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God of Goud - Hoeveel is genoeg?
Ieder jaar presenteert Vastenaktie een hongerdoek. 
Dit jaar staat in de campagne de doek ‘God of Goud 
- Hoeveel is genoeg?’ van de Chinese kunstprofessor 
Dao Zi centraal. De doek is gebaseerd op Mattheüs 
6, 19-24, “Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 
Niemand kan twee heren dienen”. Dao Zi schildert 
hier een verbeelding van. Hij beperkt zich daarbij 
tot een paar basisvormen, zoals een kruis, een cirkel, 
een driehoek en vierkant. Diverse vormen rijgen 
zich aaneen tot een kruis, dat van hoog naar laag 
en van links naar rechts het beeld bepaalt. Ook de 
kleurstelling is beperkt: goud, zwart, helder grijs als 
een schakering van zwart, en een weinig rood.

Goud staat symbool voor Christus. Hij is een steen 
des aanstoots, die de hoeksteen is geworden (Mc 
12,10). De “steen des aanstoots” eist een duidelijk 
antwoord van ons.

De hongerdoek nodigt uit het goud te zien, niet in 
het hebben van materiële bezittingen, maar in het 
afstand doen van hebzucht en eigengewin. Als we 
met ons hart bij Jezus zijn en mét hem geloven in 
de belofte van het Koninkrijk Gods en zijn gerech-
tigheid, dan hebben we een solide basis hoe om te 
gaan met de vraag waar we onze schatten hebben.

Op weg naar WJD Krakau 
Van 25 juli tot en met 1 augustus 2016 vinden de 
Wereldjongerendagen plaats. Paus Franciscus heeft 
jongeren van over de hele wereld uitgenodigd om 
in Krakau (Polen) samen te komen rond het thema 
“Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 
ondervinden” (Mt. 5,7). De WJD bieden de kans om in 
geloof te groeien, kennis te maken met de wereldkerk 
en jonge gelovigen te ontmoeten. 

Palmzondag
In het bisdom Rotterdam gaan jongeren gezamenlijk 
op weg naar de WJD. Dit onder de noemer: “Weg 
van Barmhartigheid”. Tour of Faith, de maandelijkse 
ontmoeting van jongeren met bisschop Van den 
Hende, vormt de ruggengraat van deze voorbereiding. 
Palmzondag in 2015 en Palmzondag in 2016 zijn daarin 
hoogtepunten, waarop de Wereldjongerendagen in 
diocesane kring zullen worden gevierd. Verder zijn er 
verschillende verdiepingsmiddagen op het WJD-thema 
te verdiepen. Andere ontmoetingen staan meer in het 
teken van het leren kennen van elkaar als deelnemers. 
Kijk op www.bisdomrotterdam.nl voor alle informatie 
en het volledige voorbereidingsprogramma.

Laurentius als metgezel
Met Aswoensdag is de Vastentijd begonnen. Een 
van de twee “sterke tijden” in het kerkelijk jaar, 
gericht op het feest dat voor ons ligt: Pasen, het 
feest van de opstanding van Christus.

Het zijn veertig dagen van inkeer en uitzien. 
Een gelegenheid voor intensivering van de band 
met God en met elkaar. Een tijd van zoeken 
naar waar het echt om gaat - en niet in zoeken 
blijven hangen maar ook aanpakken, doen! Wat 
dat betreft is er in deze Tussenbeide van alles te 
lezen dat kan inspireren. Over de Tijdcollecte, 
een initiatief dat mensen die vrijwilligerswerk 
willen doen, in contact wil brengen met bij-
zondere, vooral diaconale initiatieven die extra 
aandacht verdienen. Het Burennetwerk in Gouda 
is hier een mooi voorbeeld van, maar u ziet ook 
activiteiten vanuit Barendrecht en Leiden. 

In zijn encycliek Deus caritas est schreef Paus 
Benedictus XVI: ‘De dienst van de liefde is voor de 
Kerk geen soort steunverlening, die men ook aan 

anderen zou kunnen overlaten, doch behoort tot 
haar wezen, is een onontbeerlijke uitdrukking van 
haar diepste wezen’.

De waarde van mensen vermindert immers 
niet naarmate zij zorg nodig hebben en of 
kwetsbaar zijn. De menselijke waardigheid 
wordt juist zichtbaar in de afhankelijkheid 
van mensen van elkaar en in het verant-
woordelijkheid nemen in situaties waar die 
afhankelijkheid een rol speelt.
De activiteiten van parochies en bisdom staan 
dit jaar nadrukkelijk in het teken van de H. 
Laurentius, de diaken die de armen presen-
teerde als “de schatten van de Kerk”. Ook 
vandaag de dag blijft de zorg om de armen 
noodzakelijk. De boodschap van Laurentius is in 
deze tijd voor Pasen van groot belang. Hij mag 
onze metgezel zijn in de Veertigdagentijd en 
onze gelovige inzet inspireren.

De reDactie
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Met Laurentius op weg
Laurentius stond centraal tijdens 
de jaarlijkse bijeenkomst van Sjofar. 
De leden van deze vereniging voor 
theologiestudenten in het bisdom 
Rotterdam, ontmoeten dan de bis-
schop en andere  vertegenwoordigers 
van het bisdom. Mgr. Van den Hende 
sprak dit keer over de betekenis van 
de heilige diaken Laurentius voor het 
dienstwerk in het bisdom Rotterdam. 
‘Toen het bisdom Rotterdam werd 
opgericht op 2 februari 1956’, zo 
schetste de bisschop, ‘koos de paus 
als patroonheilige voor het nieuwe 
bisdom de heilige Laurentius, omdat 
hij vanouds al patroonheilige was van 
de stad Rotterdam.’ De H. Laurentius 
(225-258) werd geboren in Spanje, 
maar trok naar Rome en werkte 
daar als diaken. ‘Laurentius is een 
bijzondere heilige voor onze stad, 
waar zoveel mensen hun geboorte-
grond elders hebben gehad, want 
hoeveel migranten wonen er niet in 
Rotterdam? Daarmee hebben we in 
Laurentius dus eigenlijk een migran-
tendiaken heilige.’

Bisschop Van den Hende: “Toen het 
bisdom Rotterdam werd opgericht, 
op 2 februari 1956, koos de paus 
als patroonheilige voor het nieuwe 
bisdom de heilige Laurentius, omdat 
hij vanouds al patroonheilige was van 
de stad Rotterdam.” De H. Laurentius 
(225-258) werd geboren in Spanje, 
maar trok naar Rome en werkte 

daar als diaken. “Laurentius is een 
bijzondere heilige voor onze stad, 
waar zoveel mensen hun geboorte-
grond elders hebben gehad, want 
hoeveel migranten wonen er niet in 
Rotterdam? Daarmee hebben we in 
Laurentius dus eigenlijk een migran-
tendiaken heilige.”

De bisschop schetste het dienstwerk 
van Laurentius en de andere diakens 
in de stad Rome. Laurentius was de 
‘eerste’ onder hen, waarbij hij de 
schatten, de gelden, van het bisdom 
beheerde. In de Bijbel wordt enkele 
malen geschreven over het werk van 
de diakens. Een belangrijke tekst 
is Handelingen 6, 1-6, waar wordt 
gesproken over ‘de zorg voor de 
ondersteuning’, meer letterlijk ‘de 
dienst van de tafels’, en waarin zeven 
diakens door de apostelen worden 
aangesteld.

De diakens waren niet de enigen 
die verantwoordelijk waren voor 
de uitdeling, want dat was een ver-
antwoordelijkheid voor de hele 
christengemeenschap. Daarnaast was de 
inzet van diakens breder dan de bede-
ling, de ondersteuning. Over diakens 
als Stefanus en Filippus wordt in 
Handelingen verteld, dat ze meededen 
aan de verkondiging van het Woord en 
dat ze ook doopten.
Op het Laurentiusraam in de kathe-
draal in Rotterdam is links afgebeeld 

hoe de bisschop (paus) Sixtus aan 
Laurentius een geldbuidel overhan-
digt, als teken van het kapitaal van 
de gemeenschap van Rome, dat hij 
beheerde. Op de linkerkant van het 
raam is te zien dat de paus hem de kelk 
aanreikt. Bisschop Van den Hende: 
“Laurentius als diaken beheert het geld 
en dient aan de tafel van de Heer. De 
eucharistie leidt tot naastenliefde en is 
niet volledig zonder liefdewerken. De 
diaken leert in de eucharistie wat liefde 
is, en mag dit delen met de armen en 
de weduwen en de wezen.”

Je leven geven
Laurentius stierf als martelaar, nadat 
hij van de keizer de opdracht had 
gekregen om hem de schatten van 
de Kerk te brengen. In plaats van 
geld en goederen bracht Laurentius 
hem de armen als de schatten van de 
Kerk. Bisschop Van den Hende: “Het 
martelaarschap waar Laurentius van 
getuigt, is een martelaarschap dat niet 
anderen het leven afneemt, maar dat 
een daad is van zichzelf geven, zoals 
Jezus zichzelf heeft gegeven. Dat bete-
kent dat je niet de dood verheerlijkt, 
maar dat je je leven geeft en de liefde 
van Christus tot het uiterste volhoudt. 
Laurentius geeft zijn leven in het 
geloof in de gekruisigde en verrezen 
Heer, en in het geloof dat God ons 
vasthoudt over de dood heen. Met de 
heilige Laurentius mogen wij op weg 
gaan als Kerk van Rotterdam.”

Asielzoekers 
Er wordt overwogen om in Leerdam 
een asielzoekerscentrum te ope-
nen. Daarom een “noodoproep” in 
het Parochieblad van de H. Drie-
eenheid in Vianen, Everdingen en 
Leerdam. ‘Er is gevraagd aan pas-
tores en predikanten of de kerken 
iets voor de vluchtelingen willen 
betekenen. Het antwoord daarop 
kan natuurlijk alleen maar ja zijn.’ 
Daarom de oproep aan vrijwilligers 
om te komen helpen indien het AZC 
daadwerkelijk naar de regio komt.

Lichtjesavond Delft
In het Parochieblad Delft kijkt 
Clemens Ammerlaan terug op de 
Lichtjesavond op 9 december. De stad 

Delft en de Maria van Jessekerk zijn 
dan bijzonder verlicht. ‘Het was een 
drukte van belang in de stad en zo’n 
achtduizend mensen bezochten de 
kerk om te luisteren naar de mooie 
kerstmuziek.’ Dat werd verzorgd door 
de koren Deo Sacrum en Vox Latina. 

Hulpdienst
De Vrijwillige Hulpdienst is op zoek 
naar versterking van het team 
van vrijwilligers, zo valt te lezen in 
Kerkvenster, het blad van de Sint-
Gabriëlkerk in Haastrecht-Hekendorp. 
De hulpdienst heeft in een jaar tijd 
bijna vijfhonderd verzoeken om hulp 
kunnen honoreren, maar er zijn wel 
mensen nodig om dat te doen. De 
hulpvragen zijn divers; te denken 

valt aan bezoekjes brengen, bood-
schappen doen, vervoer naar een 
dokter of familie, of gewoon samen 
wandelen, aldus de drie vrijwilli-
gers van het coördinatieteam.

Toneelvoorstelling
In Samenstromen, het “maande-
lijks katholiek infoblad” van de 
Clara & Franciscusfederatie in 
het Plassengebied, valt te lezen 
over een toneelvoorstelling in het 
Dorpshuis van Aarlanderveen. Nog 
te zien op 7 maart, vanaf 20.00 
uur. Het stuk “Zusters in zaken” 
gaat over een religieuze gemeen-
schap die een plan bedenkt om 
toekomst te geven aan hun kloos-
ter dat gesloten dreigt te worden.

Huiskerk 
In de Haagse parochiekern Sint 
Jacobus wordt gewerkt aan de 
‘Huiskerk’. Er zijn nu vijf groepen 
die een huiskerk hebben gevormd. 
Matthijs Jansen liep stage in de paro-
chie en droeg samen met pastoor Ad 
van der Helm dit project, maar is nu 
gestopt met zijn werk. ‘De huiskerk 
is in deze parochie goed opgepakt en 
nu Matthijs niet langer hiermee ver-
der kan gaan, mag het niet zomaar 
terzijde worden geschoven’, aldus 
een oproep in het Parochienieuws. 
‘We geloven dat dit project bij kan 
dragen aan de opbouw van onze 
parochie.’ Daarom de oproep aan 
gegadigden om de taken van Jansen 
over te nemen, zich op te geven. 
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Ontmoeting theologiestudenten van Sjofar

Geloofsgesprekken van RKK TV in 2015
Pastoor Dolf Langerhuizen opent het eerste geloofsgesprek van 2015 op 
zondag 15 maart. Daarna zullen bisschop Van den Hende, pastoor 
Rochus Franken en diaken Iwan Osseweijer aan het woord komen. Het 
laatste geloofsgesprek vindt plaats op 30 augustus. 
Pastoor Langerhuizen is op vrijdagavond 30 januari door Mgr. Van den 
Hende geïnstalleerd als pastoor van de fusieparochie Maria Sterre der 
Zee. In het Geloofsgesprek met Leo Fijen spreekt hij over de pastoor als 
herder en bestuurder. Zie ook: http://www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/
Pages/150201StartnieuweparochieDenHaagNoord.aspx 
In het Geloofsgesprek met pastoor Rochus Franken spreekt deze over de 
catechese in de parochie, voor jong en oud. 

Het Geloofsgesprek met diaken Iwan Osseweijer gaat over het ambt van 
de diaken, de band tussen de eucharistie en diaconie, over God liefheb-
ben en de naaste. 

Verdere informatie via www.bisdomrotterdam.nl
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Kijken met de ogen 
van het geloof
Ruim vijftig mensen waren zaterdag 24 
januari aanwezig op een bijeenkomst voor 
kadervrijwilligers van het vicariaat Rotterdam. 
Centraal stond de heilige diaken Laurentius.  

