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Op weg naar Pasen 
 
Een mens wordt soms op wonderlijke wijze op iets gewezen. Zo werd ik onverwachts voorbereid op 
het Paasfeest tijdens een uitvaartmis in de veertigdagentijd. Zoals wel vaker gebeurt, werden aan het 
begin van de viering de kaarsen bij de kist door familieleden aangestoken met het licht van de 
Paaskaars. Wat nog nooit gebeurd is, gebeurde toen: het kaarsje dat daarvoor klaar lag, viel op de 
grond en brak. Met het gebroken kaarsje zijn toen de kaarsen aangestoken. Het kaarsje was gebroken 
maar brandde en gaf licht. Er was een symbool van Christus in te zien. Aan het kruis werd Hij 
gebroken, maar het licht van zijn verrijzenis brandt. Zo zien we de verrezen Heer ook altijd afgebeeld: 
met de wonden van de kruisiging in handen en voeten, maar stralend als de Verrezene. 
 
In de liturgie zijn we wat systematischer voorbereid op het Paasfeest. Dat geldt heel uitdrukkelijk in 
dit liturgische A-jaar, waarin we de verhalen horen van het gesprek van Jezus met de Samaritaanse 
vrouw (Joh. 4), de genezing van de blindgeborene (Joh. 9) en de opwekking van Lazarus (Joh. 11). In 
deze verhalen horen we achtereenvolgens de thematieken van water, licht en leven.  
Bij water, dat de vrouw komt putten, gaat het over het levend water dat Jezus geeft en waardoor je 
nooit meer dorst krijgt. Dorst wordt in de Bijbel ook overdrachtelijk gebruikt voor verlangen. “Zalig die 
hongeren en dorsten naar gerechtigheid”, horen we in de zaligsprekingen. Jezus lest de dorst van de 
vraag naar de zin van het bestaan. Wie het water van zijn evangelie drinkt, krijgt geen dorst meer. 
In het geval van de blindgeborene, die genezen wordt en zo licht in de ogen krijgt, gaat het over Jezus 
als het Licht van de wereld. In de gesprekken die op de genezing volgen, gaat het over wie Jezus is. 
Hebben we al ziende wel een goed zicht op Jezus? Een goed zicht op Hem wil zeggen: in Hem de 
gezondene van de Vader zien. In het evangelieverhaal is het veelbetekenend, dat de blindgeborene 
weer kon zien toen hij zich gewassen had in de vijver van Siloam. Siloam betekent, zo zegt de 
evangelist, gezondene. Het is door de gezondene dat hij licht in de ogen krijgt. 
Het verhaal van de opwekking van Lazarus is het laatste teken dat Jezus in het Johannes-evangelie 
verricht en tevens het hoogtepunt van de tekenen. Hij laat ons mensen niet over aan onze 
vergankelijkheid. “Wie in Mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven”. Jezus is ons mensen nabij. We 
hoeven niet te leven met een vage notie dat er wel meer zal zijn tussen hemel en aarde. Hij geeft ons 
een nieuwe toekomst over de dood heen. Zo komen met deze drie thema's wezenlijke zaken van ons 
geloof naar voren. 
 
Bij de gedachte aan Pasen hoort een lente-gevoel. “De lente komt eraan!” las ik onlangs. En natuurlijk, 
als we Pasen dit jaar zouden vieren zonder bolgewassen en zonder bloesem, komt dat door de uiterst 
milde winter. Maar als het over lente gaat, gaan mijn gedachten uit naar die “lentes” van de 
afgelopen jaren, die geen zomer werden maar een nieuwe winter inluidden. Er zijn op dit moment 
helaas zoveel plaatsen op onze wereld waar de onderlinge verhoudingen tussen mensen ijzig zijn. Er is 
zoveel “dorst” naar recht en gerechtigheid, zoveel duisternis dat uitziet naar licht en zoveel dood waar 
leven had moeten zijn. Dan is Pasen het feest van uitzicht en de belofte van bevrijding. Met Pasen 
vieren we dat er Licht is dat de duisternis overwint.  
In de Paastijd hebben we die bijzondere momenten van gebed. In de meimaand, de Mariamaand, 
vragen we om Maria's voorspraak; in de Pinsternoveen bidden we om de bijstand van Gods heilige 
Geest. We verrichten onze gebeden in het geloof en vertrouwen dat gebed zin heeft. Dorst naar recht 
en gerechtigheid kan worden gestild, duisternis kan worden verdreven door het licht, dood moet 
wijken voor het leven. Ook al is er duisternis, zij heerst niet. Er is een Licht, dat overwint. 
 
Zalig Pasen 
 
R.G.M. Gouw, pastoor- vicemoderator 
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Parochie updates 
Kledinginzameling 

‘MENSEN IN NOOD’ 
Zaterdag 12 april van 10.00 tot 13.00 uur in het portaal van de Lambertuskerk 
 

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood is één van de grootste, charitatieve kledinginzamelaars in 
Nederland. Al ruim 40 jaar zamelen zij met behulp van een groot vrijwilligersnetwerk en (non-)profit 
organisaties kleding in. De opbrengst van de verkochte kleding gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en 
preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood.  
Ook dit jaar ligt de Lambertuskerk op de route voor deze kledingactie.  
Op zaterdag 12 april kunt u tussen 10.00 en 13.00 uur uw kleding in gesloten plasticzakken naar de kerk 
brengen.  
 

Tussenstand Vastenproject “Kinderen geven aan Kinderen” 
Op Aswoensdag, 5 maart, is het Vastenproject “Kinderen geven aan Kinderen”  
voor het tweede jaar van start gegaan. Wij hebben aan de kinderen 
uitgelegd hoe we in deze voorbereidingstijd op Pasen meer open 
kunnen staan voor God en de medemens. Hoe we meer oog kunnen 
hebben voor onze naasten en meer kunnen bidden. Dit komt tot uiting 
in dit project: een mooi gevulde doos voor een kind dat het niet zo goed 
heeft en voor hem of haar een Onze Vader bidden. Niet alleen kinderen ver weg in ontwikkelingslanden, 
maar ook kinderen dichtbij, zoals in Rotterdam–Pendrecht, een Vogelaarswijk. Hier wonen kinderen die 
extra steun kunnen gebruiken en daarom vroegen wij aan onze Lambertuskinderen: “Wil jij deze kinderen 
helpen?” 
 

Antwoord van onze kinderen 
’Onze Lambertuskinderen’ hebben met elkaar tot nu toe meer dan 30 dozen voor hun tijdelijke Sonshine 
broer of zus gevuld. We hopen nog 12 kinderen te kunnen koppelen aan even zovele “Sonshine-kinderen” 
zodat we op een totaal van 42 dozen kunnen komen. Deze met cadeautjes gevulde dozen kunnen uiterlijk 
tot op Goede Vrijdag, na de Kruisweg voor kinderen, worden ingeleverd. Na 
Pasen zullen de vrijwilligers van de Stichting Sonshine de dozen bij de gezinnen 
en kinderen brengen. 
 

Diaconie en gebed: Kinderen bidden voor Kinderen 
Net als bij de Adventsactie, kerstkaarten maken voor zieke kinderen, hebben wij 
de deelnemende kinderen gevraagd minstens één keer een Onze Vader voor het 
ontvangende kind te bidden. Zo zijn diaconie en gebed met elkaar verbonden. Na 
het inleveren van een gevulde doos halen kinderen een klein houten kruisje van 
het grote kruis en hangen het onder één van de veertien kruiswegstaties. Zo 
wordt uitgebeeld dat het kind het zware kruis van Jezus een klein stukje lichter 
wil maken door Jezus’ voorbeeld te volgen.  
 

