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Net als in de sport 
 
De laatste dagen van juni zijn me in liturgisch opzicht sympathiek. Op 29 juni vieren we het feest van 
de grote apostelen Petrus en Paulus die in Rome de marteldood stierven. Het blijft niet bij die viering. 
Daags erna staat de viering van de eerste martelaren van de Kerk van Rome op de liturgische 
kalender. Deze viering is een vrije gedachtenis. Wat mij betreft, zou het als een verplichte gedachtenis 
mogen gelden. De viering op 30 juni vormt een terechte aanvulling op het feest van de dag ervoor.  
 
Onze Kerk bestaat dankzij belangrijke mensen die grote prestaties hebben verricht, maar de Kerk is 
niet alleen een zaak van bekende namen, kopstukken, maar evenzeer van vele naamloze getuigen. 
Het is als in de sport. Voor sport is het van belang dat er bekende sporters zijn die in hun tak van sport 
grootse prestaties verrichten. Hun successen en verrichtingen inspireren, waardoor velen ertoe 
komen een bepaalde sport te beoefenen. Anderzijds zijn er veel onbekende sportbeoefenaars nodig 
om een basis te vormen waaruit grote namen voorkomen. 
 
Nu zowel Paulus als de sport ter sprake zijn gekomen, ligt het voor de hand stil te staan bij de passage 
in de eerste Korinthiërsbrief, waar Paulus het voorbeeld van de hardlopers in het stadion gebruikt 
(1Kor 9,24-27) om zijn lezers iets duidelijk te maken. Evenals voor hardlopers in het stadion is er voor 
christenen de overwinning. Door kruisdood en verrijzenis heeft Christus de dood overwonnen en 
kunnen wij delen in zijn overwinning. Paulus noemt dit de “onvergankelijke krans”. Wij zijn niet 
overgelaten aan vergankelijkheid, maar kunnen deel hebben aan onvergankelijkheid. Paulus wijst 
erop dat atleten niet hardlopen om alleen maar aan de wedstrijd mee te doen, maar dat ze de 
wedstrijd ook willen winnen. Tijdens de wedstrijd spannen ze zich tot het uiterste toe in om de 
overwinning te behalen. Paulus spoort zijn lezers aan die winnaarsmentaliteit ook de hunne te laten 
zijn: “Loop zo dat ge wint!”. Met andere woorden: christenen worden opgeroepen niet achteloos hun 
leven te leiden, maar juist bewust te leven en inspanningen te leveren. Paulus brengt nog een tweede 
aspect naar voren.  
Hardlopers zetten zich niet alleen in tijdens de wedstrijd in het stadion maar ook daarbuiten. Wie aan 
wedstrijden wil deelnemen, moet een goede conditie hebben. Daar is training voor nodig en een 
gezonde leefstijl: “En de atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen”. Een gezonde 
levenswijze en een goede training zorgen voor die goede conditie, die onontbeerlijk is voor een 
succesvol verloop van de wedstrijd. Sporters leveren die inspanning, omdat hun conditie hun zoveel 
waard is. Deze zaken gelden niet alleen voor sporters, maar ook voor gelovigen. Werkelijk volgeling 
zijn van Jezus Christus gaat niet vanzelf en zonder moeite. Gelovig zijn is geen automatisme, maar een 
conditie die een mens op peil moet houden. Net als bij sporters vraagt een goede godsdienstige 
conditie om een consequente inzet. Terwijl Paulus zijn lezers hiertoe aanspoort, zegt hij een en ander 
ook zelf in praktijk te brengen. Hij is zich bewust van het gevaar zelf niet te doen wat hij anderen 
voorhoudt. Wel weten hoe het moet, maar het niet doen. 
 
In het voorjaar is veel aandacht besteed aan twee opvolgers van Petrus, paus Johannes XXIII en paus 
Johannes Paulus II vanwege hun heiligverklaring. Zij hebben veel betekend voor de Kerk en zijn door 
hun voorbeeld voor velen een inspiratie. Evenals in het begin van de Kerk zijn grote namen alleen niet 
voldoende. De inzet en de bijdrage zijn nodig van mensen, te veel om op te noemen. Die zijn er ook in 
onze eigen omgeving. Dankzij hun inzet is Kerk ter plaatse mogelijk.  
Nu we een seizoen afsluiten, maak ik graag van de gelegenheid gebruik al diegenen te danken voor 
hun inzet en doe dat mede namens alle leden van het pastorale team. 
 
R.G.M. Gouw  
pastoor- vicemoderator 
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Parochie updates 
Groot succes vastenprojecten Kinderen geven aan Kinderen en Operatie Sluitpost 
Op Aswoensdag, 5 maart, zijn twee vastenprojecten in de Lambertuskerk van start gegaan. Het 
vastenproject Kinderen geven aan Kinderen en Operatie Sluitpost. Beide projecten zijn al langer in onze 
kerk bekend en blijken onze kerkgemeenschap zeer aan te spreken.  
 

Het was hartverwarmend dat ieder weekend grote hoeveelheden producten en voedingsmiddelen voor de 
Voedselbank in de Operatie Sluitpost in de dozen werden geplaatst. Maar ook aanvullingen voor de dozen 
in de actie Kinderen geven aan Kinderen. Beide acties werden ook financieel gesteund en met uw bijdrage 
werden door de vrijwilligers producten gekocht voor beiden vastenprojecten..  
 

In totaal zijn maar liefst 42 dozen voor minderbedeelde kinderen in Rotterdam-Pendrecht door “onze” 
Lambertuskinderen en u gevuld en ook is er voor deze kinderen gebeden. Een prima koppeling van 
diaconie en gebed. Om beeldend te maken dat kinderen het zware kruis van Jezus een klein stukje lichter 
hebben gemaakt door Jezus’ voorbeeld te volgen, zijn de kleine houten kruisjes van het grote kruis 
gehaald en onder de veertien kruiswegstaties gehangen. Eind juni krijgen de kinderen die dozen hebben 
gevuld een bedankkaartje van het ontvangende blije kind in Rotterdam-Pendrecht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In de Operatie Sluitpost is 587 kilo aan schoonmaak- en wasproducten opgehaald en 164 kilo aan 
voedingswaar. Een prachtig resultaat, waarmee de vrijwilligers van de voedselbank vele pakketten hebben 
gemaakt en overhandigd. Tijdens de Chrismaviering in de kathedraal is er vanuit de federatie RRM 
symbolisch een voedselpakket voor de voedselbank aangeboden bij de offergaven. Van de voedselbank 
Hildegardis kregen we onderstaande dankbrief. 
 

Beste mensen van de Lambertusparochie, 
 

Namens de klanten van de voedselbank Hildegardis wil ik u hartelijk danken voor de fantastische 
hoeveelheid voedingsmiddelen en toiletartikelen en daarbij ook nog eens € 600,-, waarvoor wijzelf 
producten hebben gekocht. Vrijdag na Hemelvaartsdag was de centrale voedselbank gesloten. De mensen 
zouden dus geen voedselpakket krijgen, echter u heeft er als parochie voor gezorgd dat de 65 klanten van 
de voedselbank Hildegardis toch een mooi voedselpakket konden ophalen. Dat was geweldig. Nogmaals 
heel hartelijk dank daarvoor en bij deze ook onze dank voor uw giften in de jaren hiervoor. 
 

Met vriendelijke groet, Bas Ruizeveld de Winter, coördinator Hildergardis 
 

Elly Benner-Poiesz en Monique Walrave, coördinatoren Vastenacties 2014  
 

Het sobermaal in de vastentijd – een terugblik 
Ruim 20 parochianen – zowel oude bekenden als nieuwkomers – hebben elkaar één 
of verscheidene keren ontmoet tijdens zo'n sobere maaltijd in de vastentijd. Vragen 
die daarbij onder andere naar voren kwamen: mag sober wel lekker zijn? (het wás 
lekker!), op welke manier bent u aan het vasten? lukt het u om de zondagsrust in ere te houden? waarom 
vasten? Een korte lezing en overdenking leidden elke maaltijd in. De mooie, sobere versiering van de 
entree en de grote zaal zorgde direct al voor een goede sfeer. Na afloop gingen de meesten naar de 
Kruisweg in de kerk. Door de vrijwillige bijdrage kon € 260,- overgemaakt worden aan de vastenactie van 
de parochie. Dit doen we beslist volgend jaar weer! Alle mensen die op onze uitnodiging ingegaan zijn, 
bedanken wij voor hun deelname. Volgend jaar hopen we nog meer mensen te verwelkomen. 
 

G.Balkema, F.Brussaard, S.Cruz Ramirez, I.Geenen, J.Wingerden 
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De Alpha-cursus zoekt vrijwilligers 
In september starten vrijwilligers in de Lambertuskerk weer een Alpha-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, PR-mensen, we hebben u nodig. De 
verschillende taken worden in overleg verdeeld. De cursus vindt plaats op dinsdagavond en duurt tien 
weken, plus een hele zaterdag. Daarnaast komen we vier keer samen om de Alpha-cursus voor te 
bereiden.  
 

Nieuwe vrijwilligers (en natuurlijk nieuwe cursisten) kunnen zich opgeven bij het secretariaat.  

 
Terugblik Avond van de Martelaren 
Op 11 april jl. hield de organisatie Kerk in Nood voor de vierde keer een avond die speciaal gewijd was aan 
de herdenking van de martelaren voor het geloof van het afgelopen jaar. Christelijke martelaren zij die 
anno 2014 vervolgd worden, omdat zij in Christus geloven en daarvoor uitkomen.  
 