Désirée Krikhaar, kunsthistorica en gastcon-
servator van het Catharijneconvent in Utrecht, 
nam de aanwezigen mee op een tocht door het 
leven van Laurentius. Zij begon haar presen-
tatie aan de hand van het thema ‘Kijken met 
de ogen van het geloof’ in De Wilgenburg te 
Schiedam, met het indringende beeld van de 
diaken dat te vinden is in de HH. Laurentius 
en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam. Daar zijn op een van de gebrandschilderde 
ramen enkele episoden uit het leven van de heilige uitgebeeld. 
Zij vertelde over de wijze waarop Laurentius de marteldood is gestorven: op 
een rooster werd hij verbrand. Laurentius is patroonheilige van het bisdom 
Rotterdam. En overigens ook beschermheilige van bibliothecarissen en van de 
bakkers, zo vertelde de kunsthistorica.
In haar inleiding wees zij erop dat de H. Stefanus (diaken van Jeruzalem) en 
de H. Laurentius (diaken van Rome) vaak samen worden afgebeeld en elkaars 
equivalent vormen. Via verschillende afbeeldingen liet zij ook zien hoe diakens 
aan hun kleding te herkennen zijn. Zij toonde daarnaast het verschil tussen de 
oosterse en westerse Kerk in de manier van afbeelden. In de oosterse Kerk ligt 
de nadruk op het diaken zijn. In de westerse Kerk ligt het accent op de attribu-
ten die een diaken bij zich draagt. De oudste afbeelding van de H. Laurentius 
bevindt zich in de basiliek San Apollinare in Ravenna. 

Gedeelte programma Laurentiusjaar: maart t/m mei 2015
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Tijdens Kijken met de ogen van het geloof werd er ook samen gebeden

Désirée Krikhaar

Parochiedag: feest van 
geloof en ontmoeting

Op zaterdag 7 februari vond in de 
parochie Church of Our Saviour 
te Den Haag de derde diocesane 
Parochiedag plaats. Na de eucha-
ristieviering waarin Mgr. Van den 
Hende hoofdcelebrant was, waren 
er lezingen van de bisschop en van 
Marianne Hoogervorst over de beteke-
nis van de heilige diaken Laurentius 
en zijn dienstwerk. Er waren zo’n 
100 aanwezigen waaronder pastorale 
beroepskrachten, bestuursleden van 
parochies en parochiefederaties, vrij-
willigers en andere parochianen. 

Bisschop Van den Hende in de 
homilie: ‘We zijn in geloof verbon-
den met de heilige Laurentius, want 
we delen in dezelfde opdracht als 
Laurentius lang geleden: goed doen 
vanuit het besef dat Christus de Goede 

Herder ons daartoe aanspoort en 
het goede voorbeeld geeft’(Hebr. 13, 
15-17.20-21). 

De  aanwezigen namen deel aan een 
workshop waarin drie kernwoorden 
besproken werden: dienstbaarheid, 
mee-lijden en nieuw leven, waarin 
het catechetisch materiaal voor het 
Paastriduüm werd voorgesteld. De 
samenhang van de vieringen van de 
drie heilige dagen werd toegelicht. 

In het leven van Laurentius komen 
geloof en liefde heel concreet bij 
elkaar. Laurentius laat zien dat geloof 
in de Heer en zorg voor de naaste 
één opdracht is. ‘Een betere opmaat 
tot 60 jaar bisdom Rotterdam in 2016 
kunnen we eigenlijk niet hebben,’ 
aldus de bisschop.

2014
2015
2016
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EVEN MINDEREN VOOR EEN ANDER

Vicneswaran en Sathiswaran
De Vastenaktie voor

www.vastenaktie.nl
Het is vastentijd van 18 februari tot 4 april

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850

Help de kinderen op  
de theeplantages.

Steun Vastenaktie.
 Even minderen 
voor

Sri Lanka

Bisschop neemt Vastenestafette 
kaars in ontvangst
Donderdag 5 februari bezochten 
Johan Compier, campagneleider van 
de Vastenaktie, en Guus Prevoo, veld-
werker, het bureau van het bisdom 
Rotterdam. Daar overhandigden zij een 
vastenestafettekaars aan Mgr. Van den 
Hende. Deze kaars zal samen met een 
intentieboek de ronde doen tijdens de 
vastenestafette, die van Aswoensdag 18 
februari tot en met woensdag 1 april 
door het bisdom zal worden gehouden. 
Feitelijk zijn er twee estafettes: in het 
noordelijke vicariaat Den Haag en in 
het zuidelijke vicariaat Rotterdam. 

De vastenestafette is een kring van 
parochies, die ieder op een eigen 
dag speciaal aandacht besteden aan 
de Vastenaktie. De activiteiten op die 
dag hebben een mix van spiritualiteit, 
soberheid en solidariteit.
Mgr. Van den Hende schonk op 
zijn beurt de Laurentiusplaquette. 
Daarmee verwees de bisschop naar het 
Laurentiusjaar. Hij gaf aan om voor-
spraak van de H. diaken Laurentius 
te bidden voor het welslagen van de 
Vastenaktie. 

Estafette in Vastentijd
Op Aswoensdag 18 februari is 
de vastenestafette in het bisdom 
Rotterdam van start gegaan. Na 
de eucharistieviering in de kapel 
van het Emmaplein overhan-
digde Mgr J. van den Hende de 
estafettekaarsen en –boeken aan 
vertegenwoordigers van de eerste 
deelnemende parochies. Deze 
estafettestokjes doen nu de ronde 
door het bisdom en zullen tijdens 
de Chrismamis op 1 april in de 
HH. Laurentius en Elisabeth 
Kathedraal weer worden ontvan-
gen door de bisschop.

Keten
De vastenestafette wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden. Een vastene-
stafette kun je zien als een keten van parochiekernen, die zich ieder op een 
eigen dag inzetten voor de Vastenaktie. Ze kunnen zelf invulling aan het 
programma geven, als daar maar een mix in zit van soberheid, spiritualiteit 
en solidariteit. Als estafettestokjes gaan een kaars rond en een boek, waarin 
mensen hun intenties of gedachten bij de Vastenaktie kunnen schrijven. 

Sinds vorig jaar hebben beide vicariaten hun eigen vastenestafette. Dat 
vermindert de reisafstanden. Elke parochie verzorgt daarbinnen een eigen 
week, soms samen met een andere parochie. Eind januari waren acht 
activiteiten in het vicariaat Den Haag en zestien activiteiten in Rotterdam 
aangemeld als onderdeel van de vastenestafette. Behalve vieringen en sobere 
maaltijden, maken ook een stiltewandeling (Ridderkerk), een film over een 
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella (Rotterdam, Open Hof) en 
de duinwandeling in de Bollenstreek, deel uit van de vastenestafette. Meer 
informatie is te vinden op de website van het bisdom via de button met het 
logo van de vastenestafette.
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In actie voor Vastenaktie 
Tijdens de Veertigdagentijd (18 
februari – 5 april) zetten veel paro-
chies zich in voor het landelijke pro-
ject van de Vastenaktie. Daarmee 
steunen ze het jongerenwerk van 
Setik in Sri Lanka.

Setik staat voor Socio Economic 
Training Institute of Kandy en is de 
caritasorganisatie van het bisdom 
Kandy. Dit bisdom ligt in het midden 
van het eiland: het beroemde theeplan-
tagegebied. De theeplantages zijn in de 
19e eeuw door de Engelsen aangelegd. 
Zij haalden Tamils uit India om op de 
plantages te werken, in feite als slaven. 
Deze ‘thee-Tamils’ leven nog steeds op 
de theeplantages in kleine, gesloten 
gemeenschappen. 
De dorpen zijn zeer geïsoleerd. De 
mensen verdienen nauwelijks vol-
doende om van te leven. Het ontbreekt 
hen aan basisvoorzieningen als schoon 
water, sanitair, openbaar vervoer en 
onderwijs. Veel vrouwen werken voor 
een paar euro per dag als theeplukster 
of vertrekken naar het buitenland. De 
meeste mannen zijn werkeloos. Alcohol 
vormt een probleem. De kinderen 
worden daardoor slecht begeleid en 
verlaten vaak voortijdig hun school. 
Ze gaan op jonge leeftijd werken of 
zwerven langs de straat. 

Leiderschap
Via het jongerenwerk wil Setik de 
kinderen en jongeren van de theeplan-
tages zelfstandig en zelfbewust maken. 
Setik stimuleert de jongeren om hun 
schoolopleiding af te maken. Ze geeft 
trainingen over thema’s als “persoonlijk 
leiderschap” en “geweldloos samenle-
ven”. Ze zet ook computercursussen en 
bloeddonatie-campagnes op. Daarnaast 
zorgt Setik voor extra opvang en bege-
leiding voor basisschoolleerlingen na 
schooltijd en richt zij kleine biblio-
theekjes in. 

Bijzondere activiteiten
De MOV-groepen organiseren 
in deze Veertigdagentijd tal van 

activiteiten om dit Vastenaktieproject 
onder de aandacht te brengen. 
Themavieringen, vesperdiensten en 
sobere maaltijden vinden bijna overal 
plaats. Sommige activiteiten springen 
er uit vanwege hun bijzondere karak-
ter. Zo organiseert de MOV-groep 
Alblasserwaard-West op zaterdag 7 
maart een vastennacht. Met een maal-
tijd en een viering, maar ook met een 
film en een wandeltocht met fakkels 
en lantaarns van Alblasserdam naar 
Papendrecht. Daar wordt het pro-
gramma om middernacht afgesloten. 

In alle kerken van de nieuwe paro-
chie Christus Koning (Oostland) 
zijn bezoekers welkom op zondag-
middag 22 maart voor een “low tea”. 
Vanzelfsprekend wordt er daarbij aan-
dacht besteed aan de situatie op de 
theeplantages in Sri Lanka. De MOV-
groep van Krimpen aan den IJssel 
plaatst een gebedsboom in de kerk. 
Daarin kan iedereen gedurende de 
vasten een persoonlijk gebed hangen. 
Tijdens de vieringen zullen sommige 
gebeden ook worden gelezen.

Eigen doelen
Verschillende parochies voeren de 
Vastenaktie voor een eigen door de 
Vastenaktie goedgekeurd doel. De 
Sint-Maartenparochie (Bollenstreek-
Zuid) zet zich voor het tweede jaar 
in voor het Oyugis Integrated Project 
(OIP) in Kenya. Onder het motto 
“Kom in beweging voor Oyugis” 
organiseert zij op 7 maart een duin-
wandeling. De Augustinusparochie 
(Wassenaar en omgeving) heeft ook 
een meerjarig project. Zij steunt 
het project “Kansen voor kinde-
ren en vrouwen in Kerala” (India). 
Deze parochie heeft een eigen 
Veertigdagenboekje gemaakt, dat ook 
te vinden is op internet: http://40da-
genopwegnaarpasen.blogspot.nl/.
De parochies van het Westland, Delft 
en Midden-Delfland willen 22.000 
euro bijeenbrengen voor een nieuwe 
katholieke middelbare school in 

Benin, een project van pater Gerard 
Blesgraaf. De parochie Nicolaas 
Pieck en gezellen (Brielle en omge-
ving) zet zich in voor een project van 
de stichting Kinderhulp Togo. De 
Thomasparochie (Alphen aan den 
Rijn) tenslotte ondersteunt het oplei-
dingsfonds voor verpleegkundigen 

in St. Kizito Ziekenhuis in Mikumi 
Tanzania. “Grenzeloos samen 
leven”, het algemene motto van 
de Vastenaktie, krijgt zo zichtbaar 
gestalte.

Jan Maasen

Verdieping

Probeer om te draaien
Gelukkig de mens 
die niet ingaat op de raad van bozen, 
niet op de weg van zondaars staat, 
niet in de kring van schampere spotters wil zitten, 
 
maar vreugde beleeft aan de wet van de HEER, 
ja, dag en nacht daaruit zacht reciteert. 
 
Hij is als een boom, 
geworteld aan stromend water, 
die elk seizoen opnieuw vrucht draagt; 
nooit zullen zijn bladeren verdorren, 
alles wat hij doet brengt hij tot een goed einde. 
 
Maar ongelukkig zullen de bozen zijn: 
zij lijken op kaf, 
opgejaagd door de wind. 
 
Zo staan er geen bozen op binnen Gods bestel, 
geen zondaars binnen de gemeenschap van de rechtvaardigen. 
 
Met zorg volgt de HEER de weg van de rechtvaardigen, 
de weg van de bozen loopt uit op niets. 
[Psalm 1]

‘Probeer om te draaien.’ Heeft de stem van het navigatiesysteem je al 
eens gevraagd terug te keren op het ingeslagen pad? Het apparaat-
je behoedt je voor verkeerde wegen en paden. Wat heerlijk als er in je 
hoofd zo’n stemmetje zou zijn die je op tijd waarschuwt: je bent op het 
verkeerde pad! Probeer om te draaien! Nu kan het nog! Keer om!
In de Bijbel zijn het profeten die waarschuwen dat iemand een verkeerde afslag 
heeft gekozen. In soms beeldende woorden schetsen ze wat er gaat gebeuren als 
Israël verder gaat op de ingeslagen weg. Ellende, honger, aanvallen van vijanden, 
een verwoest Jeruzalem, deportatie en bovenal: een verstoorde relatie met God. 
Profeten zijn geen toekomstvoorspellers; wel geven ze aan waartoe een keuze 
kan leiden. Wat de gevolgen zijn als je kiest voor snel geluk, voor eigen belang. 
Als je het grote raamwerk van Gods schepping en liefde uit het oog verliest. 
Psalm 1 houdt het wat dichter bij huis dan de gemiddelde profeet. Geen ver-
woeste stad van God, geen ballingschap. Wel het individu dat een foute 
keuze kan maken. Gelukkig de mens die niet de kwade kant kiest. Die gaat 
waar God haar of hem wil hebben. Die in zijn leven de weg van God volgt 
door zich aan Zijn wet te houden. Het leven van zo iemand is vruchtbaar en 
heeft toekomst. Zo iemand wandelt in de zon en heeft een goed leven. 
En wie een verkeerde afslag neemt, zich opeens realiseert dat hij te mid-
den van kwaadsprekers verkeert, of machtsbelusten, of roddelaars, kan altijd 
terugkeren. God is immers genadig voor zondaars die tot inkeer komen. Dat 
laten verhalen in de Bijbel ons keer op keer lezen. De bekendste zijn mis-
schien wel David, die zich had misdragen tegenover Batseba en haar man 
de dood had ingejaagd (2 Samuel 11-12) en de zoon die de erfenis verbras-
te en terugkeerde (Lucas 15: 11-32). Een man die na zijn misstap de eerste 
en grootste koning van Israël werd, een naamloos kind dat met open armen 
werd ontvangen. Niemand is te groot of te klein om tot inkeer te komen, en 
om te keren op de ingeslagen weg. Terug naar God. Probeer om te draaien!