Elly Benner-Poiesz, coördinator kinderactiviteiten  
 

Tussenstand Operatie Sluitpost 
In de maanden maart en april van dit jaar (en niet in de zomermaanden zoals de vorige jaren), doet de 
Lambertuskerk mee met de Operatie Sluitpost. Zo helpen onze parochianen de Voedselbank, die wekelijks 
hulp biedt aan diegenen in onze omgeving die het nodig hebben.  
De actie van de Lambertuskerk is gericht op het inzamelen van was- en schoonmaakproducten. En we 
stellen vast dat ook voedsel wordt geschonken, dat we samen met de andere producten aan de 
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Voedselbank overhandigen. De tussenstand na een maand is 130 kg aan producten en 60 
kg aan voedsel. Dank voor uw medewerking en we gaan door tot eind april. 

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK 
 

Palmzondag 
Zaterdag 13 april 
Zondag 14 april 

 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
 
12.00 uur 

onder alle vieringen wijding en uitreiking van palmtakjes 
Eucharistieviering 
Hoogmis met palmprocessie, parochiekoor, crèche en vastenproject met 
kinderen 
Eucharistieviering 

 

Pontificale Chrismaviering 
Woensdag 16 april 19.30 uur Chrismaviering met de bisschop van Rotterdam 

In de kathedraal aan de Mathenesserlaan 
 
Witte Donderdag 
Donderdag 17 april 

 
19.30 uur 

Géén eucharistieviering om 9.00 uur! 
Viering van de instelling van de Heilige Eucharistie 

 
Goede Vrijdag 
Vrijdag 18 april 

 
10.00 uur 

 

Géén eucharistieviering om 9.00 uur! 
Kruisweg voor kinderen en kruisverering met witte bloemen 
Crèche is geopend 
Laatste mogelijkheid dozen Kinderen geven aan Kinderen in te leveren. 

15.00 uur 
 

Kruisweg met kruisverering 
Aansluitend gelegenheid tot ontvangen van sacrament van boete en 
verzoening 

19.30 uur Goede Vrijdag-plechtigheden 

 

Na de kruisweg en tijdens de plechtigheden is er kruishulde. 
Kerkgangers worden uitgenodigd witte bloemen mee te nemen om bij 
het kruis neer te leggen. Deze bloemen worden door de bloemengroep 
gebruikt voor de paasversiering.. 
 
VIERINGEN MET PASEN  
 

Paaswake 
Zaterdag 19 april 

  
21.00 uur 

Géén eucharistieviering om 9.00 uur! 
Paaswake 

 
Eerste Paasdag 
Zondag 20 april 10.00 uur 

 
12.00 uur 

Plechtige hoogmis met parochiekoor 
Crèche, kinderwoorddienst en kindercatechese 
Eucharistieviering 

 
Tweede Paasdag 
Maandag 21 april 10.00 uur Hoogmis met parochiekoor 

Géén crèche 
Géén eucharistieviering om 12.00 uur 

 

Beloken Pasen 
Zaterdag 26 april  
Zondag 27 april 

19.00 uur 
10.00 uur 

Eucharistieviering 
Viering eerste Heilige Communie en crèche 
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12.00 uur Eucharistieviering 
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JongerenCaFE-2 gaat van start! 
Na het succes van JongerenCaFE-1 gaan we vanaf 29 april van start met de CaFE-2 cursus. 
Wil jij ook laagdrempelig met andere katholieke jongeren in contact komen en over het geloof in gesprek 
komen? Kom dan naar CaFE! In een open en gezellige café-setting zijn alle jongeren in de leeftijdscategorie 
20 t/m 35 jaar welkom. Ook Engelstalige studenten kunnen deelnemen, aangezien er gebruik wordt 
gemaakt van een dvd met in het Engels gesproken inleidingen. Engelstalige informatie zal via onze 
internetpagina te raadplegen zijn. 
 

Het verloop van de avond ziet er als volgt uit: 
19:45-20:15: Inloop 
20:15-20:50: Inleiding en kijken dvd 
20:50-21:00: Pauze 
21:00-21:45: Gespreksgroepen met een drankje (café) 
21:45-22:00: Slot 
 

De avonden vinden plaats in het parochiehuis, Oostzeedijk beneden 5 Rotterdam (t.o. de kerkingang). 
Het JongerenCaFE is geopend op: 

- 29 april 
-   6 mei 
- 13 mei 
- 20 mei 
- 27 mei 
-   3 juni 
- 10 juni 
- 17 juni 

Hebben we de kerk nodig? 
De Doop 
Het Vormsel 
Persoonlijk gebed 
Wat is de Mis? 
Hoe de Mis meer beleven? 
Het hart zuiver houden 
Maria en de heiligen 

 
Meer informatie en aanmelden (via digitaal aanmeldformulier) is mogelijk via de website van 
JongerenCaFE: http://lambertuskerk-rotterdam.nl/jongerencafe.html.  
Voor vragen, stuur een mailtje naar: jongerencafe@lambertuskerk-rotterdam.nl  
Tot ziens in het JongerenCaFE! 
 

Namens het JongerenCaFE-team, Bernadette Benner (coördinator) 
 

De Alpha-cursus zoekt vrijwilligers 
In september starten vrijwilligers in de Lambertuskerk weer een Alpha-cursus. De cursus waar men kennis 
kan maken met het Christelijke geloof of waar men ‘weggezakte’ kennis op kan halen.  
 
Hoe ziet een Alpha-avond er uit?  
Eerst genieten we van een heerlijke maaltijd en daarna luisteren we naar een korte, verdiepende inleiding 
door o.a. leden van het pastorale team. Tot slot praten we, in kleine groepjes en op informele wijze, over 
het thema of andere onderwerpen.  
De groep cursisten is zeer divers wat betreft leeftijd, achtergrond en de reden van deelname.  
 
Om de avonden goed te laten verlopen hebben we een flinke groep medewerkers nodig. Door emigratie 
en gezondheidsproblemen zijn er enkele vaste teamleden uitgevallen.  
Gespreksleiders, gastheren/vrouwen, afwassers, koks, bidders, een penningmeester, 
mensen voor de PR, we hebben u nodig. De verschillende taken worden in overleg 
verdeeld.  
De cursus vindt plaats op dinsdagavonden en duurt 10 weken, plus een hele 
zaterdag. Daarnaast komen we ongeveer vier keer samen voor een bespreking.  
 
Nieuwe vrijwilligers (en natuurlijk nieuwe cursisten) kunnen zich opgeven bij het secretariaat.  

http://lambertuskerk-rotterdam.nl/jongerencafe.html
mailto:jongerencafe@lambertuskerk-rotterdam.nl
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Terugblik bezoek Bisschop van den Hende aan JongerenCaFE 
 
Afgelopen 18 februari mochten wij mgr. van den Hende, bisschop van Rotterdam, verwelkomen in het 
JongerenCaFE. Deze avond had als thema ‘Gods Geest leren kennen’, waarop de bisschop een 
inspirerende inleiding gaf voorafgaande op de dvd-inleiding. Mgr. van den Hende stond  onder meer stil bij 
de verschillende wijzen waarop de Heilige Geest zich openbaart in onze levens, maar ook hoe de Heilige 
Geest in de Bijbel terugkomt. Zo kwam het meest bekende voorbeeld, het verhaal van Pinksteren naar 
voren en hoe de apostelen van Jezus voor het eerst de Heilige Geest over zich kregen. Wie denkt aan de 
Heilige Geest, denkt ook aan de Drie eenheid. Hierover werd gesproken in de gespreksgroepjes na de dvd-
inleiding. In een van de gespreksgroepjes werd een woord-web gemaakt met associaties rond de Vader, 
Zoon en Heilige Geest. In gesprek met de bisschop vormde het web een mooie basis om nog maar eens te 
bevestigen dat de Drie-eenheid eigenlijk niet los van elkaar staat. Maar ook hoe de Heilige Geest ons als 
een soort ‘mental coach’ kan helpen om het Woord van God in de Bijbel te begrijpen en de Zoon te 
herkennen in de sacramenten. Kortom het bezoek van de bisschop was erg inspirerend en onder zijn 
zegen en gebed  werd de avond afgesloten. 
 
