 
aantal keren heeft plaatsgevonden, zijn de andere 
parochiekernen in Pijnacker en Berkel en 
Rodenrijs ook enthousiast geworden. We gaan 
kijken of het daar eveneens aanslaat.’

Ter afsluiting van de maaltijd vertelt Vrijburg over 
de naderende Banneaux-reis en samen bidt men 
het Wees Gegroet. 

‘De maaltijd verbindt’, vat een gast samen. Een 
ander vult aan. ‘Dat is heel belangrijk. Na het 
overlijden van mijn man, geven activiteiten als 
deze me wat houvast.’ 

Een goed idee voor uw parochie? De 
succesfactoren:
• ploeg vrijwilligers
• enthousiaste kok/kartrekker
• persoonlijk uitnodigen; daag deelnemers 

uit iemand mee te vragen.    
• uitnodigen in parochie, via KBO/PCOB en 

andere organisaties 
• schappelijke prijs
• soms verrassende gerechten; maaltijd 

met elan
• de maaltijd als onderdeel van een groter 

netwerk van ontmoeting  
• ook op bijzondere dagen (Kerstmis)

JOLANDA DE WOLF

Ik zie 
jou
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125 jaar Haagse 
Bedevaarten 
Dit jaar bestaat de organisatie 
Haagse Bedevaarten 125 jaar. Met 
een fotoboek blikken zij terug op 
hun rijke historie. Waar men vroe-
ger vanuit Den Haag met de trein 
op bedevaart ging of vanuit het 
Westland met de boot, vormen nu 
de busreizen naar Kevelaer, Heiloo, 
Smakt en de Stille Ommegang in 
Amsterdam de kern van de activi-
teiten. 

‘125 jaar Haagse Bedevaarten, daar 
zijn we best trots op’ zegt Ineke 
Huitema, sinds enkele jaren lid van 
het bestuur. ‘We vieren dit jubileum 
gedurende de bedevaart naar Kevelaer 
op 8, 9 en 10 augustus. En dat we al zo 
lang bestaan, laat zien dat we – ook in 
deze tijd  - in een behoefte voorzien. 
De kunst is de oude bedevaarttraditie 
te verbinden met de nieuwe generatie. 
Zo is er binnen het programma naar 
Kevelaer, een speciale gezinsbedevaart, 
krijgen de kinderen aandacht met de 
kinderkruisweg, mogen zij misdienaar 
zijn of bruidje in de processie en 
worden de jongeren betrokken met 
eigen programma-onderdelen passend 
bij hun leeftijd.’

Het jubileum is aanleiding voor het 
herzien van het bedevaartboekje en 
het restaureren van historische attribu-
ten, zoals de processiekandelaars. Ook 
is er een sponsoractie gestart voor de 
aanschaf van spelmateriaal voor de 
kinderafdeling van een ziekenhuis in 
Benin, Afrika. 

Hectiek
Arthur Koch maakt deel uit van de 
jubileumcommissie. Als kind mocht 
hij al mee naar Kevelaer. Hij en 
andere oud-misdienaars hebben 
er bijzondere herinneringen aan. 
‘Nu neem ik met mijn gezin deel. 
Je bent even weg uit de dagelijkse 
hectiek. De andere omgeving en 
contacten maken dat je in die enkele 
dagen je geloof intens kunt beleven. 
De Kruisweg lopen door het park 
in Kevelaer vind ik bijvoorbeeld 
bijzonder.’   

Taal
‘Heel belangrijk vind ik dat we tijde-
lijk een gemeenschap vormen’ stelt 
Huitema. We proberen iedereen 
zorgeloos te laten deelnemen. Er zijn 
vrijwilligers die waar nodig onder-
steuning bieden. Niemand wordt aan 
zijn lot overgelaten. En we proberen 
scherp te blijven en zoeken altijd naar 
mogelijkheden om de bedevaart voor 
iedereen en zo lang als kan mogelijk 
te maken. Zo is er de eendaagse bede-
vaart. Deze biedt de mogelijkheid om 
één dag te komen, met de touringcar 
of op eigen gelegenheid. De Hoogmis 
is op deze dag; dit jaar een plechtige 
Hoogmis met M gr. Van den Hende. 
Je merkt dat er gaandeweg de bede-
vaart een sfeer ontstaat waarin mensen 
gemakkelijk iets delen. Je spreekt 
dezelfde taal. Er worden nieuwe con-
tacten gelegd. We zijn immers met 
elkaar op weg gegaan en hebben 
samen ons geloof beleefd.’

Informatie & aanmelding: 
www.bedevaart.nl

Facebook: Haagse bedevaarten 

JOLANDA DE WOLF

1894-2019

1894-2019

Een nieuw leven voor religieuze voorwerpen
Het museum Catharijneconvent helpt met het herbestemmen van 
kerkinventarissen van kerken die aan de eredienst onttrokken 
worden.

In het vorige nummer van Tussenbeide ging het over het inventarise-
ren van het erfgoed in een parochie. Zo’n overzicht is ook zeer 
relevant in het verdrietige geval er een kerk moet worden gesloten. 
Naast de emotionele moeite is er voor de parochie ook de vraag en 
zorg wat er met het religieus erfgoed van haar kerk moet gebeuren. 
Als duidelijk is wat er bij een kerkgemeenschap in huis is, wordt het 
ook gemakkelijker om deze voorwerpen een mooie nieuwe devotio-
nele plek te geven.  

Nieuwe plek
Steeds meer kerken worden aan de eredienst onttrokken, iets wat 
grote gevolgen heeft voor de kerkinventaris. De meest waardevolle 
voorwerpen worden vaak meegenomen naar een andere locatie 
binnen de parochie, maar ook de andere onderdelen van de inventa-
ris, zoals kelken, kazuifels, wierookvaten en vele andere 
kunsthistorische en liturgische voorwerpen, die met liefde vervaar-
digd en bijeengebracht zijn, verdienen een nieuw leven in een 
religieuze omgeving. Museum Catharijneconvent helpt met het 
vinden van een passende bestemming voor deze voorwerpen met de 
website “Vraag en Aanbod Religieuze Voorwerpen”. Hierop vinden 
vragers en aanbieders van alle christelijke denominaties uit binnen- 
én buitenland elkaar. Vraag en Aanbod is bedoeld voor religieuze 
instellingen – particulieren mogen nadrukkelijk niet meedoen. 
Gebruikers registreren zich namens een kerk, kapel of klooster en 
kunnen reageren op de voorwerpen op Vraag en Aanbod. De aanbie-
der kiest een gewenste aanvrager en draagt het aangeboden 
voorwerp op basis van gunning over aan de aanvrager, die zijn 
verzoek heeft onderbouwd met een duidelijke motivatie. Na de toe-
kenning wordt er onderling afgesproken hoe de overdracht 
plaatsvindt.

