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----- 

Start Alpha-cursussen 
De Alpha-cursus is een gratis cursus om het christelijk geloof te verkennen. De bijeenkomsten zijn wekelijks 

gedurende 10 weken en een zaterdag. De belangrijkste kenmerken zijn: 

• samen eten,

• inspirerende inleidingen en

• gesprekken in kleine groepen.

In september start de Alpha-cursus in de Lambertuskerk in Rotterdam. Iedereen is welkom om hieraan 

deel te nemen. De tijden zijn steeds van 19.00-21.30 uur, behalve op de zaterdag.  

De cursusdata voor 2017 zijn:  

• 19 en 26 september;

• 3, 10, 24, zaterdag 28 (de gehele dag) en 31 oktober;

• 7, 14, 21 en 28 november ( feestelijke slotavond)

Meer informatie en aanmelden 

I:  www.alpharotterdam.nl 

In september start ook de katholieke Alpha cursus in de H. Nicolaasparochie in Zoetermeer. Het pastoraal 

team verzorgt de inleidingen over de meest belangrijke items van het geloof. Er wordt veel aandacht 

geschonken aan vragen van de deelnemers.  

----- 

Retraite pastorale beroepskrachten 
De driedaagse retraite voor pastorale beroepskrachten staat gepland voor dinsdag 19 tot en met donderdag 

21 september 2017. Marlène Falke-de Hoogh en Paulus Falke zullen de retraite leiden in het 

Willibrordushuis, het stadsklooster van de broeders van Sint Jan in Den Haag. 

Meer informatie 

E: m.meeussen@bisdomrotterdam.nl (Monique Meeussen) 

mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
https://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/alpha-cursus-rk.html
mailto:m.meeussen@bisdomrotterdam.nl


----- 

opGROEIsymposium : ‘Mijn kind, ik gun je het beste’ 

De uitdaging van de seksuele opvoeding 

 

Het symposium ondersteunt ouders en opvoeders, die vanuit een gelovige kijk 

op het leven hun kinderen een seksuele opvoeding willen geven. Sprekers zijn 

journaliste Birgit Kelle, politicus Gert-Jan Segers en priester Lambert Hendriks.  

 

‘s Middags zijn er workshops, onder andere:  

• Tips voor de seksuele opvoeding van jonge kinderen (0-12 jaar),  

• Sociale media: do’s and dont’s (gericht op 11+),  

• Seksuele opvoeding op school en Weerbaarheid: voor kinderen én ouders.  

 

De organisatie van het symposium is in handen van: 

• Samuel Advies,  

• Instituut voor Huwelijk en Gezin (IHGO),  

• Centrum voor Huwelijk & Gezin (CHG) van het bisdom Roermond en  

• het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS). 

 

Datum en tijd: zaterdag 23 september 2017, 10.00-16.30 uur 

Locatie:  Sint-Annagebouw, St. Vitusstraat 1, Hilversum 

Informatie: www.opgroeisymposium.nl 

  

----- 

Parallelprogramma voor ouders communicanten 
Bij de Eerste-Communievoorbereiding van de kinderen in de Lambertuskerk in Rotterdam kregen de 

ouders een eigen verdiepend programma aangeboden.  

 

Na de mis (tijdens het tweede gedeelte voor de kinderen) spraken zij onder andere over: 

• geloofsoverdracht thuis en in de kerk,  

• bidden,  

• uitleg van de Eucharistie met een dvd en  

• het sacrament van boete en verzoening.  

 

De reacties van de ouders op dit programma zijn zeer positief. De wekelijkse bijeenkomsten werden als zeer 

prettig en geloofsverdiepend ervaren. Het samen naar de kerk gaan en de ontmoeting met andere gezinnen 

was zeer waardevol. De ouders willen hier graag mee doorgaan en gaven al suggesties voor onderwerpen 

die besproken kunnen worden.  

 

----- 

Start PreMarriage Course 
De huwelijksvoorbereiding van het bisdom Rotterdam wordt sinds 2016 bisdombreed georganiseerd. De 

eerste ervaringen zijn positief. Vanaf 8 oktober 2017 wordt er een Premarriage Course georganiseerd. Deze 

huwelijksvoorbereiding staat ook open voor Engelstalige stellen. Van de pastorale beroepskrachten wordt 

gevraagd om het cursusaanbod aan te bevelen bij alle aanstaande echtparen in de parochies of federatie.  

