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Dit is een uitgave van de sectie Leren van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam. U kunt 
de nieuwsbrief naar believen doorsturen aan andere geïnteresseerden.  
 
Redactie 
Bep Willers-van Oostwaard en Fredi Hagedoorn-Timmermans 
 
Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen, maar bent nog geen abonnee, geef dan uw e-mailadres door. Op dit 
adres kunt u ook met bijdragen aan en reacties op deze nieuwsbrief terecht.  
 
Aan- en afmelden  
E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 
 
 
----- 
Gezinsdag in Dordrecht 
De H. Theresia van Avilaparochie in Dordrecht en omstreken organiseert op zondag 19 februari een 
Gezinsdag voor gezinnen met kinderen tussen de 0-12 jaar. De dag begint om 11.30 uur met een 
Eucharistieviering. Na de koffie en de lunch is er een afwisselend creatief programma tot 16.00 uur. 
 
----- 
Stralende nieuwe misdienaars 
De geloofsgemeenschap Sint Jozef in Noordwijkerhout heeft zeven nieuwe misdienaars verwelkomd. Vol 
trots laten zij op de foto in het parochieblad hun diploma zien. Dit was de bekroning van een flink aantal 
weken oefenen om alles te leren wat een misdienaar moet doen. Fiona Homans en Astrid Salman 
begeleiden al vele jaren met enthousiasme de misdienaarsgroep. 
 
----- 
Kindervertelviering 
De Kindervertelvieringen in de H. Jacobuskerk te Schipluiden worden goed bezocht. Begin februari werd 
voor de vijfde keer zo’n viering gehouden. Op zondagochtend om 10.30 uur komen de kinderen met hun 
ouders, broertjes en zusjes bijeen om op een speelse, actieve manier kennis te maken met bijbelverhalen. 
De vieringen zijn oecumenisch van opzet en gericht op kinderen uit de groepen 1 tot en met 4.  
 
----- 
Kinderwoorddienst en Vastenactie 

Voor het Vastenactieproject 2017 met als thema de sloppenwijken in 
El Salvador, is ook materiaal ontwikkeld voor gebruik in de 
Kinderwoorddienst. Voor iedere zondag in de Veertigdagentijd is er 
een tekst over het project in El Salvador. Dit is te vinden op 
www.vastenactie.nl/webshop/vastenactie/vieringen. Ook het 

materiaal voor scholen geeft ideeën voor de Kinderwoorddienst. 
 
  



----- 
40-dagencampagne ‘Netwerk van liefde’ en jongeren 
De Veertigdagentijd is als voorbereiding op Pasen een uitgelezen moment om met elkaar meer aandacht te 
hebben voor bezinning, vasten en diaconale activiteiten. Het bisdom Rotterdam start dit jaar een 40-
dagencampagne ‘Netwerk van liefde’.  
 
Parochies, MOV- groepen, jongerengroepen, scholen en instellingen zijn uitgenodigd om hieraan deel te 
nemen. De campagne wil zichtbaar maken wat er gebeurt aan diaconale activiteiten door onder andere 
jongeren, in parochies en op scholen. Meedoen is gemakkelijk. De activiteiten die in de veertigdagentijd 
worden georganiseerd en die te maken hebben met barmhartigheid, goed doen en naastenliefde, kunnen 
worden aangemeld.  
 
Het bisdom maakt hiervan een overzicht en zet dit op de website. Zo wordt zichtbaar dat op veel plaatsen 
mensen geven om mensen die het minder hebben en zo deel uitmaken van het netwerk van liefde.  
 
Activiteiten aanmelden voor Aswoensdag 
E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl   
 
Vermeld de volgende gegevens: 
• Naam activiteit 
• Beknopte omschrijving van de inhoud 
• Datum 
• Tijdstip 
• Locatie 
• Contactpersoon (e-mailadres) 
 
----- 
Oecumenische leesgroep Lutherjaar 
In de pastorie van de kerk Heilige Drie-eenheid in Vianen komt op 28 februari en 28 maart de 
Lutherleesgroep bij elkaar. In januari werd in het kader van het Lutherjaar de film ‘Luther’ vertoond. Na 
afloop van de film volgde een boeiende discussie die ook vragen opriep. Deze en andere (leerstellige) 
vragen komen op de twee avonden aan de orde.  
 