De avond begon met de eucharistieviering in 
de H. Nicolaaskerk in Amsterdam. Er werd 
extra aandacht besteed aan het feit dat wij in 
het westen de vrijheid hebben om de 
eucharistie te vieren. Mgr. Punt celebreerde 
met zes collega-bisschoppen en hij stond 
speciaal stil bij het overlijden van pater Frans 
van der Lugt, die onlangs op brute wijze werd 
vermoord in Syrië. 35 jaar stond hij de mensen 
daar bij op allerlei gebied en hij weigerde weg 
te gaan, toen het gevaarlijk werd. Hij bleef in 
Homs om de mensen bij te staan die geen 
kans hadden te vluchten, en gaf zo een 
bijzondere getuigenis van zijn geloof. De 

bisschop vroeg om niet alleen te bidden voor de slachtoffers en hun familie, maar ook voor de bekering 
van degenen die hen vervolgen. 
 
Na de H. Mis was er uitstelling van het Allerheiligste en volgden afwisselend getuigenissen van martelaren 
uit Egypte, Syrië, Pakistan, Nigeria en de Centraal Afrikaanse Republiek. De verhalen waren aangrijpend, 
niet te bevatten. Het zijn er duizenden die gedood worden ieder jaar en het neemt alleen maar toe. Er 
werd aandachtig geluisterd, iedereen was stil. Na elke getuigenis zongen we liederen met toepasselijke 
teksten, begeleid door de band ‘The Fruits’, waarna er gelegenheid was om een kaarsje aan te steken voor 
de martelaren van de landen die werden genoemd. Daarna werden telkens drie kruiswegstaties belicht en 
werd er gebeden. De kerk was goed gevuld, men kwam overal vandaan. Het versterkt elkaar om samen te 
bidden, te zingen en te vieren. Wie weet komt u de ‘Avond van de Martelaren’ volgend jaar ook eens 
meemaken. 
 

Ina Geenen 
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Afscheid van Pater Mark-Robin Hoogland, passionist 
 
Beste parochianen van de St. Lambertuskerk, 
 
Het is alweer ruim 8 jaar geleden dat ik bij u voor het eerst voorging in de liturgie en wel op de tweede 
zondag van maart 2006. Als studentenpastor was ik toen net begonnen en pastoor Gouw gaf mij de 
gelegenheid om steeds in het weekend van de tweede zondag voor te gaan in de eucharistieviering. Zo 
kon ik ook via de vieringen met studenten en docenten in contact komen en liturgisch landen in 
Rotterdam, zogezegd. 
 
Al gauw heb ik mij in uw gemeenschap opgenomen gevoeld. Ook al hebben sommigen van dat wel 
gedacht, ik ben echter nooit parochievicaris geweest. Toch heb ik me altijd bijzonder thuis gevoeld in uw 
parochie. Soms kwam het tot een pastoraal contact en enkele keren heb ik zelfs een huwelijk, 
ziekenzalving, uitvaart of huiszegening mogen doen en enige avonden voor de Alfa-cursus gezorgd, wat 
steeds weer een hoogtepunt was! 
 
Zoals u misschien weet, heb ik vorig jaar al aan de bisschop gevraagd om ontheven te worden van mijn 
verantwoordelijkheid als administrator van de studentenparochie en als studentenpastor. Want in de 
praktijk blijken deze taken niet te combineren met de functie van provinciale overste van de passionisten, 
waartoe ik in april 2012 door mijn medebroeders ben gekozen. Per 1 februari j.l. heeft de bisschop mij 
eervol ontslag verleend. Hierdoor is de context weggevallen, waarbinnen ik bij u voorga in de liturgie. In 
beginsel zou ik wel bij u kunnen blijven als assistent. Ondertussen is door het wegvallen van een priester in 
de parochie van Gouda, vlakbij ons Sint-Gabriëlklooster te Haastrecht, waar ik thans weer woon, de vraag 
gekomen om daar vaker assistentie te verlenen. Na ampele overweging heb ik gemeend er goed aan te 
doen om hierop in te gaan. Dit betekent echter wel dat ik als reguliere voorganger afscheid van u neem, al 
is het ook met enige pijn in het hart, zoals hopelijk uit het bovenstaande al blijkt. 
 
Langs deze weg wil ik pastoor Gouw bedanken dat hij mij altijd welkom heeft geheten in zijn kerk en de 
gelegenheid heeft gegeven om op het vlak van de liturgie mijn werk als studentenpastor goed te kunnen 
doen. We hebben altijd in goede harmonie afspraken gemaakt. 
De samenwerking met de kosters, organist Eric Koevoets en de zaterdagavondzangers en koren, acolieten 
en misdienaars en de anderen die in en rond de liturgie actief zijn, heb ik altijd als bijzonder aangenaam 
ervaren. Dank hiervoor! 
De mensen die achter de schermen werken heb ik steeds zeer gewaardeerd om hun toewijding. Naast het 
secretariaat wil ik met name de kerkschoonmakers noemen. Wat ziet de kerk er toch altijd schoon en fris 
uit: een permanent welkom om samen te vieren, nader tot jezelf te komen en tot de goede God. 
 
U die ik reeds genoemd heb, en u allen dank ik voor het vertrouwen dat u mij hebt gegeven, uw 
vriendelijkheid en dat u samen met mij en voor mij hebt gebeden en met mij eucharistie hebt gevierd. 
Want alleen samen wordt het tot een feest. En voor mij is het dat elke keer weer geweest! Zo kon ik ook 
zelf verder groeien in liefde, hoop en geloof. 
 
Dit betekent concreet dat ik in de weekenden van 12/13 (tweede zondag), 19/20 en 26/27 juli nog in de 
parochiekerk ben. Op het Feest van de Kruisverheffing, 13/14 september (tweede zondag) zal ik dan voor 
het laatst regulier bij u voorgaan.  
 
Gods zegen en alle goeds!  
 
Hartelijke groet, 
 
H.E. Pater Mark-Robin Hoogland C.P., Provinciale Overste SPE 
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Terugblik op startviering 23 mei door moderator Chris Bergs 
Op vrijdag 23 mei j.l. mochten we de ‘Startviering’ meemaken van de parochiefederatie ‘Rotterdam 
Rechter Maasoever’. Onze bisschop vierde met ons de mis ter ere van de Heilige Geest. Toepasselijk in de 
weken op weg naar Pinksteren en van toepassing, omdat we met elkaar de Geest hard nodig zullen 
hebben om er diaconaal/liturgisch en catechetisch iets van te maken. In de Schriftlezing hoorden we de 
tekst van de apostel Paulus, waarin hij spreekt over de ledematen van hetzelfde lichaam, ledematen die 
zeer verschillend zijn, maar elkaar toch hard nodig hebben. In de Eucharistie hebben we dat allemaal 
gehoord en gevierd, na de Eucharistie was er ontmoeting in de zaal van de kathedraal. 
 

Mijn beleving was dat er in ieder geval een goede sfeer, een goede geest was. Er was hartelijke 
ontmoeting, kennismaking, soms hernieuwde kennismaking. 
In ieder geval de ervaring dat parochies en gemeenschappen best stevig verschillen, maar dat we in de 
grond van de zaak allemaal met hetzelfde bezig zijn. Namelijk bouwen aan de kerk, ons geloof uitdragen in 
onze stad in verbondenheid met elkaar, in de geest van Jezus Christus. De startviering mocht ook weer 
een hernieuwing zijn van de gedachte dat, als wij in Rotterdam West ons inzetten 
voor het geloof, voor de kerk, voor de mens die wij ontmoeten, dat datzelfde ook 
gebeurt in het centrum van de stad en in Noord en in Oost. In de grond van de zaak 
blijken onze mogelijkheden en onmogelijkheden en onze inzet niet veel van elkaar 
te verschillen. 
 

Zo was, voor mij in ieder geval, deze avond weer eens duidelijk dat het vieren van 
de liturgie heel belangrijk is, maar minstens even belangrijk de hartelijke 
ontmoeting daarna, waardoor we ons weer aan elkaar konden optrekken. 
Met andere woorden: ‘ We staan er niet alleen voor’. 
 

De “Kroedwusj” en Maria Tenhemelopneming, 15 augustus 
Na de zomervakantie begint het nieuwe seizoen in de kerk met een groots Mariafeest. Van oudsher was dat het 
moment dat de mensen de kruiden plukten om ze te drogen te hangen voor de winter. De kruiden werden 
gebruikt in het huishouden, maar ook bijvoorbeeld om geneeskrachtige thee van te zetten bij verkoudheid of 
andere winterse ongemakken. We kunnen dan denken aan bekende kruiden uit de kruidentuin als kamille, 
venkel, bonenkruid, tijm, rode zonnehoed, vrouwenmantel, sedum of hemelsleutel. 
 
De kruiden werden geplukt en tot boeketten gebonden, kroedwusj genoemd. Het was gebruikelijk, dat de 
kruiden geplukt werden op de vooravond of op de dag zelf van Maria Tenhemelopneming. Tijdens de mis werden 
de kruiden door de pastoor gewijd, waardoor de boeketten extra waarde kregen. Dit gebruik vinden we niet 
alleen in het buitenland, maar ook op diverse plaatsen in ons land, voornamelijk in Brabant en Limburg.  
 
Sinds een tiental jaar is het ook in onze Lambertuskerk mogelijk om tijdens de avondmis uw kruidenboeket te 
laten wijden. Het is natuurlijk mooi als u een eigen kruidentuin hebt, waaruit u kunt oogsten. Ook al hebt u geen 
eigen (kruiden)tuin, dan is er genoeg te vinden in de natuur. Veel planten uit de vrije natuur zijn aan Maria 
toegewijd of hebben hun naam aan haar te danken. Voorbeeld hiervan is Koninginnekruid. Als u kruiden in de 
vrije natuur plukt, kunt u er niet zomaar van uitgaan dat ze voor consumptie geschikt zijn. En het is niet aan te 
raden om uit de gemeentetuinen te plukken, want daar schijnen behoorlijke prijskaartjes aan te hangen! Een 
uitstapje naar een beschermd wandelgebied kan u veel inspiratie opleveren. 
 
Ik nodig u van harte uit om ook eens een kruidwis samen te stellen. U kunt 
hem voor het begin van de avondmis inleveren. Na de mis kunt u hem 
gezegend terug naar huis meenemen of bij Maria brengen als blijk van hulde 
aan onze Moeder. Misschien is het een aardig idee om uw kruidwis bij een 
zieke medeparochiaan te brengen. Deze zal u er dankbaar voor zijn! Doet u 
dit jaar ook mee? 
 