 

De cursussen zijn niet bedoeld als een vervanging van de huwelijksvoorbereiding in de parochies, maar 

bieden er een belangrijke praktische en inhoudelijke aanvulling op. Inhoudelijk is de cursus weliswaar 

gebaseerd op de Premarriage Course van Alpha Nederland, maar er is wel degelijk sprake van een gedegen 

voorbereiding op het huwelijk als sacrament. De voorbereiding op de huwelijksviering zelf, waardoor de band 

van het echtpaar met de parochie bij uitstek wordt versterkt, blijft natuurlijk voorbehouden aan de parochie 

i.c. voorganger. 

 

http://www.opgroeisymposium.nl/


Meer informatie over inhoud, aanmelding, data, tijden en locatie 

I:  www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course 

 

De aanmeldgegevens komen alleen beschikbaar voor de Diocesane Werkgroep Huwelijk en Gezin, die 

verantwoordelijk is voor de organisatie van het cursusaanbod.  

 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Tjeerd Visser,  

vicaris-generaal en voorzitter Diocesane werkgroep Huwelijk en Gezin: 

E. t.visser@bisdomrotterdam.nl 

 

----- 

MISSIO Wereldmissiemaand 2017: BURKINA FASO 
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken aandacht 

aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief 

vreedzaam en een van de armste landen ter wereld. 

 

Hulp voor meisjes en vrouwen 

• De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. 

Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze 

vluchten en vinden bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten. 

• Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal 

oudere vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 

vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn.  

• Een derde project betreft de kinderen en jongeren die werken in de illegale goudmijnbouw. 

 

Missio steunt de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde 

vrouwen. Op 7 en 8 oktober wordt Wereldmissiedag van de kinderen gevierd. Er wordt gecollecteerd 

speciaal voor alle kinderen.  

 

Meer informatie 

I:  www.missio.nl 

 

----- 

Nieuw materiaal      
 

Boek: Alle tijd van de wereld. Als gezin omgaan met tijd 

Auteurs: Ilse Cornu & Hilde Pex (red.) 

Uitgeverij Kalmthout, Pelckmans Pro, 2017  

 

Tijd houdt mensen bezig. Velen ervaren veel drukte en verlangen om de tijd bewust en op 

eigen ritme te beleven. Dit boek, geschreven vanuit een christelijke invalshoek en met 

een hoopvol perspectief, wil hen, en gezinnen in het bijzonder, daarbij ondersteunen. 

Vele mensen, jong en oud, gelovig, ongelovig of zoekend, kunnen baat hebben bij dit 

boek. De zoektocht naar een goede en heilzame omgang met tijd is immers universeel. 

 

 

  

http://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-marriage-course
mailto:t.visser@bisdomrotterdam.nl
http://www.missio.nl/


JONGEREN 
 

----- 

Nederlandse enquête voor jongeren online 
De wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan online houdt, staat sinds 6 juli in de Nederlandse 

vertaling online. Jongeren tussen 16 en 29 jaar worden opgeroepen de vragenlijst over jongeren, het geloof 

en de onderscheiding van de roeping in te vullen. De reacties worden toegevoegd aan de reacties uit de 

hele wereld. De enquête vindt plaats ten behoeve van de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode, die in 

oktober 2018 wordt gehouden. Jongeren kunnen via de Nederlandstalige enquête online input leveren voor 

deze synode.  

 

----- 

Cursus Jongerenpastoraat 
In het najaar gaat de cursus Jongerenpastoraat van start. Deze is bedoeld voor begeleiders van jongeren en 

actieve vrijwilligers die in het jongerenpastoraat werken met tieners en jongeren na het vormsel. Zowel zij die 

al enkele jaren ervaring hebben en hun kennis willen opfrissen, als vrijwilligers die net beginnen, zijn 

welkom. Met jongerenpastoraat wordt bedoeld het werken met tieners en jongeren na het vormsel.  

 

In de cursus komt onder andere aan de orde:  

• je eigen inspiratie als begeleider,  

• de leefwereld van jongeren,  

• materialen voor jongerenpastoraat en  

• het opzetten van activiteiten voor jongeren.  

 

Het uitwisselen van ervaringen met andere begeleiders vormt een belangrijk onderdeel van de cursus. 