Vraag en Aanbod helpt
Dankzij de website Vraag en Aanbod hebben al veel voorwerpen een 
nieuw leven gekregen, waardoor ze weer dienst kunnen doen zoals 
ze bedoeld zijn. Zo kregen bij de sluiting van de H. Familiekerk in 
Rotterdam vele voorwerpen via Vraag en Aanbod een tweede leven 
in verschillende nabijgelegen kerken. Veel prachtige stukken, waar-
onder een belangrijke monstrans, gingen naar de Hildegardiskerk en 
enkele beelden van Omer Gielliet naar de eveneens in Rotterdam 
gevestigde Steigerkerk. Het smeedijzeren ensemble, bestaande uit 
de oude communiebank, een ambo en kandelaars, werd gegund aan 
de St. Laurentiuskerk te Spaubeek. Maar ook verder weg krijgen reli-
gieuze voorwerpen een tweede leven: een Mariabeeld dat werd 
aangeboden op Vraag en Aanbod kreeg een nieuwe plek op 
Curaçao, waar Antilliaanse mariniers tegenwoordig hun kaarsje bij 
haar opsteken. 

Hebt u vragen over uw religieuze voorwerpen of over dit artikel? Of 
wilt u meer weten over onze werkzaamheden? Bel of mail ons dan 
gerust. Wij zijn namelijk vooral een vraagbaak. Samen met u geven 
we het kerkelijk kunstbezit graag de aandacht die het verdient.

Museum Catharijneconvent: www.catharijneconvent.nl/
advies-voor-kerken
Vraag en Aanbod: http://vraagenaanbod.catharijneconvent.nl 
Kerkcollectie Digitaal: https://kerkcollectie.catharijneconvent.nl 

Erfgoedspecialist Ingrid Henkemans is te bereiken via T: 030 – 231 
38 35 en E: i.henkemans@catharijneconvent.nl.

EMMA DE JONG

M.M.V. INGRID HENKEMANS
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Investeren in gemeenschap 
De Victorkerk in Noordwijkerhout 
wordt onder vaardige handen geno-
men voor een grondige opknapbeurt.

Ted Jansen is al lange tijd bezig met 
het aanpakken van de “hardware” van 
de parochiekern Sint Victor, onder-
deel van de parochie Sint Maarten 
in de Bollenstreek. In de afgelopen 
decennia is daar te weinig aan gedaan, 
zo blijkt telkenkere, maar sinds enkele 
jaren is het roer om: de kerk en vooral 
de bijgebouwen worden aangepakt. 
Met relatief kleine ingrepen, zoals 
een nieuwe inrichting voor het paro-
chiesecretariaat dat sinds enige tijd in 
de Victor is gevestigd, of een nieuwe 
toiletgroep, of met grotere projec-
ten als een nieuwe groepenkast of 
klokkenstoel.

Al die genoemde klussen zijn de afge-
lopen jaren gedaan, met Jansen als 
een van de voortrekkers namens de 
beheercommissie van de parochie-
kern. Zijn bouwkundige achtergrond 
legt daarbij gewicht in de schaal, net 
als zijn hart voor de kerk en geloofsge-
meenschap waar hij al lange tijd deel 
van uitmaakt. In het najaar werd de 
vernieuwde klokkenstoel in gebruik 
gesteld, zodat Noordwijkerhout 
en ommeland weer door de eigen 
klokken weet van rouw en feest.

Een andere klus die is aangepakt is 
de vernieuwing van de zogenaamde 
opkamer. De pastorie van de Victor 
is in de loop van de tijd uitgebouwd 
vanuit een bestaande oude boerderij. 
Dat leidt tot een mooi en ingewikkeld 
complex van ruimtes, met dus onder 
meer de opkamer. Het dak daarvan 
vertoonde ernstige lekken. Op zich 
vervelend genoeg, maar zeker als juist 
daaronder de elektrische groepenkast 
van kerk en pastorie is gesitueerd. 
Na constatering van de problemen is 
ook daar de afgelopen tijd werk van 
gemaakt, zodat de gevaarlijke situatie 
verdwenen is. 

Kerkenveiling
Johan Oostdam heeft in de beheer-
commissie de portefeuille Projecten en 
toont zich in de dagelijkse praktijk een 
belangrijk klankbord voor Ted Jansen – 
en vice versa. Een van zijn “projecten” is 
de kerkenveiling die “43 jaar geleden” 
werd begonnen in de gemeenschap van 
de Sint Victor.  Een belangrijk evene-
ment in de parochie, met de verkoop 
van zo’n vijfhonderd artikelen die door 
de mensen uit het dorp worden inge-
bracht, en een jaarlijkse opbrengst van 
zo’n vijftigduizend euro kent. ‘Ooit ont-
staan vanuit de bollenkwekers die op die 
manier leerden wat hun bollen waard 

waren, is het nu een belangrijk middel 
in de boekhouding van de parochie-
kern’, aldus Johan Oostdam. Overigens 
gaat een deel van de inkomsten naar 
ontwikkelingslanden, van oudsher via de 
religieuzen die vanuit de Bollenstreek 
de wijde wereld over gingen. Hij heeft al 
een idee van een volgend “project”: het 

dak van de kerk. ‘Er hangen nu emmers 
om het water op te vangen dat binnen 
regent.’ De dertien dakkapellen worden 
gerestaureerd, waarvan er drie echt lek 
zijn. En er moeten nieuwe leien op het 
dak van het dwarsschip. ‘We gaan uit van 
een kostenpost van zo’n tachtigduizend 
euro.’

WERK aan
de KERK

In het bisdom werken velen aan de opbouw van bloeiende gemeenschappen. Die hebben een huis nodig. 

Vernieuwd interieur 2012. © projectleider Huub Weijers – † 2015.

Energie 
voor kerken

Bedankt voor uw deelname!
Ruim 3.500 kerken en kloosters doen al zes 
jaar mee met het inkoopcollecti ef Energie 
Voor Kerken.

Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in 
bij Greenchoice, de huidige 
energieleverancier van het 
collecti ef.

Ook interesse?
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
Kijk voor meer informati e op www.energievoor-
kerken.nl of neem contact op met Sonja Boer 
van Hellemans Consultancy: 030 767 01 21 / 
boer@hellemansconsultancy.nl

Het collecti ef Energie Voor Kerken is een initi ati ef van CIO-K 
in samenwerking met energie adviesbureau Hellemans 
Consultancy.