Anna Kalkman 
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Begraafplaats van de Lambertuskerk 
Geregeld komen mensen onze begraafplaats bezoeken: toevallige voorbijgangers, bezoekers van Kerk 
Open, mensen die op zoek zijn naar het graf van (verre) familie of zelfs gewone parochianen. “Wat 
jammer toch” is vaak de reactie bij het zien van de overwoekerde graven en van de vele omgevallen of 
gebroken grafstenen. 

Enerzijds zou deze bijzondere, historische plek 
in stand gehouden moeten worden, met 
respect voor de overledenen die hier 
begraven liggen. Anderzijds zou een plaats 
ingericht kunnen worden waar mensen hun 
dierbare overledenen kunnen gedenken. Een 
plek waarop as kan worden uitgestrooid, met 
een gedenksteen, waarop de namen van de 
overledenen worden vermeld zou aan deze 
behoefte tegemoet kunnen komen. 
Tegenwoordig kiest een groot deel van de 
Nederlandse bevolking ervoor om gecremeerd 
te worden, ook in katholieke kringen. Het 
uitstrooien van de as op een toepasselijke 
plaats komt steeds meer in gebruik. 

Wij zijn op zoek naar mensen die dit project willen ondersteunen. Zowel de geschiedkundig inhoudelijke 
kant met verhalen over de mensen die hier begraven liggen, als de financiële kant. Het is duidelijk dat de 
parochie de kosten voor het herstellen van de grafmonumenten en voor de inrichting van een plek met 
gedenksteen niet zomaar kan betalen. Een alfabetisch register van de namen die voorkomen op de 
grafstenen is te vinden op de website van de Lambertuskerk: www.lambertuskerk-
rotterdam.nl/begraafplaats We verwachten dat er bij parochianen en nabestaanden voldoende 
belangstelling zal zijn voor dit project: een parochiaan heeft reeds een substantieel bedrag toegezegd. 
 

Schets van het kerkhof waar momenteel aan gedacht wordt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie bij dhr. en mw. Balkema, tel. 010 – 413 62 89 of e-mail: atbalkema@planet.nl 
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Kroniek 

Gedoopt: 

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

27-04 Philip Gerardus Johannes, zoon van dhr. en mw. Sluiter-Rovers 

 
Eerste Heilige Communie: 

27-04 Yelina Bottse  Joël Yonas  Piotr Kupczak  Sofie Vossen 

 Carlijn van der Linden Jasmijn van der Togt Rubia van Mierlo Kors  

 
Heilig Vormsel: 

15-06 Oliver Collignon Tessa van de Pas Sofie van de Sandt 
 

Huwelijk: 

17-05 Sylvia Blind en Jan-Dietert Brugma 

31-05 Eleanore Kröner en Maarten Lindner 

17-06 Helena Rovers en Stephan Sluiter 
 

Overleden: 

20-03 Peter Anthony Higgins, in de leeftijd van 74 jaar. 

22-03 Mariella Catena Paolo Brul-Lombardo, in de leeftijd van 51 jaar. 

07-04 Cornelia Geertruida Maria van Slingerland-Huibers, in de leeftijd van 91 jaar. 

09-04 Tamis Johannes Neefjes, in de leeftijd van 85 jaar. 

18-04 Maria Adriana Dodewaard-Verhulst, in de leeftijd van 75 jaar. 

19-05 René Hermans, in de leeftijd van 55 jaar. 

31-05 Elisa Wolfhagen, in de leeftijd van 84 jaar. 

31-05 Adriana Maria van der Heijden-van Dijk, in de leeftijd van 101 jaar. 

 

De paus over het gezin… 
Binnen het gezin begeleidt het geloof ons in alle levensfasen, te beginnen met de kindertijd. Kinderen 
leren vertrouwen te hebben in de liefde van hun ouders. Het is dan ook belangrijk dat ouders een 
gezamenlijke geloofspraktijk binnen het gezin stimuleren; dat zij het rijpingsproces van het geloof bij hun 
kinderen begeleiden. Voor jongeren, die de wereld aan het ontdekken zijn en een levensfase doormaken 
die gecompliceerd, rijk en belangrijk is voor het geloof, is het vooral van belang dat zij tijdens het 
groeiproces van hun geloof de nabijheid en betrokkenheid voelen van hun familie en de 
kerkgemeenschap. We hebben tijdens de Wereldjongerendagen allemaal kunnen zien met hoeveel plezier 
jongeren hun geloof uitdragen, vastbesloten om het geloof steeds sterker en grootmoediger te beleven. 
Jongeren verlangen naar een groots leven. 
 

Fragment uit de encycliek Lumen Fidei (Licht van het geloof) 
 

… en over vernieuwing … 
Christen zijn betekent dat je je door Jezus laat vernieuwen in het nieuwe leven met hem. ‘Ik ben een goed 
christen, want ik ga elke zondag van 11 tot 12 uur naar de kerk, en ik doe immers dit, en dat …’ alsof het 
een verzameling betreft. Maar het christelijk leven is geen collage. Het is een harmonisch, welluidend 
geheel, gemaakt door de Heilige Geest. Je kunt geen parttime christen zijn, dat gaat niet! Je moet er 
helemaal voor gaan, voor het geheel, voltijds. En die vernieuwing, daar zorgt de Heilige Geest voor. Om de 
woorden van Jezus te gebruiken: ‘christen zijn is nieuwe wijn worden’. In het christelijk leven en in het 
leven van de Kerk bestaan oude structuren, achterhaalde structuren, en die moeten vernieuwd worden. 
De Kerk heeft dat altijd proberen te doen door middel van de dialoog met andere culturen. De Kerk is vrij: 
de Heilige Geest brengt haar vooruit. Dat leert het Evangelie ons: de vrijheid om altijd het nieuwe te 
ontdekken van de boodschap in ons, in ons leven, maar ook in de oude structuren. 
 

Tijdens de dagelijkse Mis in het Huis van Sint-Martha in het Vaticaan op 6 juli 2013 
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Maria Magdalena (22 juli) 

Maria Magdalena, genoemd naar het plaatsje Magdala aan het meer van Genesaret, is meer dan één 
enkele vrouw. In de evangelies is sprake van drie verschillende vrouwen, die in de latere traditie en in de 
kunst zijn samengesmolten tot één figuur. 
 
In de evangelies wordt zij maar een paar keer met naam en toenaam genoemd. Zij was de vrouw die Jezus 
in Galilea diende, nadat ze door Hem van zeven demonen was bevrijd (Lc 8,2; Mc 16,9); zij was het ook die 
met andere vrouwen bij Jezus bleef tijdens zijn lijden, dood en begrafenis (Mc 15,41), en ten slotte wordt 
zij ook als eerste genoemd van de vrouwen die getuigen zijn van het lege graf. Maar daarbij bleef het niet. 
Lucas vertelt over een naamloze, berouwvolle zondares die in Betanië in het huis van de farizeeër Simon 
Jezus' voeten met haar tranen nat maakte, ze met haar hoofdharen afdroogde, kuste en met balsem 
zalfde (Lc 7,36-50). Johannes laat Maria van Betanië, de zus van Martha en Lazarus, de voeten van Jezus 
zalven en met haar haren afdrogen; deze zalving wordt in verband gebracht met Jezus' begrafenis (Joh 
12,1-8). 
 
De versmelting van deze drie vrouwen tot de ene Maria Magdalena komt al bij enkele kerkvaders voor. De 
evangelies gaven hier trouwens wel enige aanleiding toe. De zeven demonen die uit Maria Magdalena 
waren weggegaan, deden denken aan de zondigheid van de anonieme vrouw. Niet alleen Maria 
Magdalena, maar ook Maria van Betanië zalfde de voeten van Jezus. In het voetspoor van Gregorius de 
Grote (paus van 590 tot 604) heeft de westerse traditie Maria Magdalena gelijkgesteld met Maria van 
Betanië en de naamloze zondares en zo werd Maria Magdalena tot boetelinge gemaakt. 
 
We treffen verschillende verhalen over Maria Magdalena aan in de Legenda aurea, in de Middeleeuwen 
het boek bij uitstek over heiligen. Daarbij is het goed te bedenken dat het titelwoord Legenda, 'legendes', 
niet de betekenis heeft die wij er tegenwoordig aan toekennen. In de Middeleeuwen ging het niet om 
zomaar wat vertellingen of fabuleuze verhalen, maar om dat wat gelezen moet worden – legenda. Na de 
executie van Stefanus werden de christenen uit Jeruzalem verdreven, en is Maria door de vervolgers met 
haar broer Lazarus, haar zuster Martha en een zekere Maximinus op een schip zonder zeil of roer op zee 
gezet. Het schip kwam in de buurt van Marseille aan wal (Saintes-Maries-de-la-Mer), waar zij in de 
Provence het evangelie verkondigde aan de daar aanwezige heidenen. Lazarus werd bisschop van 
Marseille, Maximinus bisschop van Aix-en- Provence en Martha bekeerde Tarascon. 
 
Na haar werkzaamheid als geloofsverkondiger trok Maria Magdalena zich terug in de wildernis, waar zij 
dertig jaar lang leefde zonder water, zonder bomen en gras, zodat zij gevoed moest worden met hemelse 
spijs. Iedere dag werd zij op de zeven gebedsuren door engelen naar de hemel gevoerd, waar zij het 
gezang van de hemelse heerscharen hoorde. Zo werd zij alle dagen gevoed zonder behoefte te hebben 
aan aardse spijs. Vlak voor haar dood ontving zij de communie uit de hand van Maximinus. Zij werd in Aix-
en-Provence begraven. Hoewel de legenda enige plaats inruimt voor Magdalena als geloofsverkondiger, 
wordt zij vooral als kluizenares en boetelinge gepresenteerd. 
 
