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Locatie en contactgegevens 
Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) 
Pastorie Hoflaan 121   3062 JE Rotterdam (bezoek- en postadres) 
Parochiehuis Oostzeedijk beneden 5 (geen brievenbus) 
Telefoon 010 – 412 36 90 
Internet www.lambertuskerk-rotterdam.nl  
E-mailadres secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl 
 catechese@lambertuskerk-rotterdam.nl 
Secretariaat Dinsdag- woensdag- en vrijdagochtend:  
 9.30 – 12.30 uur 
Kerkbijdrage NL08 INGB  0000 2897 12  

 NL90 ABNA 0500 0304 48 
Ten name van Kerkbestuur Lambertuskerk Rotterdam 
 
 

Meer informatie 
Alle*)  in deze brochure vermelde avonden en activiteiten worden vanuit de Lambertuskerk 
georganiseerd. Voor alle activiteiten geldt dat u zich via het secretariaat van de 
Lambertuskerk kunt aanmelden met bijgaand aanmeldformulier.  
Wilt u meer informatie over een bepaalde cursus of activiteit, neem dan contact op met 
het secretariaat, zie hierboven of op onze eigen website:  
www.lambertuskerk-rotterdam.nl.  
U kunt ook mailen naar bovenstaande adressen. 
 
*) De doopcatechese, huwelijkscatechese en basiscursus vinden plaats in de parochiezaal 
van de kathedraal. Aangezien u zich hiervoor moet aanmelden krijgt u persoonlijk een 
uitnodiging met aanvullende informatie over locatie en kosten, etc.  
 
Uiteraard vinden de geloofsverdiepingen in de Theresia van Avila parochie in Dordrecht, 
aldaar plaats, zie vanaf bladzijdes 15 en verder. 

http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/
http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/


Alpha: is er meer in het leven dan we om 
ons heen kunnen zien? 
Waar leef je voor? Wat beweegt mensen om naar de kerk te gaan? Wat 
zoeken (en vinden) ze daar? 
De Alpha probeert op deze vragen antwoord te geven vanuit het Christelijke 
geloof. Ieder najaar biedt de Sint Lambertuskerk een Alpha cursus in rooms-
katholieke context aan. Zo ook dit jaar. 
 

Startende op dinsdag 19 september zal de cursus gedurende 10 weken lopen 
op dinsdagavonden van 19:00 – 21:30 (uitgezonderd 17 oktober) met een 
zaterdag op 28 oktober. 
 

Samen eten en inspirerende inleidingen 
De bijeenkomsten zijn in de pastorie en beginnen met een gezamenlijke 
maaltijd. Het is een laagdrempelige manier om een band op te bouwen met de 
andere cursisten en elkaar te leren kennen. 
Na de maaltijd, wordt het onderwerp van die avond ingeleid door een spreker. 
De onderwerpen die aan bod komen verkennen de grootste uitdagingen van 
het Christelijke geloof en belichten de basis principes ervan. 
 

In groepsverband het geloof ontdekken 
Het belangrijkste onderdeel van de Alpha is de gelegenheid om gedachten en 
ideeën in een kleine groep met elkaar uit te wisselen. Het is een kans om van 
anderen te horen over hun mening en standpunten en daarnaast je eigen 
bijdrage te leveren in een eerlijke, open en vriendelijke omgeving. 
 

Aanmelden en meer informatie 
De aanmeldingen voor de Alpha cursus kunnen door het betreffende formulier 
in te vullen op www.lambertuskerk-rotterdam.nl/alpha-cursus-rk  
Aanmelding kan ook schriftelijk met de Alpha-formulieren die achterin de 
Lambertuskerk liggen. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar 
alpha@lambertuskerk-rotterdam.nl.  
Aanmelden kan tot 12 september. De cursus is gratis, voor de maaltijden 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor de zaterdag wordt een bijdrage 
van € 20,- gevraagd. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar 
alpha@lambertuskerk-rotterdam.nl. Graag tot 19 september aanstaande. 

Is er meer in het 
leven dan dit? 