Willien van Wieringen
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Tijdcollecte in Leiden

Ruimte en aandacht voor de ander
Onder het motto “Wij zijn op zoek naar kwalitijd” is in Leiden voor het eerst 
de Tijdcollecte gehouden. Dit gebeurde in de elf kerken van de Petrus en 
Paulusparochie, in samenwerking met de protestante gemeenten in de stad. 
Er werd 270 uur opgehaald. Die 33 volle werkdagen kwamen van 53 mensen.

Diaconaal werkers Jacqueline 
Schoonwater en Ton Snepvangers 
hebben de Tijdcollecte in gang gezet: 
‘Tijd is momenteel zo’n beetje het 
kostbaarste bezit dat we hebben in 
onze samenleving.’ Tijdens een dia-
conaal weekend vroegen de twee de 
mensen juist van die kostbare tijd iets 
ter beschikking te stellen. ‘Een dag of 
een dagdeel voor mensen die wat extra 
aandacht goed kunnen gebruiken.’ 

Aandacht
Om de Tijdcollecte te lanceren is er 
allereerst een flyer gemaakt die in alle 
kerken in Leiden is uitgedeeld. In de 
folder wordt het idee van de tijdcol-
lecte uitgelegd: ‘Gebrek aan tijd, wie 
heeft het niet? De dagen gaan al zo 
snel. Is het al weer zo laat? Wij zijn op 

zoek naar “kwalitijd”, niet geregeerd 
door de wijzers van de klok, maar 
door ruimte en aandacht voor een 
ander.’ 
Bij het aanmelden konden de tijddo-
nateurs ook een tipje van de sluier van 
hun talenten oplichten: ‘Ik meld mij 
aan voor: klussen; vervoer; persoon-
lijke aandacht; hulp bij een activiteit 
van De Bakkerij.’ Of voor de duizend-
poten onder de donateurs: “overal 
inzetbaar”.
Centraal in de aanpak van de 
Tijdcollecte is het contact leggen met 
personen die het initiatief onder de 
aandacht willen brengen en mensen 
warm willen maken voor het plan. 
Jacqueline Schoonwater legt uit: 
‘Diaconaal centrum De Bakkerij heeft 
banden met diakenen van de PKN 

en Ton Snepvangers heeft regelma-
tig overleg in de rk-parochiekernen. 
We hebben daar het plan van de 
Tijdcollecte neergelegd. Het ging 
dus allereerst om het benaderen van 
sleutelfiguren.’

Publiciteit
Het warm maken voor de Tijdcollecte 
gebeurde in Leiden tijdens het dia-
conaal weekend, traditiegetrouw de 
tweede zondag van november. Er waren 
kanselmededelingen. Vooraf werden 
posters opgehangen, flyers vonden een 
plekje op de zitplaatsen. De contactper-
soon zorgde ervoor dat de ingeleverde 
formulieren - de mensen konden nog 
tot het weekend daarop reageren - 
teruggingen naar De Bakkerij.
Vervolgens is de parochie met hulp 
van de stichting Present Leiden aan 
de slag gegaan met de koppeling 
tussen vraag en aanbod. De hulpvra-
gen kwamen via het maatschappelijk 
werk, de GGZ, de schuldhulpverlening 
en woningcorporaties. Hester Tjalma 
van de stichting: ‘De tijddonateurs 
gaan steeds in groepjes aan de slag. 
In januari is een begin gemaakt met 
de concrete hulp. De hulpvragen 
betreffen doorgaans mensen die op 
enigerlei wijze tussen wal en schip 
terecht zijn gekomen. Zo is een 
groepje aan de slag gegaan met een 
verhuizing van een mevrouw. De 
vrouw woonde bij haar moeder in. De 
moeder overleed, de dochter erfde de 

woning, maar kon de hypotheek niet 
meer betalen. Zij was dus gedwongen 
te verhuizen. Omdat zij het huis bezat 
en dus formeel vermogen had, kwam 
zij niet in aanmerking voor hulp van 
overheidswege. De tijddonateurs van 
de Tijdcollecte konden hier een ver-
schil maken en de vrouw helpen met 
de verhuizing.’    

JolanDa De Wolf

Pastoor Jeroen Smith van de paro-
chie HH. Petrus en Paulus zegt 
over de Tijdcollecte in Leiden: 
‘Het is een creatief initiatief, 
een mooi project, dat kansen 
biedt. Naast de goede werken 
die ermee worden gedaan, kan 
het ook andere vruchten voort-
brengen. Het zou in die zin 
mooi zijn als degenen die zich 
als vrijwilliger inzetten - zonder 
geforceerd te doen - voor het 
voetlicht kunnen brengen dat 
zij hun inzet en tijd geven als 
Christen, als mensen die blij zijn 
met hun geloof en blij zijn dat 
ze Christus kennen. Dat tonen 
van de bezieling van waaruit je 
handelt, zijn wij misschien in al 
ons werk als vrijwilliger wel eens 
vergeten te melden. Het kan 
een vonk naar de ander doen 
overslaan, zodat hij of zij geraakt 
wordt. Het is belangrijk om ook 
die kant van het Christelijk geloof 
te laten zien. En de nieuwsgierig-
heid kan ermee worden gewekt. 
Daarmee kun je zaaien. Ook dat is 
evangelisatie.’

Schiedam viert Liduinajaar
Schiedam viert dit jaar het 
Liduinajaar. De stadsheilige staat 
centraal in een breed scala aan eve-
nementen, tentoonstellingen en 
activiteiten. Gemeente, culturele en 
toeristische instellingen en de paro-
chie werken samen in de realisatie van 
dit themajaar.

Liduina was een Schiedams meisje uit 
de veertiende eeuw, die op zestienja-
rige leeftijd bedlegerig werd na een 
val op het ijs. Haar fysieke toestand 
werd nooit meer de oude en zij sleet 
haar leven op bed, tot zij op 53-jarige 
leeftijd overleed. Haar opstandigheid 
tegen haar lijden, zette ze om in 
een passie voor Jezus. Haar houding 
maakte diepe indruk op haar omge-
ving en veel mensen kwamen bij haar 
op bezoek. In plaats van Liduina te 
troosten, werden zij door haar opge-
monterd. Haar liefde voor God en de 
mensen was opzienbarend. Liduina 
groeide uit tot de patroon van de 
zieken. 

Haar leven staat centraal in een serie 
lezingen van pater Leo de Jong. Te 
beginnen op 17 april bespreekt hij 
haar tijd en de stad waarin zij leefde. 

Volgende sessies gaan over Liduina en 
haar ziekte en Liduina en haar geeste-
lijke weg.
Veel activiteiten worden gehouden 
in de week van 11 tot 19 april. Op 11 
april is er een themawandeling door de 
stad, met onder meer de Grote- of St. 
Janskerk en de Liduinabasiliek op de 
route. Op 18 april is er de Rozentocht, 
een muzikale ommegang ter ere van 
Liduina. In vier kerken zijn er op die 
zaterdag miniconcerten, ieder uur te 
beluisteren en eindigend in een geza-
menlijk slotconcert. Een dag later is er 
het Liduinafeest en de Stille Omgang.

Veel informatie is te vinden op 
www.facebook.com/Liduinajaar en 
op www.ontdekschiedam.nu.

Doet u mee aan het project Tijdcollecte?
Bij een tijdcollecte geven mensen geen geld, maar tijd. U wordt gevraagd om 
een dag(deel) vrijwilligerswerk te doen voor een diaconaal of ander goed 
doel, binnen of buiten de parochie. Dat kan een individuele activiteit zijn of 
een activiteit met een klein groepje (gezin, vrienden, vrijwilligersgroep e.d.).

Er is voor parochies een draaiboek ontwikkeld, een model voor een 
Tijdcollecteformulier en er zijn enkele artikelen voor het parochieblad. Oer 
is ook een speciaal logo beschikbaar. Al het materiaal is te vinden op www.
bisdomrotterdam.nl of neem contact op via j.maasen@bisdomrotterdam.nl

Het project Tijdcollecte wordt ondersteund door de Diocesane Caritas 
Instelling (DCI).

Ad Sosef, Kerkbalansconsulent: “Ik moet zeggen dat ik bij elke deelgemeen-
schap echt hartelijk ontvangen ben en al gauw in een heel open gesprek 
kwam met vrijwilligers die allemaal graag vertelden wat ze doen voor de 
parochie. Het was echt indrukwekkend wat mensen vertelden over hun inzet, 
binnen de kwaliteiten en mogelijkheden die ze hebben, maar ook met de 
beperkingen en moeilijkheden die er zijn.”

De actie Kerkbalans is bedoeld voor het hele jaar



nummer 1 • 2015 7 

Diaconie dichtbij 

Engelen in Barendrecht
Een ‘Kerstengelenproject’, om mensen te verrassen en te bemoedigen. Een 
voorbeeld van een Tijdcollecte. De parochie St. Augustinus in Barendrecht 
ging er afgelopen Advent mee aan de slag. Met blije gezichten tot gevolg.

Volgens Winia Schriek, een van de 
kartrekkers van het project, ging het 
initiatief op een eenvoudige manier 
van start. ‘We hadden gehoord van dit 
project in Bleiswijk en zagen in dat 
het ook iets voor ons zou kunnen zijn. 
Voor de Advent hebben we parochia-
nen uitgenodigd om ‘Kerstengel’ voor 
iemand in de buurt te zijn.’ 
Een ‘Kerstengel’ ben je als je iemand 
blij maakt, helpt en verrast. ‘Door 
een kaartje te schrijven, iets lekkers 
te brengen of een bloemetje te bezor-
gen. Mensen kunnen individueel of 
in groepjes meedoen, ook kinderen.’ 

Het plaatselijke weekblad schreef 
een mooi artikel met de uitnodiging 
om je aan te melden. ‘Uiteindelijk 
hebben gedurende de Advent ruim 
vijftig vrijwilligers op deze wijze in 
Barendrecht omgekeken naar een 
ander.’ 
‘Het doel van het project is het sti-
muleren van het omzien naar elkaar 
en het vergroten van de onderlinge 
verbondenheid’, legt Schriek uit. 
‘Centraal staat het gebaar. Het gaat 
eenvoudigweg om een kleine attentie 
waar iemand van opfleurt en zo weet 
dat hij niet vergeten wordt.’ 

Laagdrempelig
Schriek: ‘We vonden het belangrijk om 
deelname laagdrempelig te houden en 
niet meteen verwachtingen naar de toe-
komst te scheppen. Toen we nadachten 
over de aanpak, besloten we daarom 
dat de ‘Kerstengel’ in eerste instantie 
anoniem zou blijven. Zij kregen van 
de mensen die zij onder hun vleugels 
namen, niet meer dan de meest rele-
vante informatie. Bij de eerste attentie 
zat een brief van de organisatie met 
uitleg en met een telefoonnummer voor 
het geval de ontvanger kenbaar wilde 
maken liever geen vervolg te wensen.’ 
In totaal drie personen meldden zich af.
Gedurende de Advent was er de 
nieuwsbrief De ‘Engelenbode’, met 
daarin ervaringen rond het project. Zo 
konden de vrijwillugers ook lezen wat 

collega’s zoal deden. De een bracht 
bloembolletjes of een setje kaarsen, 
anderen kookten iets lekkers, brachten 
een cd of knutselden zelf iets moois. De 
attentie ging vergezeld van een kaartje 
waarop “Groet van uw Kerstengel uit 
Barendrecht” stond te lezen. Bij zo’n 
vijftien vrijwilligers en begunstigden 
ontstond er in de loop van de tijd direct 
contact. 
‘Dat het project aan beide kanten wel 
wat heeft losgemaakt, blijkt uit de reac-
ties’, zegt Schriek. Een vrijwilliger zei: 
‘Ik ben de afgelopen weken creatiever 
geweest dan in de afgelopen tien jaar bij 
elkaar!’. En een begunstigde: ‘Als mijn 
‘Kerstengel’ is geweest, blijf ik de hele 
dag blij!’

JolanDa De Wolf

Kerkbalansconsulenten ondersteunen parochies
In juni 2014 stelden de 
Kerkbalansconsulenten in het bisdom 
Rotterdam zich voor tijdens twee 
vicariaatsbijeenkomsten. Daarna start-
ten ze als parochievrijwilligers hun 
advisering. Op woensdag 28 januari 
spraken de Kerkbalansconsulenten 
en algemeen econoom John Bakker 
met elkaar over hun inzet in de 

parochies voorafgaand aan de actie 
Kerkbalans 2015. Op maandag 9 
en dinsdag 10 februari deden de 
Kerkbalansconsulenten kort verslag 
tijdens de vicariaatsbijeenkomsten van 
dit jaar, waarop het bisdom met pen-
ningmeesters en andere bestuurders 
sprak over de diocesane regelingen en 
enkele andere onderwerpen.

De Kerkbalansconsulenten hebben 
een groot aantal parochies en deel-
gemeenschappen bezocht voor de 
actie Kerkbalans 2015. Ze werden 
hartelijk ontvangen en kwamen in 
heel open gesprekken met de diverse 
lokaal betrokken vrijwilligers. De 
consulenten constateerden dat de 
actie Kerkbalans in veel parochies 
door enkele mensen als extra taak 
‘erbij’ wordt gedaan. De consulen-
ten benadrukken echter dat de actie 
Kerkbalans het hele jaar door aan-
dacht moet krijgen, dat het een proces 
is meer dan een actie in januari, en 
dat het nodig is om een werkgroep 
Kerkbalans te vormen, zodat meer 
mensen mee kunnen helpen bij het 
nadenken over en het uitvoeren van 
de actie.

Kerkbalansconsulent Ad Sosef: De 
wil is er overal, merk je. Mensen zijn 
positief. Maar ze geven ook aan dat de 
menskracht een vraagstuk is. Maar kijk 
eens wat je wél kunt doen, hoe ziet je 
brief eruit, wat is de boodschap erin? 
Die brief hoeft niet lang te zijn, maar 
geef aan waarom de Kerk belangrijk 
is in onze maatschappij. En kijk eens 
of je de tekst zo aan kunt passen, 
dat je ook andere mensen ermee 
raakt, mensen die je misschien niet 
in de kerk ziet, maar die je wel willen 

ondersteunen, omdat ze je belangrijk 
vinden.. Daarvoor moet je je tekst aan-
passen. En je ledenadministratie op 
orde brengen.