In de Legenda aurea lezen we vervolgens dat een zekere Gerardus, hertog van Bourgondië ten tijde van 
Karel de Grote, in het jaar 769 het klooster in Vézelay stichtte en een monnik naar het door de heidenen 
verwoeste Aix-en Provence zond om zo mogelijk de relieken van Maria Magdalena te halen. In de volledig 
verwoeste stand vond de monnik de resten van Maria en nam ze mee naar zijn herberg. Daar verscheen 
Maria hem in diezelfde nacht, zeggend dat hij het werk, waaraan hij was begonnen, ook moest voltooien. 
Zo kwamen haar resten in Vézelay, waar tot op de dag van vandaag de Sainte Madeleine staat. 
 
Naast dit bericht is er in de Legenda aurea ook een bericht dat vermeldt, dat haar overblijfselen in 1279 in 
de crypte van Saint Maximin zouden zijn teruggevonden. Vervolgens zouden deze relieken uit het bezit 
van de hertog van Parma in het begin van de negentiende eeuw overgebracht zijn naar Parijs, dat daarmee 
het merkwaardigste Magdalena-monument kreeg: de Madeleine, een pseudo-klassieke tempel die enige 
tijd de onvergankelijke roem van Napoleon en van zijn wapenbroeders moest verheerlijken. 
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Vanaf de Middeleeuwen en in het bijzonder vanaf de Contrareformatie toen de kerk de devotie van de 
sacramenten, waaronder de biecht, begon te cultiveren werd Maria Magdalena het voorbeeld van de 
boetvaardige in de christelijke kunt. In dat licht bevreemdt het niet dat de compositie van haar persoon in 
de late Middeleeuwen nog een uitbreiding kreeg: zij zou ook de vrouw zijn die vijf mannen had gehad 
voordat zij Jezus ontmoette (Joh 4). 
Zo werd Maria gaandeweg een van de populairste heiligen en werd zijn onder meer de patrones van 
hoveniers, gevangenen, prostituees, parfumeurs en kappers. 
 
Magdalena afgebeeld 
Er komen twee soorten afbeeldingen voor: statische, icoonachtige beeltenissen en verhalende scènes. 
Maria Magdalena als afzonderlijke gestalte wordt aangetroffen in de gedaante van een mooi geklede 
vrouw met een zalfbus in de hand of als een ruige boetelinge. Bij het eerste type kan de kleding bestaan 
uit een lang, gegord onderkleed en een lang bovenkleed. Deze voorname, aan de Oudheid herinnerende 
kleding gaat gepaard met een gesluierd hoofd. De zalfbus kan verwijzen naar de zalving van Jezus' voeten 
of naar de gang naar zijn graf met kruiden en balsem. Wanneer Magdalena de vaas in de ene hand en het 
deksel in de andere hand houdt, verwijst het attribuut specifiek naar de zalving van Jezus' voeten. Als 
bezoekster van Christus' graf kon zijn haar zalfbus gesloten houden, want zijn lichaam was er niet meer. 
Naast het gesluierde type komt het ongesluierde voor. Het losse, onbedekte haar is een aanduiding van de 
vroegere zondige status van Magdalena, In de vijftiende en zestiende eeuw gaan de losse haren vaak 
samen met opvallend rijke kleding, waarmee verwezen wordt naar het wereldse leven dat zij ooit geleid 
had.  
 

Het type van de boetelingen ontstond in de dertiende eeuw onder franciscaanse invloed. Het lichaam van 
Maria Magdalena is soms door haar haren bedekt. Vanaf de vijftiende eeuw komt zij ook half gekleed of 
naakt voor. In deze context duiden naaktheid en losse haren niet op zondigheid, maar op boete. Soms 

heeft zij als enige attributen een 
doodshoofd en een crucifix. Deze 
voorwerpen zijn in de zeventiende eeuw 
de vaste attributen van kluizenaars. 
 

In de verbeelding van het lijdensverhaal is 
Maria Magdalena een telkens 
terugkerende gestalte. Met loshangende 
haren knielt zij aan de voet van het kruis 
en raakt de voeten van Christus aan; bij de 
bewening houdt zij zijn voeten in haar 
handen, soms kust zij ze. 
 

De ontmoeting met de verrezen Christus is 
een veelvoorkomend thema. Hierbij wordt 
een spel gespeeld van toenadering en 
afweren, Maria Magdalena die bekend is 
als de heilige van de aanraking, strekt haar 
armen naar Christus uit, maar zij mag Hem 
niet vasthouden (“noli me tangere”); zij 
moet Hem gaan verkondigen. 
 

Voor deze bijdrage is gebruik gemaakt van 
de artikelen: Peter van Dael, “De 
verbeeldingen van Maria Magdalena” en 
Gerard Broekhuizen, “De compositie van 
een vrouw”- in het tijdschrift Schrift. 
 
Afbeelding: Maria Magdalena door Carlo Dolci 



                           22.6 -  LAMBERTUSBERICHTEN 11 

De dag van de vier pausen 
Op 27 april heeft paus Franciscus, in het bijzijn van emeritus paus Benedictus XVI, twee van zijn 
voorgangers heiligverklaard. Samen met een medestudent was ik aanwezig in de buurt van het Sint-
Pietersplein, een bijzondere ervaring die ik graag met u deel. 
 
We waren vroeg op weg gegaan. Rond middernacht werd ons verteld dat de andere kant van de Tiber al 
nauwelijks meer bereikbaar was. Om zo dichtbij als mogelijk te komen, vertrokken we direct. Het bericht 
bleek onjuist; zonder moeite konden we de brug over. Er waren daar al mensen aan het kamperen; ze 
lagen in slaapzakken of zaten op stoeltjes aan de kant van de weg. Wij sloten ons aan. We dachten dat we 
daar de hele nacht zouden moeten blijven, maar dat viel wel mee. De Via della Conciliazione (tussen de 
St.-Pieter en de Engelenburcht) stond niet vol, maar was afgesloten. Al te enthousiaste pelgrims, die al 
eerder op het St.-Pietersplein waren gaan zitten, werden weggestuurd. Men gaf de weg langzaam vrij, om 
zo de mensen geleidelijk naar de plaats van bestemming te leiden. 
 
Rond twee uur werd het eerste stuk van de weg geopend en konden we verder lopen. Al snel stonden we 
muurvast. De menigte groeide voortdurend; Polen en Italianen waren goed vertegenwoordigd, maar ik 
hoorde ook Spaans en Frans om me heen. Vlaggen van allerlei landen werden meegedragen. De leeftijd 
was even gevarieerd als de nationaliteit: er waren zowel tienergroepen als ouderen, die het hele 
pontificaat van Johannes Paulus II hadden meegemaakt en de zware nacht rustig doorstonden met behulp 
van klapstoeltjes. Hier en daar waren ook jongere kinderen te zien. Ook de hulpdiensten ontbraken niet; 
we lieten hen regelmatig door met iemand die zich niet goed voelde. 
 
Rond negen uur, nadat we een nacht lang telkens een klein stukje waren meegevoerd in de 
mensenstroom, stonden we dicht bij het St.-Pietersplein en konden we niet meer verder. Er reden 
voertuigen rond, vanwaar waterflesjes en liturgieboekjes werden rondgedeeld. 
 
Rond tien uur werd paus Franciscus met veel enthousiasme begroet. Het langverwachte moment, de 
heiligverklaring, begon met de litanie van alle heiligen; talloze mensen smeekten hun voorspraak af. De 
paus verklaarde in een plechtige dialoog dat Johannes XXIII en Johannes Paulus II zich in het gezelschap 
van deze heiligen bevonden. 
 
Om mij heen zag ik dat mensen wel moe waren (sommigen vielen in slaap tijdens de homilie), maar toch 
blij dat ze dit historische moment van zo dichtbij meemaakten. Zelf was ik ook blij dat ik een zitplaats 
kreeg aangeboden van een Pools meisje. Eenvoudige daden van vriendelijkheid laten eveneens zien wat 
het betekent om Kerk te zijn. 
De communie was erg mooi: ondanks de chaos met zoveel mensen was het toch een moment van 
innerlijke rust. Kortom: het was een onvergetelijke ervaring! 
 
Eli Stok (24), parochiaan van de H. Lambertuskerk en vijfdejaars priesterstudent van het bisdom 
Rotterdam. 
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Dubbele heiligverklaring in Rome – impressie van pater Jan 
Het waren mooie dagen in Rome. De heiligverklaring van beide inspirerende pausen. 
We vertrokken met twee lekenmissionarissen van de Zalige Moeder Teresa en we logeerden bij de 
contemplatieve broeders M.C. (missionaries of charity) waar ook 76 dakloze mannen worden opgevangen. 
De communiteit bestaat nu uit 22 broeders en is heel internationaal. 
 

Op de dag van aankomst zijn we ’s avonds naar een musical geweest over het leven van Johannes Paulus II 
en dat was een bijzondere ervaring. Prachtig hoe het leven van JP II zo gespeeld wordt door jonge 
getalenteerde acteurs met ook flashbacks naar Johannes XXIII en voorgaande pausen. De titel was: ‘Non 
abbiate paura!’ Weest niet bang! Een multimediaal project. Het deed mij denken aan de Passion in 
Groningen. Over moderne evangelisatie gesproken! 
 

Op vrijdag hebben twee andere lekenmissionarissen zich bij ons gevoegd uit Canada en de U.S., maar 
beiden afkomstig uit Sri Lanka. Eerst zijn we naar de Maria Maggiore gegaan om Patrick uit India te 
verwelkomen, een jonge chemisch ingenieur die werkzaam was in Rotterdam en nog graag meewilde naar 
Rome. Daarna hebben we de St. Jan van Lateranen bezocht en de Scala Santa gedaan, wat de wens was 
van de twee lekenmissionarissen uit Sri Lanka. De avondmis van 17 uur was bijzonder met zovele armen. 
De vierde gelofte – wat doe je voor de allerminste – ligt dan niet ver weg. 
 

