
 
 

 
 
Op de derde zondag van het kerkelijke jaar (in 2020 op 26 januari) wordt op initiatief van paus 
Franciscus voortaan wereldwijd in het liturgisch jaar extra aandacht gevraagd voor het Woord van God. 
In het bisdom Rotterdam startte op deze zondag een themajaar: het Jaar van het Woord van God. 
Wanneer we spreken over het Woord van God, dan gaat het niet alleen over de Heilige Schrift, maar 
ook over de persoon van Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God. Daarom mondt het Jaar 
van het Woord van God in het bisdom uit in het hoogfeest van Kerstmis. 
 
Zie voor meer informatie en aanmelding voor activiteiten: bisdomrotterdam.nl/activiteiten 
Zie ook: bisdomrotterdam.nl/woordvangod 
 

Activiteitenkalender 
Jaar van het Woord van God 

 
Zondag van het Woord van God 
Zondag 26 januari 
Start van het diocesane themajaar. Bisschop Van den Hende schrijft een brief waarin het jaar wordt 
aangekondigd. Speciale aandacht is er voor de KBS-uitgave “Jaar van het Woord 2020”. Dit bijbels 
leesrooster wordt in het bisdom Rotterdam van harte aanbevolen vanwege het diocesane themajaar. 
 
Aswoensdag 
Woensdag 26 februari 
Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Het Woord van God roept ons op om ons te bekeren: “Zo 
spreekt God de Heer: Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten” (Joël 2, 12). De 
Veertigdagentijd is hiervoor een periode van extra toeleg op het gebed, vasten, de naastenliefde en het 
ontvangen van de sacramenten. 
 
Retraite diocesane priesters: De priester en het Woord van God 
Maandag 16 maart tot en met woensdag 18 maart 
De diocesane priesterretraite wordt gehouden van maandag 16 maart tot en met woensdag 18 maart 
(Centrum Bovendonk, Hoeven). Pastoor dr. R. Gouw verzorgt deze dagen de inleidingen over het 
Woord van God in het leven van de priester. Er is tijd voor stilte, gebed en eucharistie en voor 
ontmoeting en ontspanning. 
 
“24 uur voor de Heer” 
Vrijdag 20 maart en zaterdag 21 maart 
De “24 uur voor de Heer” nodigen ertoe uit het sacrament van verzoening te vieren en te luisteren naar 
het Woord van God in een context van eucharistische aanbidding. In 2015 nam paus Franciscus het 
initiatief op in de bul Misericordiae vultus, waarin hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde. 
Daarna is het elk jaar onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. 
 
Ontmoetingsdag pastoraatgroepen: Het Woord van God 
Zaterdag 21 maart 
De ontmoetingsdag voor pastoraatgroepen (10.00-13.30 uur) wordt gehouden in de Adelbertkerk in 
Delft (Minervaweg 7). Het inhoudelijk thema is dit jaar ‘Het Woord van God’. Parochievicaris Eli Stok 
verzorgt deze ochtend de inleiding. Als navolgers van Jezus Christus laten wij ons telkens weer 
inspireren door de Heilige Schrift. 



 
 

Geloofsgesprek op NPO2 
Zondag 29 maart 
In het Geloofsgesprek vertelt diaken Iwan Osseweijer deze ochtend (9.45 uur) op NPO 2 over het 
Woord van God en de missionaire parochie: “Geloof troost en geeft inspiratie. Als je dat zoveel geeft, 
waarom zou je dat dan niet naar buiten brengen?” 
 
Palmzondag Wereldjongerendag 2020 
Zondag 5 april 
Jongeren (14-30 jaar) zijn uitgenodigd om samen op Palmzondag de Wereldjongerendag te vieren in de 
kathedraal van Rotterdam (Mathenesserlaan 305, 11.00-16.45 uur). Na de eucharistieviering houdt 
bisschop Van den Hende een inleiding over het Woord van God. Er zijn workshoprondes met onder 
meer een bijbelquiz en er is aanbidding en mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van 
boete en verzoening. 
 