Uw voordelen
• Scherpe groene energietarieven  voor elektriciteit en gas
• Uitstekende contractvoorwaarden• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service

Nieuwe Crooswijkseweg 123, 3034 PN Rotterdam
T 010 - 413 63 08 | www.begraafplaatslaurentius.nl 

Wij zijn 7 dagen per week voor u geopend.

Rustieke
begraafplaats
& crematorium

R.K. Begraafplaats & Crematorium St. Laurentius is kleinschalig en 
klantvriendelijk. Wij hebben persoonlijke aandacht voor de wensen 
van de mensen die hier begraven of gecremeerd willen worden. 
Ook voor de nabestaanden hebben we de grootste zorg. 

De Rooms-katholieke begraafplaats St. Laurentius die stamt 
uit 1867, is een Gemeentelijk Monument, een groene oase, 
een plek van rust en spiritualiteit. Het terrein ligt midden in de 
stad Rotterdam, centraal in Crooswijk. St. Laurentius heeft in 
honderdvijftig jaar een heel eigen plek veroverd in de buurt 
en in de stad. In de loop der  jaren is St. Laurentius niet alleen 
voor Rooms-katholieken een gedenkwaardige begraafplaats 
geworden, maar ook voor andersgezinden. Een rustieke en 
serene plek waar eenieder troost vindt.

Intiem, betrokken
en zorgzaam

Nieuwe Crooswijkseweg 123, 3034 PN Rotterdam
T 010 - 413 63 08 | www.begraafplaatslaurentius.nl 

Wij zijn 7 dagen per week voor u geopend.

Rustieke
begraafplaats
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R.K. Begraafplaats & Crematorium St. Laurentius is kleinschalig en 
klantvriendelijk. Wij hebben persoonlijke aandacht voor de wensen 
van de mensen die hier begraven of gecremeerd willen worden. 
Ook voor de nabestaanden hebben we de grootste zorg. 

De Rooms-katholieke begraafplaats St. Laurentius die stamt 
uit 1867, is een Gemeentelijk Monument, een groene oase, 
een plek van rust en spiritualiteit. Het terrein ligt midden in de 
stad Rotterdam, centraal in Crooswijk. St. Laurentius heeft in 
honderdvijftig jaar een heel eigen plek veroverd in de buurt 
en in de stad. In de loop der  jaren is St. Laurentius niet alleen 
voor Rooms-katholieken een gedenkwaardige begraafplaats 
geworden, maar ook voor andersgezinden. Een rustieke en 
serene plek waar eenieder troost vindt.

Intiem, betrokken
en zorgzaam
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Bedankt voor uw deelname! 
Ruim 3.500 kerken en kloosters hebben 
zich inmiddels aangesloten bij het 
inkoopcollecti ef  Energie voor Kerken. 
Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in. 

Het collecti ef Energie voor Kerken is een initi ati ef 
van CIO-K in samenwerking met 
energie adviesbureau Hellemans Consultancy.

Greenchoice is voor 
2015-2016 opnieuw gekozen als 
onze energieleverancier. Met 
Greenchoice kiest u niet alleen 
voor groen, maar ook voor een 
goede service. Greenchoice is 
namelijk uitgeroepen tot klant-
vriendelijkste energieleverancier!

Ook interesse? 
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
Kijk voor meer informati e op  
www.energievoorkerken.nl of neem contact op 
met Sonja Boer van Hellemans Consultancy.
 030 767 01 21
 boer@hellemansconsultancy.nl

Uw voordelen:
• Scherpe groene energie 

tarieven
• Uitstekende 

contractvoorwaarden
• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service

Gelegen in een bosrijke omgeving.
Uniek om ’n week of enkele dagen 
voor rust en ontspanning te vertoe-
ven. Denkt u bij uw plannen voor va-
kantie met uw man, vrouw, kennis of 
vrienden aan het Pelgrimshuis in de H. 
Landstichting te Groesbeek bij Nijme-
gen en Berg en Dal.
Het huis biedt een rustgevende sfeer. 
Met eigen kapel en gelegenheid de 
gebedstijden mee te doen. En wat 
ook niet onbelangrijk is: het voorziet 
in een goede keuken. Er is van alles te 
doen, o.a. een bezoek aan Orientalis  
en het Afrikamuseum, wandelen en 
fi etsen (prachtige routes), Natuurre-
servaat de Ooyse Polder, etc.

Pelgrimshuis
Casa Nova

3 overnachtingen vol pension € 120,-- p.p.
Bewaar deze advertentie eventueel voor latere mogelijkheid.
Voor inlichtingen of reserveringen: 024 - 322 14 25

www.pelgrimshuiscasanova.nl

Rijksmonument:
in 2010 gerestaureerd en gerenoveerd.
Past. Rabouplein 5,
6564 BP H.Landstichting.

 

www.monumentenwacht-zh.nl

Betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk

Monumentenwacht Zuid-Holland
T 015 215 43 68
E info@monumentenwacht-zh.nl

Monumentenwacht Zuid-Holland ondersteunt eigenaren en 
beheerders bij het onderhoud of de restauratie van hun pand.

▪ Onafhankelijk advies en kwaliteitscontrole
▪ Meerjarenonderhoudsplan met begroting
▪ Begeleiding bij restauratie- en/of onderhoudstrajecten
▪ Aankoopkeuringen
▪ Subsidieadvies
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Ted Jansen

Johan Oostdam
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Wikken en wegen
Al met al heeft deze nieuwe rib 
uit het lijf de heren Oostdam en 
Jansen en de beheercommissie aan 
het denken gezet. Zij proberen 
daar de kerkgemeenschap in mee 
te nemen. ‘Tachtig procent van 
onze inkomsten gaat momenteel 
zitten in onze gebouwen.’ Behalve 
kerk en pastorie en een verhuurde 
kosterswoning en kerkhof, is de 
parochie ook eigenaar van ‘t 
Victorhuis, een gemeenschapscen-
trum op het terrein van de kerk, 
gebruikt voor echte buurtactivi-
teiten als de kaart- of vogelclub. 
‘Nu al komen we jaarlijks twintig- 
tot vijfentwintigduizend euro 
tekort.’ Bezuinigen op onderhoud 
is gezien de ervaringen uit het 
recente verleden geen optie. 
‘Alleen al het verwarmen van de 
kerk kost jaarlijks zo’n dertigdui-
zend euro.’ Al deze informatie 
heeft de beheercommissie recent 
gedeeld met de parochianen op 
een bijeenkomst met de naam 
Bindingsavond. ‘We willen vooruit 
zien te blikken.’ De vergrijzing 
slaat toe, de pastorale bezetting 
verandert. Dat roept vragen op 
waarover de beheercommissie 
van de Victorkerk na wil denken. 
‘Zonder druk, gewoon nuchter.’ 
Gezien de 450 betrokken vrijwil-
ligers van de parochiekern kost 
dat nog wel even tijd, maar zijn er 
vooralsnog ook genoeg mogelijk-
heden en betrokkenheid.  