Op zaterdag heb ik een assistentie mogen doen bij de zes postulanten M.C. in Torre Bella Monaca. Heel 
bijzonder om deze jonge vrouwen, vier uit Italië, Oostenrijk en Duitsland te mogen meemaken samen met 
de vormingscommuniteit. In de morgen en de middag hebben we het St. Pietersplein bezocht en de kerk 
van S. Spirito, waar het gebed van de goddelijke Barmhartigheid zo intens wordt gebeden. Het leek wel 
Kerstmis. Deze kerk kreeg met zijn heiligverklaring  Johannes Paulus II als nieuwe patroon. Op het St. 
Pietersplein hebben wij mooie ontmoetingen gehad met jongeren uit Rio de Janeiro, mensen uit Ecuador 
en China. Zelfs een jonge dominee uit Rotterdam met zijn vrouw kwamen we er tegen. 
 

Op zondag, de grote dag, zijn wij om 5:30 uur vertrokken met verschillende groepjes. De drie priesters 
onder leiding van frater Sebastian zijn met 5 stadstourbussen vanaf de St. Jan van Lateranen onder escorte 
vlakbij het St. Pietersplein gebracht. Dat was 6:30 uur. Het St. Pietersplein stroomde langzaam vol. Een van 
ons, de oudste vond het te massaal en is huiswaarts gegaan. Het was indrukwekkend, de H. Mis in zijn 
eenvoud en in zijn grootsheid. De heiligverklaring van beide pausen, de korte maar inspirerende preek van 
paus Franciscus en de persoonlijke ontmoetingen ook na de Mis waar de paus veel tijd voor nam. Het was 
bijzonder dat emeritus paus Benedictus XVI op de achtergrond aanwezig was maar ook de prior van Taizé, 
broeder Aloïs en broeder Marc. Heel bijzonder om de paus zo mee te maken: hij had er echt zin in. Heel 
vreugdevol en dankbaar. 
 

Wij, de priesters zijn teruggegaan, anderen zijn in kleine groepjes nog gebleven en hebben de tomben in 
de St. Pieter bezocht. Om 17:00 uur was er in het klooster een H. Mis uit dankbaarheid voor deze twee 
nieuwe heiligen.  
 

Dankbaar voor deze vier intensieve dagen. We werden met een busje naar de luchthaven van Fiumicino 
gebracht en onderweg zagen we nog de stadstourbussen met de duidelijke titel Roma Cristiana, hop-on 
hop-off met achterop de vermelding van andere bedevaartplaatsen als Lourdes, Fatima, en … Het deed mij 
denken aan de velen die hun geloof beleven, van parochie naar parochie. Ook in het vliegtuig waren de 
gesprekken geanimeerd met zestien leerlingen van een lyceum die een cultuurreis naar Rome hadden 
gemaakt en een ander die weer gemotiveerd was geraakt door verschillende WereldJongernDagen. Een 
wat ouder echtpaar vertelde bij het inchecken hoe zij hadden gezien dat jongeren bij Mac Donalds geraakt 
waren door jongeren die enthousiast de plechtigheden volgden voor een screen op een plein. Kortom, er 
viel veel te vieren en te leren bij deze historische heiligverklaring. 
 

Goed, ik sluit af met het einde van de preek van paus Franciscus: ‘Mogen beide pausen ons leren geen 
aanstoot te nemen aan de wonden van Christus en steeds verder binnen te treden in het mysterie van de 
goddelijke Barmhartigheid, die altijd hoop geeft en vergeeft, omdat het altijd liefheeft.’ 
 

Pater Jan van Duijnhoven o.p. in “De kleine Johannes”. 
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Zomerleesavonden in ‘Het Hof van Hildegard’ 
Na Amsterdam (Tonio), Rome (Paus Franciscus) blijven we deze zomer in onze eigen stad Rotterdam om 
samen het boek: ‘Onze vaders in het verzet’ te lezen, een document met een menselijk gezicht! Op de 
achterkant van het boek staat: 
 

‘19 oktober 1944. Een jonge Rotterdammer wordt aangehouden. Hij heeft een exemplaar op zak 
van De Wacht, een clandestien krantje. De Landwacht levert de jongen af op het Haagseveer. De 
Duitsers zijn er gauw achter dat het blaadje in het Sint Franciscus Gasthuis wordt gemaakt. 
Misschien is daar nog wel meer gaande. Ze vallen de avond erop het Gasthuis binnen en hebben 
beet. Een tiental jongelui wordt gearresteerd. Tijdens harde ondervragingen weten de SD-ers van 
de Heemraadssingel de echte naam los te peuteren van 'Karel', iemand die de Sicherheitspolizei 
hoog op haar verlanglijst heeft. De door de illegaliteit meest gevreesde sneeuwbal dreigt nu voor 
Rotterdam te gaan rollen...’  

Aad Koster en Pierre Pijpers hebben allebei een vader in het 
Rotterdamse verzet gehad. Door naarstig archiefonderzoek en vooral 
veel gesprekken met ooggetuigen en nabestaanden zijn ze heel wat 
onbekend verzetswerk in Rotterdam-Noord op het spoor gekomen. 
Zo hebben ze de verzetsdaden van hun eigen vaders getraceerd, 
maar ook die van talloze anderen. Van wie er velen hun moed helaas 
met de dood hebben moeten bekopen. 
 

Drie leesavonden in ‘Het hof van Hildegard’ omringd door geurende 
bloemen en planten, een avondzon die ons boek verlicht. Om half 
acht beginnen we, er is koffie, thee en bronwater. Om half tien 
sluiten we het boek en praten we kort na over wat we gelezen 
hebben en luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. Als de klok 
tien slaat is het tijd om naar huis te gaan. En als een zomers buitje 
boven onze hof hangt? Dan zitten we ‘gewoon’ binnen... 
 

De Leesavonden zijn op 21, 24 en 29 juli. De kosten: € 23,- inclusief 
het boek en onbeperkt koffie, thee en bronwater. Als u het boek al 
heeft, dan vragen we een bijdrage van € 3,-. Uw Inschrijving is 

definitief na betaling. Een enkel keertje meelezen behoort helaas niet tot de mogelijkheden. 
 

Aanmelden tot en met uiterlijk 10 juli, per email naar: info@franciscusenclara.nl of een telefoontje naar 
het secretariaat van de Hildegardiskerk 010-4660792. Betaling via NL 60 INGB 0005189313 t.n.v. H.H. 
Franciscus en Clara te Rotterdam o.v.v. ‘Zomerleesavonden’. Na betaling is uw inschrijving definitief. 
De Hof van Hildegard is de binnenplaats van de pastorie van de Hildegardiskerk en bereikbaar via de 
garage tussen het Jan van der Ploeghuis en de Hildegardiskerk (naast Verbraakstraat 23). 
 

Rob Lijesen, pastoraal werker RRM 
 

KerKado voor Feijenoord van 18 tot 31 augustus 2014 
Het project ‘KerKado’ wil 500 mensen mobiliseren in augustus 2014 om een dag 
vrijwilligerswerk te doen in de wijk Feijenoord. De impact van KerKado moet 
dusdanig zijn dat de wijk er na deze twee weken anders uitziet dan ervoor. De 
wijk zal op diverse terreinen een werkelijke metamorfose ondergaan. 
 

Doelstellingen van KerKado 
Mobilisatie van Rotterdammers voor Rotterdammers door verbindingen te leggen 
binnen de stad en de wijk. Minimaal 75% van de deelnemers zijn inwoners van 
Rotterdam, waarvan 15% afkomstig is uit de deelgemeente Feijenoord. 
Mensen voorbeeldprojecten laten ervaren die dupliceerbaar zijn in eigen 
omgeving; KerKado wil een inspiratiebron zijn voor het invulling geven aan lokale 



                           22.6 -  LAMBERTUSBERICHTEN 14 

maatschappelijke betrokkenheid. Projecten waaraan mensen meewerken tijdens KerKado zullen los van 
elkaar uitvoerbaar zijn in andere delen van de stad of het land. Vijf thema’s : kinderen, jongeren, ouderen, 
klussen en tuinieren, wijkactiviteiten. 
De wijk opknappen en een concrete bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale vraagstukken. De 
impact van KerKado moet dusdanig zijn, dat de wijk er na deze twee weken anders uitziet dan ervoor en 
een werkelijke metamorfose heeft ondergaan. 
Het project is geslaagd als er lokaal eigenaarschap van de wijkbewoners is ontstaan. Het eindresultaat is 
een infrastructuur van vrijwilligers die verantwoordelijkheid nemen voor de instandhouding en 
verbetering van de wijk en de resultaten van KerKado. Deze infrastructuur zal nauw moeten aansluiten op 
de bestaande netwerken en organisaties. We bouwen geen nieuwe organisatie, maar vullen aan en 
versterken wat er al is. Vrijwilligers voor een dag of meer dagen kunnen zich opgeven via onderstaande 
digitale media. 
 

info@kerkado.nl - www.kerkado.nl - facebook.com/KerKadonl - twitter.com/kerkado_nl 
Monique Boons en Monique Walrave 
 

Rotterdam gaat wéér op bedevaart! 
Rotterdam gaat wéér op bedevaart, niet naar Lourdes, niet naar Banneux, zelfs niet naar Brielle! Dit keer 
een driedaagse bedevaart dwars door het Brabants Land, het glooiende landschap van Zuid Limburg en 
het platte Vlaanderen. Overnachten doen we in de Abdij van Rolduc, ons vervoermiddel is de bus. Alles tip 
top georganiseerd door de VNB in Den Bosch. 
 
Dinsdag 7 oktober: dag van de volksdevotie! 
U vertrekt op een ‘christelijke tijd’ vanaf één van de twee opstapplaatsen: ‘De Open Hof’, Hesseplaats in 
Ommoord of bij de Spido op het Willemsplein. De eerste dag bezoeken we het Heilig Bruurke van Megen, 
gaan we naar Sint Anneke voor manneke (vrouwke mag ook) en staan we stil bij een heilige Eik. 
 