Op 22 maart vertelt priester Ton van Eijk over het leven en werk van Maarten Luther en diens nalatenschap. 
Om 20.00 uur in de pastorie van de Antoniuskerk in Dordrecht.  
 
----- 
Internationale Vrouwendag 
Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, 8 maart, wordt in de kerk Maria ter Zee in Noordwijk een 
bijeenkomst/viering gehouden. Er is aandacht voor het vele onrecht dat er, ten aanzien van vrouwen 
wereldwijd, is. De aanwezigen laten zich inspireren door sterke vrouwen van nu en uit de Bijbel. 
Internationale Vrouwendag wordt in Noordwijk, afwisselend in diverse kerken, dit jaar voor de 17e keer 
herdacht.  
 
----- 
Tentoonstelling over Maria 
Van 10 februari tot en met 20 augustus 2017 is in het Catharijneconvent in Utrecht een tentoonstelling over 
Maria te zien. De tentoonstelling biedt een totaalervaring die kunst, cultuur, religie en spiritualiteit met elkaar 
verbindt. U ontmoet Maria op oude en nieuwe kunst, variërend van universele beelden van oermoeders uit 
de voorchristelijke tradities, iconen, bijzondere manuscripten, sculpturen, schilderijen tot video-installaties.  
 
Meer informatie 
I.  www.catharijneconvent.nl/bezoek-ons/tentoonstellingen/maria 
 
 
  



--- JONGEREN --- 
 
Parochiepagina’s over jeugd en jongeren 
In diverse parochiebladen is een speciale pagina voor jongeren te vinden. Hierin worden initiatieven van de 
parochie, het bisdom en het landelijk jongerenwerk onder de aandacht gebracht. We vonden zo’n pagina 
bijvoorbeeld bij de Theresia van Avilaparochie, Dordrecht en omstreken. Ook de Sint Maartenparochie uit 
Noordwijkerhout en omgeving brengt activiteiten voor jeugd en jongeren onder de aandacht.  
 
Op de nieuwe website zijn de pagina’s over jongerenpastoraat overigens te vinden onderaan de pagina 
‘Voor parochies’: 
I.  www.bisdomrotterdam.nl/voor-parochies 
  
----- 
Stille omgang 

Ieder jaar trekken vanuit het hele land jongeren naar ‘Mirakelstad’ Amsterdam om het 
eucharistisch wonder van 1345 te herdenken en een krachtig signaal van geloof af te 
geven, te midden van deze grote stad. Voorafgaand aan de Stille Omgang is er het 
Jongerenprogramma met als thema ‘LEEF!’ 
 
Het programma bevat een filmpje en getuigenissen. Daarna zijn er vijf verschillende 
keuzeonderdelen. Het jongerenprogramma wordt afgesloten met de Heilige Mis, 
waarna de Stille Omgang wordt gelopen. De deelnemers lopen in stilte en gebed mee 
en laten zien hoezeer God bij ons mensen betrokken en aanwezig is.  
 
 
 

Meer informatie en aanmelden  
I.  www.so17.nl 
I.  www.facebook.com/StilleOmgang 
 
----- 
Bisdombedevaart 

Het bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar 
Rome in de herfstvakantie 2017. De bedevaart staat in 
dienst van het streven om te komen tot versterking van een 
heel concreet netwerk van liefde. De bedevaart heeft dan 
ook een dubbele doelstelling: het verstevigen van de band 
met de Wereldkerk en het versterken van de onderlinge 
band als pelgrims. Jongeren en leden van 
migrantenparochies worden in het bijzonder uitgenodigd om 

aan deze reis deel te nemen.  
 