Er is iets in gang gezet in 
parochies, constateerden de 
Kerkbalansconsulenten ook in het 
gesprek met de algemeen econoom. 
De vraag is nu naar de follow up 
en of en hoe het zich vertaalt in de 
opbrengst van de actie Kerkbalans 
2015. Om daar een eerste beeld van 
te krijgen, zal het bisdom de komende 
tijd bij parochies navragen wat de 
eerste indruk is van de opbrengsten 
van Kerkbalans 2015. Vooruitlopend 
op de inzending van de jaarrekenin-
gen 2014 zal parochies ook worden 
gevraagd om de opbrengst van de 
kerkbijdrage 2014 al aan te geven. De 
Kerkbalansconsulenten ondertussen 
zullen evalueren met de parochies die 
ze hebben begeleid. Ad Sosef: “We 
gaan vragen: wat heb je gedaan wat 
heb je nodig? En breng je ledenadmi-
nistratie Navision op orde. Wacht niet 
tot het einde van het jaar, want dan 
ben je te laat. En maak gebruik van 
ons als consulenten, want we onder-
steunen je graag.”

Daphne van roosenDaal

Op de foto (v.l.n.r.) Cor van Steijn, John Bakker, Nico Poort, Hilaire van den 
Bergh, Ad Sosef, Baukje Stam, Hans de Groot, Henk van Ruyven, Dirk Knook. 
Niet op de foto consulent Johan Demmenie en Daphne van Roosendaal.
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Veel kinderen in de wereld lijden honger.
Al voor 5,- per maand helpt U!
Wij hebben rechtstreeks contact met de Missieprojecten.
Gratis folder: telefoon 050 534 04 52

Doe mee en help!
Banknummer NL 78 INGB 0005 7338 38
t.n.v. Stichting Missiewerk

Postbus 1180
9701 BD Groningen
E-mail: mission123@home.nl
ANBI_nummer: 8061.81.291

VERBETER EEN STUKJE
VAN DEZE WERELD!

Stichting Missiewerk M.A.W.
Waterhuizerweg 20,

9753 HR Haren.
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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

Meld je aan  
voor De Vuurdoop!
Op 23 mei 2015, de zaterdag voor Pinksteren, wordt in de HH. Laurentius en 
Elisabeth Kathedraal te Rotterdam De Vuurdoop georganiseerd.

De Vuurdoop is een dag voor vormelingen van 12-14 jaar uit de verschillende 
parochies van het bisdom Rotterdam. De Vuurdoop is voor hen die net gevormd 
zijn (vanaf september 2014) of in 2015 gevormd worden. De Vuurdoop wordt 
georganiseerd om elkaar, de bisschop van Rotterdam en de grotere Kerk, te 
ontmoeten en er een onvergetelijke dag van te maken. Het is voor jongeren een 
geweldige ervaring om met bijna duizend jongeren samen te zijn.

De Vuurdoop en Pinksteren
Met Pinksteren wordt gevierd dat God aan de mensen Zijn Geest heeft geschon-
ken. De apostelen waren de eersten die de Geest van Jezus ontvingen en hun 
enthousiasme kende geen grenzen. Nog steeds is er van dit enthousiasme veel te 
merken: mensen die zich gelovig inzetten voor hun medemensen.

Het Vuurdooplied en aanmelden
De Vuurdoop geeft ruim aandacht voor ontmoeting met elkaar en met bisschop 
Van den Hende. Er is ook een wedstrijd waarbij de Vuurdooptrofee gewonnen 
kan worden. Er is een Vuurdooplied gecomponeerd. Jongeren kunnen aan het 
lied een derde couplet toevoegen en zo meedingen naar de prijs. Lied en tekst 
zijn te downloaden via www.bisdomrotterdam.nl/vuurdoop. Hier is ook meer 
informatie te vinden. Aanmelden vóór 10 mei 2015.

Gods plan: meelopen en luisteren

Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin. Van jongs af aan ging ik iedere 
zondag met mijn ouders naar de kerk. De vieringen heb ik allerminst als ver-
velend ervaren. De kerk was voor mij een plaats waar ik iedere zondag mijn 
zorgen en vragen bij God kon neerleggen.

Na de middelbare school heb ik de opleiding tot administrateur gevolgd. 
Het was een leuke opleiding en ik had het erg naar mijn zin. Maar in mijn 
laatste stagebedrijf begon ik na te denken over mijn toekomst. Wil ik dit 
werk blijven doen tot mijn pensioen? Ik was bijna 18 jaar en ik begon meer 
over het leven en over het geloof na te denken. Wat wil ik met mijn leven en 
wat betekent God voor mij?

In deze periode heb ik het verlangen ervaren om theologie te studeren. 
Echter, in het begin heb ik getwijfeld: ‘Kan ik dit wel? Waarom heeft God 
mij geroepen? Heb ik het wel goed gehoord?’ Na een periode van twijfel 
groeide de zekerheid dat God mij riep om deze weg te gaan. Het zou 
echt een gemiste kans zijn deze stap niet te zetten. 

Toen ik eenmaal aan de studie Theologie begon, vielen alle puzzelstukjes 
op hun plaats. Dit was wat God voor mij voor ogen heeft! Door mijn stages 
werd ik opnieuw bevestigd in mijn keuze. Voor mij is het belangrijk dat de 
Kerk deze roeping bevestigt en ik als toekomstige beroepskracht mijn werk 
kan doen met de zending van de bisschop. Ik wil de samenleving graag laten 
zien wat het geloof kan betekenen en wat de Kerk te bieden heeft.

Het mooiste in het pastorale werk vind ik de individuele gesprekken met 
parochianen. Net als in het verhaal van de Emmaüsgangers wil ik met deze 
mensen een tijdje meelopen en hun verhaal aanhoren. Misschien dat zij de 
Heer dan ook leren herkennen aan het breken van het 
Brood (Lc. 24) en zich geroepen voelen hun talenten 
in te zetten voor de naasten (Mt. 25).

Johnny Tran (24 jaar) is masterstudent Pastoraal 
Werk aan de Fontys Hogeschool. Hij neemt 
voor het derde jaar deel aan de toeleiding 
voor pastoraal werkers. Hij loopt stage in  de 
parochie De Vier Evangelisten te Den Haag. 

Johnny tran 

Roepingen

Wil je meer weten? Neem contact op met Heleen van de Reep.

Drs. H. van de Reep, bisschoppelijk gedelegeerde pastoraal werkers
T: 010 - 2815171 E: h.vandereep@bisdomrotterdam.nl I: www.bisdomrotterdam.nl
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Wees welkom op Vronesteyn
Centrum Vronesteyn voor de priester- en diaken-
opleiding in het bisdom Rotterdam wil in gesprek 
komen met jonge mensen, mannen die nadenken 
over de vraag of God ze roept om priester of diaken 
te worden. Vronesteyn organiseert daarom een 
Oriëntatiedag op zaterdag 28 februari. 
Rector Walter Broeders van Vronesteyn: ‘God is met 
iedereen bezig, met jou, met mij, met iedereen. 
Sommige mensen roept Hij om priester of diaken 
te worden. Voel je dat God iets met je voorheeft? 
Denk je dat God je misschien op die bepaalde weg 
wil zetten? De Oriëntatiedag is de gelegenheid om 
hierover te spreken.’
‘Als je priester wilt worden, en ook als je diaken wilt 
worden, is een belangrijke vraag: hou je van God, hou 
je van de Kerk, hou je van mensen? Alle drie zijn ze 

belangrijk. En daarin mag je groeien. De fundamen-
tele relatie van de priester is die met Jezus Christus, 
hoofd en herder (Pastores dabo vobis, 16). Deze 
band vraagt trouw en uithoudingsvermogen, want het 
is een levenskeuze. De Heer vraagt trouw van jou, ook 
als het moeilijk is. Dat is overigens niet anders dan in 
een huwelijk.’
‘Als je de stem van de Heer hebt gehoord in een 
diep verlangen dat komt uit jouw hart, of hebt 
ervaren in een bijzonder moment, aarzel niet en 
kom! Ook als je je afvraagt: “Kan ik het wel of niet?” 
Vertrouw er op, de Heer vraagt niet meer dan wat 
jij aankunt. Wees welkom op Vronesteyn’, aldus de 
rector.

Zie ook www.bisdomrotterdam.nl.

Rector Bakker neemt afscheid van Vronesteyn  
Pastoor Wim Bakker nam op 
zondag 4 januari afscheid als rector 
van Vronesteyn, centrum voor de 
priester- en diakenopleiding in het 
bisdom Rotterdam. Hij werd op 
1 januari opgevolgd door rector 
Walter Broeders. Het afscheid werd 
gevierd met een eucharistieviering 
in de HH. Petrus en Pauluskerk in 
Leidschendam. Mgr. Van den Hende 
was hoofdcelebrant en een twintigtal 
priesters concelebreerde. 
De bisschop preekte over de geschen-
ken die de wijzen uit het Oosten 
meenamen voor het Kind Jezus 
(Matteüs 2, 1-12). Hun kostbare 
geschenken zeggen iets over hun band 
met de Heer. En ze komen ook zichzelf 
als geschenk aanbieden. ‘Welk geschenk 
hebben wij aan Jezus te bieden? Dat 
zijn onze talenten en onze gaven, die 
we van de Heer hebben ontvangen. 
In deze mis mogen we denken aan 
hoe rector Bakker als rector zijn gaven 

heeft ingezet, hoe hij als priester zijn 
geloof beschikbaar heeft gesteld voor de 
opleiding en vorming van priesters en 
diakens in het bisdom Rotterdam.’

Geschiktheid
Tijdens de receptie op Vronesteyn 
richtte de bisschop het woord tot de 
scheidende rector. 
‘Ik ben blij dat je dit zware werk hebt 
willen doen in alle opgewektheid en 
met vertrouwen. De rector heeft een 
grote verantwoordelijkheid. Hij stelt 
uiteindelijk met zijn staf de geschikt-
heid van een kandidaat vast, hij 
zoekt een weg om mensen te vormen 
en voor te bereiden om priester of 
diaken te kunnen zijn. Dat begint 
bij rector Bakker met de vraag of je 
als kandidaat de Goede Herder wil 
navolgen, bij Christus beginnen dus.’ 
De bisschop gaf aan dankbaar te zijn 
dat hij uit de kring van priesters van 
het bisdom opnieuw iemand heeft 

kunnen benoemen om rector te zijn 
van Vronesteyn. ‘We nemen afscheid 
van pastoor Bakker als rector. Hij zal 
voortaan fulltime beschikbaar zijn 
voor het parochiepastoraat. Het werk 
van pastoor en parochieherder is waar 
zijn hart ligt.’

Vertrouwen
In zijn toespraak bedankte de schei-
dende rector Bakker Mgr. Van den 
Hende en diens voorganger Mgr. 
Van Luyn voor het in hem gestelde 
vertrouwen. ‘De taak van rector is 
verantwoordelijk en zwaar, maar als 
je eenmaal gewijd wordt, geldt dat 
ook voor een priester of diaken. De 
jaren van vorming worden je gegeven. 
Gebruik die jaren! Ga ervoor.’ Hij 
bedankte ook de mede-stafleden en 
medewerkers op Vronesteyn. ‘Het 
grootste afscheidscadeau zijn de wij-
dingen van afgelopen november, de 
nieuwe broeders in het priesterschap 

en diaconaat. Met hen wil ik in het 
pastoraat gaan staan.’
Ook enkele studenten richtten het 
woord tot de scheidende rector. Velen 
schudden vervolgens pastoor Bakker 
de hand om hun beste wensen voor 
zijn toekomst over te brengen. 

Zie www.bisdomrotterdam.nl

Steun Centrum Vronesteyn!
Uw gebed en uw steun zijn van groot belang voor de werving en vorming van nieuwe priesters en 
diakens voor de parochies in ons bisdom. Uw gift is zeer welkom op rek.nr NL29 INGB 0000 3656 73 
t.n.v. het Centrum voor priester- en diakenopleiding Vronesteyn.
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Zaterdag 28 februari 2015 • 10.00 - 14.00 uur

Informatie en aanmelding

Opleidingscentrum Vronesteyn te Voorburg
E: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl

E: diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl
T: 070 - 3873804

Zaterdag 28 februari 2015 • 10.00 - 14.00 uur

Oriëntatiedag
priester- en diakenopleiding

Zaterdag 28 februari 2015 • 10.00 - 14.00 uur

Vronesteyn

www.vronesteyn.nl
www.priesterworden.nl

www.diakenworden.nl

God van het leven· raak mij aan · uw Weg te gaan

Bisschop stelt acolieten aan
De priesterstudenten Daan Huntjens en Eli Stok ont-
vingen op zondag 4 januari de aanstelling tot acoliet. 
De bisschop sprak in de eucharistieviering waarin dit 
gebeurde over de roeping van beide seminaristen. 
Dit op grond van het doopsel en het feit dat ze zich 
geroepen weten tot het ambt van priester. Ook sprak 
de bisschop over de geschenken die zij aanbieden, 
middels toeleg op de studie en de vorming en de 
liefde voor de Kerk en het evangelie.
‘De aanstelling tot acoliet houdt concreet in dat 
je in de liturgie bepaalde taken verricht, zoals het 
klaarmaken van het altaar, en communie uitreikt 
en ook rondbrengt bij mensen die ziek zijn’, zegt 
Eli Stok (foto rechts). ‘De aanstelling heeft ook een 
geestelijke dimensie: dat je je nog meer toewijdt aan 
de Heer en aan de mensen die het nodig hebben, 
de zieken en de zwakken.’
Daan Huntjens (foto links): ‘In de preek ging het 
naar aanleiding van de tweede lezing (Ef. 3, 2-3a.5-
6) ook over mede-erfgenamen zijn. Paulus bedoelt 
met die erfenis een echte rijkdom, de rijkdom van 
Gods liefde voor ons. Wat Johannes in de proloog 
van zijn evangelie aangeeft: genade op genade, 
eucharistie op eucharistie. God blijft zich schenken, 
blijft Zijn liefde schenken. Dat heb ik ervaren als 
enorme bron van vreugde. Vanaf een jaar voordat 

ik naar het seminarie ging, ben ik elke dag naar de 
mis gegaan. Dat is zo’n constante factor van vreugde 
geworden, dat je steeds meer verlangt om die 

genade op genade door te geven. Daarin is zo’n stap 
vandaag, de aanstelling tot acoliet, een prachtige 
bemoediging.’ 
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Feest van barmhartigheid
Op Beloken Pasen wordt sinds enige 
jaren het Feest van de Goddelijke 
Barmhartigheid gevierd. Het is geba-
seerd op openbaringen van Jezus aan 
de Poolse zuster Faustina uit de jaren 
dertig. Paus Johannes Paulus II, die de 
devotie tot de goddelijke barmhartig-
heid leerde kennen in zijn eigen stad 
Krakau, heeft deze officieel erkend en 
voor de hele Kerk ingevoerd.