Woensdag 8 oktober: dag van de heilige Paters 
In de Benedictijner Abdij van Vaals bidden we met de monniken de Terts en vieren de Eucharistie. 
Aansluitend maken we (opnieuw) kennis met het monastieke leven. In de middag bezoeken we Wittem 
(Gerardus Majella) en het graf van pater Karel Houben in Munster Geleen. 
 

Donderdag 9 oktober: dag van Ora en Labora! 
Om in hun levensonderhoud te voorzien maken de zusters van Brecht heerlijke zeep, de zusters van 
Schoten vervaardigen de prachtigste iconen en in de Abdij van Postel weten ze ook wat werken is. Daar 
sluiten we onze bedevaart af met een afscheidsdiner. 
  

Kosten 
De prijs bedraagt € 259,- per persoon in een tweepersoonskamer. Voor een eenpersoonskamer geldt een 
toeslag van € 40,-. Alles inbegrepen: bus, overnachtingen, maaltijden en zelfs het afscheidsdiner. 
 

Goed om te weten: 
We hebben geprobeerd om de prijs zo laag mogelijk te houden. Dat lukt door aan u te vragen om voor de 
eerste dag zelf een lunchpakket mee te nemen, maar ook door te kiezen voor een sobere locatie voor de 
overnachtingen. 
Overal waar we komen, kunt u een kaars opsteken. Er zijn momenten waarop u in de gelegenheid wordt 
gesteld om een herinnering te kopen. Voor de een kan dat een eenvoudig kruisje zijn, voor de ander een 
prachtige icoon en voor weer een ander een geurend stuk zeep. Ga daar verstandig mee om. Voor we op 
reis gaan, is er op zaterdag 27 september een informatieochtend gepland in de Open Hof aan de 
Hesseplaats in Ommoord. 
 

Inschrijfformulieren en informatie te verkrijgen bij het parochiesecretariaat  
Meer informatie bij de reisleiders: Rita Schoolenberg, tel: 010-4214174 of per e-mail: 
c.schoolenberg@chello.nl of Rob Lijesen, tel: 06 40 94 81 79 of per mail: rob.lijesen@live.nl 

mailto:rob.lijesen@live.nl
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12 juli Nationale Bedevaart Brielle - Thema: Daden van Liefde 

In en om het Heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum (Rik 5, Brielle) vindt zaterdag 12 juli de 
Nationale Bedevaart plaats. Thema is dit jaar: Daden van Liefde. Hoofdcelebrant in de eucharistieviering is 
mgr. J.H.J. van den Hende; het Sint-Jozefkoor uit Rozenburg verleent muzikale ondersteuning tijdens de 
viering. Er is dit jaar een speciaal jongerenprogramma. 
Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid-Holland. In het jaar 1572 werden op deze plaats 19 
rooms-katholieke geestelijken uit Gorcum gemarteld en opgehangen, omdat ze weigerden hun geloof in 
de Eucharistie af te zweren. Drie ‘jonge’ martelaren uit de vorige eeuw hebben in het heiligdom ook 
gedenktekenen gekregen: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en 
de zalige Titus Brandsma. Zij zijn alle drie martelaren van het naziregime ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog en indrukwekkende geloofsgetuigen van ‘onze tijd’. 
 

Programma Nationale Bedevaart: 
11.00 uur   Eucharistieviering 
13.00 uur   Rozenkransgebed / jongerenprogramma 
14.00 uur   Kruisweg 
15.00 uur   Vesperviering met processie en pelgrimszegen 
 

Jongerenprogramma: 
Voor de jongere bedevaartgangers is er dit jaar een ‘parallelprogramma’ tijdens 
het rozenkransgebed. De bisschop geeft dan catechese. 
 

Busvervoer: 
Er zijn twee opstapplaatsen, aanmelden via bisdom Rotterdam 010 – 281 51 71: 
• HH. Laurentius & Elisabeth kathedraal aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. Vertrektijd: 09.45 uur. 
• Centraal Station Rotterdam (achterzijde) Proveniersplein. Vertrektijd: 10.15 uur 
 

Openstelling en eucharistieviering: 
In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Elke donderdag vindt 
om 16.00 uur een eucharistieviering plaats. De Bedevaartskerk is te vinden aan De Rik 5 (Hoek De Rik-
Kloosterweg) te Brielle.  
 

Boeken - Todd Burpo: De jongen die in de hemel was 
“Weet je nog hoe het in het ziekenhuis was, Colton?” vroeg Sonja. “Ja, mama, dat weet ik nog,” zei hij. 
“Daar waar de engelen voor me zongen.” 
Wanneer Colton Burpo, 3 jaar en 10 maanden, ternauwernood een zware operatie 
overleeft, is de familie dolgelukkig. Groot is hun verbazing als hij maanden later 
begint te vertellen over de tijd die hij in de hemel heeft doorgebracht: dat hij zijn 
zusje,van wie het leven na twee maanden eindigde in een miskraam en over wie 
nooit werd gesproken, heeft gezien. Ook heeft hij zijn overgrootvader en zelfs Jezus 
ontmoet en bij Hem op schoot gezeten. 
 

… Hoe zag Jezus eruit? Jezus heeft stiften. Wat? Stiften, papa… Jezus heeft stiften. 
Hoe weet je dat? Jezus had vooral rood op zijn handen (en bij navraag: ook op zijn voeten). En hij heeft 
bruin haar en hij heeft haar op zijn gezicht. Colton kende het woord ‘baard’ nog niet. En zijn ogen… O pap, 
zijn ogen zijn zó mooi! 
Zijn kleren waren wit maar van hier tot daar was het paars. Een sjerp, nog een woord dat hij niet kende. 
Jezus was de enige in de hemel die iets paars had, papa. Wist je dat? (In de Schrift is paars de kleur van 
koningen). En hij had zo’n gouden ding op zijn hoofd (kroon)…  
 

Met de ontwapenende onschuld van een kind beschrijft Colton Jezus, de engelen, de grootheid van God 
en hoeveel Hij van ons houdt. 
Het verhaal van Colton zal de manier waarop je denkt over de eeuwigheid veranderen; het biedt je de 
kans om te zien en te geloven als een kind.  
 

ISBN 978 90 5804 087 9 - € 12,95 – Todd Burpo – De jongen die in de hemel was 
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Gezangen tijdens de hoogmis 

Het seizoen 2013 – 2014 loopt langzamerhand richting het zomerreces. Voor het zover is vierden we nog het 
hoogfeest van Pinksteren en op 22 juni vieren we het hoogfeest van het heilig Lichaam en Bloed van Christus 
ofwel Sacramentsdag. Tijdens de hoogmis van deze twee hoogfeesten wordt een meerstemmige mis gezongen. 
 

Op zondag 8 juni was het hoogfeest van Pinksteren. Tijdens de Hoogmis van 10.00 uur werd zoals de 
afgelopen jaren de indrukwekkende Petite Messe Solennelle van Hayo Boerema (geb. 1972) uitgevoerd. 
Ook dit jaar verheugde het Sint-Gregoriuskoor zich om met deze gloedvolle muziek het Pinksterfeest de 
juiste muzikale kleur te verlenen. Deze mis werd in 2009 gecomponeerd in opdracht van de Stichting 
Venster op Muziek in de Lambertus. Deze compositie van kathedrale allure staat in de traditie van de 
Franse kerkmuziek van componisten uit de late 19e eeuw en de 20e eeuw, zoals Widor, Vierne en Langlais. 
In deze traditie is het gebruikelijk om de monumentale dimensies, zoals bijvoorbeeld in de Notre Dame 
van Parijs, ten volle te benutten. Dit betekent dat bij deze componisten beide orgels worden ingezet: het 
grote orgel achter in de kerk en het koororgel dat zich in het priesterkoor bevindt en waar ook het koor 
staat opgesteld. Vooral het grote orgel geeft flink tegenpartij tegen het koor en draagt zeer bij aan de 
feestelijke luister van de muziek. Hayo Boerema heeft in zijn mis de majestueuze proporties van een 
Franse kathedraal vertaald naar een kerk, orgel en koor van meer gemiddelde omvang, zoals in onze Sint-
Lambertuskerk, maar wel de grandeur behouden. 
 

De laatste meerstemmige mis van het seizoen 2013-2014 wordt gezongen op zondag 22 juni, 
Sacramentsdag, tijdens de hoogmis: de vrolijke Messe in F-dur van Valentin Rathgeber (1682-1750).  
 

Een maand vol contrasten dus, met Pinksteren een grootse zetting van de Latijnse liturgie, met 
Sacramentsdag, intiem en transparant. 
 

Eric Koevoets, dirigent-organist 
 

Venster op Muziek 
Twee concerten van onze ‘Internationale Muziekzomer Lambertus’ zijn voorbij. Wat 
waren ze mooi! Graag willen we u attenderen op alweer een prachtig concert met de 
naam ‘Orgel & kloosterzang’. Op dinsdag 24 juni a.s. improviseert organist Aart de Kort van de R.K. 
kathedraal te Rotterdam op een aantal gregoriaanse gezangen, uitgevoerd door Vrouwenkoor La 
Confiance o.l.v. Eric Koevoets. Het concert maakt deel uit van de serie ‘Orgel &…’, georganiseerd door 
Rotterdam Orgelstad in samenwerking met Venster op muziek in de Lambertus. Laat u betoveren door 
deze hemelse klanken! 
 

Op vrijdag 11 juli vindt het inmiddels traditionele ‘Wandelconcert’ plaats. Organist Eric Koevoets Begint op het 
Maarschalkerweerd orgel in de Lambertuskerk. Daarna wandelen we naar de Hoflaankerk, waar we pauzeren 
onder het genot van een kopje koffie of thee. Wouter van der Wilt zet het concert vervolgens voort.  
 

Onze eerste internationale ster verschijnt op dinsdag 26 augustus. Prof. Matthias Dreissig, organist van de 
Predigerkirche in Erfurt, Duitsland vereert onze kerk met een concert. Meer informatie volgt!  
 