Inmiddels heeft de voorlopig laatste avond van het JongerenCaFE op 25 februari plaatsgevonden. Zowel 
het organiserend team als de deelnemers blikken terug op zeer geslaagde avonden (zie een impressie van 
een deelnemer van CaFE onderaan de pagina). Met name de laagdrempeligheid (de avonden zijn los van 
elkaar te volgen), het op zeer open wijze communiceren over het geloof en het zich met elkaar verdiepen 
in het geloof werden, naast de gezellige sfeer met de andere jongeren, als echte aanwinsten genoemd. De 
avonden bleken zelfs zo geslaagd dat ruim vóór de laatste avond al meerdere verzoeken kwamen voor een 
vervolg. 
Na Pasen bieden we daarom CaFE-2 op de dinsdagavonden vanaf 29 april t/m 17 juni  aan. Lees verder in 
dit nummer van de Lambertusberichten voor meer informatie over JongerenCaFE-2! 
 
"Het JongerenCaFE heb ik als heel fijn, gezellig en geloofsverdiepend ervaren. Het ontmoeten van andere 
katholieke jongeren en het bespreken van verschillende onderwerpen met betrekking tot het geloof, in een 
informele setting, heeft ervoor gezorgd dat ik weer dichter bij God sta. Door de drukte van alledag is het 
soms moeilijk om je band met God als prioriteit te (blijven) zien, ik raad het JongerenCaFE dan ook aan 
andere jongeren aan om je eigen geloof een boost te geven!" Nathalie 
 
“Het JongerenCaFE is een ontspannende, vrijblijvende manier van gedachten wisselen en praten met 
leeftijdsgenoten. Ik heb dit als leuk, interessant en leerzaam ervaren!” Bas 
 
Bernadette Benner (coördinator JongerenCaFE) 
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Terugblik Stille Omgang 2014 
Vanuit onze Lambertuskerk hebben zich dit jaar 18 
parochianen, weer meer dan vorig jaar, aangemeld om de 
Stille Omgang in Amsterdam te lopen en bidden. 
Een bijzonder evenement dat sinds 1881 jaarlijks in 
Amsterdam wordt georganiseerd. Zoals elk jaar was 
iedereen, degenen die voor het eerst zijn meegegaan 
maar ook diegenen die al vaker mee zijn geweest, diep 
onder de indruk van het bidden van de Rozenkrans in de bus, de Heilige Mis bij aankomst in Amsterdam 
en van de tocht zelf. 
Het thema van dit jaar “In de stilte hoor je meer. God spreekt in onze tijd”, sloot naadloos aan op de 
manier waarop we met duizenden mensen vanuit heel Nederland door het uitgaansgebied van 
Amsterdam lopen, namelijk in volledige stilte.  
 

Oproep aan u! 
Omdat er zoveel parochianen meegaan is er een stopplaats van de bus die ons naar Amsterdam brengt, bij 
onze kerk. Nu is er een probleem voor het volgend jaar! 
Omdat een aantal mensen uit het bestuur van de Stille Omgang voor Rotterdam en omstreken ermee 
stoppen, zijn er nieuwe bestuursleden nodig. Als er zich geen nieuwe bestuursleden aandienen stopt de 
organisatie, die al een eeuw bestaat, vanuit Rotterdam. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren! Daarom 
deze dringende oproep. 
Als u geïnteresseerd bent, het kost bovendien niet veel van uw tijd, geef dit dan door aan het secretariaat 
secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl.  
Hopelijk tot volgend jaar met nog meer deelnemers. 
 

Fransje Brussaard, contactpersoon Lambertuskerk voor de Stille Omgang 
 

Nieuws uit de federatie RRM 
 

De bisschop nodigt u uit op 23 mei!  
De bisschop van Rotterdam, Mgr. H. van den Hende, heeft begin maart 
de fusiedecreten ondertekend. In een decreet wordt van alles geregeld 
wat geregeld moet worden: zoals de naam van de nieuwe parochie, wie 
de bestuurders zijn, hoe het pastoraal team is samengesteld. Een 
decreet is een formeel stuk waarmee de besturen ‘aan de slag’ kunnen. Maar het is meer dan dat! Het 
geeft ook aan dat we met elkaar een weg mogen gaan, geen gemakkelijke, maar wel een begaanbare weg! 
De bisschop wil ons bemoedigen, ons zegenen, in gebed stil staan bij dit punt in de kerkelijke geschiedenis 
van de Rechter Maasoever, waarop we nu zijn aangekomen. Om van daaruit, vol van geloof en 
vertrouwen, onze weg te vervolgen. 
De bisschop nodigt allen die bij het fusieproces betrokken zijn geweest, maar ook heel nadrukkelijk u uit 
voor een viering op vrijdagavond 23 mei om 19.30 uur in de kathedraal aan de Mathenesserlaan. Met ‘u’ 
wordt bedoeld: de parochiaan die zich inzet als vrijwilliger of zich op een andere wijze verbonden voelt 
met onze geloofsgemeenschappen. Aansluitend ontmoeten we elkaar in een van de zalen voor een hapje 
en een drankje. De moderator, pastoor Chr. Bergs, zal samen met enkele parochianen de viering 
voorbereiden. 
  

Sabbat 
Pastoraalwerker Gerda Martens zal in de maanden mei, juni en juli haar sabbatverlof en aansluitend haar 
vakantie opnemen. Waar mogelijk zullen collega’s en/of vrijwilligers haar werk overnemen. Mevrouw 
Martens verzorgt in de federatie RRM de voorbereidende catecheses voor de sacramenten. Hieronder 

mailto:secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl
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haar uitleg over sabbat houden in het algemeen en hoe zij daar specifiek de komende maanden invulling 
aan gaat geven. 

De sabbat is van oorsprong direct verbonden met de Joodse traditie; de zevende en laatste dag 
van de week – van vrijdagavond tot zaterdagavond. Het was de rustdag, een ‘vrije’ dag, zonder 
druk van werkzaamheden of verplichtingen, waarin de mens zich richtte op zijn toewijding naar 
God.  Het is voor velen geworden tot een dag, de zondag,  waarop mensen zich vrij voelen, om zelf 
invulling te geven aan hun eigen ontspanning en behoeften. Jongeren en volwassenen zoeken, na 
een drukke week, naar rust en ontspanning, naar verdieping van hun leven en geloven. Velen gaan 
letterlijk op pad; naar de kerk waar hun geloofsgemeenschap samenkomt om te vieren.  
Na ruim zeven jaar werkzaam te zijn in het pastoraat, is voor mij een sabbatperiode aangebroken. 
Een periode van drie maanden; mei, juni en juli waarin ik op pad ga. Letterlijk op pad, om mij te 
bezinnen op wie ik ben als mens, mij te verdiepen in het geloof en pelgrimerend woorden uit de 
Bijbel in mij door te laten dringen. Ik laat me inspireren door de spiritualiteit van de Moderne 
Devotie, waarvan Geert Grote de grondlegger is. Het is een beweging die een inspiratiebron vormt, 
omdat zij mensen terug kan brengen bij de kern van het geloof: de liefde van God voor de mens, 
en voor de medemensen. De beweging ging in tegen de heersende opvattingen in de 
maatschappij, die ook in deze tijd niets aan actualiteit verloren lijkt te hebben.  
Het absolute hoogtepunt vormt het boek van Thomas a Kempis ‘De navolging van Christus’ [delen 
hieruit kunt u op onze website onder ‘bezinning’ vinden, red.]. Het richt zich op de innerlijke 
vernieuwing van een mens, om zijn weg in het leven te vinden en Christus na te volgen.  
Tijdens een verblijf op de camping, in de IJsselstreek, aan de rand van de Veluwe, wil ik in alle rust 
en stilte in de voetsporen van Thomas a Kempis treden. Zijn ‘weg’ volgen, pelgrimerend: 
wandelend en fietsend in de IJsselstreek, langs de Hanzesteden van Deventer tot in Kampen. De 
streek waar Thomas zijn levenswerk heeft voltooid en van waaruit het zich over de hele wereld 
heeft verspreid en nu weer actueel mag worden.  