Jezus zei zuster Faustina: ‘Verkondig 
de wereld mijn grote ondoorgron-
delijke barmhartigheid. Bereid de 
wereld voor op mijn tweede komst. 
Voordat Ik kom als Rechter, zet Ik 
eerst de poorten van mijn barmhar-
tigheid nog wijd open.’ 

De barmhartigheid is een centraal 
thema in de bijbel. Denk aan de 
parabel van de Verloren Zoon. 

Noveen
In Rotterdam wordt het feest gevierd 
in de HH. Laurentius en Elisabeth 
Kathedraal, op 12 april. Deelnemers 
worden uitgenodigd tot die dag een 
noveen te houden, negen dagen van 
gebed. Het programma begint om 
14.45 uur en omvat aanbidding van 
het Allerheiligste, zang, meditatie en 
een eucharistieviering. 
Zie www.kathedraalrotterdam.nl.

Cursus over Drie Heilige Dagen 

Triduum Sacrum
Op verzoek van het pastoraal team 
Rotterdam Rechter Maasoever zal 
pastoor Gouw het Triduum Sacrum 
ofwel de Drie Heilige Dagen uitleggen 
aan de hand van een cursus ontwikkeld 
in 2014 door het bisdom Rotterdam.
Het Triduum Sacrum bestaat uit Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag-Paaswake. De geloofsavonden 
zijn bestemd voor parochianen die zich 
willen verdiepen in hun geloof.
In drie avonden zal pastoor Gouw 
de deelnemers meenemen door de 
Goede Week, in voorbereiding op 
het paasfeest, dit jaar op 5 april. De 
cursusavonden worden op maandag-
avond gehouden in de pastorie van de 
Lambertuskerk, Hoflaan 121 van 20.00 
uur tot 22.00 uur:
Aan de cursus zijn geen kosten 
verbonden.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 6 maart bij secre-
tariaat Lambertuskerk, Hoflaan 121, 
3062 JE Rotterdam. T: 010 - 412 36 90, 
bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en 
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur.
U kunt ook het formulier op de 
website invullen: www.lambertus-
kerk-rotterdam.nl bij Catechese of een 
e-mail sturen naar: catechese@lamber-
tuskerk-rotterdam.nl.

Kern van geloof
In het liturgisch jaar is het paastri-
duüm (de driedaagse van Pasen) 
de belangrijkste viering van het 
geloof. De viering van het sterven 
en verrijzen van Christus is essenti-
eel. De apostel Paulus schrijft aan 
de christenen van zijn tijd: ‘Ik had 
mij voorgenomen u geen andere 
wetenschap te brengen dan die van 
Jezus Christus en zijn kruis’ (1 Kor. 
2,2), en: ‘Wanneer Christus niet is 
verrezen, is onze prediking zonder 
inhoud en uw geloof eveneens’ 
(1Kor. 15, 14). In de loop van het 
kerkelijk jaar is Pasen “het feest der 
feesten”, zo beklemtoont de brief.

Paastriduüm één geheel
De eucharistie op Witte Donderdag 
wordt niet afgesloten met de zegen 
en wegzending. Daarentegen wordt 
het altaar ontdaan van kaarsen 
en kruis ten teken van de ontle-
diging van Christus. Elders in de 
kerk wordt het heilig sacrament 
bewaard. Gelovigen omringen de 
Heer met aanbidding in stilte. Het 
paastriduüm wordt voortgezet in de 
plechtigheden van Goede Vrijdag, 
beginnend zonder kruisteken en 
begroeting. In plaats daarvan is 
er stilte en volgt onmiddellijk het 
openingsgebed. 
De herdenking van het lijden en 
sterven van de Heer eindigt met 
een gebed over het volk en na een 
dag in stilte opent de paaswake 
met de lichtritus van het vuur en 
de paaskaars. Uiteindelijk sluit de 
paaswake af met de zegen en weg-
zending. Aldus vormen de viering 
van Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Pasen één geheel: de 
driedaagse van Pasen.

Mgr. J. van Den henDe

Goede Week op weg naar Pasen 
‘Inspannend, maar je krijgt er veel voor terug’
Kwart over acht ’s ochtends: Nederland wordt langzaam 
wakker. Maar in de Sint-Adrianusparochie in Naaldwijk 
zitten parochievrijwilligers uit het Westland en Hoek van 
Holland nu al aan de vergadertafel. De liturgie voor de 
Goede Week doornemen, veel klusjes verdelen en dan 
gauw de mouwen opstropen. 

‘Met elf parochies vallen er bergen werk te verrichten’, zegt 
pastoor Jaap Steenvoorden. Als moderator van de parochiefe-
deratie St. Franciscus, tussen duin en tuin is hij erop gebrand 
dat de vieringen tot in de puntjes worden voorbereid. ‘Maar 
het geloof van zoveel daadkrachtige kerkgangers doet ons die 
bergen wel verzetten’, vult koster Kees van Dijk aan.

Tuinmannen 
Als Palmzondag nadert, zullen tuinmannen uit meerdere 
parochies samengekomen om palmtakjes te knippen.’, zegt 
Van Dijk. Bij het altaar wordt een groot houten kruis gezet. 
De palmtakjes zullen worden uitgedeeld. ‘De nieuwe com-
municanten en scoutingjongeren trekken dan met groen 
en palmstokken in de processie door de kerk. na de viering 
delen de jongeren hun geloofsvreugde, broodhaantjes en 
ander goeds graag met ouderen, zieken en gehandicapten;  
thuis en in verpleeg- en verzorgingshuizen.’, zegt pastoor 
Steenvoorden.

Witte Donderdag
Het witte priestergewaad van pastoor Steenvoorden herinnert 
de bezoekers van de Sint- Adrianuskerk aan de kleur voor 
blijdschap en heiligheid van Witte Donderdag. ‘In de avond-
viering gedenken we dankbaar dat Jezus de heilige eucharistie 
tijdens het Laatste Avondmaal instelde, toen hij brood en wijn 
met de apostelen deelde, vooruitlopend op het sacramentele 
offer van Zijn lichaam en bloed. We vieren daarnaast het 
heilig priesterschap: Jezus gaf zijn leerlingen en hun opvol-
gers immers de opdracht om dit gebaar te blijven herhalen in 
nagedachtenis van Hem.’

Na het maal trok Jezus met zijn leerlingen naar de Hof van 
Gethsemane. Hij vroeg enkelen om met hem te waken. 

Van Dijk: ‘Ook wij hebben ons, tezamen met het Heilig 
Sacrament en de godslamp, vanuit de kerk naar het rustal-
taar in de kapel verplaatst. Daar waken we om elf uur. Om 
middernacht klinkt het holle gegalm van twaalf klokslagen. 
Dat moment raakt mij ieder jaar weer.
Waarom heet de volgende dag “Goede” Vrijdag? 
Steenvoorden: ‘Jezus is gestorven om de mens van zijn 
zonden te verlossen. Dat is het goede. Maar onze pries-
tergewaden kleuren nu rood, verwijzend naar Christus’ 
vergoten bloed. De klokken zwijgen. ’s Middags lopen we, 
mét de kinderen, de kruisweg langs de veertien staties.  
’s Avonds wordt het lijdensverhaal van Johannes gelezen. 
Gelovigen brengen bloemen mee van huis om het kruis te 
vereren.’

Stille Zaterdag
De stilte van Stille Zaterdag: gelovigen overdenken Jezus’ 
dood en proberen hun hoop te koesteren op de belofte van 
Zijn verrijzenis. Steenvoorden: ‘Die verwachtingsvolle span-
ning uit zich tijdens de paaswake ’s avonds. Als Christus 
niet verrezen was, zou het geloof betekenisloos zijn.’
In de viering wordt de paaskaars vanuit het paasvuur ont-
stoken: de Heer, brenger van licht, is opgestaan! Met kleine 
kaarsjes delen we Zijn licht, de blijde boodschap. De pries-
ter of diaken zingt de vreugde om de Verrijzenis van de 
Heer uit in de paasjubelzang. De paasklokken luiden. Zo 
hoort iedereen dat de Heer waarlijk is verrezen. Alleluja!’
‘Ik wijd nieuw water en plaats de paaskaars daarin. Met dat 
wijwater worden alle gelovigen gezegend. In de doop wordt 
immers beleden dat je met Christus gestorven en begra-
ven bent, en opstaat in een nieuw leven. Tot slot wordt de 
eucharistie gevierd.’ 

Zijn de parochiewerkers na zoveel vieringen in de Goede 
Week niet aan het einde van hun Latijn? Steenvoorden: 
‘Alle generale repetities, vieringen en soms uitvaarten 
samengenomen, is de week behoorlijk inspannend. Maar 
daar krijg ik zeer veel spirituele rijkdom en warmte voor 
terug!’ 

robert reiJns

Pastoor J. Steenvoorden Koster K. van Dijk
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Burennetwerk Gouda

Tijd en inzet voor de ander
Een groep mensen ‘uit de buurt’ die 
elkaar vrijwillig ondersteunt bij aller-
hande praktische zaken. In Gouda 
heeft men er ervaring mee; ruim een 
jaar geleden startte daar op initiatief 
van het Diaconaal Platform Gouda 
het Burennetwerk. De vrijwilligers die 
zich aanmeldden, bieden hun tijd en 
inzet aan, als gave voor de ander.

‘Het Burennetwerk is voor iedereen 
en van iedereen in Gouda’, benadrukt 
Kees van Gelder, vrijwilliger bij het 
Burennetwerk. Vanuit het diaconaal 
platform, waarin de parochie St. Jan 
de Doper, samen met dertien andere 
kerkgemeenschappen vertegenwoor-
digd zijn, werden de vrijwilligers 
geworven. Zo’n 130 “goede buren” 
meldden zich tot nu toe aan.
‘Alle hulpvragen die we krijgen’, vertel 
Van Gelder, ‘brengen we onder in 
de categorieën praktisch, sociaal en 
vervoer.’ De praktische hulp betreft 
dan bijvoorbeeld boodschappen 
doen, de heg knippen of een behang-
klus. Sociaal is samen een wandeling 
maken, een kopje koffie drinken 
of oppassen. ‘Het vervoer dat we 
aanbieden is lokaal. Verder maken 
we onderscheid in langlopende en 

eenmalige hulp. Daarbij is sociale 
hulp eigenlijk altijd langlopend. Dat 
vergt immers een band.’ 

Verbinden
De aansluiting tussen de vraag en 
het aanbod van hulp, gebeurt bij 
het Burennetwerk in Gouda door 
zogenoemde “matchmakers”: vier 
vrijwilligers die vijf ochtenden in de 
week aan de telefoon en achter de 
computer zitten om vraag en aanbod 
bij elkaar te brengen. Kees van Gelder 
is een van die matchmakers. 
‘Hulpvragen komen per e-mail of tele-
foon binnen en worden ingevoerd in 
het computerprogramma HIP (Hulp 
in praktijk), dat speciaal is ontworpen 
voor dit soort activiteiten. Meestal is 
doorvragen of terugbellen nodig om de 
hulpvraag helder te krijgen. Vervolgens 
wordt er in het HIP-programma 
gezocht naar een geschikte “buurman” 
of “buurvrouw”. Er is altijd nog een 
menselijk oog en oor nodig om de 
hulpvraag goed in te schatten en te 
bezien welke vrijwilliger er bij past.’
De hulpvragen komen bij het 
Burennetwerk binnen via instanties als 
het maatschappelijk werk of bijvoorbeeld 
een praktijkbegeleider van een huisarts. 
Of van de kinderen van ouderen die 

aangeven zelf ver weg te wonen en niet 
alle benodigde hulp te kunnen bieden. 
En van hulpvragers zelf natuurlijk.

Buurten
Voor het Burennetwerk is Gouda 
verdeeld in buurten met elk een coör-
dinator. Wanneer nieuwe vrijwilligers 
zich melden, volgt er een kennisma-
kingsgesprek tussen coördinator en 
vrijwilliger. De buurtcoördinatoren 
zorgen ook voor werving van nieuwe 
mensen, met flyers, via het eigen 
netwerk of bijvoorbeeld de parochie. 
Ook wordt de mogelijkheid om hulp 
in te roepen van het Burennetwerk 
onder de aandacht gebracht via 
folders en bladen.
Vrijwilliger Van Gelder dacht vanaf 
dit jaar wat meer vrije tijd te krijgen 
omdat hij stopte met werken. 
Ingegeven door geloof wil hij graag 
iets betekenen voor anderen. Van 
Gelder: ‘Als matchmaker is er veel te 
doen: eerst uitpluizen hoe een verzoek 
om ondersteuning in elkaar steekt: 
Is deze vraag wel iets voor ons? Het 
is ook een kunst om de informatie in 

tekstblokken zo in ons computersys-
teem te zetten, dat de matchmaker 
van de volgende dag alles naadloos 
kan oppakken.’

