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JAAR VAN GEBED: van Advent 2017 tot aan 
Advent 2018
Sinds ons 60-jarig bestaan (2016) 
zijn we als bisdom Rotterdam ver-
trouwd geraakt met de aanduiding 
van de Kerk als netwerk van lief-
de. Dit netwerk van liefde heeft 
de opdracht om in Christus’ Naam 
bij te dragen aan de opbouw van 
een beschaving van liefde in onze 
wereld. 

Als gelovigen worden we geroepen 
om in wederkerigheid de verbinding 
met elkaar te onderhouden, rond 
Jezus de levende Heer. Als leden van 
het netwerk van de Kerk hebben we 
krachtens het evangelie tevens de 
opdracht om ons met anderen te ver-
binden en samen te werken met alle 
mensen van goede wil.

Jezus zegt: ‘Ik ben de wijnstok, gij 
zijt de ranken’ (Joh. 15, 5). De Kerk 
als netwerk van liefde heeft het 
nodig om voortdurend verbonden 

te blijven met Christus. Jezus zegt 
dit op een heel directe manier: ‘los 
van Mij kunt gij niets’ (Joh. 15, 5). 
Het is daarom dat over de Heer 
wordt gesproken als het hoofd van 
het lichaam, en als de belangrijkste 
steen van het bouwwerk van levende 
stenen dat de Kerk is. 

Het netwerk van de Kerk is niet een 
koepel van activiteiten los van de 
Heer. Het blijft nodig om iedere dag 
actief de verbondenheid met de Heer 
te zoeken en te vinden in het gebed. 
Jezus vraagt om te blijven bidden 
(Lc. 18, 1). Volharding in gebed is 
nodig voor de voortgang van de Kerk 
als netwerk van liefde. Jezus stelt na 
de opdracht tot gebed zelfs hardop 
de vraag: ‘zal de Mensenzoon bij zijn 
komst het geloof op aarde vinden?’. 

Graag nodig ik u allen uit om in 
het bisdom Rotterdam mee te doen 
aan een themajaar over bidden: 

om samen een Jaar van Gebed te 
houden, vanaf Advent 2017 tot 
Advent 2018. Als Kerk mogen we 
door Hem en met Hem en in Hem bij-
dragen aan de opbouw van een 
beschaving van liefde. Los van de 
Heer kunnen wij niets. Het Jaar 

van het Gebed is heel concreet 
een project tot versterking van ons 
geloof en tot opbouw van de Kerk. 
Doet u mee?

+ Johannes van de hende

Bisschop van RotteRdam 

Kerstactie 2017: 
Steun Vronesteyn!

Bij deze speciale Kerstuitgave vragen wij uw aandacht voor de ingesloten brief van 
Mgr. Van den Hende. De bisschop vraagt om uw voortgaande gebed voor 
Vronesteyn en om uw financiële ondersteuning.

Graag sluiten wij ons aan bij het verzoek van de bisschop. De vitaliteit van de Kerk 
in ons bisdom hangt in hoge mate af van de aanwezigheid van priesters en 
diakens in onze geloofsgemeenschap. Met deze Kerstactie voor Vronesteyn willen 
wij helpen om de Kerk toekomst te geven en wij hopen dit opnieuw samen met u 
te kunnen doen.

U treft in deze Kersteditie ook de nieuwe folder aan van Vronesteyn, waarin u kunt 
zien hoe dit Centrum de zorg draagt voor de vorming en opleiding van onze toe-
komstige priesters en diakens.

Onze redactie van Tussenbeide wenst u een Zalig Kerstmis en een 
Gezegend Nieuwjaar!

Kerststal Vronesteyn  
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KERSTPROJECT: Eenzaamheid

Er zijn diverse maatschappelijke noden die momenteel onze aandacht vragen. Een 
van die noden betreft ‘eenzaamheid’ onder ouderen. Hoe kom je die op het spoor 
en wat kun je er aan doen?

‘Eenzaamheid heeft vele verschijningsvormen. Het kan zijn dat er niemand meer 
over de vloer komt of dat er wel sociale contacten zijn en niemand wordt verge-
ten, maar dat het mensen niet lukt om met hun talenten en ambities aan te 
sluiten bij de samenleving’, sprak Mgr. Van den Hende op 21 april tijdens de 
Laurentiusconferentie. ‘De mens is als persoon een sociaal wezen, geschapen 
naar Gods beeld en gelijkenis. Omwille van een beschaving van liefde moeten 
we eenzaamheid op het spoor komen, verbindingen leggen tussen mensen en 
zorgen dat we eenzaamheid van mensen verkleinen, zodat het niet langer een 
last of belemmering is.’ 

Om er een goed beeld van te krijgen, is in de zomer een peiling gehouden onder de 
portefeuillehouders van de PCI-en met de vraag welke diaconale ouderenprojecten 
er zijn in ons bisdom op het terrein van eenzaamheid onder ouderen. Uit de reacties 
is een selectie gemaakt. In deze Tussenbeide zijn drie initiatieven hiervan in beeld 
gebracht. Ook zullen er over dit onderwerp enkele parochiegesprekken in het voor-
jaar worden georganiseerd. Tussenbeide zal in 2018 hiervan verslag doen met nog 
enkele andere initiatieven, die u in de parochie mogelijk op een goed idee brengen.

Eenzaamheid