Als team wensen we haar een inspirerende tijd toe! 
 

Pastoraalwerker Rob Lijesen, teamcoördinator 
 

Vervolg op basiscursus katholiek geloven: Geloof onder woorden 
- voor iedere gelovige, die zijn geloofsweg wil verankeren in de Bijbel-  
 

Bent u (ook) op zoek naar de Bijbelse wortels van het katholiek geloof: op uw weg om uw 
geloof in God te leren verstaan, te verdiepen en in de praktijk te brengen? Het boek ‘Geloof 
onder woorden’ geeft goede en begrijpelijke informatie vanuit de teksten van de Bijbel. 
Geloof waarin God zich laat kennen. Zicht krijgen op een nabije God, die vol liefde is en de 
mens mee wil nemen en op wil nemen in zijn Goddelijk leven. De inleider van deze 
bijeenkomsten is Gerda Martens, pastoraal werker in ons pastorale team in de federatie 
RRM met in haar portefeuille catechetische vorming.  
 

De teksten bestudeert u thuis aan de hand van richtvragen. De deelnemers wordt gevraagd om ‘Geloof 
onder woorden’, Katholiek basisboek voor volwassenen aan te schaffen bij Adventiat geloofseducatie bv. 
Baarn (ISBN 978 94 91042 18 8). Elke bijeenkomst begint met een bezinnende Bijbeltekst en stilte. De 
teksten uit het boek ‘Geloof onder woorden’ en de geciteerde Bijbelteksten worden uitgelegd door de 
inleider. Daarop worden gezamenlijk de individuele kennis en studievragen doorgenomen. In het tweede 
gedeelte van de bijeenkomst worden de groepsvragen inhoudelijk besproken. Na een bezinnende 
Bijbeltekst en stilte wordt de avond afgesloten. Elke deelnemer neemt de Bijbel mee naar de 
bijeenkomsten.  
In september start de eerste serie bijeenkomsten op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in de pastoriezaal 
van de Lambertuskerk:  September:  dinsdag 2 en 23 september  

Oktober:  dinsdag 7 en 14 oktober 
In onderling overleg worden de vervolgdata (voor de volgende twee series van vier bijeenkomsten) 
gepland. Aanmeldingen vanaf heden op de website en vanaf juni via de catechese/verdiepingsfolder.  
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U bent van harte welkom! 

Het Kruis 
“Wij roemen in het kruis van onze Heer Jezus. In Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis, door wie wij 
verlost en bevrijd zijn.” 
 

Deze tekst naar Gal. 6, 14 is de intredezang van Witte Donderdag en daarmee de openingszang van het 
hele Paastriduüm. In het centrum van ons geloof staat immer het kruis. Door de Persoon van de 
Gekruisigde is het kruis het teken geworden van de liefde die zich geeft tot het uiterste en tegelijk het 
teken van de overwinning. Want door het offer van het kruis zijn wij verlost en bevrijd en is het Pasen 
geworden. 
 

Al heel vroeg begonnen de christenen hun persoonlijk gebed en de liturgische viering met een kruisteken. 
Het is uiting van geloof in de heilskracht van het kruis. Die komt nog sterker tot uitdrukking in het feit dat 
de priester een kruisteken maakt over de gelovigen, als hij ze wil zegenen, maar ook over de voorwerpen 
en de plaatsen waarover Gods zegen wordt afgeroepen. Christelijke ouders zegenen hun kinderen door 
een kruisje op hun voorhoofd te tekenen. Tijdens de liturgie bekruisen wij ons voorhoofd, onze mond en 
onze borst vlak voor het aanhoren van het evangelie, waarmee we vragen dat we de heilige woorden 
mogen begrijpen, mogen belijden en in ons hart bewaren. 
 

Omdat het altaar de plaats is waar het kruisoffer van Christus sacramenteel wordt gevierd, moet er een 
kruisbeeld op of bij het altaar zijn dat voor de gelovigen duidelijk zichtbaar is. Bij een processie in of buiten 
de kerk (zoals de intredeprocessie of sacramentsprocessie) wordt het kruis, begeleid door kaarsen of 
flambouwen, voorop in de stoet gedragen. 
 

Op Goede Vrijdag wordt vanouds geen eucharistie gevierd. In de plechtige liturgie vindt na de liturgie van 
het woord en de voorbede de kruisverering plaats. Dan staat het kruisbeeld met de Gekruisigde centraal. 
De plechtigheid kan op twee manieren verlopen. Ofwel wordt het kruis van achter uit de kerk plechtig 
naar voren gedragen waarbij drie keer gezongen wordt:  

“Aanschouwt dit kostbaar kruis waaraan de Redder heeft gehangen.”  
Iedereen knielt en zingt: “Komt laten wij aanbidden.” Ofwel het kruis dat met een doek bedekt is, wordt 
door de priester bij het altaar in drie fasen van het doek ontdaan, waarbij dezelfde teksten gezongen 
worden. Daarna vereren de gelovigen het kruis bij de ingang van het priesterkoor. Een oude gewoonte in 
de kerk, die nog steeds kan zonder verplichting, is het bedekken van de kruisen (en eventueel de beelden) 
met doeken, vanaf de vijfde zondag van de Veertigdagentijd tot Goede Vrijdag. 
 

De kleur van de doeken op de kruisen volgt dan de liturgische kleur van de dag: paars in de 
Veertigdagentijd, rood op Palmzondag, wit op Witte Donderdag 
en rood op Goede Vrijdag. Het is een overblijfsel van de nog 
oudere gewoonte in de Passietijd (en soms heel de 
Veertigdagentijd) uit boete het altaar met een gordijn te 
verhullen (boetegordijn). Deze laatste gewoonte is al lang 
verdwenen. Het bedekken van de kruisbeelden kan tijdens de 
laatste twee weken voor Pasen in de kerk een sfeer doen 
ontstaan, waardoor ook het kruis op Goede Vrijdag des te 
duidelijker naar voren komt.  
 

Tenslotte moeten we wijzen op de goede gewoonte om het 
kruisbeeld in de christelijke gezinnen een ereplaats te geven, 
waardoor men uitdrukt dat men in het gezin gelooft in de 
verlossing door het kruis en dat men het voorbeeld van liefde 
van Jezus wil volgen “dat wij zover zouden gaan in zijn 
voetstappen te treden.” (1 Petr. 2, 21) 
 

Diocesane dienst Liturgie bisdom Den Bosch 
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Het lijdensverhaal 
Er zijn maar weinig verhalen die in alle vier de evangelies voorkomen. Zo vinden we het verhaal van Jezus’ 
geboorte alleen bij Lucas en Matteüs. Het lijdensverhaal echter vinden we bij alle vier. Dat geeft al aan dat 
het lijdensverhaal in het evangelie een centrale plaats inneemt. Want met het lijden, sterven en verrijzen 
van Jezus breekt het ogenblik aan (Johannes noemt dat het uur) waarop Hij de wereld redt van zonde en 
dood door zijn gehoorzaamheid tot op het kruis. 
 

