
 

 
 
December 2016, nummer 5 
  
Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? Ga naar de bisdomsite voor de webversie. 
  
Nieuwsbrief voor Bisdom Rotterdam. Verschijnt minstens vier keer per jaar. 
Redactie: Bep Willers-van Oostwaard, Fredi Hagedoorn-Timmermans. 
Reacties en bijdragen zijn welkom. 
 
Aan- en afmelden bij: E: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 
  
  
----- 
Kerstwandeling en Herdertjestocht 
Op 23 december kan iedereen in Barendrecht meedoen met de oecumenische kerstwandeling 
door het dorp. Om 18.00 uur start de wandeling. Onderweg komen de wandelaars taferelen 
van het kerstverhaal tegen. In Hillegom wordt op 17 december de Herdertjestocht gelopen 
waarbij op een bijzondere manier het kerstverhaal te horen en te zien zal zijn. Deze activiteiten 
zijn geschikt om met het gezin te doen. Het is een laagdrempelige manier om het kerstverhaal 
te beleven. 
  

----- 
Welkom nieuwe misdienaars en acolieten  
Het is een goed idee om in een viering, op de website en in het 
parochieblad aandacht te geven aan nieuwe misdienaars. In de 
geloofsgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus in Maassluis stelden 
de elf misdienaars zich voor met een foto en een korte tekst waarin zij iets 
over zichzelf vertellen. De deelgemeenschap van Maassluis is trots op dit 
groeiende team van misdienaars en acolieten. 
 
In de geloofsgemeenschap Allerheiligst Sacrament in Delft werden in de 
feestelijke viering van het nieuwe parochiejaar vier nieuwe misdienaars 

aangesteld. In het parochieblad stond een foto met tekst van de misdienaars met hun 
begeleiders. 
                                                               
In de geloofsgemeenschap H. Hart van Jezus in De Zilk werd tijdens de H. Hartviering afscheid 
genomen van ‘twee grootheden’: de misdienaars Wesley en Stan. Zij waren ruim vier jaar 
misdienaar. En er zijn drie nieuwe misdienaars gestart met hun ‘opleiding’: gedurende vijf 
middagen in de kerk leren zij de kneepjes van het vak! 
En in de geloofsgemeenschap H. Bavo in Oud Ade installeerde pastoor Glas tijdens een 
eucharistieviering Natalia als acoliet. Zij zal nu ook regelmatig assisteren bij het communie 
uitreiken tijdens de vieringen in Oud Ade. 

http://www.bisdomrotterdam.nl/bisdomrotterdamnu/pers-publicatie/Documents/nieuwsbrieven/voorbeeld/1110-01/1110-01-web.pdf
mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl


  
----- 
Drie Koningenfilm 
Op vrijdag 6 januari wordt in de pastorie van de H. Josephkerk in Gouda van 15.00 – 17.00 uur 
een filmmiddag georganiseerd voor kinderen van 6 – 10 jaar. De film gaat over de Drie 
koningen: Melchior, Casper en Balthasar. En natuurlijk is er ook drinken en popcorn.  
 

----- 
Een lichtje op mijn pad 
De werkgroep Kind en Geloof van de Sint Ursulaparochie in Delft biedt in maart 2017 een 
kindercatecheseproject aan. Het is een serie van drie bijeenkomsten. Er wordt dieper ingegaan 
op de vastentijd, de Goede Week en Pasen. In november vond er ook een serie van drie 
bijeenkomsten plaats. Toen zijn er Bijbelverhalen op weg naar Advent en Kerstmis aan de orde 
geweest. De projecten bieden verdieping in het geloof, ontmoeting en horen hoe andere 
kinderen het geloof beleven.  
 

----- 
Licht op ons pad 
Omdat er steeds meer kinderen aan de vieringen deelnemen heeft de catechesewerkgroep van 
geloofsgemeenschap Sint Joris in Ridderkerk besloten een catecheseproject voor kinderen 
vanaf 4 jaar op te zetten. Zij gebruiken hiervoor het materiaal van ‘Het Licht op ons pad’. Een 
leuk en eigentijds project waarbij kinderen worden aangesproken op hun eigen niveau.  
 

-----  
Week van Gebed 
De gebedsweek voor eenheid van de christenen wordt van 15-22 januari 2017 
gehouden en zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar 
Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’.. Meer informatie op de 
website van de Raad van Kerken.   
                                                                                
  

  

Nieuw materiaal                             
  
Waarom Kerst? Spellenpakket  
Drie spellen om meer te ontdekken over Kerstmis en over elkaar. Voor jong en oud. Met een 
kwartetspel voor de jonge kinderen, een kennisspel voor wie nieuwsgierig is naar kennis en een 

gespreksspel voor wie een ander beter wil leren kennen. Prijs € 3,-. www.carolushuis.nl. 
 
----- 
Website 
De Facebookgroep Katholieke mama’s  is een besloten groep voor opvoeders met kinderen tot 
18 jaar. Er worden ervaringen gedeeld, vragen gesteld, leuke events aangekondigd en 
onderwerpen onder de aandacht gebracht. Het is de bedoeling om, al is het online, een 
vertrouwensband op te bouwen. 
 