Chrismamis 
Woensdag 8 april 
“Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan” (Lucas 4, 21). Op 8 april 
wordt in de HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal in Rotterdam de Chrismamis gevierd (19.30 uur met 
van 18.30 tot 19.15 uur gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening). In 
de Chrismamis zegent de bisschop de olie voor de geloofsleerlingen en de olie voor de zieken en hij 
wijdt het heilig Chrisma, waarmee dopelingen en vormelingen worden gezalfd.  
 
Lezing ‘De nieuwe evangelisatie en het Woord van God’ 
Donderdag 30 april 
Op deze middag verzorgt Mirjam Spruit, stafmedewerkster van het Centrum voor Parochiespiritualiteit 
(CPS) een inleiding over ‘De nieuwe evangelisatie en het Woord van God’. Hiervoor zijn uitgenodigd 
pastorale beroepskrachten en (kader)vrijwilligers. De bijeenkomst (14.00-16.00 uur) vindt plaats op 
Centrum Vronesteyn in Voorburg. 
 
Geloofsgesprek op NPO2 
Zondag 3 mei 
Omdat 3 mei Roepingenzondag is, vertellen in het Geloofsgesprek (9.45 uur) priesterstudent Sander 
Verschuur en diakenkandidaat Ed Doe over hun roeping en het Woord van God. Sander vertelt hoe de 
roeping van Mozes uit het Oude Testament voor hem betekenis kreeg. Ed vertelt over de woorden van 
Maria “Mij geschiede naar uw woord”, die hem de weg wezen naar het diaconaat. 
 
Roepingenzondag: Open staan voor het Woord van God 
Zondag 3 mei 
“In die dagen was een woord van de Heer een zeldzaamheid en kwam een visioen niet dikwijls voor” (1 
Samuel 3, 1). Op Roepingenzondag bidt de Kerk om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het 
religieuze leven. God roept mensen heel persoonlijk. Ook anno nu. Op deze Roepingenzondag is 
speciaal aandacht voor het horen van en openstaan voor het Woord van God. 
 
Opening bedevaartseizoen Brielle 
Zaterdag 9 mei 
Op zaterdag 9 mei start het bedevaartseizoen in Brielle met een eucharistieviering om 11.00 uur in de 
Bedevaartkerk van het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum (Rik 5, Brielle). Belangstellenden zijn 
hiervoor van harte uitgenodigd. Bij de start van het bedevaartseizoen wordt speciaal voor lectoren een 
inleiding gehouden door broeder Johan te Velde osb. Hij zal spreken over het Woord van God in de 
liturgie en de taak van de lector bij het voorlezen van het Woord van God. 
 
  



 
 

Lezing ‘Het Woord van God in het conciliedocument Dei Verbum’ 
Dinsdag 19 mei 
Op deze middag verzorgt prof. dr. Jan Loffeld een inleiding over ‘Het Woord van God in het 
conciliedocument Dei Verbum’. Hiervoor zijn uitgenodigd pastorale beroepskrachten en 
(kader)vrijwilligers. De bijeenkomst (14.00-16.00 uur) vindt plaats in Rijswijk (parochiezaal HH. 
Benedictus en Bernadettekerk, Sir Winston Churchilllaan 372). 
 
De Vuurdoop voor vormelingen 
Zaterdag 30 mei 
De Vuurdoop is een dag voor vormelingen van 12-14 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam. 
De dag (9.00-13.00 uur) begint met een korte bezinning: zang, gebed en een schrifttekst. Na een vurige 
openingsact is er een doorlopend programma met wisselende workshops, waaronder ‘De Bijbel leeft!’ 
 
Inspiratiemagazine Pinksteren 
Zondag 31 mei 
Het Inspiratiemagazine over het Woord van God wordt verspreid bij gelegenheid van Pinksteren. Het 
Woord van God inspireert om een leven lang leerling van Jezus te zijn, God lief te hebben en de naaste. 
Het Inspiratiemagazine wordt verstuurd aan pastorale beroepskrachten, verspreid in parochies en 
uitgereikt bij de Nationale Bedevaart Brielle. 
 