Vanouds luistert de Kerk naar heel het lijdensverhaal in de Goede Week. Ze luistert naar het lijdensverhaal 
volgens Johannes tijdens de liturgie van Goede Vrijdag. In de vroegere liturgie (vóór het Concilie) werd er 
altijd naar de Matteüspassie geluisterd op Palmzondag. In die tijd werd het lijdensverhaal volgens Marcus 
gelezen in de mis van dinsdag in de Goede Week en de Lucaspassie in de mis van woensdag in de Goede 
Week. In de vernieuwde liturgie wordt nog steeds de Johannespassie op Goede Vrijdag gelezen, maar de 
andere drie afwisselend op Palmzondag. In het jaar a Matteüs, in het jaar b Marcus en in het jaar c Lucas.  
 

In plechtig gezongen vieringen werden van oudsher het evangelie en het passieverhaal gezongen. Omdat 
het evangelieverhaal van het lijden zo lang is, kwam men er in de Middeleeuwen toe een rolverdeling aan 
te brengen. Het verhaal werd dan gelezen of gezongen door drie diakens. Eén zong de rol van de verteller 
van het verhaal (chronista). Voor zijn tekst stond een C. Een tweede diaken zong de rol van Christus. Voor 
zijn tekst staat een +. En tenslotte zingt een derde diaken de overige figuren en de uitspraken van het volk 
(synagoga). Voor zijn tekst staat een S. Wat het volk riep, kon ook door het koor of door alle aanwezigen 
gezongen worden. Dezelfde regels gelden ook nu nog. Het is mogelijk het passieverhaal in het Latijn of in 
het Nederlands in de liturgie van de Goede Week te zingen. Zeker op Goede Vrijdag geeft een gezongen 
lijdensverhaal een heel apart accent aan de liturgie.  
 

Het is niet meer voorgeschreven dat drie diakens het lijdensverhaal moeten lezen of zingen. Als de passie 
gelezen wordt, is het normaal dat de diaken of de priester de Christusrol vertolkt. Dat is ook zo als het 
lijdensverhaal gezongen wordt. Maar kunnen priester en/of diaken niet zingen, dan is het toegestaan dat 
drie cantores (bijv. leden van het koor) deze taak op zich nemen. Het is dan passend dat zij naast elkaar in 
de altaarruimte staan. Zijn het drie diakens, dan vragen zij, zoals bij iedere evangelielezing, de zegen aan 
de priester. Zijn het leken, dan gaan zij rechtstreeks naar de plaats waar gelezen of gezongen wordt. Aan 
het passieverhaal gaat geen begroeting “De Heer zij met U” vooraf. Het begint met “Het lijden van onze 
Heer Jezus Christus…” Het is in de vernieuwde liturgie ook mogelijk om voor een kortere versie van het 
lijdensverhaal te kiezen. 
 

In vieringen met kinderen op Palmzondag wordt in de praktijk weleens het lijdensverhaal weggelaten en 
blijft als evangelieverhaal alleen het verhaal van de intocht over. Dit is niet goed, omdat het maar de helft 
is van wat we die dag vieren: Jezus is inderdaad onze Koning, maar Hij is Koning op en doorheen het kruis. 
Het lijdensverhaal (eventueel in verkorte vorm) is voor kinderen indrukwekkend en onontbeerlijk wanneer 
je een begin wilt maken met de viering van de Goede Week. 
 

Dienst Liturgie - liturgie@bisdomdenbosch.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:liturgie@bisdomdenbosch.nl
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Pasen: het belangrijkste christelijke feest 
 
Pasen is het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar. Gevierd wordt dat God Zijn Zoon Jezus opgewekt heeft 
uit de dood. De dood is niet meer het einde van alle leven, maar een overgang naar een ander en 
gelukkiger bestaan zonder einde. Door de verrijzenis van Jezus krijgt het leven van ieder mens een nieuwe 
betekenis. 
 
Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Daardoor valt Pasen soms 
heel vroeg (22 maart op zijn vroegst) en soms heel laat (uiterlijk 25 april). Dit jaar valt Pasen vrij laat, 
namelijk op 20 april. 
 
Naast de religieuze betekenis van Pasen, bestaan rond het feest ook tal van volksgebruiken die op een of 
andere manier allemaal met nieuw leven of een nieuw begin te maken hebben (jong groen aan de 
struiken, eieren, kuikentjes, voorjaarsschoonmaak, paashaas, etc.). 
 
In feite wordt in elke eucharistieviering het gebeuren van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen 
herdacht en gevierd. Daarom geldt de zondag als wekelijks paasfeest. De zondag herinnert aan de 
opstanding van Jezus op ’de eerste dag van de week’, de dag na de sabbat, de zondag volgens de 
Romeinse kalender. Het was voor de eerste christenen de wekelijks hernieuwde ontmoeting met de 
verrezen Heer.  
 
Naast de zondag als wekelijkse viering van 
Christus' paasmysterie, ontstond vrij vlug 
de jaarlijkse viering. Zo kreeg het Joodse 
paasfeest een nieuwe betekenis: Christus 
als het geslachte paaslam. Rondom dit 
jaarlijks Paasfeest ontwikkelde zich de 
zogeheten Paaskring, die op Aswoensdag 
begint en met Pinksteren eindigt. 
 
Oorspronkelijk vierde de Kerk het paasfeest 
op één dag. Sinds de 4de eeuw is, vanwege 
de rijke inhoud ervan, het feest opgesplitst. 
Zo ontstond het Paastriduüm van de 
gekruisigde, begraven en verrezen Heer. Dit 
zet in met de eucharistieviering op Witte 
Donderdag, gaat verder in de liturgie van 
Goede Vrijdag, bereikt zijn hoogtepunt in 
de Paaswake en eindigt op Paaszondag.  
 
Aansluitend volgen de acht dagen van 
Pasen (het octaaf) en daarna de zondagen 
van Pasen, de viering van de Hemelvaart 
van Christus op de veertigste dag na 
Paaszondag en de zending van de Heilige 
Geest als vrucht van het Paasmysterie met 
Pinksteren, 'pentecoste' in het Grieks, de 
vijftigste dag na Pasen. 
 

Bisdom Roermond 
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Pinksternoveen in de Lambertuskerk 
De Pinksternoveen is het negendaagse gebed om de bijstand van de heilige 
Geest. Het wordt gebeden tussen Hemelvaart en Pinksteren. De kerk volgt 
daarmee de apostelen, die baden om de komst van de heilige Geest. 
 

Gebed tot de heilige Geest: 
Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur 
van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden; En Gij zult het 
aanzien van de aarde vernieuwen.  
God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest 
onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en 
ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. 
 

Noveen tot de heilige Geest 
In de noveen tot de heilige Geest kan iedere dag een andere gave ofwel vrucht van de heilige Geest worden 
aangeroepen: Heilige Geest, Gij Bron van het leven: vanaf het begin hebt Gij bijzondere genadegaven 
uitgedeeld aan gelovigen. Kom in onze harten en verleen ieder van ons de vruchten, welke allen diegene bezit 
die in U leeft. Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zonder ophouden werkt! 
 

Eerste dag:  De vrucht van de liefde 
Tweede dag:  De vrucht van de vreugde 
Derde dag:  De vrucht van de vrede 
Vierde dag:  De vrucht van het geduld 
Vijfde dag:  De vrucht van de vriendelijkheid 
Zesde dag:  De vrucht van de goedheid 
Zevende dag:  De vrucht van de trouw 
Achtste dag:  De vrucht van de zachtmoedigheid 
Negende dag:  De vrucht van de zelfbeheersing 

 

Ook in onze kerk kunt u de Pinksternoveen meebidden. Wij verzamelen ons tussen Hemelvaart en 
Pinksteren na afloop van de ochtendmis in de doopkapel, zie agenda. U bent van harte uitgenodigd! 
 