 



LambertusCaFE:  
Geloofsverdieping en elkaar ontmoeten 

LambertusCaFE zal ook in de periode 2017/18 weer een aantal avonden 
organiseren voor geloofsverdieping in een ongedwongen sfeer waardoor echte 
ontmoetingen mogelijk worden. 
 

Afgelopen jaren bleek de CaFE formule een succes. Zo 
bespraken we vorig jaar de zeer inspirerende woorden 
van Henri Nouwen. 
In een korte serie van drie avonden verdiepen we ons 
in een geloofsonderwerp en onderzoeken wat de 
betekenis daarvan is voor onszelf en wat we daarvan meenemen in ons eigen 
dagelijkse leven. Na een inleiding van het thema, vaak via een kort filmpje, 
delen we in kleine groepen onze ervaringen en inzichten. De avond wordt 
afgesloten met een drankje. 
 

In 2018 zal LambertusCaFE weer zijn deuren openen. We gaan drie avonden 
organiseren rond het thema Barmhartigheid. Aan de hand van inspirerende 
voorbeelden zullen we op zoek gaan naar betekenis en praktische toepassing. 
De data zijn op dinsdagavond 9, 23 januari en 6 februari. De avonden duren 
van 20.00-22.30 uur en vinden plaats in het Parochiehuis Lambertuskerk. 
 

Voor wie? 
De avonden staan open voor alle parochianen maar zeker ook voor andere 
belangstellenden. Ook mensen uit omliggende parochiegemeenschappen zijn 
van harte welkom. Deze avonden zijn een goede gelegenheid om uw 
medeparochianen en geloofsgenoten te ontmoeten en te leren kennen.  
 

Aanmelden en informatie   
Als u zich nu aanmeld, bent u verzekerd van een vroegtijdig bericht met 
informatie met betrekking tot het thema en de definitieve data: 
www.lambertuskerk-rotterdam.nl/cafe-formulier. Wilt u meer informatie over 
het LambertusCaFE mail dan naar: cafe@lambertuskerk-rotterdam.nl of 
telefonisch 010-412 36 90 
  

Oproep vrijwilligers 
Om het LambertusCaFE blijvend open te kunnen houden, hebben we dringend 
behoefte aan nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen deze avonden te 
verzorgen. We zoeken mensen die wat lichte hand- en spandiensten kunnen 
verrichten om bezoekers te ontvangen. U kunt zich aanmelden bij het 
parochiesecretariaat. 



Jongerengroep RK2j 
 
RK2j (Rooms Katholieke jongeren Rotterdam Kralingen) is een gezellige en 
laagdrempelige manier om andere Rooms-Katholieke jongeren te ontmoeten. 
Wij bieden geloofsverdieping door in kleine gespreksgroepjes, aan de hand van 
een dagthema (ingeleid door een informatieve DVD, een gastspreker of ander 
cursusmateriaal), van gedachten/ervaringen te wisselen.  
 
We richten ons op Nederlandstalige en Engelstalige jongeren tussen de 20 t/m 
35 jaar (dit is niet strikt). Hoe dan ook, de gezellige en open sfeer maakt iedere 
bijeenkomst een groot succes! 
 
Zie voor meer informatie over het volledige RK2j-aanbod de website: 
http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/rk2j.html of kom naar het 
Lambertusfeest! Tot ziens bij RK2j 
Meer info: rk2j@lambertuskerk-rotterdam.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisschop Van den Hende op bezoek bij RK2j bij  
Tour of Faith in 2015 
 
 

 



 
 
 
 
 

Geloofsverdieping voor ouders van: 
communicanten en vormelingen 
In 2017 is er een nieuw concept succesvol toegepast bij de voorbereiding op 
de eerste heilige Communie. Gezinnen van de aangemelde communicanten 
gaan gezamenlijk naar de 10-uur mis waarna de communicanten tijdens de 
woorddienst het eerste gedeelte van de voorbereiding krijgen aangeboden. Bij 
de offerande gaan de communicanten weer terug naar de ouders in de kerk. 
Na de mis gaan de communicanten en hun ouders naar de pastorie voor het 
tweede gedeelte van de voorbereiding en de ouders voor het separate 
parallelprogramma. Vanaf 2018 zullen ook ouders van vormelingen hiervoor 
worden uitgenodigd. 
 