TED KONINGS

BAAIJ-FRESH
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          Een goed

 verzorgde party
             zowel voor particulier 

                        als zakelijk...

                Het Baaij-Fresh-Team
               staat voor u klaar!
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Pastor Owel van parochie Sint Maarten: ‘Onderhouden en verbinden blijft 
de onmisbare draagkracht van ons geloof, waarin de Victorkerk met bijbe-
horende pastorie, ‘t Victorhuis en het kerkhof een belangrijke functie voor 
onze geloofsgemeenschap hebben.’

In dialoog met 
de stad Rome
Onder het motto “In dialoog met de 
stad Rome” organiseert de studenten-
parochie Catharina van Alexandrië van 
24 tot 27 oktober een reis naar het 
kloppend hart van de katholieke 
wereld.

Dialoog met de wereldkerk, met andere 
godsdiensten, met de stad en met 
jezelf, Rome biedt het allemaal. Binnen 
een straal van enkele kilometers 
bezoekt het reisgezelschap beroemde 
katholieke kerken, gaat ze in gesprek 
met andere godsdiensten, ervaren de 
deelnemers de diaconale inzet voor de 
armen van de stad en wordt gewerkt 
aan ruimte binnen de eigen geest om 
het gesprek aan te gaan. 

Mgr. Van den Hende reist met de 
groep mee en zal als gids in de stad, 
maar ook als begeleider in het geloof 
aanwezig zijn. Logement bij de paters 
Theatijnen, op steenworpafstand van 
het centrum van Rome.

Concreet
Vertrek (vliegtuig): donderdagochtend 
(half acht) 24 oktober 
Terugreis (vliegtuig): zondagavond 
(negen uur) 27 oktober 
Kosten: € 250,-
Aanbetaling bij inschrijving: € 75,-
Early birds (vóór 15 juli): € 225,-
Begeleiding: Günther Sturms en 
Walther Burgering 
Maximale groepsgrootte: 25 
personen.
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Vernieuwde website met 
inspirerende verhalen 
Op 10 mei is de vernieuwde website van katholiekleven.nl online 
gegaan. Deze website is het videokanaal dat de Nederlandse bis-
schoppen in 2016 zijn gestart. In de voorbije jaren is katholiekleven 
echter uitgegroeid tot veel meer dan alleen een videokanaal, mede 
daardoor kon de website een upgrade gebruiken.

De nieuwe opzet van de website geeft de bezoekers een betere erva-
ring. Ook krijgen onder “Voor parochies” diverse materialen een plek, 
waar parochies gratis gebruik van kunnen maken. Overigens kunnen 
parochies de video’s, podcasts en artikelen van katholiekleven.nl al 
langer gebruiken. De video’s kunnen via een link worden ‘embed’ op 
parochiesites, podcasts kunnen worden gelinkt en artikelen mogen 
worden overgenomen. Katholiekleven.nl hoopt met de vernieuwde 
website de Nederlandse parochies nog beter van dienst te zijn, met 
inspirerende verhalen en praktische materialen.

Livestream

Op zondag 23 juni (Sacramentsdag) vierden de Nederlandse bis-
schoppen met een plechtige eucharistieviering de verkiezing van 
paus Franciscus tot paus, nu zes jaar geleden (maart 2013). De 
viering vond gewoonlijk elk jaar plaats en werd dit jaar gehouden 
op de zondag dichtbij het hoogfeest van de heilige apostelen 
Petrus en Paulus. Katholiekleven.nl zond de eucharistieviering 
vanaf 10.15 uur live uit op YouTube. 
Deze livestream is de allereerste die katholiekleven.nl als video-
kanaal van de Nederlandse bisschoppen verzorgt. Het betreft een 
pilot-uitzending. Een vakkundig team is aan de slag om de 
livestreaming mogelijk te maken. Hiervoor is speciaal voor katho-
liekleven.nl een app ontwikkeld.
Katholiekleven.nl streeft ernaar om vanaf het najaar 2019 met 
enige regelmaat een doordeweekse eucharistieviering uit te 
zenden via internet. Ook is het de bedoeling om op den duur met 
een mobiele set bij bijzondere kerkprovinciale gelegenheden met 
meerdere camera’s te kunnen livestreamen.
De eucharistieviering op 23 juni werd gehouden in de St. Jacobus 
de Meerdere kerk in Den Haag. Hoofdcelebrant was kardinaal 
Eijk. Hij verzorgde ook de homilie. De pauselijke nuntius, Mgr. 
Cavalli, en Nederlandse bisschoppen concelebreerden.

DAPHNE VAN ROOSENDAAL

Uw steun is welkom op: NL60 INGB 0663 2207 26 t.n.v. Rooms 
Katholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. ‘katholiekleven.nl’.

Jong koor wint
Tienerkoor De Goede Herder uit Zoeterwoude heeft voor de tweede achtereenvolgende 
keer de prijs voor Liturgische uitstraling gewonnen op het Nationaal Jongerenkoorfestival 
in Rijsbergen. Het is een jong koor: het bestaat pas 2,5 jaar én de leden zijn echte tie-
ners. Het was de dertigste editie van dit tweedaagse festival, waar RK tiener- en jonge-
renkoren uit heel Nederland aan meedoen. Jongerenkoor Tutti uit Gorinchem werd derde, 
zowel bij de jury als bij het publiek.

BOEKBESPREKING

Bijbels missaaltje
In maart publiceerde de Nationale Raad voor Liturgie 
(NRL) een boekje getiteld “Bijbels Missaaltje” (64 blz). 
Het geeft voor eerste communicanten en andere kinderen 
uitleg bij de verschillende delen van een eucharistievie-
ring,  aan de hand van teksten uit de bijbel. In alle 
eenvoud ook voor geloofsleerlingen de moeite waard. 

Zie enkele pagina’s ter kennismaking (inkijk), prijs en 
bestelling:
https://rkliturgie.nl/nrl-publicaties/bijbels-missaaltje-voor-kinderen

JUBILEA 2019 

Bisschoppen
12 ½ jaar op 25 mei: 

 ❖ Mgr. J.H.J. van den Hende 

25 jaar op 12 februari
 ❖ Mgr. A.H. van Luyn s.d.b.