Meimaand = Mariamaand 
In mei geven we in de Lambertuskerk weer invulling aan de Mariamaand:  

 Na elke viering om 10:00 uur gezamenlijk tientje van de rozenkrans bidden 

 Mariatafel met rozenkransen, etuitjes, medailles, gebedenboekjes, kleurplaten, 
etc. tegen kleine vergoeding  

 Elke kinderwoorddienst staat in het teken van de geheimen van de rozenkrans 

 Kinderen rijgen rozenkransjes van zijden roosjes en stoere kralen 

 Kinderintentieboek waarin kinderen hun intenties kunnen schrijven en bidden voor 
zieke kinderen 

 Moederdag voor Maria op zondag 11 mei: kaarsen, bloemen en gebed 

 Tijdens de gezinsmis op 25 mei feestelijke afsluiting met bloemenhulde aan Maria 
 

Kroniek 

Gedoopt: 

30-03 Kacper Alexander, zoon van dhr. en mw. Kupczak 

 
Overleden: 

20-03 Peter Anthony Higgins, in de leeftijd van 74 jaar. 
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22-03 Mariella Catena Paolo Brul-Lombardo, in de leeftijd van 51 jaar. 
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Jeugd en jongeren 
Volleybaltoernooi voor RK Tiener- en Jongerengroepen 
Jullie zijn van harte uitgenodigd op 18 mei 2014 voor het traditionele volleybaltoernooi voor Tiener- en 
Jongerengroepen in sporthal "De Fluit" in Leidschendam.  
De dag beginnen we om 10.00 uur met een H. Mis in de parochie van de Heilige Lodewijk aan de 
Steenschuur 19 te Leiden. De eerste wedstrijden beginnen om 12 uur. De teams moeten uit minimaal 6 
spelers bestaan waarvan minstens 2 dames. Er zijn twee poules, een voor tieners van 12 t/m 15 jaar en 
een poule voor jongeren van 16 t/m 30 jaar.  
 

Opgave 
Jouw team kun je aanmelden door een e-mail naar volleybal@rkjleiden.nl te sturen met vermelding van 
een teamnaam en het telefoonnummer van de contactpersoon, en eventueel een alternatief e-mailadres 
waarop we jullie (tiener- of jongerengroep) 
kunnen bereiken. 
Belangrijk: opgave z.s.m., uiterlijk 4 mei 2014. 
 

Scheidsrechters 
Wij willen tevens vragen of er scheidsrechters 
zijn binnen jullie tiener- of jongerengroep die 
de wedstrijden deze dag willen fluiten. Het 
aanmelden van scheidsrechters kan ook via het 
bovenstaande e-mailadres.  
 

Kosten 
De kosten zijn € 40,- per team. We willen jullie 
vragen per team te betalen bij aanvang van het 
toernooi. Let op: Bij annulering na 14 april dien 
je toch de € 40,- te betalen.  
 

Meer info 
Voor meer informatie kan je ons altijd mailen op volleybal@rkjleiden.nl. Enkele dagen voor het toernooi 
kun je het speelschema en de routebeschrijving op onze site vinden: http://www.rkjleiden.nl/volleybal/  
We hebben er veel zin in en we beloven jullie een sportieve en gezellige dag, dus tot dan!  
 

Zomerkampen in bisdom Rotterdam 
De zomerkampen staan open voor iedereen tussen de 12 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom 
Rotterdam. De deelnemers krijgen een ontspannen en zinvolle week. Er zijn bij de leeftijd passende 
spelvormen, vaak zijn de kampen in een bosrijke omgeving. Jongeren leren elkaar snel kennen in de 
groepen die gevormd worden. Verantwoordelijkheid krijgen ze in verschillende taken zoals corvee. Er is 
aandacht voor het geloven door jongeren: iedere dag is er een dagopening en dagsluiting, er wordt op 
kamp een viering gehouden, die de jongeren helpen voorbereiden. Het thema wordt ontleend aan een 
Bijbelverhaal.  
 

Ontstaan  
De zomerkampen bestaan ruim 25 jaar. Oorspronkelijk zijn ze begonnen als misdienaarkampen voor 
jongens. Deze werden voor het eerst in 1982 gehouden door priesterstudenten vanuit het bisdom 
Rotterdam die in Rolduc studeerden. In 1986 kwam de verantwoordelijkheid te liggen bij de 
priesterstudenten van het bisdom Rotterdam die in Vronesteyn woonden. Dat resulteerde in een 
vernieuwde opzet: opsplitsing in leeftijdsgroepen, verbreding van de leiding en activiteiten gericht naar de 
doelgroep. Zo kwam er ook een kamp voor jongeren van 15 jaar en ouder. Geloof en leven werden vanaf 
die tijd geïntegreerd in het programma, zoals geloof onderdeel is van het dagelijks bestaan. In 1996 werd 

mailto:volleybal@rkjleiden.nl
mailto:volleybal@rkjleiden.nl
http://www.rkjleiden.nl/volleybal/
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de organisatie van de zomerkampen overgebracht naar de pastorale dienstverlening in het bisdom 
Rotterdam, die jaarlijks zorg draagt voor de organisatie.  
Thema 2014 
De zomerkampen hebben ieder jaar een wisselend thema, dat in de dagopening en dagsluiting en in de 
activiteiten naar voren komt. Dit jaar is dat thema ‘Een koning te rijk!’ Op verschillende manieren gaan we 
aan de slag met de verhalen van Koning David. David wordt als kleine jongen door God uitgekozen om 
Koning van Israël te worden. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot. Eerst vindt hij de reus Goliath op 
zijn weg. En ook de troonsopvolging daarna gaat niet zo soepel als bij ons met Koning Willem Alexander. 
Maar daarna is hij wel de koning die voor welvaart zorgt en het Joodse volk samen op laat trekken. Al met 
al zijn het spannende verhalen, ook in onze tijd. Voor ieder kamp wordt het thema zo gepresenteerd dat 
het aansluit bij de leeftijdsgroep.  
  

Leiding  
De leiding bestaat uit een team van deskundigen: oud-deelnemers, theologiestudenten, scouts, 
leerkrachten en pastorale beroepskrachten. Ieder team bestaat uit een teamleider, een pastor en overige 
teamleden. De leiding ontvangt ieder jaar een korte training. 
 

Data en kosten 
Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks drie zomerkampen, elk voor een eigen leeftijdscategorie: 
- kinderkamp: 8-12 jaar: 27 juli t/m 2 aug. in Amerongen € 110,- 
- tienerkamp: 13-14 jaar: 27 juli t/m 2 aug. in Nootdorp € 120,- 
- jongerenkamp: 15-17 jaar: 27 juli t/m 2 aug. in Doesburg € 140,- 
 

Aanmelden 
Meld je aan via het aanmeldingsformulier (Word) of via email met de volgende gegevens: voornaam, 
naam, adres, postcode & plaats, geboortedatum, BSN, keuze kinder-, tiener-, of jongerenkamp, naam 
ziektekostenverzekering, polisnummer. E: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl   
Na inschrijving ontvangen deelnemers een bevestiging met acceptgirokaart. Via de teamleiders van het 
betreffende kamp worden deelnemers en ouders geïnformeerd over de praktische zaken van het kamp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*************************************************************************************** 

Oprichting Jongerengroep RK2j 
Na de succesvolle start van JongerenCaFE-1 en met meer plannen en projecten voor jongeren van 20 t/m 
35 jaar in het verschiet, is het tijd voor een verbindende naam. Hieruit is de naam RK2j geboren, dat staat 
voor “Rooms Katholieke jongeren Rotterdam Kralingen”. Een alerte lezer ziet hier 2x RK staan dat staat 
voor Rooms Katholiek en Rotterdam Kralingen, vandaar RK2 en de ‘j’ staat voor “jongeren”, onze 
doelgroep. Het eerstvolgende project van RK2j zal 
JongerenCaFE-2 zijn, dat op 29 april van start gaat. Wij 
hopen nog vele projecten en activiteiten te organiseren en 
uiteraard is informatie hierover te vinden op de website 

mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
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(http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl) en in de Lambertusberichten. 
 