Knorrig
Na vier weken wordt teruggeblikt 
op de match. Soms zijn er knorrige 
hulpvragers, maar meestal volgt er 
een positieve terugkoppeling. “Ik ben 
enthousiast over hoe ik geholpen 
ben”, berichtte een dame. “Ik vroeg 
om een dimmer van de lamp te ver-
vangen en de buurman heeft meteen 
vier andere klusjes in huis gedaan.” De 
hulpbieder meldde: “Ik ben blij met 
wat ik kon doen voor iemand die niet 
op anderen kan terugvallen.” 
‘Mijn rol in het Burennetwerk is 
beperkt’, stelt Van Gelder. ‘Ik ben 
vooral bezig met mogelijk-maken. 
In een enkel geval bied ik zelf hulp, 
zo kan ik meteen zien hoe het in de 
praktijk werkt. Dit vrijwilligerswerk 
geeft me voldoening, vooral omdat ik 
anderen er blij van zie worden.’  

JolanDa De Wolf

Samen sterker
Diaken Dick Vrijburg van de Johannes de 
Doperparochie is enthousiast over het 
burennetwerk. ‘Het brengt niet alleen 
mensen bij elkaar, maar ook werkgroe-
pen vanuit de diaconie weten elkaar in 
het netwerk steeds meer te vinden.’ 
Vanuit de PCI, diaconie en de PCI-
werkpoel wordt ook gebruik gemaakt van 
het burennetwerk, zo weet hij. ‘Samen 
kun je meer betekenen. Doorverwijzen 
maakt ook sterk en is niet altijd een van 
je afschuiven. Wat binnen de parochie 
dan niet altijd mogelijk is, kun je wel 
met elkaar realiseren.’
De parochie omvat een groot gebied. 
‘We werken daarin met meerdere 

geloofsgemeenschappen. Het is bij ons 
niet altijd een schaalvergroting; we kij-
ken ook naar schaalverfijning. Het 
burennetwerk is nu juist iets wat in die 
schaalverfijning past, waarin je contact 
houdt met wat er leeft in de geloofsge-
meenschap. Je doet niet alleen tweede-
lijns werk, maar ook eerstelijns en dat 
stimuleert. We werken op deze wijze 
graag samen met elkaar en het buren-
netwerk, omdat omzien naar elkaar niet 
alleen binnen grenzen van een paro-
chie, geloofsgemeenschap gebeurt, 
maar ook over die grenzen heen, 
gewoon als buren.’

Aanmelden voor 
de Diaconieprijs
Op zaterdag 14 november reikt het bisdom Rotterdam voor 
de vijfde keer de Diaconieprijs Brood en Rozen uit. Met 
deze prijs wil het bisdom diaconale activiteiten zichtbaar 
maken voor een breder publiek en de inzet van diaconale 
vrijwilligers erkenning geven.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, kent de Diaconieprijs 
drie categorieën: diaconie dichtbij; missie, ontwikkeling en 
vrede; en een bijzonder thema. Dit jaar is gekozen voor een-
zaamheid of eenzaamheidsbestrijding als derde categorie. 

De winnaar in elke categorie ontvangt € 1000 voor haar 
activiteiten, de winnaar in de laatste categorie krijgt ook de 
wisseltrofee. 
Parochies en katholieke instellingen kunnen hun activiteiten 
aanmelden tot 31 mei. Alle aanmeldingen worden gepubli-
ceerd in een brochure. 

Drie Zomerkampen: 19 t/m 25 juli 2015
Kinderkamp Voor jongens en meisjes van 8 - 12 jaar  Amerongen € 120,-
Tienerkamp Voor jongens en meiden van 13 en 14 jaar. Vinkeveen € 130,-
Jongerenkamp Voor jongens en meiden van 15 - 17 jaar.  Roosendaal € 140,-

Meld je aan bij Fredi Timmermans via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl  
Zie ook: www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen
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Parochie in beeld

Saamhorigheid leeft nog steeds

Hoe ging dat liedje ook al weer? 
Amsterdam, die grote stad, die is 
gebouwd op palen. Als die stad eens 
ommeviel, wie zou dat betalen? 
Iets dichterbij, in ons eigen bisdom, 
kunnen ze daarover meepraten. De 
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk 
(gemeente Lansingerland, parochie 
Christus Koning) is ook gebouwd op 
palen. Maar die palen blijken aan-
getast door een bacterie, en de kerk 
zou binnenkort wel eens écht omme 
kunnen vallen. Wie gaat dat dan 
eigenlijk betalen?

De Onze Lieve Vrouw Geboortekerk 
en pastorie zijn gevestigd aan de 
Noordeindseweg te Berkel en 

Rodenrijs. Ze stammen uit 1865. In 
1920 werd de kerk uitgebreid met 
zijbeuken. Zowel de kerk zelf, als de 
aanpalende constructies, zijn opgetrok-
ken uit baksteen, neergelegd op 320 
houten palen van grenen en vuren. 
Oerdegelijk traditioneel bouwvakwerk, 
ware het niet dat die funderingspalen 
– waarschijnlijk al vanaf het begin – 
besmet zijn met een bacterie die het 
hout aantast en ervoor zorgt dat de 
paalkoppen vermolmen. Paalpest, in 
vakjargon. Lange en brede scheuren 
in de gevel laten zien dat de kerk 
verzakt. Die scheuren zitten er al sinds 
2008, maar in 2012 bleek pas goed hoe 
nijpend de situatie eigenlijk was. Actie 
is geboden, en wel binnen drie jaar, 
anders is het te laat en kan die kerk wel 
eens echt ommevallen. 

Zelf doen
Dat gaat de parochie natuurlijk niet 
laten gebeuren, al was het alleen maar 
omdat de kerk een thuis biedt aan tal 
van activiteiten, gedragen door zeer 
veel betrokken parochianen én overige 
inwoners van Berkel en Rodenrijs. 
Daaronder - letterlijk - een succesvolle 
kringloopwinkel die tot ver in de omge-
ving bekend staat. Maar hoe dan die 
kostbare renovatie van de fundering te 
financieren? Dat willen ze gewoon zelf 
doen, zegt de voorzitter van de locatie-
raad, Johan van der Burg. 
‘In 2012 hebben we rond de kerk 
proefsleuven laten graven, om de 
paalkoppen te inspecteren. En daarbij 
bleek dat het probleem eigenlijk 
urgenter was dan we tot dan hadden 
ingeschat. Zo urgent, dat binnen drie 
jaar de gehele fundering vervangen 
moet zijn. Daar schrokken we natuur-
lijk wel even van. Want wat kost zoiets? 
En welke parochie heeft dergelijke 
bedragen nu nog op de plank liggen?’ 
En toch: de kerk is belangrijk voor 
de geloofsgemeenschap en voorziet 
ook in veel sociale behoeften in dorp 
en regio. ‘Moesten we dat dan maar 
allemaal opgeven? Natuurlijk niet, dat 
gingen we gewoon oplossen. Hoe, dat 
wisten we echter niet direct.’

Welkom
Dat de kerk midden in het dorp 
staat, ook figuurlijk, blijkt wel uit de 

verschillende groepen die te gast 
zijn. De parochianen treffen elkaar 
na de vieringen in het parochiehuis. 
Tientallen bewoners van het naastge-
legen verzorgingstehuis Huize Sint 
Petrus vinden er een warm welkom. 
De KBO organiseert er maandelijks 
een gezellige ontmoeting en al gauw 
zo’n zestig ouderen schuiven dan 
aan. Men organiseert een jaarlijkse 
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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 serviceIn Krakau Opleiding voor Late Roepingen van start!

Op initiatief van de jonge Krakause 
hulpbisschop Mgr Dr Grzegorz Rys 
is september j. l. onder de bezie-
lende leiding van professor Dr Józef 
Morawa een aparte Opleiding voor 
Late Roepingen gestart. Als oud-rec-
tor van het priesterseminarie van 
Krakau onderkende bisschop Rys het 
probleem, dat in Polen aan oudere 
priesterkandidaten nagenoeg geen 
kansen werden geboden.
Men heeft lang gezocht naar een 
geschikte plek om deze opleiding 
onder te brengen. Uiteindelijk kon in 

de grote nieuwbouwwijk van Krakau-
Mogiła, onder de dakpannen van een 
leegstaand jongensinternaat van de 
Paters Cisterciënzers ruimte gevon-
den worden. Kandidaten van 35 jaar 
of ouder uit geheel Polen zijn hier 
welkom. 
De huidige acht studenten, varië-
rend in leeftijd van 37 tot 54 jaar, 
komen uit verschillende bisdommen. 
Iedere kandidaat heeft een eigen 
studieprogramma, aangepast aan zijn 
vooropleidingen. Enige hebben reeds 
een cursus Theologie voor Leken 

gevolgd en waren als catechist werk-
zaam. De colleges worden gevolgd 
in de binnenstad van Krakau aan 
de Pauselijke Universiteit Johannes 
Paulus II, waaraan ook theologiestu-
denten van andere seminaries hun 
colleges volgen.
Het voormalige internaat, waarin de 
studenten zijn ondergebracht, is in 
de tachtiger jaren van de vorige eeuw 
met slecht materiaal gebouwd, aldus 
Rector Morawa. Het moet nu aange-
past worden aan de nieuwe bewoners: 
een nieuwe keuken is noodzakelijk, 
nieuwe toiletten en douches, nieuwe 
elektrische bedrading en meubilair 
voor de studenten. De kosten voor 
deze noodzakelijke verbouwing zijn 
begroot op € 30.000. 

Gezien de nog steeds slechte eco-
nomische omstandigheden aldaar 
verdient ook deze groep priesterstu-
denten onze volle ondersteuning. In 
1981/82 stond Polen aan de rand van 
de afgrond: er was niets te krijgen, de 
winkels waren compleet leeg. Maart 
1982 was Antoon van Vliet in Krakau 
en werd toen gevraagd om het 
priesterseminarie aldaar te helpen. 
“Zonder hulp zouden de studenten 
wegens gebrek aan van alles voor 
onbepaalde tijd naar huis moeten”, 
aldus de toenmalige rector. Zo is deze 
hulpactie ontstaan. 

Steun dit nieuwe seminarie. Uw bijdrage 
kunt u overmaken op 
Banknummer: NL73 INGB 0000 
0440 05 t.n.v. Stichting ‘Totus Tuus’, 
Roosendaal.

Zie www.StichtingTotusTuus.com
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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!
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U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
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Uw voordelen:
• Scherpe groene energie 

tarieven
• Uitstekende 

contractvoorwaarden
• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service

Antoon van Vliet, oorspronkelijk 
uit Maassluis, was in 1982 in Krakau 
en werd daar gevraagd om het 
priesterseminarie te helpen. Tot op 
de dag van vandaag maakt hij zich 
hier sterk voor.

O.L.V. Geboortekerk te Berkel en 
Rodenrijs

©
 J

er
o

en
 s

ta
M

©
 J

er
o

en
 s

ta
M

Snuisterijen genoeg in de Paardenstal
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dag voor zieken en ouderen. Een 
jaarlijkse dag met Allerzielen voor de  
nabestaanden van in het vorig jaar 
overleden parochianen. Honderden 
scholieren uit de buurt vieren er, net 
als de kinderen van de lokale scouting 
en kinderen van voetbalvereniging Tot 
Ons Genoegen Berkel, hun feesten. 
De kerk staat bekend om de mooie 
akoestiek voor koorconcerten, die dan 
ook steevast vol zitten. De zondagvierin-
gen worden door zo’n 350 dorpelingen 
bezocht, aldus Van der Burg. En dan 
hebben we De Paardenstal nog niet 
genoemd, de kringloopwinkel met 35 
actieve vrijwilligers. De jaarlijkse omzet 
is voldoende om tientallen projecten 
van voormalige missionarissen uit 
de buurt – en inmiddels ook tal van 
eigen projecten – in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika te kunnen financieren. 
Daarbij wordt 94 procent van de omzet 
direct aan deze projecten uitgekeerd! 
En hoe symbolisch, De Paardenstal is 
gevestigd in de kelder. Te midden van 
het fundament van de kerk dus. 

Jeugd
Jan Willem Koen, betrokken bij het 
jongerenwerk, wil graag ook de jeug-
dige parochianen iets bieden. Koen: 
‘Het is van belang dat we de jeugd 
ondertussen niet vergeten. We probe-
ren kinderen naar de kerk te krijgen 
door gezinsvieringen en kinderwoord-
diensten. Ook organiseren we speciale 
activiteiten, zoals op 4 april met een 
musical over het verhaal van Mozes. Dit 
doen we met hulp van de professionele 
organisatie De vliegende speeldoos. 
Voor de pubers hebben we “Everybody 
Needs Somebody” opgezet, een twee-
wekelijks programma waar jongeren 
van twaalf tot zestien jaar op een eigen-
tijdse manier leren over God.’
‘Sinds 1 januari heeft de paro-
chie Christus Koning een eigen 
jongerenwerker aangetrokken, die nu 
jongerenactiviteiten gaat opzetten. Dit is 
belangrijk, vinden wij, niet in de laatste 
plaats voor die jongeren zelf. We willen 
ze graag leren wat geloven inhoudt, wie 
God eigenlijk is, en wat de relatie met 
de samenleving is. Daar zetten we fors 
op in.’

Aan de slag
Johan van der Burg: ‘Deze kerk en 
geloofsgemeenschap zijn te groot, 
te actief en te betrokken om op te 
geven, daar was iedereen het direct 
over eens. Maar de bedragen waar-
over we praten, zijn ook enorm. 320 
Palen blootleggen en vervangen wordt 
door deskundigen op een slordige 2 
miljoen euro geraamd. We hebben 
een zware opdracht binnen korte tijd 
zeer veel geld bijeen te brengen. Per 
paal praten we over € 7.000!’
De parochie ging aan de slag: ‘We 
hebben direct alle benodigde raden en 
commissies ingesteld. We verkopen nu 
eigen wijn en kaarsen, die gretig aftrek 
vinden in het dorp. We hebben ruim 
drieduizend bedrijven aangeschreven 
en gevraagd ook hun paaltje bij te 
dragen. Onlangs hebben we een Kids & 

Fun-dag georganiseerd, waar duizend 
kinderen, ouders en grootouders 
aanwezig waren. De Jumbo in Berkel 
besloot tien procent van de omzet op 
woensdagavond 4 februari af te dragen 
ten behoeve van de renovatie.’
Het resultaat mag er zijn: ‘In drie 
maanden hebben we nu al bijna 6 
ton kunnen werven. Nee, we zijn er 
nog niet. Maar als de vraag is: gaan 
we het redden? Dan zeg ik: ja, dat 
gaan we redden! In april staat er een 
groot sponsordiner op de agenda, 
en momenteel focussen we sterk op 
fondsen, legaten en schenkingen, daar 
verwachten we ook veel van.’