Bisdompriesters
12 ½ jaar op 18 mei:

 ❖ H.M.W. Egging 
 ❖ R.L.M. Visser 

40 jaar 
 ❖ H.C. Flohr, 9 oktober 
 ❖ M.B.F. Versteegen, 2 december 

55 jaar 
 ❖ A.C.M. Vijftigschild, 23 mei
 ❖ J.C. van der Helm, 23 mei
 ❖ Mgr. A.H. van Luyn s.d.b., 9 februari

60 jaar op 23 mei
 ❖ G.J.J.M. Toussaint
 ❖ J.G.M. Zuidgeest
 ❖ J.J. Kerklaan
 ❖ R.G.W. Huysmans

65 jaar 
 ❖ J.G.M. Velthuyse, 12 juni
 ❖ A.J.M. van Baalen, 29 juni

Permanent diakens
12 ½ jaar diaken op 2 december:

 ❖ A.T.M. van Berkel
 ❖ F.J. Vrijburg
 ❖ H.J. Berbée
 ❖ P.R. Tolsma

25 jaar  op 10 december
 ❖ P.T.L.A. Falke
 ❖ G.J. Clavel

Pastoraal werk(st)ers
12 ½ jaar op 1 mei:

 ❖ Mw. G.M. Martens-Spruijt 

25 jaar:
 ❖ G.M. Schürmann, 1 maart
 ❖ A. Kaserer, 1 april
 ❖ Mw. L.L.M. Hendriks-Vaessen, 1 novem-
ber

PERSONALIA

Eervol ontslag/ontheffi ng kerkelijke 
zending

 ❖ Mw. M.J.S. Heikens MEd kreeg per 
01-04-2019 eervol ontslag en onthef-

fi ng van de kerkelijke zending als gees-
telijk verzorgster bij stichting Aafje, de 
locatie De Vijf Havens te Rotterdam.

Nieuw: Jongerendag in Brielle!
Datum: 29 september 2019
Locatie: Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum, De Rik 5 te 
Brielle

Programma:
15.00 uur: ontvangst
15.15 uur: start met gebed bij de Martelaren
15.30 - 16.15 uur: inleiding ’Leven volgens de Franciscaanse spirituali-
teit’ door Joachim Oudevrielink ofm. Het thema is ingegeven vanuit 
zowel de Franciscaanse achtergrond van de meeste Martelaren van 
Gorcum als vanuit het diocesane Jaar van de Roepingen.
16.15-16.30 uur: pauze
16.30-17.45 uur: twee workshops
Zingen: we leren de liederen voor de gebedsviering.
Er is een quiz over de Martelaren, Brielle en het katholieke geloof.
We sluiten af met een gebedsviering in de kerk en daarna volgt een 
gezamenlijke maaltijd. 
Rond 19.00/19.30 uur eindigt de dag. 

Aanmelden 
Dit kan via de leden van de Werkgroep Activiteiten Brielle:
Sander Verschuur: sander_verschuur@hotmail.com
Rutger van Breemen: r.v.breemen@gorinchem.nl
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IN MEMORIAM
Op zondag 21 april is geheel onverwachts 
overleden
Catharina Anna Maria Engel-Senders (Toos) 
gepensioneerd pastoraal werker van het 
bisdom Rotterdam, geboren op 6 augustus 
1943 te Veldhoven.

Toos Engel werd op 1 juni 2005 door de bis-
schop van Rotterdam aangesteld als pasto-
raal werker ten behoeve van de toenmalige 
Emmausparochie (thans parochie De Vier 
Evangelisten) te Den Haag. Met ingang van 
1 augustus 2008 werd haar uit deze functie 
eervol ontslag verleend wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd en werd 
de pastorale zending ingetrokken.
Toos Engel was met hart en ziel werkzaam 
in de pastoraal. Zij was intensief betrokken 
bij de catechese, kende veel parochianen bij 
naam en wist velen voor te bereiden op hun 
opname in de Kerk.
De eucharistieviering bij gelegenheid van 
haar uitvaart werd gehouden op vrijdag 26 
april in de kerk HH. Antonius en Lodewijk in 
Den Haag. Aansluitend werd mevrouw Engel 
begeleid naar haar laatste rustplaats op de 
algemene begraafplaats Naaldwijk.  

♦♦♦

Op dinsdag 7 mei is plotseling overleden, de 
zeereerwaarde heer
Hendricus Joseph Maria (Harry) Borghols
priester van het bisdom Rotterdam, geboren 
op 23 december 1948 te ‘s-Gravenhage en 
priester gewijd op 24 oktober 1981.
Harry Borghols werd na zijn wijding ach-
tereenvolgens tot kapelaan benoemd 
in de parochies O.L. Vrouw Visitatie in 
Schiedam (1981) en HH. Petrus en Paulus 
in Leidschendam (1984). In 1986 volgde 
zijn pastoorsbenoeming in de parochie H. 
Pius X in Alphen aan den Rijn en later in 
1993 tevens tot pastoor in de parochie H. 
Bonifatius in dezelfde plaats. In 1995 werd 
hij benoemd tot pastoor van de parochies 
Christus Koning en H. Liduina in Rotterdam. 
In 2003 werd hij benoemd tot moderator en 
lid van het pastoraal team van de nieuwe 
parochie De Vier Evangelisten in Rotterdam. 
In 2006 werd hij benoemd tot pastoor van 
de parochiefederatie Waterheul, omvattende 
de parochies: H. Andreas te Kwintsheul, St. 
Jan de Doper en St. Joseph te Wateringen. 
In 2011 werd hij benoemd tot pastoor van 
de parochie HH. Michaël en Clemens in 
Rotterdam. Met ingang van 1 oktober 2018 
werd hem uit deze functie eervol ontslag 
verleend en tegelijkertijd ook eervol ontslag 
uit de gewone ambtsbediening van het bis-
dom Rotterdam.
Pastoor Harry Borghols heeft zich achtender-
tig jaar als priester ingezet voor het bisdom 
Rotterdam. Voor zijn inzet en betrokkenheid 
is het bisdom hem dankbaar.
Harry Borghols hield van het leven en van 
de mensen die aan zijn pastorale zorg waren 
toevertrouwd. Veel dank is het bisdom 
verschuldigd aan mevrouw Maria Weterings-
Jansen die hem vele jaren trouw ter zijde 
heeft gestaan.
De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn 
uitvaart werd gehouden op maandag 13 mei 
in de parochiekerk HH. Michaël en Clemens 
in Rotterdam. Aansluitend vond de begrafe-
nis plaats op het Sint Bonifaciuskerkhof in 
Alphen aan den Rijn.

