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Doop – Pasen - roeping 
De kersttijd eindigt in de huidige liturgische kalender met het feest van de doop van de Heer. In onze 
kerk volgen we, net als in veel buitenlanden, wat betreft de kerststal de oude kalender en blijft de 
kerststal staan tot en met 2 februari, het feest van Maria Lichtmis.  
 

Het feest van de doop van de Heer wijst al vooruit naar het volgende grote feest: Pasen. Naar dat feest 
zijn we onderweg; de viering van het paasfeest zal ook het onderwerp zijn van de geloofsavonden voor 
volwassenen. Met de viering van de verrijzenis van de Heer is vanaf het begin van het Christendom het 
doopsel verbonden. Sinds de eerste eeuwen van het christendom werden volwassenen met Pasen in 
de Paaswake gedoopt. Oorspronkelijk werd de doop door onderdompeling toegediend. Zoals Christus 
na zijn kruisdood onderging in de onderwereld (“nedergedaald ter helle”) en vanuit de doden opstond 
en verrees, zo ging de dopeling onder in het doopwater waarmee zijn oude mens stierf om uit het 
doopwater met Christus op te staan en als nieuwe mens te verrijzen. Vandaar dat Pasen het moment 
bij uitstek is waarop volwassenen worden gedoopt. Aan het doopsel ging een voorbereidingsperiode 
vooraf: het katechumenaat. In deze periode verdiepten de geloofsleeringen, de aanstaande 
dopelingen, zich in het christelijk geloof. Zulks is nog steeds het geval: de samenwerkende parochies in 
onze federatie hebben een voorbereidingstraject, dat met Aswoensdag begint. Aan het lopende traject 
nemen parochianen deel en ook voor het komende traject zijn er al aanmeldingen.  
 

Op de zondagen die volgen op het feest van de doop van de Heer horen we in het evangelie hoe Jezus 
volgelingen roept. Gedoopt worden is geen losstaand gebeuren. Met het doopsel zijn we geroepen de 
Heer te volgen en ons in te zetten voor zijn koninkrijk. In dit kader past de aandacht die in deze 
aflevering gevraagd wordt voor de ambtsopleiding Vronensteyn van ons bisdom. In dit bericht, dat we 
van het bisdom ontvingen, zouden de volgende zinnen verbazing kunnen wekken: “God heeft een 
bedoeling met het leven van iedere mens, de vraag is echter hoe dit plan van de Heer eruit ziet voor 
jou. Wat is jouw roeping?”. Hier lijkt de gedachte verwoord, dat God met iedere mens een specifieke 
bedoeling zou hebben, meer dan dat hij ieder roept een goed mens te zijn en aan de komst van zijn 
koninkrijk mee te werken. Een dergelijke opvatting kan men wel vaker horen. Men kan zich afvragen of 
daarvoor wel grond in de Schrift of Traditie is. Natuurlijk, we horen in de Bijbel hoe God mensen 
uitdrukkelijk voorbestemd voor een taak: Abraham, Mozes, Samuël. Maar dat geldt niet voor alle 
bijbelse personen. Ook in de geschiedenis van het Christendom kennen we mensen als Franciscus van 
Asissi, die in het kerkje van San Damiano Gods stem hoorde die hem opdroeg: “herstel mijn kerk”, 
maar een dergelijke gebeurtenis vindt niet in het leven van alle heiligen plaats. 
Een collega wees mij erop, dat de gedachte dat God een specifiek plan voor ieder mens zou hebben, 
grote onzekerheid en verwarring te weeg kan brengen bij (jonge) mensen, wanneer zij er maar niet in 
slagen achter de bedoeling te komen die God met hen zou hebben. 
 

Valt er dan niets naders te zeggen over Gods bedoeling met iedere mens? Wellicht het volgende. Ieder 
mens heeft talenten gekregen en het is zeker Gods bedoeling, dat we die niet onbenut laten maar er 
mee woekeren. Echter, hoe we dat concreet doen, is de vrijheid van iedere mens. Ook de 
mogelijkheden en kansen die zich in een mensenleven voordoen, kan men beschouwen als 
vingerwijzingen Gods. Maar ook dan hebben we onze eigen verantwoordelijkheid om daar naar ons 
beste inzicht op in te gaan.  
 