Kerktoetredersdag 
Zaterdag 13 juni 
De kerktoetredersdag (10.30-14.30 uur) vindt plaats in de basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans 
(Singel 104) te Schiedam. Tijdens de lunch houdt bisschop Van den Hende een inleiding over het Woord 
van God. Als leerlingen van Christus mogen we iedere dag opnieuw putten uit het Woord van God. De 
kerktoetreders ontvangen een zakbijbeltje met de aanbeveling van paus Franciscus: “Neem het 
evangelie, draag het bij je en lees het elke dag: het is Jezus die met je spreekt!” 
 
Kloosterweekend gebedsleiders 
Vrijdag 19 juni t/m zondag 21 juni 
‘God spreekt’ is het thema van het kloosterweekend voor gebedsleiders. Wat betekent het voor je 
persoonlijk gebedsleven dat God spreekt en wat betekent het voor je inzet als gebedsleider? Het 
kloosterweekend voor gebedsleiders vindt plaats in het Willibrordushuis in Den Haag en wordt geleid 
door Rita Schoolenberg en Liesbeth Stalmeier. Rita is bisschoppelijk gedelegeerde voor pastoraal 
werkers en werkzaam in de Christoffelparochie in Rotterdam. Liesbeth is bisschoppelijk gedelegeerde 
voor het R.-K. onderwijs en studiebegeleider van Vronesteyn, de priester- en diakenopleiding van het 
bisdom Rotterdam. 
 
Nationale bedevaart Brielle: Getuigen van het Woord van God 
Zaterdag 11 juli 
Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van 
Gorcum (1572). Op uitnodiging van Mgr. Van den Hende namens de Brielse Bedevaart Commissie is 
kardinaal Eijk hoofdcelebrant in de eucharistieviering waarmee de dag opent. De Martelaren van 
Gorcum getuigden van het Woord van God. De Nationale Bedevaart vindt plaats vanaf 11.00 uur in de 
Bedevaartkerk van het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum (Rik 5, Brielle). 
 
  



 
 

Zomerkampen voor kinderen, tieners, jongeren 
Zondag 19 juli t/m zaterdag 25 juli 
Het thema van de zomerkampen in het bisdom Rotterdam is ‘Woord zonder grenzen’. De kampen zijn 
op een mooie, vaak bosrijke locatie. Er is catechese en veel ontspanning in sport, spel en activiteiten. 
Iedere dag is er een dagopening en dagsluiting. 
 
Bijeenkomst voor parochiebladredacties 
Woensdag 9 september 
Parochiebladen willen mensen informeren en steeds vaker ook inspireren. Ze vertellen over het Woord 
van God in interviews die getuigen van geloof, door een woordje van het pastoraal team, in foto’s en 
door laagdrempelige catechese. Op woensdag 9 september zijn redacties van parochiebladen 
uitgenodigd om rond het Woord van God in gesprek te gaan en onderling ideeën op te doen. De 
bijeenkomst vindt plaats in de Adelbertkerk (Minervaweg 7 in Delft, vanaf 19:30 uur). 
 
Diocesane misdienaarsdag 
Zaterdag 12 september 
Voor deze dag zijn alle misdienaars die actief zijn in het bisdom uitgenodigd. Op de misdienaarsdag is er 
bijzondere aandacht voor de woorddienst in de eucharistie. Bisschop Van den Hende presenteert op 
deze dag een speciaal kwartetspel over het Woord van God. 
 
Pop-up tentoonstelling over de Bijbel 
Woensdag 30 september 
In 2020 wordt de 1600e sterfdag van de heilige Hiëronymus (347-420) herdacht. Hij vertaalde de Bijbel 
in het Latijn. Zijn vertaling, die bekend staat als de ‘Vulgaat’, dankt zijn naam aan de uitdrukking ‘versio 
vulgata’ voor ‘volkse versie’. Bij gelegenheid van zijn 1600e sterfdag komt een pop-up tentoonstelling 
over de Bijbel beschikbaar voor parochies in het bisdom. 
 