Inhoud verdiepende parallelprogramma 
Aan de hand van inleidingen over bijvoorbeeld: Geloofsoverdracht thuis en in 
de kerk, Bidden, hoe doe je dat?, toelichting op de verschillende sacramenten 
mbv filmmateriaal op internet en dvd, uitgebreide uitleg over de viering van de 
eucharistie, etc. voeren we groepsgesprekken over deze onderwerpen.  
Uiteraard worden er ook (praktische) toelichtingen gegeven over de vieringen 
van de eerste heilige Communie en het Vormsel en is er ruimte voor reflexie. 
Halverwege het voorbereidingstraject is er op zaterdagochtend een speurtocht 
in de kerk voor de gezinnen van communicanten en vormelingen. 
 

Aanmeldingen 
Vanaf heden via de website: www.lambertuskerk-rotterdam.nl/1e-communie-
vormsel of met de formulieren achter in de kerk. Aanmelden tot uiterlijk 5 
december 2017. 
 
 
 
 
 
 
 



Aanmeldingen voorbereidingen  
eerste H. Communie en H. Vormsel 
 
Eerste H. Communie 
Voor de eerste H. Communie komen in aanmerking jongens en meisjes vanaf 
de 4e groep van de basisschool. De viering van de eerste H. Communie wordt 
gehouden op de tweede zondag van Pasen (beloken Pasen) en wel op zondag 
8 april 2018. De aanmeldingen kunnen tot en met 5 december 2017 
plaatsvinden. 
De aangemelde kinderen en hun ouders worden op zondagmiddag 10 
december van 14:00 - 16:00 uur voor een kennismaking verwacht, waarbij zij 
ook materialen ter voorbereiding mee krijgen. Verder zal de nieuwe opzet van 
het communieproject worden toegelicht, waarbij er onder andere een 
parallelprogramma voor de ouders wordt georganiseerd. Deze bijeenkomst 
vervangt de eerste ouderavond en is verplicht voor alle ouders en kinderen. 
Vanaf 7 januari 2018 vinden de voorbereidingslessen plaats tijdens en na de 10 
uur mis. 
 
Vormsel 
Jaarlijks worden in de Lambertuskerk jongeren voorbereid op het ontvangen 
het H. Vormsel. Zoals gebruikelijk vindt de voorbereiding buiten schooltijd in 
de pastorie plaats. 
Voor het Vormsel komen in aanmerking jongens en meisjes uit groep 8 van de 
basisschool, maar ook degenen die al voortgezet onderwijs volgen, kunnen 
meedoen. De precieze datum van de toediening van het H. Vormsel moet nog 
worden vastgesteld, maar is waarschijnlijk op een zondagmiddag in mei of juni 
2018.  
 
Nieuw in het aankomende jaar: er wordt een parallelprogramma voor ouders 
van communicanten en vormelingen georganiseerd. Deze bijeenkomsten gaan 
plaatsvinden na de 10 uur mis op zondag en zullen aanvangen op zondag 7 
januari 2018 om 11.15 uur en duren een uur.  
De voorbereiding voor de vormelingen begint komend voorjaar (2018). 
Degenen die zich hebben opgegeven krijgen een bevestiging van de 
aanmelding en zodra de verschillende data en tijden bekend zijn zal u dit 
schriftelijk gemeld worden. 
 