Gehoopt wordt dat velen uit verschillende delen van het bisdom deze reis meemaken. Er worden twee 
reisopties aangeboden:  
• een 11-daagse bedevaart per touringcar van 12 tot en met 22 oktober 2017  
• een 8-daagse bedevaartvliegreis van 14 tot en met 21 oktober 2017 
 
Meer informatie 
I.  www.bisdomrotterdam.nl 
I.  www.vnb.nl 
        
----- 
Palmzondag: Wereldjongerendag in Waddinxveen 9 april 2017 
Op Palmzondag vieren jongeren uit de hele wereld Wereldjongerendag. Dit jaar ben jij uitgenodigd in 
Waddinxveen samen met jongeren uit het bisdom Rotterdam en uit het bisdom Breda. Paus Franciscus koos 
voor deze dag het thema ‘Hij die machtig is deed aan mij zijn wonderwerken, en heilig is zijn naam’ (Lucas 1, 
49). Een mooie zin uit het Magnificat, die doet denken aan dankbaarheid, getuigen van je geloof en God 
eren. We beginnen de middag met een heilige Mis, waarna een afwisselend programma volgt. In de pauzes 
en tijdens de maaltijd kun je andere jongeren ontmoeten en bijkletsen.  
 



Meer informatie vind je binnenkort op www.bisdomrotterdam.nl en op de  
Facebookpagina Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam.  
 
Aanmelden 
I.  event op FB 
E. f.hagedoorn@bisdomrotterdam.nl  
 
----- 
WJD Panamá 2019 
De komende internationale Wereldjongerendagen(WJD) zullen van 22 tot 27 januari 2019 plaatsvinden in 
Panama Stad. Januari is de lokale zomerperiode. Paus Franciscus maakte al eerder het thema bekend: ‘Zie 
de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord’ (Lucas 1, 38) 
 
In de tussenliggende jaren wordt Wereldjongerendag per bisdom gevierd op Palmzondag.  
 
----- 
Zomerkampen  
Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen voor iedereen tussen 8 en 17 jaar uit de parochies 
van het bisdom Rotterdam. Deelnemers leren elkaar snel kennen in de groepen die gevormd worden.  
 
Er zijn drie zomerkampen, die plaatsvinden van zondag 16 t/m zaterdag 22 juli 2017: 
• kinderkamp: 8-12 jaar (€ 120,00 per kind) in Amerongen 
• tienerkamp: 13-14 jaar (€ 130,00 per tiener) in Lisse 
• jongerenkamp: 15-17 jaar(€ 140,00 per jongere) in Roosendaal 
 
De kampen zijn op een mooie locatie in een bosrijke omgeving. Er zijn bij de leeftijd passende spelvormen 
en er is veel aandacht voor ontspanning in sport, spel en activiteiten. Ook het geloof krijgt aandacht in het 
jaarthema ‘Handen uit de mouwen’, gebaseerd op de werken van barmhartigheid.  
 
Meer informatie 
I.  www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen  
 
 
----- 
Agenda 
 
Zondag 12 maart 2017 
Tour of Faith 
Plaats: H. Antoniuskerk, Burgemeester de Raadtsingel 45, Dordrecht 
Tijd: 15.00-18.30 uur 
 
Zaterdag 18 maart 2017 
Stille Omgang 
Plaats: Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207 Amsterdam 
Tijd: 19.30-00.30 uur 
 
Woensdag 5 april 2017 
Taakveldoverleg Leren voor pastorale beroepskrachten met het werkveld Leren 
Plaats: Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft  
Tijd: 10.00-12.30 uur 
 
Zondag 9 april 2017 
Palmzondag  
Plaats: St. Victorkerk, Zuidkade 175 Waddinxveen 
Tijd: 13.00-19.00 uur 
 
Zaterdag 3 juni 2017 
Vuurdoop Manifestatie voor alle vormelingen uit het bisdom Rotterdam 
Plaats: HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal, Mathenesserlaan 307, Rotterdam 
Tijd:  09.00-13.00 uur 
 
 