♦♦♦

Op woensdag 8 mei is, voorzien van het H. 
Sacrament der zieken, overleden de zeereer-
waarde heer 

Servatius Cornelis Theodorus de Vette

priester van het bisdom Rotterdam, geboren 
op 21 november 1925 in Wateringen en 
priester gewijd op 7 juni 1952.
Faas de Vette werd na zijn wijding tot kape-
laan benoemd in de parochies St. Georgius 
in Spierdijk (1952) en St. Jan de Doper in 
Vlaardingen (1955). In 1957 werd hem uit 

deze functie eervol ontslag verleend en werd 
hij benoemd tot leraar aan het seminarie 
Hageveld te Heemstede. Later werd hij ach-
tereenvolgens benoemd tot kapelaan in de 
parochies O.L. Vrouw Geboorte in Berkel 
en Rodenrijs (1958), H. Jacobus in Den 
Haag (1961), H. Lodewijk in Leiden (1966) 
en St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans 
in Schiedam (1968). In 1973 volgde zijn 
pastoorsbenoeming in de parochie H. 
Engelbewaarders in Den Haag; vanaf 1985 
was hij tevens pastoor van de parochie H. 
Teresia van het Kind Jezus in dezelfde plaats.
Op 1 augustus 1992 werd hem uit deze 
functie op eigen verzoek eervol ontslag 
verleend en tevens ontslag uit de gewone 
ambtsbediening van het bisdom Rotterdam. 
Hij ging met emeritaat. Daarop werd hij 
benoemd tot rector van de stichting Beheer 
Huize Willibrord te Wassenaar. Vanaf 1994 
tot 2007 was hij benoemd tot landelijk voor-
zitter van het Nederlands Beauraing Comité 
“Pro Maria” voor de bedevaarten naar Onze 
Lieve Vrouw van Beauraing, “De Moeder met 
het Gouden Hart”. 
Pastoor De Vette heeft zich bijna zevenen-
zestig jaar als priester ingezet, eerst voor 
het bisdom Haarlem-Amsterdam en vanaf 
1956 voor het bisdom Rotterdam. Voor zijn 
inzet en enthousiasme is het bisdom hem 
veel dank verschuldigd. Hij was een wijs en 
veelzijdig mens die leefde vanuit zijn geloof 
en zijn betrokkenheid op de Kerk. Hij betrok 
in zijn gebeden steeds de armen en noodlij-
denden in heel de wereld. Hij had een grote 
liefde voor Maria, de Moeder van de Heer. 
De eucharistieviering bij gelegenheid van 
zijn uitvaart werd gehouden op maandag 
13 mei in de H. Agneskerk in Den Haag. 
Aansluitend werd hij begeleid naar de R.K. 
begraafplaats St. Petrus Banden, alwaar hij 
is bijgezet in het priestergraf. 

♦♦♦

Pater Leo de Jong is op maandag 13 mei 
2019 overleden.

Op de laatste reis die hij zou begeleiden is 
op 13 mei, daags na zijn 87e verjaardag, 
in een kerk op het Griekse eiland Rhodos 
plotseling overleden de zeereerwaarde pater 
drs. L.R.A. (Leo) de Jong, dominicaan.
Leo de Jong werd geboren op 12 mei 1932. 
Hij deed zijn professie op 18 september 1953 
en werd priester gewijd op 25 juli 1959.

Pater de Jong werd met instemming van zijn 
provinciaal benoemd tot pastor-teamleider 
van de parochie St. Dominicus te Rotterdam 
(1 december 1984 tot 1 augustus 1997). 
Met ingang van 1 januari 2001 werd hij 
benoemd tot administrator van de parochie 
St. Jan de Doper-Visitatie te Schiedam. Op 
1 januari 2010 werd hem uit deze functie 
eervol ontslag verleend. Hij verleende daar-
na assistenties.
Op dinsdag 28 mei werd in een wake 
afscheid genomen van Leo de Jong in 
de kerk van St. Jan de Doper-Visitatie te 
Schiedam. De Eucharistie bij zijn uitvaart 
werd gevierd in de St. Dominicuskerk te  
Nijmegen, op woensdag 29 mei. Aansluitend 
vond de begrafenis plaats op het kerk-
hof van de dominicanen aan de Willem 
Schiffstraat.

♦♦♦

In de nacht van vrijdag 17 mei is, voorzien 
van het H. Sacrament der zieken overleden, 
de hoogeerwaarde heer 
Christoffel (Chris) Nicolaas Bergs, 
priester van het bisdom Rotterdam en ple-
baan van de kathedraal HH. Laurentius en 
Elisabeth, geboren op 12 maart 1952 te 
Rotterdam en priester gewijd op 24 oktober 
1981.

Chris Bergs werd na zijn wijding benoemd 
tot kapelaan in de parochie H. Joannes de 
Doper te Pijnacker. In 1983 volgde zijn pas-
toorsbenoeming in de parochie Onbevlekt 

Hart van Maria te Hoogvliet. In 1985 werd hij 
benoemd tot hoofdverantwoordelijke van de 
gezamenlijke parochies Onbevlekt Hart van 
Maria en St. Jan voor de Latijnse Poort in 
Hoogvliet en de H. Jozef in Rozenburg. Met 
ingang van 1 juni 1989 werd hij benoemd 
tot moderator van deze parochies, aangevuld 
met de parochie H. Willibrord in Rhoon. 
Pastoor Bergs werd in september 1998 
benoemd tot deken van de dekenaten 
Delft en Westland en later vanaf 1 januari 
1999 tot deken van het nieuwe dekenaat 
Delfl anden. Vanaf augustus 2002 werden 
deze taken gecombineerd met zijn benoe-
ming tot pastoor van de parochies Pax 
Christi en HH. Laurentius en Elisabeth in 
Rotterdam. Met die laatste benoeming werd 
hij tevens plebaan. In 2004 werd dit aan-
gevuld met een benoeming tot pastoor van 
de parochie HH. Laurentius en Ignatius in 
Rotterdam en in mei 2007 met een benoe-
ming tot pastoor van de Surinaamse paro-
chie Petrus Donders in Rotterdam. In januari 
2007 volgde eervol ontslag als deken van 
Delfl anden en werd hij benoemd tot deken 
van het nieuwe dekenaat Rotterdam (omvat-
tende Rijnmond en Delfl anden) – zijn pasto-
rale benoemingen liepen door. 
In 2013, bij de opheffi ng van de dekenale 
structuur, werd hem eervol ontslag verleend 
als deken van Rotterdam en kwam hij 
fulltime ter beschikking van de pastoraal 
in Rotterdam. In januari 2018 werd hij op 
eigen verzoek ontheven van zijn bestuurlij-
ke verantwoordelijkheid voor de inmiddels 
geformeerde federatie Rotterdam Rechter 
Maasoever - hij bleef fulltime lid van het 
pastoraal team.
Pastoor en deken Bergs is in verschillende 
parochies en soms voor langere tijd ook 
administrator geweest.