Geloofsavonden voor volwassenen 
Najaar 2017 
Ook dit najaar is een drietal geloofsavonden gepland, bestemd voor allen die 
zich willen verdiepen in het geloof. Het onderwerp dit najaar is, naar 
aanleiding van het Fatimajaar: 

H. Maria in de bijbel, traditie en devotie 
De geloofsavonden gaan dus over Maria, de Moeder Gods en we bekijken hoe 
de bijbel over Haar spreekt, de plaats die Zij inneemt in het rk-geloof en hoe de 
devotie tot Haar is.  
Graag uw eigen bijbel meenemen.  
De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 
uur op de pastorie, Hoflaan 121 en wordt geleid door pastoor Gouw op de 
volgende data: 

- maandag 18 september 
- maandag 16 oktober 
- maandag 20 november 

Voorjaar 2018 
In het voorjaar is er ook een drietal geloofsavonden gepland, zoals gewoonlijk 
met een bijbels onderwerp. Dit keer zal pastoor Gouw u meenemen door het 
boek Exodus: 

Mozes en de 10 geboden 
De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 
uur op de pastorie, Hoflaan 121 en wordt geleid door pastoor Gouw op de 
volgende data: 

- maandag 12 februari 
- maandag 12 maart 
- maandag 16 april 

Aanmelden 
Voor deze cursus kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier dat u 
achterin deze folder en achterin de kerk vindt en het af te geven aan of op te 
sturen naar: secretariaat Lambertuskerk, Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam. U 
kunt ook het formulier op de website invullen: www.lambertuskerk-
rotterdam.nl/geloofsavonden  
of een e-mail sturen naar: catechese@lambertuskerk-rotterdam.nl.  
 
Uiterste aanmelddatum najaar: vrijdag  15 september 2017;  
uiterste aanmelddatum voorjaar: vrijdag 9 februari 2018.  
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.  





Gezamenlijke voorbereiding ontvangen van sacramenten 

Het pastorale team van de RRM-federatie heeft de catechetische 
voorbereidingen op een aantal sacramenten gebundeld.  
De voorbereidingen betreffen het ontvangen van de sacramenten van doopsel 
en huwelijk. Voor het ontvangen van de initiatie sacramenten (doopsel, 
vormsel en eerste heilige communie) door volwassenen wordt de basiscursus 
Katholiek Geloven georganiseerd.  
Deze voorbereidingen worden gegeven door pastoraal werker Gerda Martens 
en vinden plaats in de parochiezaal van de kathedraal. Voor alle aanmeldingen 
contact opnemen met de pastoor, via het eigen parochiesecretariaat.  
 

Doopvoorbereiding  
De doopvoorbereiding bestaat uit twee 
bijeenkomsten: een gezamenlijk catechetische over 
de betekenis van het doopsel en een liturgische over 
de doopviering. In deze laatste hebben ouders een 
gesprek met de geestelijke die het doopsel zal 
toedienen. Hierin komt de liturgie van de doop aan 
de orde en worden afspraken gemaakt over datum 
en plaats van het doopsel.  
 

Voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – 
van kinderen die in de RRM-federatie worden 
gedoopt, is er maandelijks een gezamenlijke 
catechetische voorbereidingsbijeenkomst.  
Uitwisseling van eigen geloofservaringen en de 
geloofsopvoeding van de kinderen staan centraal.  
 

Daarnaast krijgen ouders uitleg over het sacrament van het doopsel. De avond 
wordt begeleid door pastoraal werker Gerda Martens en vindt plaats op 
maandagen van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal van de kathedraal. Een 
keer per maand wordt deze avond georganiseerd. 
 

Let op! De aanmelding moet minimaal een maand vóór de eerste dag van de 
maand bij ons binnen zijn. Als een groep vol is moet er uitgeweken worden 
naar de volgende maand want: vol=vol. 
 

Eerst volgende data op maandagen in 2017 en 2018:  
2017: 4 september, 2 oktober, 13 november, 4 december  
2018: 8 januari, 5 februari, 5 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni en 9 juli 
 

Aanmelding via het secretariaat van de Lambertuskerk 



Huwelijksvoorbereiding  
Voor mensen van de parochies binnen de RRM-
federatie die willen trouwen is er – naast de 
gesprekken met de geestelijke die het huwelijk 
inzegent – een cyclus van twee gezamenlijke 
voorbereidingsavonden. Ook als u bijvoorbeeld in 
het buitenland of buiten uw eigen parochie voor 
de RK-Kerk wilt trouwen, dient u deze 
gezamenlijke huwelijksvoorbereiding te volgen. 
Neem bijtijds, liefst een jaar van tevoren, contact 
op met het parochiesecretariaat.  
 