Gelukkig zijn er mensen die hun talenten en tijd willen inzetten voor onze geloofsgemeenschap. Kerk 
zijn lukt alleen als we kunnen beschikken over m-v-g. Doorgaans staat die afkorting voor “met 
vriendelijke groeten”. Hier staan de letters voor: mensen, vrijwilligers en geld. We hebben mensen 
nodig die willen meedoen met de vieringen en overige activiteiten, we hebben vrijwilligers nodig om te 
helpen deze gestalte te geven en we hebben geld nodig om kosten te financieren. Gelukkig gaat het op 
die drie terreinen niet slecht, maar zorg mag niet verslappen. Vandaar dat ik net als alle andere jaren 
aan het begin van dit nieuwe jaar 2015 in het kader van de actie Kerkbalans een beroep doe op allen 
die de Lambertuskerk een warm hart toe dragen, om te zorgen dat die g (geld) er ook dit jaar weer zal 
zijn. 
 

R.G.M. Gouw, pastoor - vicemoderator 
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Parochie updates 
Veel kerstkaarten voor zieke kinderen 
In de advent 2014 zijn er door kinderen in de Lambertuskerk en vanuit kinderwoorddiensten elders uit 
het land (via Kinderen bidden voor Kinderen), weer vele kaarten voor zieke kinderen die tijdens de 
kerstdagen in de Rotterdamse ziekenhuizen moesten liggen, gemaakt. Hieronder een van de reacties. 
Pedagogisch Hulpverlener Laura Krul (Maasstad ziekenhuis):  
“Wat waren de kerstkaarten weer mooi dit jaar! Met al die glitters en mooi ingekleurde plaatjes. We 
waren er weer heel blij mee. Dit jaar hadden we voornamelijk kleine baby’tjes met de kerstdagen op 
de afdeling liggen, helemaal niet leuk natuurlijk als je je eerste kerst niet thuis kan vieren. De baby’tjes 
zijn natuurlijk nog te klein om te snappen wat kerst is en waarom jullie de kaarten hadden gemaakt, 
maar de papa’s en mama’s waren er heel blij mee. Er was een mama die het zo lief vond, dat ze 
vertelde de kaart in het plakboek van haar dochtertje te plakken 
zodat ze het later nog eens aan haar dochter kon laten zien en 
vertellen. Jullie kaart hebben we bij elk kind bij het ontbijt gegeven, 
hij stond dan op het blad met eten en drinken. Vanuit het 
ziekenhuis krijgen alle kinderen met kerst altijd een knuffel, ik heb 
er een foto bij gedaan om jullie het te laten zien. Ik hoop dat jullie 
ook allemaal een fijne kerst hebben gehad en hoop op een gezond 
jaar voor jullie allemaal!” 
 

Lieve groetjes vanuit de kinderafdeling Maasstad ziekenhuis. 
 

Tour of Faith – 8 februari 
Geloofsontmoetingen van jongeren met de bisschop op zondag 8 februari 2015 in de Lambertuskerk. 
 

In januari 2014 is in het bisdom Rotterdam een nieuw initiatief voor 
jongeren van start gegaan: Tour of Faith. Iedere tweede zondag van 
de maand zal er in een parochie een jongerenontmoeting 
plaatsvinden met de bisschop. Op zondag 8 februari zal onze 
Jongerengroep RK2j gastheer zijn van de ontmoeting met de bisschop 
en de jongeren uit het bisdom in het kader van deze Tour of Faith met 
als thema: Barmhartigheid en Naastenliefde. 

