
Nieuwsbrief februari 2016, nummer 2 
 
 
 
Nieuwsbrief voor vrijwilligers en bestuursleden in het bisdom Rotterdam die actief zijn op de 
werkvelden caritas, diaconie dichtbij en MOV-werk (Missie, Ontwikkeling en Vrede).  
 
Verschijnt minstens zes keer per jaar. Aan- en afmelden bij:  
E: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 
 
----- 
 
 
Vastenestafette 
Op 10 februari is de vastenestafette gestart. Aan het 
eind van de Aswoensdagviering in de kapel van het 
bisdombureau overhandigde Mgr. J. van den Hende de 
kaars en het boek aan de heer en mevrouw Groen als 
vertegenwoordigers van de parochie Christus Koning 
(Berkel en Rodenrijs en omgeving) en aan mevrouw 
Meeussen van de parochie Maria Sterre der Zee (Den 
Haag-Noord).  Zij namen deze estafettestokjes mee naar 
de eerste activiteiten in de vicariaten Rotterdam en Den 
Haag. In elk van beide vicariaten staan ongeveer 15 
activiteiten gepland in het kader van de vastenestafette. 
Op de website kan het programma worden gevonden via de speciale button. Ook zullen daar de 
verslagen geplaatst worden. 
 
----- 
 
 
Inzameling voor voedselbanken 
Onder het motto 'Waar wij vasten, worden anderen gevoed' roept het bisdom Rotterdam ook dit jaar 
de parochies op om in de Veertigdagentijd voedsel in te zamelen voor de plaatselijke voedselbank. 
Tijdens de chrismamis op 23 maart zal elke parochie symbolisch één pakket meedragen tijdens de 
processiegang. Dan zal ook de totale opbrengst worden bekend gemaakt. Vorig jaar brachten de 
parochies 841 dozen met levensmiddelen bijeen. 
 
----- 
 
 
Pelgrimstocht Vastenactie 
Van 17 tot en met 19 maart wordt in het Nieuwe Waterweggebied de 
Pelgrimstocht Vastenactie gehouden. Je kan alle drie dagen meelopen, 
maar ook een of twee. De start is elke ochtend om 9.30 uur. Deelname 
kost 10 euro per dag. Wil je de lunch en de warme avondmaaltijd 
gebruiken, dan betaal je nog eens tien euro per dag. Als je wilt mee-eten, 
is aanmelden gewenst. Sommige parochies zijn van plan met een groepje 
één dag mee te lopen. De Pax Christiparochie (Woerden e.o.) wil zelfs 
proberen om vrijdag met een bus pelgrims naar Maassluis te gaan. Uit 
Gouda en Den Haag-Zuid loopt op zaterdag een groepje mee.  
Deelnemers die zich willen laten sponsoren, kunnen een eigen 
actiepagina aanmaken.  
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http://www.bisdomrotterdam.nl/algemeen/pastoraledienstverlening/dienen/vastenestafette/Pages/vastenestafette.aspx
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----- 
 
 
In beweging voor de Vastenactie 
Er wordt meer gelopen voor de Vastenactie: 

 onder het motto ‘voldoende te eten voor families in Katakwi’ organiseert de parochie O.L. 
Vrouw van Sion elke dag een vastenwandeling. Afwisselend vertrekt men uit een van de 
parochiecentra Schipluiden, Den Hoorn en Maasland. Alleen op zondag wordt er niet gelopen. 

 pastoor Huub Spaan nodigt elke dag parochianen van de Pax Christiparochie en andere 
belangstellenden uit om ’s ochtends een half uur met hem mee te lopen op pelgrimstocht. 
Vertrekpunten zijn afwisselend de parochiekerken van Woerden, Oudewater, Kamerik en De 
Meije. Wil je meelopen? Kijk op de website van de parochie voor het programma. 

 een wandeling met fakkels en lantaarns van Papendrecht en Sliedrecht is onderdeel van de 
Vastennacht 2016 op zaterdag 27 februari, georganiseerd door de MOV-groep 
Alblasserwaard-West. (zie ook vorige Nieuwsbrief) 

 onderdeel van de vastenestafette is de duinwandeling voor Oyugis op zaterdag 12 maart. 
Start om 14.00 uur bij de Duindamse Slag. Kosten: € 7,50. 