Bij het parochiesecretariaat worden alle gegevens 
van a.s. bruid en bruidegom genoteerd en 
doorgegeven aan de pastoor. Er wordt vervolgens 
een afspraak met de pastoor gepland, waarin o.a. 
de ‘Verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’ (Status liber) wordt 
doorgelopen en ingevuld. Ook wordt aangegeven wat uw bijdrage is. Beide 
aanstaande echtgenoten vragen bij de parochie waar zij gedoopt zijn een 
recent doopbewijs aan en geven deze door aan de pastoor.  
 
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
in de parochiezaal van de kathedraal. Aanmeldingen mogelijk in de volgende 
cycli: 
 

In 2017:  
Cyclus IV: donderdag 14 september èn donderdag 28 september 
Cyclus V: donderdag 23 november èn donderdag 28 december 
 
2018: 
Cyclus I:  Donderdag 04-01 en 08-02 
Cyclus II: Donderdag 22-03 en 19-04 
Cyclus III: Donderdag 31-05 en 21-06 



Basiscursus katholiek geloven 
Deze cursus is bestemd voor: 
- mensen die katholiek willen worden; 
- katholieken die gedoopt zijn, maar geen andere sacramenten (vormsel, 
communie) hebben ontvangen; 
- katholieken die zich in het geloof willen verdiepen. 
 
De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met het meevieren van de 
Eucharistieviering van Aswoensdag in de kathedraal. Er zijn vervolgens tien 
maandelijkse bijeenkomsten op donderdagavond.  
 
De nieuwe cursus start op 14 februari 2018 en loopt tot Pasen 2019.  
 
Voor deze cursus dient u zich vóór 1 februari 2018 aan te melden.  
 
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
in de parochiezaal van de kathedraal. 
 



Huwelijk en gezin 
Aanbod voor aanstaande bruidsparen die willen werken aan een sterke en 
blijvende relatie 
De huwelijksvoorbereiding van het bisdom Rotterdam wordt bisdombreed 
georganiseerd en gecoördineerd door de diocesane werkgroep voor huwelijk 
en gezin. Deze werkgroep werd opgericht in het verlengde van de twee 
bisschoppensynodes over huwelijk en gezin, die op uitnodiging van paus 
Franciscus in Rome werden gehouden (oktober 2014 en oktober 2015), en in 
het licht van uitwisseling en gesprekken in de Priesterraad. Voorzitter van de 
werkgroep is vicaris-generaal pastoor Tjeerd Visser. 
Inhoudelijk is huwelijksvoorbereiding gebaseerd op de Premarriage Course en 
de Marriage Course van Alpha Nederland. Deze cursussen zijn een zeer nuttige 
en vooral praktische aanvulling van de huwelijksvoorbereiding in de parochies. 
 
Voor inhoudelijke vragen: 

 vicaris-generaal Mgr. drs. T.F.M. (Tjeerd) Visser 
(t.visser@bisdomrotterdam.nl)  

 
Meld je zo vroeg mogelijk aan. Cursussen worden namelijk zoveel mogelijk 
georganiseerd op basis van aantallen en woonplaatsen van de aangemelde 
aanstaande echtparen. 
Tijdens de cursus ga je, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën, in gesprek 
over wat echt belangrijk is voor je relatie, en je verwachtingen voor de 
toekomst. 
 
Inhoud van de cursussen 
De Premarriage Course is voor aanstaande echtparen die niet, of maximaal een 
half jaar, samenwonen. De cursus wordt gegeven in vijf avonden. De kosten 
bedragen € 150,- per echtpaar. Voor jonge paren (t/m 23 jaar) subsidieert het 
bisdom de cursuskosten tot € 130,-. 
De Marriage Course is voor aanstaande echtparen die langer dan een half jaar 
samenwonen. Deze cursus wordt gegeven in zeven avonden. De kosten 
bedragen € 200,- per echtpaar. Voor jonge paren (t/m 23 jaar) subsidieert het 
bisdom de cursuskosten tot € 150,-. 
De Premarriage Course en de Marriage Course behandelen praktische 
onderwerpen die in het huwelijk een belangrijke rol spelen:  
• Communicatie: praten en luisteren  
• Toewijding: tijd voor elkaar nemen 
• Gezonde familierelaties: omgaan met ouders en schoonouders  