----- 

Jongeren 

http://www.raadvankerken.nl/pagina/3954/week_van_gebed_2017
http://www.raadvankerken.nl/pagina/3954/week_van_gebed_2017
http://www.carolushuis.nl/
https://www.facebook.com/groups/101614840236594/


  

DiaconAction 

Voor DiaconAction hebben zich vijftien groepen aangemeld uit het bisdom 
Rotterdam. De tiener en jongerengroepen organiseren, soms met 
meerdere groepen uit één parochie of cluster samen, activiteiten voor 
mensen in hun eigen omgeving. Dit doen zij in november of december 
onder de noemer DiaconAction. Zo is er een spellenavond voor mensen 
met een beperking, een bezoek aan de gevangenis en werden er 
sinterklaascadeautjes ingezameld en zijn er kerststukjes gemaakt. De 
tieners en jongeren zetten zich op diaconale wijze in en brengen op die 

manier de Werken van Barmhartigheid in de praktijk. Het woord DiaconAction is samengesteld 
uit twee woorden. Diaconie is alles wat er vanuit de Kerk gedaan wordt voor mensen die een 
(materieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mensen geven die steun, omdat zij Christus 
willen volgen. Daarnaast is er het woord Action: actie, handelen, doen. Een overzicht van alle 

acties is te zien op een speciale webpagina. 

----- 
7 januari 2017: Midwinterbarbecue 
RKJ Lisse organiseert voor jongeren uit het hele bisdom de jaarlijkse MidWinter barbecue in de 
Willibrordusparochie. Op deze nieuwjaarsontmoeting zijn jongeren uit parochies en leden van 
andere jongerengroepen van harte welkom. De avond begint met een eucharistieviering, met 
Mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant. Het thema is superhelden. Iedereen wordt dan ook 
uitgenodigd zich uit te dossen als superheld. De kosten voor de barbecue bedragen €7,50 per 

persoon. Meer informatie is te lezen op Facebook. 
  
----- 
Twitteren met God – handleiding 
Bij de boekenreeks Twitteren met God van pr. Michel Remery is een handleiding uitgekomen. 
De handleiding wil groepsbegeleiders, priesters en leraren helpen om met de vragen en 
antwoorden van het boek Twitteren met God te bespreken. De handleiding laat zien hoe dit 
materiaal de basis kan zijn van gespreksavonden met bijvoorbeeld een groep jongeren in de 
parochie. Ook worden er tips gegeven om het materiaal te gebruiken in de voorbereiding op 
het vormsel of op het huwelijk. Een apart gedeelte in de handleiding is gereserveerd voor de 
voorbereiding op en het natraject van de Wereldjongerendagen. De handleiding is gratis 
te downloaden of als hardcopy te bestellen voor € 6,95 . 
 
----- 
WJD- verslagboek en magazine 
Nu de reis naar de Wereldjongerendagen in Polen achter de rug is, is er voor alle deelnemers 
een verslagboek gemaakt. Het boek bevat foto’s van de reis Let’s Go, Weg van barmhartigheid. 
Er zijn ook quotes van deelnemers en toespraken van paus Franciscus in opgenomen. Parochies 
ontvingen het WJD magazine, een speciale editie van het landelijke jongerenmagazine 
Omega.Het magazine vormt een aanvulling op het verslagboek; het bevat ervaringen van 
jongeren die deelnamen aan de Wereldjongerendagen uit het hele land. Het magazine is tevens 
een handreiking voor jongeren om zich ook ná de WJD met elkaar en het geloof te 
verbinden. Geïnteresseerden kunnen extra exemplaren van het WJD magazine nabestellen. 
  
----- 
Adventsretraite 
Voor wie zich op eigentijdse wijze wil voorbereiden op Kerstmis, is er de door de Jezuïeten 
uitgeven digitale adventsretraite. De retraite heeft als thema ‘Wandelen in het licht’. 

http://www.bisdomrotterdam.nl/ALGEMEEN/PASTORALEDIENSTVERLENING/DIENEN/DIACONACTION/Pages/lokaal.aspx
https://www.facebook.com/events/575117646005467/
http://www.tweetingwithgod.com/nl/content/de-handleiding-nu-gratis-beschikbaar
http://www.twitterenmetgod.nl/winkel/handleiding-twitteren-met-god-hardcopy/
https://webwinkel.wkj.nl/


Deelnemers ontvangen dagelijks een e-mail met een Bijbeltekst en vragen ter overdenking. De 
retraite begon op zondag 27 november, maar inschrijven is nog steeds mogelijk. 
  
----- 
Agenda 
12 februari 2017 
Tour of Faith in Delft. Zie de website van bisdom Rotterdam. 
  
16 t/m 22 juli 2017 
Zomerkampen van het bisdom Rotterdam voor kinderen, tieners en jongeren. Meer informatie 
volgt begin 2017 op de website van bisdom Rotterdam. 
  
 ----- 
Adres 
Bisdom Rotterdam 
Koningin Emmaplein 3 
3016 AA Rotterdam 
  
T:            010-2815171 
E:            pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 
I:             www.bisdomrotterdam.nl 
  
  
Willien van Wieringen 

w.v.wieringen@bisdomrotterdam.nl 
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