INTERNATIONALE MUZIEKZOMER LAMBERTUS 
DI. 24 JUNI 2014, 20.00 UUR toegang vrij, collecte - ORGEL & KLOOSTERZANG 
VR. 11 JULI 2014, 20.00 UUR toegang vrij, collecte - WANDELCONCERT: VAN HOEK NAAR HOEK IN DE HOFLAAN 
DI. 26 AUGUSTUS 2014, 20.00 UUR toegang vrij, collecte - PROF. MATTHIAS DREISSIG, ORGANIST VAN DE 

PREDIGERKIRCHE, ERFURT, DUITSLAND 
 
CD ‘Voix Céleste’ van uw eigen organist Eric Koevoets op het orgel van de 
Sint-Lambertuskerk: nu te koop bij het parochiesecretariaat voor € 15,-  
(in vakhandel € 18,50)  
 

Deze CD is geproduceerd in opdracht van Stichting ‘Venster op muziek in de 
Lambertus’ en mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Erasmusstichting. 
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Diverse jaartellingen en kalenders 
Veel godsdiensten en culturen hebben hun eigen kalenders en jaartellingen, maar het fijne weten we daar 
vaak niet van. 31 januari was het chinees Nieuwjaar en op 5 november ging het nieuwe islamitische jaar 
1435 in. In het westen zijn de christelijke jaartelling en de gregoriaanse kalender de standaard. 
 

De oude Egyptenaren werkten bijna 5.000 jaar 
geleden al met een kalender van 365 dagen, 
gebaseerd op de zon, de ster Sirius en de 
overstromingen van de Nijl. De Romeinen 
baseerden hun kalender aanvankelijk op de 
maanstanden en corrigeerden met 
schrikkeldagen. Onder Julius Caesar ging men 
over op een preciezere zonnekalender. Onze 
huidige gregoriaanse kalender werd in 1582 
ingevoerd door paus Gregorius XIII, als verfijning 
van de juliaanse kalender. Veel oosterse 
orthodoxe kerken volgen nog steeds de juliaanse 

kalender, die inmiddels 13 dagen achterloopt op de gregoriaanse kalender. Daardoor wordt bijvoorbeeld 
in Rusland Kerstmis op 7 januari gevierd. 
 
Jaartelling 
Meestal wordt een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis als beginpunt van de jaartelling genomen. 
Voor christenen is dat de geboorte van Jezus. Moslims tellen vanaf de hidjra, de verhuizing van 
Mohammed en zijn volgelingen van Mekka naar Medina. Volgens de christelijke jaartelling was dat in het 
jaar 622. Toch is het niet zo dat moslims nu in het jaar 2014-622=1392 leven. Volgens de islamitische 
jaartelling leven we in het jaar 1435. Dit komt omdat moslims een maankalender volgen, zoals de Koran 
dat voorschrijft. Een maanjaar (de tijd die de maan nodig heeft om één keer rond de aarde te draaien) 
duurt bijna elf dagenkorter dan een zonnejaar. 
 
Seizoenen 
De joodse jaartelling begint op het moment waarvan joden – op basis van het Bijbelboek Genesis - geloven 
dat de wereld geschapen werd – omgekeerd in september van het jaar 3.760 v. Chr. Het begin van het 
joodse nieuwe jaar heet Rosj Hasjana. De joodse jaartelling volgt, net als de islamitische, een 
maankalender. Alleen wordt regelmatig een schrikkelmaand toegevoerd ter correctie vaan het zonnejaar 
(de tijd die de aarde nodig heeft om één keer rond de zon te draaien). Dit is volgens de Koran verboden. 
Het islamitische jaar loopt daarom niet synchroon met de seizoenen en daardoor kunnen feest- en 
gedenkdagen het ene jaar in een ander seizoen vallen dan het andere. De vastenmaand ramadan valt ook 
dit jaar in de zomer, wat het vasten voor moslims vanwege de lange dagen extra zwaar maakt. 
 
Zon en maan 
Omdat de joodse kalender zowel rekening houdt met de maan als met de zon, wordt zo’n kalender ook 
wel een ‘lunisolaire’ kalender genoemd. Andere lunisolaire kalenders zijn de Oudgriekse, Chinese, 
Tibetaanse, Maya – en hindoekalender. De boeddhistische kalender is gebaseerd op de hindoekalender en 
begint bij de dood van Gautama Boeddha, die wordt gedateerd op 543 v. Chr. 
 
Kerkelijk jaar 
Een kalender dient niet alleen om tijd, dag, maand of jaar aan te geven, maar voor godsdiensten vooral 
ook om belangrijke religieuze gebeurtenissen te kunnen vieren en gedenken. Zo kent het christendom het 
kerkelijk of liturgisch jaar, de islam de hidjra-kalender en het jodendom de loeach. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen verschillende dagen en perioden die een verschillende betekenis hebben en elk jaar 
terugkeren. Op die manier wordt de tijd verbonden, geheiligd en gemarkeerd. 
 

Geloven in Nederland – Jaargang 2 – Nummer 2 – mei 2014 
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Uitgaanstip – een dag naar Museum Oriëntalis  
Het museumpark is gelegen op een mooi natuurlijk bosgebied van 
meer dan 30 hectare grond. U zult uw ogen uitkijken bij het zien van de 
grote hoeveelheid flora en fauna. Het overgrote bosrijke gebied bevat 
ook water en een ware woestijn. Verder bevindt zich in Orientalis een 
groot binnenmuseum en zijn op het park drie dorpjes gevestigd. 
 
Binnenmuseum 
De oprichters van Orientalis wilden een Heilig Hart Basiliek laten 
bouwen als ‘hart’ van hun Heilig Landstichting. De eerste ontwerpen gingen uit van een kerk met een 
vergelijkbare schaal als de Sacré-Coeur in Parijs. Toen dat onrealistisch bleek, werden de wat 
bescheidener. Na jaren van fondsenwerving met matig resultaat werd de bouw in 1932 toch aangevat. 
Door het gebrek aan fondsen, moest met de bouw reeds in een vroeg stadium gestopt worden. Daarna 
kwam de tweede wereldoorlog en daarna waren Heilig-Hart kerken uit de mode. Uiteindelijk is alleen de 
ommuurde tuin en een stuk van de benedenverdieping, waarop een grote koepel zou worden gebouwd, 
gerealiseerd. Sinds 1970 is het gebouw in gebruik als tentoonstellingsruimte. Dit jaar is er naast de 
inleidende tentoonstelling, ‘Toen God nog schreef’ ook de tentoonstelling ‘Torens van Babel’ te zien. 
 
Buitenmuseum 
In feite is het dorp in het buitenmuseum een reconstructie van een deel van het Jordaanse dorp El Hosson 
(of Al Husayn), zoals het er in het begin van de twintigste eeuw uitzag. Omdat velen in het Westen 
dachten dat er nooit iets wezenlijks veranderde in de oosterse wereld, werd een dorp uit het jaar 1900 als 
model gebruikt voor Nazareth uit het begin van onze jaartelling. Bovendien zijn alle huisjes een kwart 
kleiner dan in het echt,  om de bouwkosten te drukken. De huisjes bestaan uit kleine blokken van leem en 
natuursteen en werden tegen elkaar gebouwd, zodat er een muur minder moest worden gemetseld. 
 

De Synagoge 
De bewoners van het vroeg 20e eeuwse EL Hosson waren rooms-katholiek en niet joods of wat velen 
zouden verwachten islamitisch. De synagoge is dan ook een anachronisme, gebouwdop basis van 
bijbelteksten, archeologisch onderzoek en het vooroordeel dat een oosters gebouw altijd een koepel op 
het dak heeft. De koepel van deze synagoge is erop 'geplakt', nadat de dakconstructie compleet was. Iets 
wat duidelijk zichtbaar is, als je in de synagoge naar het plafond kijkt. Behalve de koepel is het gebouw een 
realistische reconstructie van een synagoge uit de eerste eeuw van onze jaartelling. 
 
Verder in het dal bij Beth Juda staat de Syrische boerderij. In en rond de stallen  lopen Syrische geiten, 
ezels, kippen, duiven en runderen. De stallen, voorraadruimten, gastenverblijven en woonvertrekken van 
de boerderij zijn conform Syrische voorbeelden gegroepeerd rond een min of meer rechthoekige 
binnenplaats. De boerderij heeft aparte ingangen: de ene voor de bewoners en gasten en de andere voor 
het vee. 
 
Geboortegrot 
In het oude Midden-Oosten werden grotten als stallen gebruikt. De huidige grot is gebouwd in 1986, toen 
een vroeger exemplaar moest afgebroken worden om ruimte te maken voor de aanleg van een tramlijntje 
door het museumpark. De beelden van Jozef en Maria met kind zijn overgeplaatst uit deze eerdere grot 
die dateerde uit het begin van de twintiger jaren. 
 
In de Romeinse Stadsstraat staat de museumwinkel Mazzeltov en de Romeinse Herberg, die gerund wordt 
door een echte herbergier en met pure Romeinse, Arabische en joodse gerechten. Een uitnodiging om 
eens heerlijk te lunchen of een kop koffie te drinken met authentiek en versgebakken zoetwaar. 
 
Museumpark Orientalis - Profetenlaan 2 - 6564 BL Heilig Landstichting - www.museumparkorientalis.nl - 
info@museumparkorientalis.nl / 024-3823110 (ma t/m do 9.00-16.00 uur vrij 9.00-13.00 uur)  
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Stralen van onstuitbaar licht 
Een icoon is een spiegelbeeld van de ziel, zo vertelde benedictijn Bênoit Standaert op het 
afscheidssymposium van Stefan Waanders. Een fragment uit zijn overweging. 
 