mailto:%20t.visser@bisdomrotterdam.nl
mailto:t.visser@bisdomrotterdam.nl


• Conflicten oplossen: omgaan met boosheid, elkaars verschillen ontdekken,  
 en elkaar vergeven  
• Liefde in actie: de vijf talen van de liefde  
• Liefde levendig houden: vriendschap en seksualiteit  
• Gedeelde doelen en waarden  
• Gelijkwaardigheid en verbondenheid 
 
Elke cursusavond begint met een complete en sfeervolle maaltijd, met zijn 
tweeën aan een eigen tafel. Na het eten gaan de deelnemers aan de slag met 
het thema van de avond. 
De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend. En met een flinke scheut 
humor. 
 
Aandachtspunten 
• Maak als aanstaand echtpaar zo snel mogelijk ook een afspraak met degene 
 die in de parochie waar je gaat trouwen verantwoordelijk is voor de  
 huwelijksvoorbereiding, waaronder de voorbereiding van de kerkelijke 
 viering 
• Het cursusbedrag is inclusief cursusmateriaal, welkomstdrankjes, een 
 sfeervolle, complete avondmaaltijd aan het begin van elke avond en koffie, 
 thee, koek et cetera  
• Mocht het cursusbedrag een hindernis vormen om deel te nemen, geef dit 
 dan aan op het aanmeldformulier 
• Na aanmelding ontvang je meer informatie    
 
 



Stille Omgang 
De Stille Omgang is een bijzondere jaarlijkse gebeurtenis die 
sinds 1881 jaarlijks in Amsterdam plaatsvindt. Er komen dan 
duizenden mensen naar de hoofdstad voor een 
Eucharistieviering en om daarna mee te lopen in een stille 
tocht door de binnenstad. De Stille Omgang wordt in 2018 
gelopen in de nacht van zaterdag 17 maart op zondag 18 
maart. 
 
Ook voor belangstellenden uit Rotterdam en omgeving is er de mogelijkheid 
aan deze tocht deel te nemen. De tocht duurt ongeveer een uur en wordt in 
stilte gelopen zonder kerkelijke kledij of versierselen. Het afgelopen jaar waren 
er 3 bussen met 160 pelgrims vanuit Rotterdam. Ook in 2018 rijden er bussen. 
Het programma voor de Stille Omgang in de nacht van 17 op 18 maart zal 
vrijwel gelijk zijn aan dat van de afgelopen jaren. Ook dit jaar zal worden 
deelgenomen aan de Eucharistieviering in de Papagaai. Op zaterdag 17 maart 
vertrekt de bus o.a. vanaf de Lambertuskerk om 20:30 uur. Kosten zijn € 15,- 
en u kunt via de website of via de intekenlijsten achter in de kerk aanmelden. 
Nadat de kosten zijn voldaan is uw aanmelding definitief. Contante gepaste 
betaling bij de koster of secretariaat. 
 

Gezamenlijk, met andere groepen pelgrims, gaan we naar de mis in de 
'Papagaai' in de Kalverstraat. Daarna wordt de tocht van een uur gelopen. 
 

Natuurlijk is deelname op eigen gelegenheid altijd mogelijk. 
U kunt zich niet meer aanmelden voor deelname want de bussen zitten vol!!! 
Deelname is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag op het 
secretariaat betaald is. U krijgt daar de instapkaart. 
 

De deelnamekosten bedragen voor degenen die met de bus meerijden is € 15,- 
p.p.. Informatie: www.lambertuskerk-rotterdam.nl/stille-omgang-18-maart  en 
algemene informatie: www.destilleomgang.nl  

http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/stille-omgang-18-maart
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Geloofsverdieping buiten de Lambertus:  
Theresia van Avila-parochie te Dordrecht 
 
Elk jaar biedt de Theresia van Avila-parochie 
geïnteresseerden een serie avonden aan ter 

verdieping van ons geloof. Zij hebben externe deskundigen uitgenodigd om te 
komen spreken. Aanmelden is niet nodig. 