Bernadette Benner (coördinator RK2j) 
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Gezangen tijdens de Hoogmis  

Tijdens de Hoogmis op Eerste Paasdag zal het Sint Gregoriuskoor de Missa in honorem Sancti Lamberti van 
Aart de Kort uitvoeren. 
Deze prachtige mis werd voor het eerst uitgevoerd tijdens het Lambertusfeest in september 2013 en werd 
in opdracht gecomponeerd van de Stichting ‘Venster op Muziek in de Lambertus’. U kon er al eerder over 
lezen maar om het geheugen op te frissen hieronder een korte beschrijving: 
Het werk is gecomponeerd volgens het cyclisch principe, d.w.z. dat alle delen gebouwd zijn op een zelfde 
muzikaal motief. In deze mis dat een heel kernachtig motief: re-fa-do-re, dat op elke door hem gewenste 
toonhoogte door de componist gehanteerd wordt, bijvoorbeeld d-f-c-d of f-as-es-f. Direct in de eerste 
maat van het Kyrie, in de orgelinleiding, klinkt al dit motief. Men zou kunnen zeggen het motto van de 
gehele mis. Dit motto duikt steeds weer op in diverse ritmische gedaantes, soms ook verpakt in een 
ogenschijnlijk nieuw thema. Na de orgelinleiding ontvouwt zich een polyfoon, fuga-achtig Kyrie eleison. 
Het Christe eleison is meer een dialoog tussen koor en orgel. Het ritmisch zeer levendige Gloria kenmerkt 
zich door een heldere tekstdeclamatie, vrijwel steeds gelijktijdig door het hele koor. Het stuk kent geen 
vaste maatsoort maar het ritme wordt bepaald door de tekst wat een zekere ‘swing’ oplevert! Het Sanctus 
laat een thema horen waarvan het genoemde motto de kern is. Opvallend is het Pleni sunt caeli waarin 
het motto steeds herhaald wordt tegen steeds nieuwe, schitterende harmonieën. Het Benedictus  is een 
verstild deel met hetzelfde Hosanna als in het Sanctus. Het Agnus Dei is een dialoog tussen orgel en koor, 
volop gebruikmakend van het motto. Het derde Agnus Dei is een reminiscentie aan het begin van het 
Kyrie. In het Dona nobis pacem klinkt nogmaals het motto, zacht maar indringend. 
 

Eveneens zal tijdens deze hoogmis opnieuw het Laudate Dominum (Psalm 117) van ondergetekende 
worden uitgevoerd. De psalmtekst, een  kernachtige lofzang, is in dit stuk aangevuld met de zogenaamde 
‘kleine doxologie’, het Gloria Patri. Na een markante inleiding voor orgel, waarin de belangrijkste muzikale 
gegevens worden gepresenteerd, ontwikkelt zich een levendige dialoog tussen koor en orgel. In de vocale 
partijen is er steeds sprake van zeer bondige muzikale motieven in heldere, scherpe contouren. De 
prikkelende harmonie is hiermee in overeenstemming. Het betreft dit jaar toch een beetje een ‘première’ 
omdat ik de orgelpartij ingrijpend heb gewijzigd zodat het stuk in deze vernieuwde vorm voor het eerst zal 
klinken. In de inleiding klinken veel gewijzigde harmonieën waarbij majeur en mineur vermengd zijn, zoals 
we ook bij Gershwin tegenkomen. Het kernachtig begin motief as-f, een dalende kleine terts, speelt door 
het hele werk een grote rol en heeft zo een verbindende werking. 
 

Naast deze twee werken klinken natuurlijk gregoriaanse wisselende gezangen en O filii et filiae. 
Tijdens de hoogmis van 11 mei zal worden uitgevoerd de Missa Brevis van ondergetekende. 
 

Eric Koevoets, dirigent-organist 
 

Venster op Muziek 
Op dinsdagavond 20 mei om 20.00 uur (toegang vrij, collecte) start de serie 
Internationale Muziekzomer Lambertus. Onze eigen organist Eric Koevoets geeft 
samen met sopraan Jenny Haisma een concert, waarin de klokken van het 
Angelusgebed centraal staan. In het drieluik Les Angélus van Louis Vierne zijn drie 
religieuze gedichten te horen die hierop geïnspireerd zijn. In ieder deel zijn motieven verwerkt die doen 
denken aan het luiden van de klokken, waarmee het Angelusgebed aangekondigd wordt. De teksten van 
de liederen zijn van de hand van Jehan le Povre Moyne. Dit geheel wordt omlijst met Franse orgelwerken. 
Op zondagmiddag 25 mei om 15.15 uur (entree € 18,-) zingt Vocaal Ensemble Tiramisu rondom het thema 
Midzomernacht. Hoogtepunten uit de Noord-Europese koormuziek staan centraal. 
Op dinsdag 24 juni om 20.00 uur (toegang vrij, collecte) improviseert Aart de Kort, organist van de RK 
Kathedraal te Rotterdam, rondom Gregoriaanse thema’s. Deze worden gezongen door Vrouwenkoor La 
Confiance uit Dordrecht o.l.v. Eric Koevoets, dat ook regelmatig te horen is tijdens de hoogmis. 
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Vrijdag 11 juli om 20.00 uur (toegang vrij, collecte) het traditionele Wandelconcert: Van hoek naar hoek in 
de Hoflaan. Aanvang in de Lambertuskerk met organist Eric Koevoets, na de pauze vervolg in de 
Hoflaankerk met Wouter van der Wilt. 

Agenda april – juni Agenda Goede Week – Pasen op blz. 3 

 
Za 
Zo 

 
26-04 
27-04 

 
19:00 uur 
10:00 uur 
12:00 uur 

Beloken Pasen  
Vooravondmis met zang 
Viering eerste Heilige Communie, crèche, géén kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Ma 28-04 19:30 uur CaFE 30+ in parochiehuis. 20:00 uur start inleiding En/Nl. Laatste inleiding in 
dit seizoen.  

Di 29-04 19:45 uur JongerenCaFE-2 in het parochiehuis, zie blz. 3 

 
Za 
Zo 

 
03-05 
04-05 
 

 
19:00 uur 
10:00 uur 
12:00 uur 

3e Zondag van Pasen Meimaand - Mariamaand 
Vooravondmis 
Hoogmis met parochiekoor, crèche, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Di 06-05 19:45 uur JongerenCaFE-2 in het parochiehuis 

Wo 07-05 19:30 uur Rozenhoedje bidden 

 
Za 
Zo 

 
10-05 
11-05 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

4e Zondag van Pasen 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst, crèche 
Eucharistieviering 

Di 13-05 19:45 uur JongerenCaFE-2 in het parochiehuis 

Wo 14-05 19:30 uur Rozenhoedje bidden 

Za 17-05 13:30 uur 
16:00 uur 

Karmelgemeenschap van St. Jozef  
Aanbidding van het Heilig Sacrament met om 16:30 uur Vesperviering 

 
Za 
Zo 

 
17-05 
18-05 

 
19:00 uur 
10:00 uur 
12:00 uur 

5e Zondag van Pasen 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, crèche, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Di 20-05 19:45 uur JongerenCaFE-2 in het parochiehuis 

Wo 21-05 19:30 uur Rozenhoedje bidden 

 
Za 
Zo 

 
24-05 
25-05 

 
19:00 uur 
10:00 uur 
12:00 uur 

6e Zondag van Pasen 
Vooravondmis met zang 
Gezinsmis, kinderwoorddienst en crèche; na de mis koffiedrinken 
Eucharistieviering 