Missieleven
‘Vroeger had het dorp Berkel en 
Rodenrijs een zeer rijk missieleven, veel 
bewoners hadden een broer, zus, oom 

of tante in de missie. Destijds werden 
voor deze missionarissen en hun inzet 
al veel activiteiten en markten geor-
ganiseerd. Die betrokkenheid, die 
zien we nu eigenlijk nog steeds. De 
wereld verandert, en de ontkerkelij-
king is in Nederland een feit. Maar 
ik ben verheugd te zien dat die oude 
saamhorigheid nog steeds leeft. Deze 
gemeenschap zorgt echt voor elkaar, 
steunt elkaar. Dankzij die betrokken-
heid van de eigen gemeenschap staat 
de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk er 
hopelijk over honderd jaar nog steeds!’

Jeroen staM 

Missionaire actie 
Tom van der Hoeven van de paro-
chie Christus Koning is in november 
2013 samen met enkele parochia-
nen naar Den Bosch geweest. Hier 
werd een initiatief gelanceerd om 
parochies te helpen in hun missio-
naire taak. Nu brengt hij deze Hoop-
tour naar zijn eigen parochie. 

‘Paus Franciscus spoort ons aan de 
boodschap van Christus niet voor 
onszelf te houden. Hij verwijst naar 
Mattheüs 28 vers 19: Ga, en maak alle 
volkeren tot mijn leerlingen. Bisschop 
Van den Hende zegt hierover: “Dit is 
een opdracht die Jezus aan de leerlin-
gen geeft, nadat Hij is gestorven en 
verrezen. Hij zendt zijn leerlingen uit 
om te verkondigen, om mensen leer-
ling te maken en te dopen.” 
Landelijk is de Hoop-tour actief om 
parochies te helpen die opdracht uit 
te voeren. Het laat zien dat veel meer 
mensen openstaan voor Christus dan 

wij misschien denken. Samen met 
twee andere parochianen deed ik 
afgelopen mei mee aan een actie in 
Leiden. Je gaat een beetje zenuwach-
tig de straat op, maar als je toch ziet 
hoeveel mensen ingaan op de uitno-
diging om een kaarsje op te steken. 
Je ervaart dat God je kracht geeft.
Op zaterdag 21 maart komt de 
Hoop-tour naar onze parochie. ’s 
Morgens toerusting, eucharistievie-
ring en gebed, ’s middags naar het 
dorpscentrum van Berkel om met 
mensen te spreken over de betekenis 
van Pasen en hen uit te nodigen om 
een kaars op te steken in de kerk. De 
Hoop-tour wil een missionaire impuls 
geven, waarna het aan de parochie is 
om de opdracht verder te vervullen.’

Wilt u meer informatie of wilt u 
meedoen aan deze impulsdag? 
Bel naar 010-5112330 of mail naar 
secretariaatberkel@parochiechristus-
koning.nl. 

Kids en 
Funmiddag
Vrijwilligers van de parochie en 
anderen hielden op 18 januari een 
benefietmiddag voor de jeugd. 
De groots opgezette “Kids and 
Funmiddag” werd gehouden in de 
Vermeulenhal in Berkel. 
Ruim vierhonderd kinderen en hun 
ouders zochten op de druilerige 
middag de warmte en gezelligheid 
van de sport- en spelmiddag. Er was 
van alles te doen: een stormbaan 
en springkussen; demonstraties van 
de Omnisportturnselectie; Circus 
Ravioli; schminken, verkleden, een 
kleurwedstrijd en nog veel meer. 
Ook waren er allerlei lekkernijen 
en drankjes voor jong en oud. 
Aan het eind van de dag kon de 
balans worden opgemaakt: met een 
opbrengst van meer dan € 3000,-- 
is de organisatie dik tevreden. De 
organisatoren Linda Hogervorst en 
Linda Rens concluderen: ‘Dit ver-
dient herhaling!’
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Op zaterdagavond 3 januari vierde Mgr. Van den Hende samen met het pasto-
raal team en honderden parochianen de eucharistie om de start te markeren 
van de nieuwe parochie en om Gods zegen te vragen voor de toekomst van de 
parochie in geloof, hoop en liefde. De bijzondere eucharistieviering vond plaats in 
de katholieke kerk van Pijnacker.  “De nieuwe parochie heeft de naam Christus 
Koning gekregen. Dat betekent dat u als parochianen bewust de verbondenheid 
met de persoon van Jezus Christus wilt kiezen en in woord en daad getuigenis 
wilt geven van de liefde van God, zichtbaar en tastbaar geworden in Christus […] 
Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld (cf. Joh. 18, 36) en het is in geen enkele 
atlas te vinden. Het koninkrijk van God groeit en bloeit in onze harten, daar waar 
in onze harten de liefde en vrede heersen zoals die in Jezus Christus’ hart aan-
wezig zijn. Zo mogen wij mededeelgenoten zijn van Gods belofte.”
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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

Veel kinderen in de wereld lijden honger.
Al voor 5,- per maand helpt U!
Wij hebben rechtstreeks contact met de Missieprojecten.
Gratis folder: telefoon 050 534 04 52

Doe mee en help!
Banknummer NL 78 INGB 0005 7338 38
t.n.v. Stichting Missiewerk

Postbus 1180
9701 BD Groningen
E-mail: mission123@home.nl
ANBI_nummer: 8061.81.291

VERBETER EEN STUKJE
VAN DEZE WERELD!

Stichting Missiewerk M.A.W.
Waterhuizerweg 20,

9753 HR Haren.
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Met zorg en respect
Religieuze voorwerpen die niet meer 
gebruikt worden, zijn veelal zeer 
welkom in een andere geloofsge-
meenschap. Met zorg en respect staat 
een team van negen erfgoedspecia-
listen de parochies hierin bij. Via de 
website “Vraag en Aanbod” vonden de 
voorwerpen uit de H. Familiekerk te 
Rotterdam een nieuwe bestemming. 
Deze kerk werd in 2008 aan de ere-
dienst onttrokken. Veel voorwerpen 
gingen samen met de gemeen-
schap mee naar de nabijgelegen 

Hildegardiskerk, waaronder een mon-
strans, gemaakt door de Beuroner 
Kunstschule. Twee beelden van Omer 
Gielliet kregen na een oproep in 
een eerdere Tussenbeide een nieuwe 
bestemming in de Steigerkerk. Het 
beeld van Johannes de Evangelist werd 
prachtig gerestaureerd en staat nu op 
een ereplaats in de zijkapel. De stenen 
kruiswegstaties werden na restauratie 
geplaatst in de pastorietuin van de 
Adrianuskerk in Langeraar, waar ze 
november jongstleden door bisschop 
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Inzegening kruiswegstaties in Langeraar

PERSONALIA
Benoemd
De bisschop heeft benoemd:

 ❖ M.R. Lobo s.v.d., per 1 januari 2015, 
als lid van het pastoraal taem van de 
parochie De Vier Evangelisten in Den 
Haag.

 ❖ J.P.F. Glas, per 1 januari, als moderator 
van de parochiefederatie HH. Clara en 
Franciscus in Langeraar eo. 

 ❖ A.L. Langerhuizen, per 1 januari als 
pastoor van de parochie Maria Sterre 
der Zee in Den Haag. 

 ❖ A.J.M. van der Helm, per 1 januari als 
lid van het pastoraal team van de Maria 
Sterre der Zee in Den Haag.

 ❖ J.J.E. Rivadeneira Aldás, per 1 januari 
als lid van het pastoraal team van de 
Maria Sterre der Zee te Den Haag. 

 ❖ A.T.M. van Berkel, per 1 januari als lid 
van het pastoraal team van de Maria 
Sterre der Zee in Den Haag. 

 ❖ J. Asa s.v.d., per 14 januari als lid van 
het pastoraal team van de Maria Sterre 
der Zee in Den Haag. 

Goedkeuring en zending
De bisschop verleende pastorale zending 
en goedkeuring aan:

 ❖ Mw. E.M. Geelen, per 1 januari voor 
een periode van 1 jaar, als pastoraal 
werkster in de federatie St. Franciscus, 
tussen duin en tuin. 

 ❖ Mw. M.A.E. Hoogervorst - Van der 
Leeuw, per 1 februari voor een periode 

van 1 jaar, als pastoraal werkster in het 
vicariaat Merenwijk in Leiden. 

 ❖ Mw. M.P. Witteman-Bom, per 1 januari 
als lid van het pastoraal team van de 
Maria Sterre der Zee in Den Haag.

 ❖ J.A.J. Eijken, per 1 januari als lid van 
het pastoraal team van de Maria Sterre 
der Zee in Den Haag.

Ontslag
De bisschop verleende eervol ontslag aan:

 ❖ C.J.M. Biesjot, per 1 januari als lid van 
het pastoraal team van de federatie 
Rotterdam Rechter Maasoever. 

 ❖ C. Hibon c.s.j., per 1 januari als lid van 
het pastoraal team van de H. Jacobus 
de Meerdere in Den Haag. 

 ❖ J.F. de Rooij s.c.j., per 1 januari als 
administrator van de H. Ignatius van 
Loyola in Den Haag. 

Ontheffing kerkelijke zending
De bisschop trok eervol de kerkelijke 
zending in van:

 ❖ Mw. Drs. M. van Weerden, per 1 janu-
ari als geestelijk verzorgster van het 
IJsselland ziekenhuis in Capelle aan 
den IJssel. 

 ❖ Mw. Drs. M.T.J.M. Roosen, per 1 januari 
als geestelijk verzorgster van het ver-
pleeghuis Laurens, zorglocatie Antonius 
Binnenweg in Rotterdam. 

 ❖ Mw. M. Falke, per 1 februari als 
pastoraal werkster van het vicariaat 
Merenwijk in Leiden. 

Nationale Bedevaart  
Brielle

11 juli 2015

Van den Hende werden ingezegend. 
In de H. Familiekerk stond een 
smeedijzeren ambo met bijpassende 
kandelaars. Zij vormden een ensem-
ble met de communiebanken. Ze 
waren geschonken bij het gouden 
priesterfeest van pastoor Th.W. 
Taman in 1962. Het ensemble heeft 
een nieuwe plaats gevonden in de 
St. Laurentiuskerk in Spaubeek 
(Limburg), waar het weer een rol in 
de liturgie vervult. Een beeld van de 
H. Antonius staat nu in de Syrisch-
Katholieke kerk in Arnhem.
Verder ging een kruisbeeld naar 
een klooster van de Blauwe Zusters 
in Luxemburg, zes grote kandelaars 
staan inmiddels op het altaar in de 
Leidse Petruskerk, vier kandelaars en 
een altaarkruis sieren de kapel van RK 
begraafplaats Zijlpoort in Leiden en 
het koperen wierookvat doet dienst in 
de Scheveningse Antonius Abt.

Vraag en Aanbod Religieuze 
Voorwerpen: http://vraagenaanbod.
catharijneconvent.nl
Voor vragen of opmerkingen: Museum 
Catharijneconvent, 030-2313835

Beuroner monstrans in Hildegardis
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IN MEMORIAM

Op 5 december 2014 is voorzien van het 
H. Sacrament der Zieken, overleden de 
zeereerwaarde heer
 
mr. Cornelis Stam
geboren op 8 juli 1935 in Amsterdam en 
priester gewijd op 8 november 1986.
 
Pastoor Kees Stam werd na zijn wijding 
benoemd tot priester-assistent in de 
parochie HH. Michaël en Clemens in 
Rotterdam. Op 1 januari 1987 volgde zijn 
benoeming tot pastoor van de parochie 
H. Bartholomeus in Schoonhoven. Op 1 
december 1988 werd hij benoemd tot 
pastoor van de parochie HH. Michaël en 
Clemens. Uit die taak werd hem op 15 
juni 2007 op eigen verzoek en om gezond-
heidsredenen eervol ontslag verleend. Hij 
bleef nog tot november 2010 als admini-
strator aan de parochie verbonden.
Kees Stam was een fijnzinnig mens, rus-
tig, beheerst, erudiet. Bescheiden van 
karakter en met een sobere levensstijl. 
Vasthoudend ook. 
Hij studeerde eerst Nederlands Recht om 
vervolgens het notariaat in te gaan. In 
de marge van die werkzaamheden kwam 
zijn priesterroeping tot rijping, iets wat hij 
later omschreven heeft als een “zichzelf 
terugvinden”. Het priesterschap hoorde bij 
hem en hij heeft het in volstrekte trouw 
aan de Kerk beleefd en geleefd. Mensen 
vonden in hem een geduldig pastor, een 
inspirerende geloofsgetuige.
 
De avondmis bij zijn uitvaart werd gehou-
den op maandag 15 december in de 
HH. Michaël en Clemenskerk. Een dag 
later was in dezelfde kerk de H. Mis 
van Requiem. Aansluitend is pastoor 
Stam begraven op de begraafplaats St. 
Laurentius in Rotterdam. 

Op vrijdag 19 december 2014 is overle-
den, de eerwaarde heer diaken

Antonius Jacobus Carolus van Aerde
geboren op 22 mei 1931 in Den Haag en 
diaken gewijd op 22 september 1990.

Ton van Aerde werd na zijn wijding tot 
diaken benoemd in de parochie H. Liduina 
in Den Haag. Op 1 maart 2003 werd hem 
op zijn verzoek eervol ontslag verleend, 
ook uit de gewone ambtsbediening van 
het bisdom Rotterdam.

Ton van Aerde vervulde zijn ambt van dia-
ken met grote inzet. Hij had oog voor de 
persoonlijke noden van mensen. Hij was 
hen nabij. Hij bezocht ouderen en hielp 
hen hun leven op Christus georiënteerd te 
houden. Zij waren hem dankbaar voor alle 
gesprekken die hij met hen voerde.

Gedurende zijn diaconaat heeft hij vele 
parochianen naar hun laatste rustplaats 
gebracht.

Hij genoot ervan om zijn zeven kleinkinde-
ren te zien opgroeien. De komst van vier 
achterkleinkinderen  vormde een nieuwe 
bron van vreugde. Na zijn emeritaat hield 
hij zich bezig met het lezen van boeken, 
onder andere op het gebied van theologie 
en filosofie. 
De afgelopen maanden ging zijn gezondheid 
langzaam achteruit. Na een ziekenhuis-
opname van enkele weken is hij in Huize 
Westhoff in Rijswijk rustig ingeslapen.