 
Tijd en locatie:  
20.00 uur in de kapel Titus Brandsma, Nolensweg 8 te Dordrecht-Crabbehof 
 
Dinsdag 26 september 2017:  
Prof. Dr. Jan Peters SJ: een introductie in de islam  
Over de islam wordt veel gezegd en geschreven en vaak staat dit in een 
negatief daglicht. Dat voedt de vooroordelen die er rond de islam en moslims 
bestaan. Professor en jezuïet Jan Peters is arabist en islamoloog en heeft 
jarenlang gedoceerd aan de universiteiten van Beiroet en Nijmegen. Hij was 
een persoonlijke vriend van de in 2014 in Homs vermoordde pater Frans van 
der Lugt. Professor Peters neemt ons mee op een verkenning van de islam en 
toont ons een genuanceerd beeld van deze godsdienst en de rijke geestelijke 
traditie die erin schuilt. 
 
Dinsdag 24 oktober 2017:  
Ds. Paul Wansink: de kerkvader Ireneus en het christendom van de 2e eeuw  
Gedurende de eerste drie eeuwen van onze jaartelling was het christendom 
een vervolgde godsdienst. In deze tijd van vervolging moest het geloof zich ook 
tegen allerlei ketterijen verdedigen en ervan gezuiverd blijven. Hierin hebben 
de kerkvaders een essentiële rol gespeeld. Eén van deze kerkvaders was 
Ireneus van Lyon. Hij verzette zich fel tegen de ideeën van de gnostiek die toen 
sterk in opkomst waren. Dominee Paul Wansink, predikant van de Grote Kerk 
te Dordrecht, is als theoloog gepromoveerd op een studie naar Ireneus van 
Lyon. Hij neemt ons mee naar de eerste eeuwen van het christendom en geeft 
ons een inleiding in het denken van deze grote kerkvader. 
 
Dinsdag 21 november 2017:  
Mgr. Dr. Hans van den Hende: de Kerk als netwerk van liefde  
De bisschop hanteert in zijn preken en toespraken regelmatig het beeld van de 
kerk als een netwerk van liefde. Dit kerkbeeld heeft hij van paus Paulus VI, de 
paus die het Tweede Vaticaanse Concilie in 1965 afsloot.  



Dit concilie heeft veel veranderd in hoe de Rooms-katholieke Kerk naar zichzelf 
en naar andere kerken kijkt. Wat verstaat deze paus onder een netwerk van 
liefde? En wat betekent dat voor ons als kerkgemeenschap in de tijd en plaats 
waarin wij nu leven en werken? Aan de hand van bronnen uit de Schrift en de 
traditie neemt de bisschop ons mee in wat hij ziet als een netwerk van liefde. 
 
Dinsdag 23 januari 2018: 
Prof. Dr. Thomas Quartier OSB: Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en 
wereld (i.s.m. Karmelkring Elia)  
Thomas Quartier is benedictijner monnik van de St. Willibrord-Abdij te 
Doetinchem en is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen. Daar verricht hij onderzoek naar rituele en liturgische handelingen 
in kloosters en daarbuiten. Onlangs verscheen van zijn hand het boek 
“Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld”. Hierin verbindt hij de 
velden van de liturgie en de spiritualiteit van de benedictijnse traditie met 
concrete leefsituaties van de moderne mens van nu. Wat kunnen wij leren van 
de rijke geestelijke traditie van de benedictijnen en hoe kunnen wij dat 
toepassen in de tijd en plaats waar wij nu leven en werken? Niemand beter 
dan Thomas Quartier om die vraag te beantwoorden. 
 