Naast deze pastorale en bestuurlijke func-
ties heeft pastor Bergs in de loop der jaren 
ook een groot aantal andere taken op zich 
genomen. Hij was lid van de Diocesane 
Beleidscommissie voor Liturgie, Kerkmuziek 
en Kerkelijke Kunst, mentor voor begin-
nende pastorale beroepskrachten, lid van 
de Broederschap van de Heilige Liduina 
van Schiedam, voorzitter van het Banneux-
comité van het bisdom Rotterdam, lid van 
de Priesterraad, lid van de Bisschoppelijke 
Brielse Commissie, lid van het bestuur 
van de R.K. Begraafplaats Sint Laurentius 
in Rotterdam, voorzitter van het fonds Pro 
Nobis et Posteris.

Pastor Chris Bergs heeft zich achtendertig 
jaar als priester ingezet voor het geloofs-
leven in het bisdom Rotterdam. Voor zijn 
inzet en betrokkenheid is het bisdom hem 
dankbaar.
Chris Bergs was een jongen van Zuid: hart 
op de tong, goedlachs, direct, persoonlijk op 
mensen betrokken. Zo wilde hij ook priester 
zijn. Hij leefde met de H. Eucharistie en voor 
‘zijn’ mensen was weinig hem te veel. Het 
vroeg veel van hem; hij heeft het met over-
tuiging gegeven.

Vrijdag 24 mei was de eucharistieviering bij 
gelegenheid van zijn uitvaart in de kathedra-
le kerk HH. Laurentius en Elisabeth. Chris 
Bergs is begraven op de R.K. Begraafplaats 
H. Laurentius. 

♦♦♦

Op 12 juni 2019 is op 83-jarige leeftijd over-
leden
de zeereerwaarde pater Cornelis Antonius 
Maria (Kees) van Haasteren, redemptorist, 
geboren op 31 oktober 1936 te Leiden en 
priester gewijd op 24 april 1962 te Wittem 
(Zuid Limburg). 

Pater Kees van Haasteren c.s.s.r. was 
verbonden met de pastoraal van het bis-
dom Rotterdam. Hij werd met instemming 
van zijn provinciaal per 1 januari 1977 
benoemd tot pastor van de parochie H. 

Antonius van Padua te Leiden en tevens 
vanaf februari 1977 tot ziekenhuispastor 
in het Academisch ziekenhuis (thans Leids 
Universitair Medisch Centrum) te Leiden.

Met ingang van 1 maart 1987 werd hij 
benoemd tot kerkelijk opbouwwerker in het 
dekenaat Westland en bleef hij werkzaam 
als ziekenhuispastor in het academisch 
ziekenhuis te Leiden. Per 1 augustus 1991 
werd hij benoemd tot parttime-pastor in de 
parochie H. Martinus te Voorburg, welke 
functie hij tot 1 september 1996 vervulde. 
Op 1 oktober 1997 volgde zijn benoeming 
tot pastoor van de parochie St. Paschalis 
Baylon te Den Haag. Op 1 november 2001 
werd hem wegens het bereiken van de pensi-
oengerechtigde leeftijd, op eervolle wijze ont-
slag verleend als ziekenhuispastor van het 
academisch ziekenhuis (LUMC) te Leiden. 
Met ingang van 10 juni 2003 werd hij 
benoemd tot administrator van de parochies 
De Goede Herder, St. Jozef en de H. Geest 
te Wassenaar. Op 15 februari 2006 werd 
hij benoemd tot pastoor van de parochie H. 
Ignatius van Loyola te Den Haag. Met ingang 
van 1 juli 2011 werd hem uit deze functie op 
eigen verzoek eervol ontslag verleend.

Het bisdom Rotterdam is hem voor deze 
inzet veel dank verschuldigd.

De uitvaartviering vond plaats op dinsdag 
18 juni in de Hartebrugkerk te Leiden. 
Aansluitend was de begrafenis in besloten 
familiekring.

COLOFON
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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.

‘Je hoopt dat het geplante 
zaadje ooit tot bloei komt’
Met de zomervakantie in aantocht 
verheugen veel kinderen zich op 
een reisje en de gezinstijd met 
elkaar. Maar wat als je ouders geen 
geld voor vakantie hebben? Het 
Willibrordkamp van de parochie 
Maria Sterre der Zee helpt deze 
ouders én kinderen. 

Twintig euro voor een hele week kost 
deelname aan het jaarlijkse kamp van 
de H. Willibrord en de H. Agnes in 
Den Haag. Als dat bedrag in het gezin 
niet beschikbaar is, valt er altijd een 
oplossing te vinden, vertelt Corina van 
Berkel, al sinds de oprichting (2008) 
mede-organisator. 

Samen met vijftien vrijwilligers is zij 
kampleiding van maximaal veertig kin-
deren. De leiding neemt vrij van het 
werk om een week lang te géven: aan-
dacht, tijd en vertrouwen. Dat is waar 
kinderen echt ‘vakantie’ aan beleven. 
En dat zorgt weer voor andere door-
braken: hoe gaaf is het om nieuwe 
vrienden te maken waar dat thuis vaak 
niet zo lekker gaat, als was het maar 
omdat de mogelijkheden ontbreken 
om bijvoorbeeld klasgenoten mee 
naar huis te nemen.  

Corina van Berkel over de ontstaans-
geschiedenis: ‘Er waren in onze 
gemeenschap veel ouders die bang 
waren dat hun kinderen in aanraking 
zouden komen met verkeerde dingen 
of vrienden. Zij vroegen eigenlijk: 
help mij mijn kind op het goede 
spoor te houden van geloof en in de 
maatschappij.’ Daarop besloot diaken 

Ronald van Berkel, de echtgenoot van 
Carolina, samen met vrijwilligers een 
kamp te beginnen voor kinderen van 
acht tot twaalf jaar. Het leidingteam 
neemt voor een week de zorgen uit 
handen van de ouders, mét daarbij 
aandacht voor geloofsopvoeding. 

Elf jaar later wordt er nog steeds elk 
kamp gebeden, is er een speurtocht 
met bijbelvragen en komt de bisschop 
langs om de eucharistieviering mee te 
vieren. 

De aanmeldingen zijn elk jaar weer 
divers: van kinderen uit armoede tot 
kinderen met veel sociale problema-
tiek. In 2017 won het Willibrordkamp 
de Diaconieprijs Brood en Rozen. 
Van dit geld konden ze naar het 
Ouwehands Dierenpark, waar 
sommige kinderen voor het eerst 
panda’s en giraffen zagen. 