Geloofsgesprek op NPO2 
Zondag 4 oktober 
Dit Geloofsgesprek gaat over het Woord van God en de geheimen van de rozenkrans. Paus Johannes 
Paulus II noemde de rozenkrans “een samenvatting van het evangelie”. Wanneer we de gebeurtenissen 
van Jezus’ leven overwegen, worden we gevraagd om na te denken over de vraag hoe God in ons eigen 
leven komt, opdat wij in staat zijn om de Heer te verwelkomen en Hem te volgen. 
 
Lezing ‘Het Woord van God in het leven van Augustinus’ 
Woensdag 7 oktober 
Op deze middag verzorgt prof. dr. Paul van Geest een inleiding over ‘Het Woord van God in het in het 
leven van Augustinus’. Hiervoor zijn uitgenodigd pastorale beroepskrachten en (kader)vrijwilligers. De 
bijeenkomst (14.00-16.00 uur) vindt plaats in Rijswijk (parochiezaal HH. Benedictus en Bernadettekerk, 
Sir Winston Churchilllaan 372). 
 
Geloofsgesprek op NPO2 
Zondag 8 november 
In dit Geloofsgesprek vertelt Monique Boons hoe het Woord van God inspireert tot diaconie. In de 
Jakobusbrief lezen we: “Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en 
iemand van u zou zeggen: ‘Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed,’ en hij zou niets doen om in 
hun stoffelijke nood te voorzien - wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, 
zonder zich in daden te uiten, dood” (Jakobus 2, 14-17). 
 
  



 
 

Lezing ‘De schatkamer van het Woord van God in de viering van de eucharistie’ 
Woensdag 11 november 
Op deze middag verzorgt dr. R. Kurvers, priester van het bisdom Rotterdam, een inleiding over ‘De 
schatkamer van het Woord van God in de viering van de eucharistie’. Hiervoor zijn uitgenodigd 
pastorale beroepskrachten en (kader)vrijwilligers. De bijeenkomst (14.00-16.00 uur) vindt plaats in 
Rijswijk (parochiezaal HH. Benedictus en Bernadettekerk, Sir Winston Churchilllaan 372). 
 
Diaconieprijs ‘Brood en rozen’ 
Zaterdag 14 november 
Het Woord van God zet mensen in beweging. Op zaterdag 14 november wordt de diaconieprijs van het 
bisdom uitgereikt. Désirée Krikhaar zal bij deze gelegenheid spreken over barmhartigheid en de heilige 
Elisabeth in iconografie. Dit jaar wordt een nieuwe categorie toegevoegd aan de diaconieprijs voor het 
achtste werk van barmhartigheid: zorg voor de schepping. 
 
Advent 
Zondag 29 november - donderdag 24 december 
In de Advent wordt een nieuwe serie Geloofsboekjes verspreid in het bisdom. De Geloofsboekjes gaan 
over het Woord van God. Ze vormen korte inleidingen in de verschillende delen van de Bijbel en 
bevatten daarnaast ook bijbelteksten. 
 
Kerstmis 
Vrijdag 25 december 
“Wanneer we spreken over het Woord van God, dan gaat het niet alleen over de Heilige Schrift, maar 
ook over de persoon van Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God.” Dit schreef bisschop Van 
den Hende in de brief waarin hij het diocesane themajaar aankondigde. Het themajaar mondt uit in het 
hoogfeest van Kerstmis. “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn 
heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade 
en waarheid” (Johannes 1, 14). 
 
 

Verder in het Jaar van het Woord van God 
 
Pastoraal Bulletin 
Vanwege het Jaar van het Woord van God verschijnt een themanummer van het Pastoraal Bulletin met 
verdiepende artikelen, interviews en inspirerende teksten. 
 
 