 
----- 
 
 
Eigen doelen 1 
Voor het derde jaar zet de Sint Maartenparochie (Bollenstreek Zuid) 
zich in voor het Oyugis Integrated Project (OIP) in Kenia. Dit jaar 
wordt geld ingezameld voor de bouw van een waterput bij de St. 
Vincentschool en de bouw van een nieuwe slaapzaal bij de St. 
George Mixed Secondary School. Onder  meer via 
solidariteitsmaaltijden en de verkoop van paasbroden en 
producten uit Oyugis. Op 19 februari houdt Marjolein Tiemens een 
lezing in Maria ter Zee in Noordwijk over groen geloven, water en 
de encycliek Laudato Si. Na de pauze zal Els Ledant van OIP de problemen met de watervoorziening 
in Kenia belichten en een lans breken voor de nieuw aan te leggen waterput. De toegang is vrij, maar 
een vrijwillige gift voor de Vastenactie is altijd welkom. Aanvang: 20.00 uur. 
 
----- 
 
 
Eigen doelen 2 
Eveneens voor het derde jaar wil de H Augustinusparochie (Wassenaar e.o.) de kansen voor kinderen 
en vrouwen in Kerala, India bevorderen via het eigen Vastenactie-project. Dit omvat drie delen: 
onderwijs aan kinderen, naaimachineproject voor inkomsten voor vrouwen en de boekbinderij waar 
boeken voor de eigen school gemaakt worden.  
 
----- 
 
 
Heilig Jaar van de Barmhartigheid 1 
Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid nodigt uit tot het 
organiseren van tal van activiteiten rond barmhartigheid. Een 
kleine greep: 

 Op woensdag 2 maart houdt Hans Bonnet een lezing 
over barmhartigheid en het Heilig Jaar van de 
barmhartigheid in de Genesarethkerk in Zoetermeer. 
Aanvang: 20.00 uur. 

 Op donderdag 31 maart houdt prof. Dr. Paul van Geest 
een thema-avond over barmhartigheid, gezien vanuit 
de kerkvader Augustinus en in het perspectief van 
deze tijd voor de parochianen van de H. 
Thomasparochie. Plaats; gebouw De Korenaar, Dorpsstraat 183 in Hazerswoude-Dorp. 
Aanvang: 20.00 uur. Kaarten reserveren bij: g.greeve@heiligethomas.nl  

http://www.parochiepaxchristi.nl/pelgrimstocht-van-pastor-huub/#more-2714
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----- 
 
 
Heilig Jaar van de Barmhartigheid 2 
‘Thuiskomen bij de barmhartige Vader’ is het thema van de geloofsvorming in de Veertigdagentijd in 
de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag. Aan de hand van het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri 
Nouwen wordt het verhaal van de barmhartige vader en zijn twee zonen uitgediept gedurende zes 
donderdagavonden. Locatie: Maria ten Hovezaal. 
 
----- 
 
 
Heilig Jaar van de Barmhartigheid 3 
De H. Augustinusparochie (Wassenaar e.o.) gaat elke maand aandacht besteden aan een werk van 
barmhartigheid. In februari staat de 'hongerigen voeden' centraal. Op 23 februari organiseert de 
parochie een avond in Oegstgeest met als titel 'Wat eten we vandaag?' De Voedselbank in Katwijk en 
de Haagse straatpastor Klaas Koffeman verlenen hun medewerking. Zij komen in hun werk dagelijks 
mensen tegen die te maken hebben met honger en armoede. 
 