Di 27-05 19:45 uur JongerenCaFE-2 in het parochiehuis 

 
Wo 
Do 

 
28-05 
29-05 

 
19:00 uur 
10:00 uur 

Hemelvaartsdag 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, crèche, kinderwoorddienst; géén mis om 12:00 u 

Vr 30-05  Start Pinksternoveen 
Na elke ochtendmis tot Pinksteren om 9.30 uur bij de doopkapel 

 
Za 
Zo 

 
31-05 
01-06 

 
19:00 uur 
10:00 uur 
12:00 uur 

7e Zondag van Pasen 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, crèche, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Di 03-06 19:45 uur JongerenCaFE-2 in het parochiehuis 

 
Za 
Zo 

 
07-06 
08-06 

 
19:00 uur 
10:00 uur 
12:00 uur 

Hoogfeest van Pinksteren 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, crèche, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 
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Ma 

 
09-06 

 
10:00 uur 

Tweede Pinksterdag 
Hoogmis met parochiekoor; géén crèche en géén kinderwoorddienst;  
géén mis om 12:00 uur 

Di 10-06 19:45 uur JongerenCaFE-2 in het parochiehuis 

 
 
 

Toen de priester twijfelde 
 In de kleine dorpskerk klinkt tijdens de consecratie zacht een 

altaarbel. De priester tilt de kelk hoog op. De mensen kijken er 

naar. Ze weten dat nu Jezus als Brood en Wijn op het altaar is.  

“Is dat wel zo?” twijfelt de priester, terwijl hij de kelk weer 

neerzet. “is de wijn nu ècht het Bloed van Christus?” 

Dan kijkt hij naar de kelk met wijn. Ineens vult die zichzelf 

zomaar boordevol tot aan de rand. Hij stroomt zelfs over… 

Druppels vallen op de altaardoek. En de kleur van de wijn wordt 

rood, bloedrood. Ademloos zien de parochianen toe. 

“Het is… het ís het heilig Bloed!” fluistert de priester vol 

eerbied. Zijn twijfel is weg. Hij dankt God op zijn knieën voor 

dit wonder. In de kelk ziet de wijn na het gebed van de priester 

er weer normaal uit. Maar in het witte altaardoek zitten 

bloedrode vlekken zo groot als een muskaatnoot. Het nieuws van 

het Bloedwonder in Boxmeer rept zich naar de verste Brabantse 

en Limburgse dorpjes. In 1656 schenkt de rijke Graaf van 

Bergen op Zoom, Albertus van den Bergh, de kerk een prachtige 

zilveren kast. Daarin wordt die altaardoek nog altijd bewaard.      

Uit: Roepende stenen door Dick Coensen 
 

Tien Weesgegroetjes 
“Oma”, zegt Annelies, “wie zorgt er voor de poes 

als u dood bent?” “Daar mag jij voor zorgen,” 

antwoordt oma. “En wie zorgt er voor de planten 

en de kanarie?” “Daar zullen jouw moeder en je 

broer wel voor zorgen”. “Oma,” klinkt het dan, “wie 

zorgt er eigenlijk voor u als u dood bent?” Nu 

lacht oma stilletjes. “Maar Annelies, dat weet je 

toch wel. Als ik dood ben dan kom ik bij de Lieve 

Heer in de hemel. Daar is opa ook. Als ik dood ben 

zorgt God voor mij. Kom, steek het kaarsje bij 

Maria eens aan. Dan bidden we samen tien 

Weesgegroetjes en vragen we of Maria ons wil 

helpen”. “Helpen?” zegt Annelies, “waarmee dan?” 

“Dat wij eens allemaal bij elkaar mogen zijn bij 

God in de hemel,” antwoordt oma zachtjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Uit: Altijd zomer door Dick Coensen 
 

Rozenkransbidden voor andere kinderen 
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Als jullie ook in mei naar de kinderwoorddienst komen, leren jullie hoe je met de rozenkrans 

kunt bidden. Kinderen kunnen bidden voor andere (zieke) kinderen. Ook gaan jullie zelf een 

rozenkrans rijgen met roosjes of stoere kralen. Maandelijks ontvang je in de brievenbus 

“Kids-info”, informatie voor kinderen in de Lambertuskerk waarin alle activiteiten voor jullie 

op een rijtje staan. Tot ziens in de kerk! 
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Kerk en pastorie 

Kerk Oostzeedijk 3 
Pastorie Hoflaan 121   3062 JE Rotterdam 
Telefoon 010 – 412 36 90 
Internet www.lambertuskerk-rotterdam.nl 
E-mailadres secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl 
Secretariaat Dinsdag- woensdag- en vrijdagochtend: 9.30 – 12.30 uur 
Kerkbijdrage ING IBAN:                NL08 INGB  0000 2897 12  – BIC: INGBNL2A 

ABN AMRO IBAN:  NL90 ABNA 0500 0304 48  – BIC: ABNANL2A 
Ten name van kerkbestuur Lambertusparochie Rotterdam 

 

Pastoor 
Dr. R.G.M. Gouw 
Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam 010 – 412 36 90 
Privé Schultz v. Hagenstraat 56 3062 XJ Rotterdam 010 – 212 02 29 
Spreekuren dinsdag- en vrijdagochtend 9.30 – 12.00 uur  op de pastorie 
Indien er wijzigingen in het vieringenrooster zijn, zie informatiekastje bij de ingang en op de  
website, komen op deze dagen het spreekuur te vervallen.  
 

Eucharistievieringen en Kerkdiensten 
Weekend zaterdag  

zondag 
 

19:00 uur 
10:00 uur 
  
12:00 uur 

Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, crèche en 
kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Weekdagen maandag 
t/m 
zaterdag 
donderdag 

  9:00 uur 
 
 
21:00 uur 

Eucharistieviering 
 
 
Oecumenisch avondgebed 

Aanbidding &  3e zaterdag 16:00 uur Aanbidding H. Sacrament 
Vespers in de maand 16:30 uur Vesperviering 
 
Biechtgelegenheid Op afspraak en op zaterdag voor de avondmis 
Kerk Open Kerk is iedere zaterdagochtend vanaf ochtendmis open tot 13:00 uur 
 

Kinderactiviteiten 
Crèche   9:50 uur Iedere zondag in het parochiehuis (tegenover kerkingang) 
Kinderwoorddienst 10:00 uur Iedere zondag voor kinderen die rustig naar een verhaal kunnen 

luisteren (vanaf 3 jaar). 
Kindercatechese 10:00 uur Tijdens gezinsmissen, Advent, Veertigdagentijd en feesten. Voor 

jeugd na hun eerste Heilige Communie. 
Gezinsviering 10:00 uur Laatste zondag van de maand met alle kinderactiviteiten.  

Nadien koffiedrinken in het parochiehuis. 
 

 
Lambertusberichten verschijnen zes keer per jaar.  
Voor meer inlichtingen over het inleveren van kopij voor het zomernummer, neemt u contact op met 
het secretariaat van de Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven. 



 

 

 
 
 
 
Pasen 
 

De vogels hebben het begrepen: 
De merel heft zijn lofzang aan, 
lang voordat de eerste zonnestralen 
de horizon verlichten: 
ode aan de Schepper. 
 
Een koor van vogels volgt hem na  
in groots concert. 
Zij jubelen hun vreugde uit: 
Zeg, weet je ’t al? 
Gods Licht breekt baan 
de nieuwe dag breekt aan. 
 
De duisternis moet wijken,  
de ster verliest zijn glans,  
de lucht wordt lichter. 
Dan is daar het moment,  
betoverend moment:  
de eerste zonnestralen 
overmeesteren de horizon. 
 
De dag begint in volle glorie. 
Het vogellied verstomt 
in ademloze,  
woordeloze,  
sprakeloze bewondering. 
Ode aan de Schepper! 
 
Het is Pasen! 

 

 

 
Anna Kalkman 