 

Data en tijd: donderdagen 28 september, 12 en 26 oktober en 9 november 2017, 19.30-22.00 uur 

Locatie: pastorie H. Theresia van Avila, Burg. De Raadtsingel 45, Dordrecht 

Kosten € 40,- 

 

Deelname na overleg met het parochiebestuur 

 

Aanmelden 

E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 

 

----- 

Theologisch jongerenfestival: Laudato Si 

 Zorg voor de aarde en voor de medemens  

  

Zondag 24 september organiseert de Tilburg School of Catholic Theology een 

theologisch jongerenfestival geïnspireerd door Paus Franciscus. De paus heeft 

een zeer uitgesproken mening over zorg voor het milieu en voor hen die het 

moeilijk hebben in onze maatschappij. Vragen over klimaatverandering, het 

duurzaam omgaan met de aarde en de gevolgen van globale ontwikkelingen 

voor de kwetsbaren in de samenleving komen op het festival aan de orde, 

speciaal voor jongeren. Zij hebben met de aarde en haar bewoners de 

toekomst. Iedereen die interesse heeft in het thema is van harte welkom!  

 

Datum en tijd: zondag 24 september, 11.00-18.30 uur  

 

De start is in de foyer en het auditorium van het Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht.  

 

Meer informatie 

De uitnodiging (pdf) 

https://rkkerk.org/survey/
mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
https://www.tilburguniversity.edu/upload/46410cc1-3c54-4168-83bc-207c679b95c9_170352_digitale%20uitnodiging%20theol.jongerenfestival_def.pdf


----- 

M25 goes Dordrecht 
Op 29 oktober vindt in Dordrecht de tweejaarlijkse ontmoeting voor M25-groepen 

plaats. Alle M25-groepen uit bisdom Rotterdam zijn hiervoor uitgenodigd. M25 Sint 

Christoffel won de wisseltrofee bij de vorige editie en is daarom gastheer. Op deze 

dag staan ontmoeting en diaconie centraal. In de H. Antoniuskerk te Dordrecht 

gaan de M25-leden ouderen uit de parochie en de stad een mooie middag 

bezorgen. Thema van de dag is ‘Allerheiligen & Allerzielen’.  

 

Meer informatie en aanmelden 

E: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl 

 

----- 

Jong Katholiek organiseert inspiratiedag over tiener- en jongerenwerk 
Voor vrijwilligers, professionals, jongeren en ieder die actief is in het tiener- en 

jongerenwerk organiseert Jong Katholiek op 18 november een inspiratiedag. 

Het wordt een dag om zelf inspiratie op te doen voor het vormgeven van het 

jongerenwerk binnen de eigen gemeenschap of parochie. Een dag om van 

elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en nieuwe ideeën op te doen. 

 

Op deze dag wordt nagedacht over wat discipel, leerling van Jezus zijn in onze 

tijd betekent. Hoe werkte dat eigenlijk tussen Jezus en zijn leerlingen? En na Pinksteren tussen de leerlingen 

van Jezus en hun eigen leerlingen? Fr. Michel Remery, bekend van ‘Twitteren met God’, zal één van de 

sprekers zijn. 

 

Datum en tijd: zaterdag 18 november 2018, 10.00-15.00 uur 

Locatie: Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht 

 

Meer informatie 

Jong Katholiek 

 

 
----- 

Agenda 
 

16 tot en met 24 september 2017 

Vredesweek 

I:  www.vredesweek.nl 

 

Weekend 29 september - 1 oktober 2017 

Franciscaans Jongeren Treffen 

Thema: Anders Kijken. Een weekend in de kloosters van de broeders en zusters in Megen rondom 

verzoening.  

I:  www.franciscaansjongerenwerk.nl 

 

Vrijdag 17 november 2017 

Taizégebed in Rotterdam met broeders van Taizé  

Locatie: Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg, Rotterdam 

Informatie via Facebook. 

 

Iedere tweede zondag van de maand, vanaf oktober 

Tour of Faith 

Jongerenontmoeting met de bisschop, telkens in een andere parochie.  

Voor actuele informatie, kijk op Facebook. 

mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
http://www.jongkatholiek.nl/nieuws/?id=2680
http://www.vredesweek.nl/
http://www.franciscaansjongerenwerk.nl/
https://www.facebook.com/events/352461631837850/
https://www.facebook.com/JongerenpastoraatbisdomRotterdam/