----- 
 
 
Heilig Jaar van de Barmhartigheid 4 
De parochie Sint Jan de Doper heeft een heel programma ontwikkeld met tal van diaconale 
activiteiten. De lichamelijke werken van barmhartigheid spelen daarbij een belangrijke rol. Maar ook 
de geestelijke werken worden niet vergeten. Die komen met name aan bod tijdens de zondagen van 
de Veertigdagentijd. En men gaat op zoek naar kleine verhalen van barmhartigheid. 
 
----- 
 
 
‘Pelgrimstocht voor barmhartigheid’ 
Vorig jaar organiseerden enige parochiekernen in Leiden een week van barmhartigheid. Dit jaar krijgt 
die de vorm van een pelgrimstocht met pelgrimsstempelkaart en aan het slot een pelgrimskruisje. 
Stempels kunnen worden ontvangen bij de volgende gelegenheden: 

 een lezing van mgr. J. van den Hende over de sociale leer van de kerk. Op woensdag 9 maart 
in de parochiezaal van de Petruskerk 

 een praktische diaconale activiteit in de week van 12 tot en met 18 maart 

 een afsluitende viering en gesprek over de ervaringen op zaterdag 19 maart. 
Bij een volle stempelkaart ontvangen de deelnemers het pelgrimskruisje. 
 
----- 
 
 
Diaconale spiritualiteitsavonden 
Gastvrijheid is het spiritueel jaarthema van de H. Nicolaasparochie in Zoetermeer. Diaken Walther 
Burgering verzorgt in dit kader drie diaconale spiritualiteitsavonden: 

 16 februari: gastvrijheid als kenmerk van diaconaal handelen 

 12 april: op weg naar een open en gastvrije kerk 

 25 mei: barmhartigheid als (bijna) verloren deugd 
De avonden worden gehouden in parochieel centrum ‘De Kapelaan’ en beginnen om 20.00 uur. 
 
----- 
 
 
Cursus ‘Het handwerk van de PCI’ 
Bij voldoende belangstelling (minimaal acht personen) start op 4 april de cursus ‘Het handwerk van 
de PCI’ in Leiden. Half februari hadden zich al drie mensen aangemeld. Aanmelden kan nog tot 20 
maart bij pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl  
 

http://www.sintjandd.nl/?p=nieuwsitem&id=427
mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl


----- 
 
 
Vluchtelingen in pastorie 
De Gemeente Zoeterwoude zocht een tijdelijke woning voor 
gezinnen die een vluchtelingenstatus hadden gekregen. Omdat 
de pastorie van de St Jan aan de Zuidbuurtseweg grotendeels 
leeg staat en verkocht zal worden, heeft de parochie besloten 
voor een periode van maximaal zes maanden maximaal 10 
personen in de pastorie onder te brengen. Door een 
gezamenlijke inspanning van de gemeente, twee mentoren en 
inwoners van Zoeterwoude is de pastorie omgetoverd tot een 
prachtig ingericht verblijf. 
Het eerste gezin is eind januari door de burgemeester feestelijk welkom geheten. 
 
----- 
 
 
Vluchtelingen naar Gouda 
Medio 2016 gaat de gemeente Gouda opvang bieden aan een groot aantal vluchtelingen in de 
voormalige Prins Willem Alexanderkazerne. Op een brainstormavond bespraken meer dan 140 
mensen uit Goudse kerken wat zij zouden kunnen doen om de vluchtelingen te helpen. Genoemd 
werden: taallessen, samen eten, arbeid en integratie, vrouwenwerk, gebruik van de kerk voor 
diensten van vluchtelingen, sporten. Groepsgewijs worden deze ideeën nu uitgewerkt. 
E: pjhmbuis@caiway.nl  
 
----- 
 
 
Arabische dienst met Syrische christenen 
Op zaterdag 30 januari is in de Regenboog in Leiden een viering gehouden voor Syrische 
vluchtelingen en andere belangstellenden. Voorganger was pater Basilios Khamis van de 
Antiochische Orthodoxe Kerk in Nederland. Na de viering was er een gemeenschappelijke Syrische 
maaltijd. Ruim 60 vluchtelingen hebben aan deze viering en maaltijd deelgenomen. Zij werden met 
busjes gehaald uit de azc’s van Leiden, Wassenaar, Katwijk en Alphen aan den Rijn. Een parochiane 
van Syrische afkomst was de trekker van deze activiteit.  
 