In de Kluis waar ik vaak verblijf, staat tegenover mij dit 17e-eeuwse Russische icoon van de Transfiguratie. 
Een icoon is als een mandala en een mandala is als een spiegelbeeld van de ziel. Alle stadia van wat een 
ziel door te maken heeft, vind je terug in één synthetisch beeld. Als we blijven kijken,vinden we onszelf 
terug, als individu , als gemeenschap, als cultuur. Waar staan we? 
 
Rechtsonder een figuur die we zelf ooit waren, en steeds zijn als we beginnen of herbeginnen. In 
foetushouding, geen zicht, geen woord: hand voor ogen en mond. Onmondig en onbekwaam op te kijken 
naar het ware licht. De tweede figuur wroet zich kruipend door het bestaan, graaft zich een weg, als door 
een tunnel, haast zich, bezige bij, op handen en voeten, maar met de rug naar het licht, en het hoofd 
zwaar, denkend maar zonder iets te overzien tenzij de onmiddellijke volgende stap. Samen drukken ze de 
twee polen van een eerste vorm van bestaan uit: zeer actief en zeer passief, maar puur gedreven door het 
voortbestaan. Ze zijn met de aarde verbonden, bijna aan de aardegebonden… Vermoeden ze iets van het 
Andere? 
 
En zo komen we bij de derde figuur, 
die zich opricht en zich ook omdraait, 
al blijft hij geknield aan die aardse 
aarde trouw. Hij ijkt in de goede 
richting, hij stelt het gebaar van de 
redenaar: hij spreekt, is mondig, 
overziet ook waar het naartoe wou 
kunnen gaan, hij kijkt van ver toe… 
Maar hij sis er niet, bij lange nog niet. 
Hij is gescheiden van het grote Licht. 
Die bevreemdende, kale bergwand 
met enkel kloven, zelfs geen pad. 
 
Zo naderen we het geheime centrum 
van die indrukwekkende cirkel die in 
feite doorbroken wordt, wel tien 
keren, dus langs alle kanten, met 
stralen die verder reiken. De donkere 
cirkel is doorzeefd met stralen van 
onstuitbaar licht. Let op de ene 
verticale straal, één in oorsprong, 
drie in zijn manifestatie. De centrale 
figuur valt samen met die straal, die 
wit is en groen, en donker in zijn 
kerk. Groen is de kleur van het 
goddelijke.. Rood is de kleur van de 
liefde, in zes richtingen, overwegend 
horizontal. Ook in die straal is er 
diepte, een witte rand en een steeds 
donkerder rood aan de binnenkant… 
 

Waar moet het naartoe? Naar die laatste centrale witte figuur: tenger en sterk, boos en vrij, naderend en 
overmenselijk. Ontwapenend nabij. Ligt daar niet onze toekomst? 
 
Uit: Afscheidssymposium – Thomas More 
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Agenda juni  

Za 21-06 13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
21-06 
22-06 

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

Sacramentsdag 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, crèche en kinderwoorddienst,  
sacramentsprocessie en zegen met het Allerheiligste. 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
28-06 
29-06 
 

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

Feest H. Drie-eenheid 
Vooravondmis 
Laatste gezinsmis van dit seizoen, laatste kinderwoorddienst en crèche;  
na de mis koffiedrinken 
Eucharistieviering 

 

Vakantie in de Lambertuskerk  
Eucharistievieringen: In de eerste drie weken van juli geldt een zomerrooster: op de weekdagen is er 
in plaats van de ochtendmis een Woorddienst met Communieritus. Meer informatie kunt u vinden in 
het mededelingenkastje naast de ingang van de kerk en op de website van onze parochie 
www.lambertuskerk-rotterdam.nl. 
 

Kinderactiviteiten: In juli en augustus zij er geen gezinsmissen. Van 6 juli tot en met 31 augustus is de 
crèche gesloten en is er geen kinderwoorddienst. Op zondag 7 september starten we weer met de 
crèche en kinderwoorddienst tijdens de hoogmis. Op zondag 21 september vieren we het feest van 
onze patroon de heilige Lambertus. De eerste gezinsmis in het nieuwe seizoen is op zondag 28 
september. 
 

Alle zondagen in juli en augustus: 
Za 
Zo 

juli-aug 
 

19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, géén kinderactiviteiten in de vakantie 
Eucharistieviering 

Vr 15-08  
09:00 uur 
19:30 uur 

Maria Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Avondmis met parochiekoor 

Za 
Zo 

06-09 
07-09 

19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, start kinderactiviteiten: crèche en kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

 

Uit de agenda 
Za 
Za 

19-07 
16-08 

13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
 

Koffie na de Hoogmis bij mooi weer in de tuin 
In de zomermaanden zal er bij mooi weer na de mis van 10 uur een kopje 
koffie en/of thee geschonken worden in de pastorietuin. Een ideale 
gelegenheid om mede-kerkgangers in een ontspannen setting te ontmoeten. 
Ook kunt u dan de opnieuw ingerichte tuin bewonderen en een kijkje nemen 
op de begraafplaats (zie artikel en oproep op blz. 7).  
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Maak een tekening van Maria 
Wil je met deze wedstrijd meedoen? Neem het tekenformulier uit de kerk mee. Teken in het 

vierkant Maria en het kindje Jezus, zoals jij dat mooi vindt. Tip: teken met stevige lijnen eerst 

de gezichten van Maria en van Jezus toen Hij een klein kind was. Je hoeft Maria en Jezus niet 

helemaal te tekenen.  

Hoe ziet Maria eruit? 

Het is meer dan 2000 jaar geleden dat Maria de moeder werd van Jezus. Er waren toen nog geen 

fotocamera’s, dus we weten niet hoe Maria er uitzag. Wat weten we wel? 
 

• Maria was als kind al vol van God. Steeds heeft zij vol vertrouwen ‘ja’ 

gezegd tegen Gods plannen met haar. 

• God had grote plannen met Maria! Hij heeft haar uitgekozen om de 

Moeder van zijn Zoon te worden. Daarom zie je op tekeningen van Maria 

meestal ook Jezus als kind. 

• Maria en Jezus zijn allebei heilig. Zij stralen de Liefde van God uit. 

Dat wordt getekend door een heiligenkroontje om hun hoofd. De 

kleuren geel en goud lijken op licht. 

• Maria wijst de mensen de weg naar Jezus. Doe maar wat Hij goed vindt, zegt Maria tegen ons. 

Zie je hoe ze naar Jezus wijst? 

• Maria is nu in de hemel. Zij is heiliger dan alle heiligen. Zij is de koningin van hemel en aarde. Je 

raadt het al: daarom is die kroon getekend! 

• Maria is koningin. Maar weet je wat nog belangrijker is? Maria is als een 

Moeder van alle mensen. Jezus heeft ons zijn eigen lieve mama gegeven. Maria 

houdt heel veel van al haar kinderen op aarde en wil ons graag helpen. Ook jou! 

Vraag haar maar om voor jou te bidden. Dat doe je in het Weesgegroet. 

• Maria wil graag dat wij ook in de hemel komen. Daarom vraagt zij ons om te 

bidden. De Rozenkrans is het sterkste gebed. Op veel tekeningen en bij veel 

beelden zie je Maria met een rozenkrans in haar hand. 
 

Waarom Maria tekenen? 

Veel schilders hebben Maria getekend of geschilderd. Om te laten zien waarom Maria zo 

belangrijk is voor ons. Zoals je ziet, op veel verschillende manieren. Maar al deze afbeeldingen 

zijn door grote mensen gemaakt. Wij zijn juist benieuwd hoe kinderen Maria tekenen. Hoe ziet 

Maria er uit voor jou? Kinderen bidden voor Kinderen is er voor kinderen! Daarom lijkt ons een 

mooie kindertekening van Maria met Jezus in het logo van Kinderen bidden voor Kinderen veel 

leuker. Zodra we tekeningen zien die hiervoor in aanmerking komen, bellen we deze kinderen 

meteen op. En natuurlijk gaan we kindertekeningen van Maria op onze site laten zien. Misschien 

ook wel die van jou!  

Jouw tekening wint altijd een prijs en ook kans op een extra prijs! 

Stuur je tekening naar onderstaand adres, dan krijg jij een verrassing 

thuisgestuurd. Alle tekeningen worden door  jury bekeken. Voor de mooiste 

tekeningen in elke leeftijdscategorie zijn nog extra prijzen. Kijk op de website 

voor meer informatie. Al die mooie tekeningen gaan naar zieke kinderen thuis of 

in een ziekenhuis.  
 

Je naam en gegevens invullen en stuur de hele kaart voor 15 augustus 2014 naar: 

Kinderen bidden voor Kinderen (afdeling Rotterdam) Hoflaan 121  3062 JE Rotterdam 
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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 bestuur Lambertuskerk 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 
Spreekuur 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 - komt 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) 

Zomersluiting: juli en augustus. Op 7 september weer open. 
Kinderwoorddienst 10:00 uur Iedere zondag voor kinderen die rustig naar een verhaal 

kunnen luisteren (vanaf 3 jaar). Niet in juli en augustus. 
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. 
Geen gezinsvieringen in juli en augustus. Op zondag 28 
september eerste gezinsviering van het nieuwe seizoen. 

 

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

Eeuwige God, 

Gij laat ons, mensen, niet alleen 

bij ons zoeken naar leven en vreugde. 

Daarom keren wij ons 

op deze feestdag van de Moeder van uw Zoon 

tot U, op Wie geheel onze hoop gevestigd is. 

Wij bidden U: 

Zegen deze kruiden van het veld. 

Zij zijn een teken  

dat Gij de Heer zijt van de eeuwigheid 

die ons in onze tijdelijke noden bijstaat; 

Zij zijn een teken van het Leven 

dat wij van U verwachten 

en waarheen Maria ons is voorgegaan. 

Laat onze liefde toenemen 

en laat ons met nieuwe toeleg 

onder de bescherming van Maria 

de weg gaan die ons gewezen is 

door Christus, uw Zoon en onze Heer, 

die met U leeft en heerst 

in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

 
Gebed voor de zegening van kruiden op het feest van Maria Tenhemelopneming 



 