Zaadje
Na een kampweek zijn de kinderen 
dikwijls opgebloeid. Elk jaar weer 
ziet de kampleiding de deelnemers 
ontpoppen van soms stoer doende 
belhamels, tot sociale kinderen die met 
vertrouwen spelen en vriendschap met 
de leiding sluiten. Corina: ‘En je hoopt 
maar dat het geplante zaadje ooit tot 
bloei komt.’ Bij de reünie monitort de 
leiding hoe het met de kinderen gaat. 
Pas ná een kamp kan zij zelf met een 
gerust hart op vakantie. ‘Ik moet eerst 
die kinderen een goede week hebben 
gegeven. Pas dán kan ik relaxen.’

CELINE TIMMERMAN

'Banneux laadt je op en geeft je energie', zegt een jongere over de 
bedevaart naar Banneux. In het weekend van 4 tot en met 6 okto-
ber is er een jongerenbedevaart naar dit Mariaoord in de Belgische 
Ardennen.

'Zo’n bedevaart is van alles achter je laten', vertelt diaken Ronald van 
Berkel, begeleider van de jongerenbedevaart. Hij legt uit dat er verschil-
lende redenen zijn om mee te gaan: samen met andere jongeren het geloof 
beleven, contact maken met ouderen en zieken, hen helpen door hun rol-
stoel te duwen, in alle rust bidden, water uit de bron meenemen voor thuis, 
gezellig samen wat drinken, religieuze souvenirs kopen.
'De reden waarom jij meegaat met deze bedevaart is jóúw reden, en die 
reden is altijd goed', zegt de diaken. 'Daarom ben jij van harte welkom om 
met ons mee te gaan naar Banneux!'
Jongeren die eerder deelnamen aan de bedevaart reageren enthousiast: 
'Door liefde te geven, ontvang je hier veel liefde terug', zegt een van de jon-
geren. En: 'Ik kan hier over alles nadenken en in alle rust bidden.' De 
jongerenbedevaart is een mix van samen het geloof beleven, ontspanning 
en dienstbaar zijn: 'Mooi waren de gesprekken met de ouderen: ze bloeiden 
helemaal op als je met hen sprak.'

Boodschap
Het was in 1933 dat Maria in Banneux verscheen aan Mariette. Ze maakte 
zich bekend als de “Maagd der Armen” met de boodschap om het lijden te 
verlichten voor de zieken van alle natiën. Iedereen is uitgenodigd die bood-
schap uit te dragen.
Op de bedevaart doen jongeren dat heel concreet door ouderen en zieken 
te duwen die in een rolstoel zitten. En vooral: door met hen contact te 
maken. Begeleider diaken Steef Lokken: 'We mogen samen met hen bidden 
en zingen. We mogen met ze naar de bron en luisteren naar hun verhalen. 
Dat is iets geven van jezelf aan de ander. Als je dienstbaar bent aan de 
ander en er later in het programma samen over praat, zul je ontdekken dat 
het ook een gift aan jezelf is.'

Praktisch
De jongerenbedevaart naar Banneux is van vrijdagavond 4 tot en met 
zondag 6 oktober voor jongeren van vijftien tot dertig jaar. Voor de bus zijn 
er verschillende opstapplaatsen in het bisdom Rotterdam. Het is ook moge-
lijk om met je jongerenkoor deel te nemen aan de bedevaart en te zingen 
tijdens de vieringen.
Neem voor meer informatie contact op met de organisatie via E: jbbrotter-
dam@gmail.com. Check een fi lmpje op de website van het bisdom en de 
Facebookpagina van “Jongeren Banneux Bisdom Rotterdam” voor de nieuwe 
video en fl yer over de jongerenbedevaart.

EMY JANSONS

Ontdek de jongerenbedevaart 
naar Banneux

Roeping van een jongere in beeld

Raydhelo Cathalina: 
‘Volg je hart en ga ervoor!’ 
In deze rubriek besteden wij aandacht aan het onderwerp roeping. Wat verstaan 
we onder het woord roeping? Hoe kom je erachter wat je roeping is? En hoe geef 
je dit nou vorm? Wat voor roeping heb ik in de toekomst? Dit zijn vragen die 
regelmatig bij jongeren spelen. 

Esther van Berkel heeft Raydhelo 
Cathalina geïnterviewd over zijn 
roeping. Hij is 24 jaar en woont in Den 
Haag. Hij is sinds kort werkzaam als 
steward bij KLM. Hiervoor was hij vijf 
jaar werkzaam als steward 
bij TUI. Ook was hij jarenlang 
actief bij M25.

Wat verstaan we onder het 
woord roeping? 
Je roeping is volgens 
Raydhelo hetgeen doen waar-
door je jezelf goed voelt. Je 
roeping laat je met een goed 
been uit bed stappen. 

Hoe kom je er achter wat je roeping is? 
Raydhelo was twaalf jaar toen hij nog 
niet helemaal wist wat hij wilde gaan 
doen als hij volwassen was. Een work-
shop van een steward en stewardess van 

de KLM bracht daar 
verandering in. Hierna 
wist hij één ding heel 
zeker: “Ik wil steward 
worden’’. 
Raydhelo is bij M25 
begonnen als deelne-
mer toen hij dertien 
was. Hij heeft zich toen 
aangemeld, omdat hij 
graag meer met zijn 

geloof wilde doen en iets wilde beteke-
nen voor de medemens. M25 gaf deze 
mogelijkheid.

Op welke manier geef je je roeping 
vorm? 
Na de middelbare school te hebben 
doorlopen begon Raydhelo aan de 
opleiding luchtvaartdienstverlening 
in Hoofddorp. Bij Raydhelo komen 
zijn talenten naar boven als hij met 
collega’s en passagiers werkt. Raydhelo 
geeft aan open in contact te zijn naar 
mensen om hen heen. Raydhelo is 
een echte teamplayer. Hij werkt het 
best als hij in een groep mag werken. 

Dit merkte hij ook bij M25. Hij werd 
op zijn 18e begeleider bij M25, omdat 
hij het belangrijk vond dat de jonge-
ren in de Kerk een houvast hadden. 
Jongeren leren bij M25 samen wat 
vrijwilligerswerk is en wat de waarde 
hiervoor is voor de stad en voor 
henzelf.

Welk advies geef je aan anderen over 
het volgen van je roeping? 
Raydhelo heeft hiervoor een duidelijk 
antwoord: ‘Als je weet dat je je roeping 
hebt gevonden: volg je hart en ga 
ervoor! Uiteindelijk zal dit je gelukkig 
maken in het leven.’