De liturgie van de uitvaart werd gehou-
den op woensdag 24 december in St. 
Martinuskerk in Voorburg. Aansluitend 
werd diaken Van Aerde bijgezet in een 
familiegraf op de Oosterbegraafplaats in 
Voorburg. 

Op zaterdag 7 februari 2015 is onverwachts 
overleden de zeereerwaarde heer

Theodorus Petrus Gerardus Kloosterman
geboren op 24 mei 1923 te Delft en pries-
ter gewijd op 11 juni 1949. 

Pastor Theo Kloosterman was na zijn wijding 
achtereenvolgens kapelaan in Schiedam 
(1949), in Amsterdam-Buitenveldert 
(1951) en in Dordrecht (1953 ). In 1956 
werd hij geïncardineerd in het nieuwe bis-
dom Rotterdam, waar hij in 1958 tijdelijk 
benoemd werd tot conrector van Huize 
Bijdorp en moderator en godsdienstleraar 
te Voorschoten. Datzelfde jaar nog volgde 
zijn benoeming tot kapelaan in Den Haag. 
In 1963 werd hij benoemd in Oegstgeest en 
in 1975 in Noordwijk-Binnen. In 1986 werd 
hij benoemd in het pastoraat van enkele 
verpleeghuizen in Den Haag in combinatie 
met zijn deelname aan het pastoraat in de 
toenmalige parochie Gedachteniskerk Paus 
Johannes XXIII te Leidschendam. Uit beide 
functies werd hem op I september 1988 
eervol ontslag verleend en daarmee tevens 
ontslag uit de gewone ambtsbediening van 
het bisdom Rotterdam.
Pastor Theo Kloosterman heeft zich 66 jaar 
als priester ingezet, eerst voor het bisdom 
Haarlem - Amsterdam en vanaf 1956 voor 
het bisdom Rotterdam. In zijn parochies wer-
den parochianen uitgenodigd om zich als vrij-
willigers in te zetten op grond van hun doop-
sel, waarmee hij een opbouwende bijdrage 
wilde leveren aan de implementatie van het 
gedachtengoed van het Tweede Vaticaans 
Concilie. Theo was zeer muzikaal. Zong graag 
en goed en speelde uitstekend viool.

De eucharistieviering bij zijn uitvaart was 
op donderdag 12 februari 2015 in de R.K. 
Kerk De Verrezen Christus te Voorburg. 
Aansluitend werd pastor Kloosterman bijge-
zet in het priestergraf op de R.K. begraaf-
plaats St. Agatha te Leidschendam.

JUBILEA IN 2015
De volgende priesters, diakens en pas-
toraal werk(st)ers vieren in de loop van 
dit jaar een jubileum of hebben dit de 
afgelopen maanden gevierd. Voor de vol-
ledigheid zijn ook deze laatste, recente 
jubilarissen opgenomen.

Bisdompriesters
25 jaar
2 juni 

 ❖ A.G.H. Wessel
 ❖ F.J.H.M. de Haas

50 jaar priester
12 juni

 ❖ A.A. van Well

55 jaar priester
11 juni

 ❖ A.H.C. van Eijk
 ❖ A.D.B. Kortmann

60 jaar priester
4 juni 

 ❖ C.J.Th. van Bockxmeer
 ❖ J.J.M. Kwaaitaal
 ❖ C.A. Paardekooper
 ❖ J.M. Schlatmann

65 jaar priester
3 juni

 ❖ J. van den Haak
 ❖ J.F.M. Herrewijn

Permanent diakens
25 jaar
11 mei

 ❖ T. van der Meer
30 september

 ❖ H.J.H. Berkemeijer
24 november 

 ❖ A.P.J. Hes

Pastoraal werk(st)ers
12½ jaar
1 januari:

 ❖ Mw. P. Kuperus-Glas
1 februari

 ❖ Mw. B.C.M. Janssens-van der Boog
15 maart

 ❖ J.G.P.H. Biemans 
1 mei

 ❖ Mw. drs. J.C.H.M. Hermans 
16 mei

 ❖ B.R.W. van Pampus
1 juli

 ❖ J.M. Bosboom 
1 oktober

 ❖ Mw. drs. G.J.B.M. van Geffen 
 ❖ A.J.N.M. Bersee

25 jaar
23 april

 ❖ Mw. C.C.M. Hoeksel-van Leeuwen
1 november 

 ❖ Mw. drs. H.M. van de Reep

JUBILEA IN 2015
De volgende orde- en congregatieleden zijn woonachtig of werkzaam geweest als pries-
ter, in het bisdom Rotterdam en hopen in de loop van dit jaar een jubileum te vieren. 
Sommige van de jubilarissen zijn nog immer werkzaam in de pastoraal in onze regio. 
Wellicht brengt deze kennisgeving mensen op ideeën; een jubilaris met goede herinnerin-
gen aan zijn werkkringen, waardeert het zeker als bijvoorbeeld oud-parochianen het feest 
gedenken.

27 maart
 ❖ N. Cloin, s.c.j. - Buitenbassinweg 364, 
3063 TC Rotterdam - 50 jaar priester 

 ❖ N. van Steekelenburg, s.c.j. - Pastoran 
Hati Kudus, Jl. Kol. Atmo 132, 
Palembang 30125, Indonesië - 50 jaar 
priester  

 ❖ G. Zwaard, s.c.j. - Treublaan 2, 2555 
HH Den Haag - 50 jaar priester 

14 juni
 ❖ Leo Bos, c.p. - 40 jaar priester 

14 juli
 ❖ Maarten Lemmers, o.f.m. - Graafseweg 
573a, 6603 CB Wijchen - 50 jaar pries-
ter 

17 juli
 ❖ Leon Goertz, c.p. - 50 jaar priester 

7 september 
 ❖ Herman Thijssen, c.p. - 60 jaar gepro-
fest 

 ❖ Gé Ruijs, o.f.m. - Vermeerstraat 7, 
6521 LT Nijmegen - 60 jaar geprofest

 ❖ Ben Bolmer, o.f.m. - Raamstraat 78, 
2613 SE Delft - 50 jaar geprofest

 ❖ Frans Gerritsma, o.f.m. - 
Derkinderenstraat 82, 1062 BJ 
Amsterdam - 50 jaar geprofest

8 september 
 ❖ H. Baart, s.c.j. - Duivelsbruglaan 54, 
4835 JH Breda - 60 jaar geprofest

 ❖ A. Bontje, s.c.j. - Wilhelminastraat 24, 
5721 KJ Asten - 65 jaar geprofest 

10 september
 ❖ Leo Rozestraten, o.s.a. - Huize 
Mariëngaerde, Mgr. Aengenentlaan 3, 
2361 GB Warmond - 75 jaar geprofest

 ❖ Rutger Kurvers, o.s.a. - Gevers 
Deynootweg 696, 2586 BV Den Haag - 
65 jaar geprofest

18 december
 ❖ A. Bontje, s.c.j. - Wilhelminastraat 24, 
5721 KJ Asten - 60 jaar priester 

21 december
 ❖ Leo Rozestraten, o.s.a. - Huize 
Mariëngaerde, Mgr. Aengenentlaan 3, 
2361 GB Warmond - 70 jaar priester

Chrismamis 2015
1 april, aanvang 19.30 uur

In de HH. Laurentius en 
Elisabethkathedraal te Rotterdam
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Kerkhistorie op palen

Met een 
groep van acht-

tien jongeren uit de 
St. Jan de Doperparochie in 

Gouda en omstreken, trokken we op 
3 januari onder leiding van pastoor 
Van Klaveren door de binnenstad 
van Amsterdam. Op het programma 
stonden: de Mozes en Aäronkerk, 
de Krijtberg, Begijnhof, Papegaai en 
Ons’ Lieve Heer op Solder. Aan de 
hand van deze prachtige gebouwen 

leerden we meer over de kerkhistorie 
van Nederland boven de rivieren. 
De dag ging gepaard met twee inspi-
rerende ontmoetingen. Zo werden 
we in de Mozes en Aäronkerk gast-
vrij ontvangen en rondgeleid door 
mensen van de beweging Sant’Egidio. 
Later op de dag vertelde Jezuïet 

Jos Moons ons meer over de ver-
schillende vormen van katholieke 
spiritualiteit die Nederland rijk is en 
die van oudsher onder meer gedra-
gen worden door de kloosterordes.

eMy Jansons

Nieuwe M25-groep in Woerden
‘Wat hebt gij voor Mij gedaan?’ 
In de Pax Christiparochie, waar de 
geloofsgemeenschappen in Woerden, 
Oudewater, Kamerik en Meije-Zegveld 
bij horen, is in januari een nieuwe 
M25-groep van start gegaan. 
Het werd een gezellige en bemoedi-
gende avond, die eerste keer. Duidelijk 
werd waar M25 zijn inspiratie vandaan 
haalt. Namelijk: Mattheüs 25, waarin 
de Werken van Barmhartigheid  staan 
en Christus zegt: ‘Dat wat je voor de 
minsten der mijnen gedaan hebt, heb je 
voor Mij gedaan’. Vanuit deze opdracht 
zetten jongeren tussen twaalf en zeven-
tien jaar zich in hun omgeving in voor 
de naaste.

Na deze uitleg gingen de jonge-
ren zelf met de zeven Werken van 
Barmhartigheid aan de slag. Bij elk van 
de zeven hebben ze, twee aan twee, 
een doelgroep bedacht. Een doelgroep 
die Christus zou kunnen hebben 
bedoeld met bijvoorbeeld hongerigen 
of dorstigen, zieken of vreemdelingen. 
Hierna bedachten de jongeren projec-
ten waar zij daadwerkelijk een bijdrage 
kunnen leveren aan mensen die dat 
nodig hebben. Zo kwamen ze bij “de 
gevangenen bezoeken” op het schrij-
ven van een brief voor Amnesty. Bij 
“de vreemdeling opnemen” past een 
bezoek brengen aan een asielzoekers-
centrum, maar ook een ontmoeting 

met jongeren in het eigen dorp die 
vluchteling zijn. Bij “naakten kleden” 
bedachten ze de schoenenactie en 
kleding uitzoeken voor Dorcas. Ook 
werd het helpen bij een bedevaart 
genoemd.
Alles opgeteld leverde de eerste avond 
genoeg ideeën op voor het komende 
jaar. Binnenkort  gaan de jongeren van 
de Pax Christiparochie voor het eerst 
daadwerkelijk op pad.
Met de oprichting van deze M25-
groep is het aantal M25-groepen in 
het bisdom Rotterdam op dertien 
gekomen.
Voor meer informatie: 
www.bisdomrotterdam.nl.

Naar Krakau
Mijn naam is Thom Oosterveer. Ik 
ben 21 jaar oud en actief lid bij de 
RKJ-Lisse. Ik ben naar twee WJD’s 
geweest, die in Rio en Madrid. 

Waarom ga je mee naar de WJD?
Ik ga mee voor de ontmoeting, maar 
ook voor de verdieping. Ontmoeting 
is er natuurlijk met Nederlandse 
jongeren, maar ook met veel inter-
nationale jongeren. Er zijn zoveel 
jonge mensen katholiek en dat 
vergeet ik nog wel eens. De WJD 
helpen me herinneren dat we niet 

alleen staan. Een Wereldkerk, voor 
jong en oud. 
Ook het stukje verdieping is een 
motivatie om te gaan. Het gebeurt 
niet heel vaak dat je van drie of vier 
verschillende bisschoppen catechese 
krijgt, en al helemaal niet in dezelfde 
week. Dat maakt de WJD zo gaaf. 

Wat verwacht je van de WJD in 
Krakau?

Ik hoop dat de WJD in Krakau 
groots worden. Polen is een katho-
liek land en dat willen ze ook laten 
zien. Ik hoop op een divers, inhou-
delijk programma dat vooral ons 
geloof verdiept en ons ook laat ken-
nismaken met de cultuur. 

Naar welk moment kijk je het meest uit?
Ik kijk het meeste uit naar de Heilige 
Mis op het veld. Dit is voor mij bij 
voorgaande edities (Madrid en Rio) 
het hoogtepunt gebleken van de WJD. 
Vooral het moment tijdens de Mis dat 
het Onze Vader gebeden wordt, is bij-
zonder spectaculair. Je hoort van alle 
kanten het gebed in een andere taal 
en dat geeft zo’n kick. 

thoM oosterveer

Review 

Tweeting with God
Na het boek “Tweeting with God” is er nu de “Tweeting with God-app”. 
Net als in het boek staan alle tweets hier beschreven, maar ook gebeden 
en de heilige mis.
De app is erg gebruiksvriendelijk. Hij oogt modern, is overzichtelijk en 
bevat een zoekfunctie. Heb je vragen over je geloof? Download dan zeker 
de Tweeting with God-app! 

IOS Android

De pagina Jong! wordt samengesteld door een jonge redactie, met Shirleni Blanken, Emy Jansons - van Steekelenburg, Thom Oosterveer, Sander van Aarle, Guido Schurmann en Ted Konings.

Naar het 
klooster 

voor Pasen 
Ter voorbereiding op het feest 
van Pasen organiseert de RKJ 
Delft ieder jaar een klooster-
weekend. Verschillende kloos-
ters in het land zijn al bezocht 
door de Delftse jongeren. Dit 
jaar gaan ze op bezoek bij de 
zusters van priorij Emmaus 
in Maarsen, traditiegetrouw 
in het eerste weekend van de 
40-dagentijd. 

‘Het is fijn om als groep een 
paar dagen mee te leven met 
religieuzen, om uit het ritme 
van alledag echt de tijd te 
nemen om je goed voor te 
bereiden op Pasen’, weten de 
kloostergangers. De geestelijk 
leidsman die steevast meegaat, 
verzorgt enkele inleidingen. Hij  
is beschikbaar voor persoonlijke 
gesprekken met de jongeren en 
er is ook ruimte voor de biecht. 
Dit jaar is pater Dries van den 
Akker s.j. afwezig, “helaas”, 
aldus de jongeren. Zijn plek 
wordt overgenomen door 
vicaris Ad van der Helm. 

Jos Moons, sj