Dinsdag 27 februari 2018: 
Drs. Charles Duynstee: de kruiswegstaties van Aad de Haas te Wahlwiller 
Aad de Haas (1920-1972) was een Rotterdamse kunstschilder, wiens werk door 
de nazi’s als “Entartet” werd bestempeld. Als gevolg daarvan heeft hij enige 
tijd gevangen gezeten. Na zijn vrijlating in 1944 dook hij, samen met zijn 
vrouw, onder in Zuid-Limburg, dat kort daarna werd bevrijd. In Zuid-Limburg 
raakte hij bevriend met pater Gerard Mathot, die zelf een beeldend 
kunstenaar was. Deze pater gaf hem de opdracht om voor het pittoreske 
kerkje te Wahlwiller (gelegen tussen Vaals en Margraten) de kruiswegstaties te 
schilderen. Deze kruiswegstaties bleken zeer omstreden! Op last van Rome 
moesten deze staties uit de kerk worden verwijderd.  
 

Het is te danken aan wijlen bisschop Jo Gijsen dat Aad de Haas in 1981 
postuum werd gerehabiliteerd en dat zijn kruiswegstaties in het kerkje van 
Wahlwiller werden teruggehangen, waar ze nu nog steeds te bewonderen zijn. 
Pastoor Charles Duynstee van Schiedam is een kenner van het werk van De 
Haas. Hij neemt ons mee in de bijzondere verbeelding van deze kunstenaar en 
toont ons hoe De Haas op een wel zeer bijzondere visuele wijze uitdrukking gaf 
aan de lijdensweg van onze Heer. 
 



Dinsdag 20 maart 2018: 
Dr. Ruud Gouw: predestinatie bij Paulus  
In 2018 wordt herdacht dat 400 jaar geleden de Synode van Dordrecht werd 
geopend. Deze kerkvergadering werd op last van de Staten-Generaal 
samengeroepen om een einde te maken aan de controverse tussen de 
remonstranten en de contra-remonstranten, een controverse die ook voor 
maatschappelijke onrust zorgde. Eén en ander had te maken met de 
predestinatieleer, die zegt dat God reeds bij voorbaat heeft besloten wie voor 
het eeuwig heil is bestemd en wie niet. Hierbij beroept men zich op (brieven 
van) de apostel Paulus. Pastoor Ruud Gouw is exegeet en Paulus-kenner. Aan 
hem leggen wij de vraag voor welke ideeën Paulus heeft over predestinatie en 
in hoeverre wij daaraan conclusies kunnen verbinden wat betreft onze 
voorbestemming. 
 
Dinsdag 24 april 2018: 
Rob Winkelhuis: het sacrament van boete en verzoening 
Dit sacrament kennen wij ook als de biecht. Vele ouderen onder ons leven in 
de veronderstelling dat de biecht na het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-
1965) is afgeschaft. Niets is minder waar! Het sacrament van boete en 
verzoening mag zich zelfs verheugen op een toenemende belangstelling. 
Vooral jongeren weten de weg naar de biechtstoel te vinden. Wat verstaan wij 
onder de biecht en wat houdt het in als de priester je de absolutie verleent? 
Pastor Rob Winkelhuis neemt ons mee langs de diverse facetten van dit 
sacrament en toont ons de geestelijke rijkdom ervan. 
 
Dinsdag 22 mei 2018: 
Dr. Ad van der Helm: God is verhuisd, over nieuwe geloofsgemeenschappen 
(i.s.m. Karmelkring Elia) 
Pastoor Ad van der Helm uit Den Haag is kerkjurist en als docent kerkrecht 
verbonden aan de KU Leuven. Hij denkt veel na over kerkgemeenschappen en 
parochies en hoe deze zich kunnen aanpassen aan het sterk veranderde 
kerkelijke en maatschappelijke landschap. Samen met Petra Stassen schreef hij 
het boek “God is verhuisd; naar nieuwe gelovige gemeenschappen”. In dit 
boek laten beide auteurs zien waar het geloof in Nederland groeit en hoe 
personen als Herman Finkers en paus Franciscus worden gezien als “tekenen 
van deze nieuwe tijd”. Dit boek wil een inspiratiebron zijn voor kerken en 
parochies die zoeken naar vernieuwing. Pastoor Van der Helm maakt ons op 
deze avond deelgenoot van zijn ideeën en visies. 
 
 



 



 