----- 
 
 
Rondom de noodopvang in Leiden 
De Petrus en Paulusparochie in Leiden heeft al meer dan 25 jaar de 
gewoonte om in de Veertigdagentijd te werken met een 
tweelingproject bij het Vastenactieproject. Dit jaar is als 
tweelingproject bij het project in Oeganda gekozen voor “Intussen – 
rondom de noodopvang.” Het diaconaal centrum De Bakkerij 
ondersteunt de vluchtelingen in de noodopvang aan de 
Wassenaarseweg in Leiden onder meer door hen de gelegenheid te 
bieden hun eigen maaltijd te koken. Bovendien zijn er 16 taalbuddies 
van ‘Thuis in taal’, die activiteiten ontplooien om daarmee de mensen 
vertrouwd te maken met de Nederlandse taal. De parochianen gaan 
met de Vastenactie de maaltijden en de activiteiten sponsoren.  
 
----- 
 
 
Nominatie Parochie van het Jaar 
Tot eigen verrassing bleek de parochiekern Sint Jan de Doper in  Boskoop genomineerd te zijn voor 
de verkiezing van Parochie van het Jaar op de Landelijke Parochiedag van de KRO op zaterdag 31 
januari. Aanleiding voor de nominatie was de keus om zich als Groene Kerk in te zetten voor de 
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schepping en de organisatie van een themamaand over duurzaamheid in oktober. Uiteindelijk werd 
de geloofsgemeenschap ‘De Goede Herder’ in Emmen en Erica (Drenthe) uitgeroepen tot Parochie 
van het Jaar. 
 
----- 
 
 
Betrokkenheid troef 
Op 25 januari werd in Houten de bundel 'Betrokkenheid troef' 
gepresenteerd met 70 voorbeelden van diaconale initiatieven. 
Dat gebeurde tijdens de startbijeenkomst van het Knooppunt 
Kerken en Armoede. Drie projecten presenteerden zich nader 
op die middag: het Repair Café in Hoofddorp, het steunpunt 
voor materiele hulpvragen in Eindhoven en de stichting Nuestra 
Casa van de Spaanstalige parochie in Rotterdam.  
Het boekje is gratis te downloaden.  
Het Knooppunt Kerken en Armoede geeft sinds kort ook een 
eigen nieuwsbrief uit.  
 
----- 
 
 
Sociale ongelijkheid 
'Sociale ongelijkheid' is dit jaar het thema van de Zondag van de Arbeid en de Biddag en Dankdag 
voor gewas en arbeid. De Raad van Kerken heeft een beknopte brochure gemaakt met 
achtergrondmateriaal en gespreksvragen, liturgische suggesties voor de drie dagen en suggesties 
voor jongeren. Je kan de brochure downloaden of bestellen bij de Raad van Kerken. 
 
----- 
 
 
Adres 
Bisdom Rotterdam 
Koningin Emmaplein 3 
3016 AA Rotterdam 
T:  010-2815184 
E:  j.maasen@bisdomrotterdam.nl 
I:  www.bisdomrotterdam.nl 
 
----- 
 
 
Agenda 
 
Woensdag 2 maart 2016 
Taakveldoverleg pastorale beroepskrachten diaconie 
Plaats: vergaderzaal Mara, Hang 16, Rotterdam 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur 
 
Donderdag 17 maart 2016 
Pelgrimstocht Vastenactie 
Startplaats: Grote Kerk Vlaardingen, Markt 63, Vlaardingen (nabij NS-station Vlaardingen Centrum) 
Tijd: 9.30 – 17.00/21.00 uur 
 
Maandag 4 april 2016 
Start cursus ‘Het handwerk van de PCI’ 
Plaats: kerkelijk centrum De Regenboog, Watermolen 1, Leiden 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur 
Opgave: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl  
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