 

Jongeren uit het hele bisdom zijn welkom. De ontmoetingen bestaan uit een Eucharistieviering, 
geloofsgesprek en een maaltijd en vormen een manier om de jongeren uit het bisdom regelmatig met 
elkaar en met de bisschop in contact te brengen. Doordat Tour of Faith verspreid door het bisdom 
plaatsvindt, kunnen jongeren deelnemen aan ontmoetingen bij hen in de buurt. 
Tour of Faith begint om 15.00u met een 
Eucharistieviering, waarin mgr. Van den Hende zal 
voorgaan. De aanwezige jongeren verzorgen zelf de 
muzikale ondersteuning en uit hun midden zullen ook 
enkelen de rol van lector en acoliet vervullen. De middag 
wordt vervolgd met een geloofsgesprek. Steeds wordt 
een ander thema besproken en uitgediept. De jongeren 
uit de gastparochie verzorgen rond 17.30u een 
eenvoudige maaltijd als afsluiting. 
 

Jongeren uit het bisdom die aan de Tour of Faith mee 
willen doen, zijn daarvoor van harte uitgenodigd.  
Aanmelden voor deze editie van Tour of Faith, i.v.m. de 
maaltijd bij Fredi Timmermans: 
 f.timmermans@bisdomrotterdam.nl  
 

mailto:f.timmermans@bisdomrotterdam.nl
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Ouderavond geloofsopvoeding – dinsdagavond 10 februari 
Bidden: hoe doe je dat? 
Met elkaar proberen we antwoord te vinden op bovenstaande 
vraag en andere vragen die bij ouders van (jonge en wat oudere) 
kinderen opkomen in de geloofsopvoeding of bij henzelf. 
Vrijwilligers in het kinderwerk willen graag in gesprek gaan om 
antwoorden te vinden tijdens een ouderavond in onze parochie. 
Door korte inleidingen en een interactieve benadering komt u ook 
in gesprek met andere ouders en belooft het een interessante 
avond te worden.  
Er zal een boekentafel worden ingericht door uitgeverij Adveniat 
waar u tegen contante betaling materialen en boeken kunt 
aanschaffen. Ter inzage zullen de materialen worden getoond waar 
de kinderwerkers in de parochie mee werken.   
 

Wij organiseren deze ouderavond op dinsdagavond 10 februari 
2015 van 20:00 – 22:00 uur in de pastorie Lambertuskerk. 
U kunt vanaf heden schriftelijk aanmelden door de achterkant van 
de flyer of het formulier in de catechesefolder in te vullen en af te geven/sturen naar het 
parochiesecretariaat. Ook via de website is aanmelden mogelijk. 
 

Geloofsavonden voorjaar – Triduum Sacrum  
De geloofsavonden zijn cursusavonden voor volwassenen rond een bepaald geloofsthema. Dit voorjaar 
zal Pastoor Gouw het Triduum Sacrum ofwel de Drie Heilige Dagen uitleggen aan de hand van een 
cursus ontwikkeld in 2014 door het bisdom Rotterdam. Het Triduum Sacrum bestaat uit Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag-Paaswake. De geloofsavonden zijn bestemd voor 
parochianen die zich willen verdiepen in hun geloof.  
In drie avonden zal Pastoor Gouw ons meenemen door de Goede Week in voorbereiding op het 
Paasfeest, dit jaar op 5 april. De cursusavonden worden op maandagavond gehouden in de pastorie,  
Hoflaan 121 van 20.00 uur tot 22.00 uur:  

- maandag 9 maart  
- maandag 16 maart   
- maandag 23 maart 

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. 
U kunt zich aanmelden tot 6 maart 2015 door het 
aanmeldformulier in de catechesefolder (achter in de 
kerk) in te vullen en af te geven aan of op te sturen 
naar het secretariaat, zie adresgegevens achter in dit 
blad. U kunt u ook aanmelden via de website. 
 

Wist u dat… 
 er maar liefst 1885 bezoekers met Kerstmis de Lambertuskerk hebben bezocht en dat er een 

lichte stijging te zien is? 

 de grootste groep ingeschreven parochianen in de leeftijdsgroep 40-49 jarigen te vinden is en 
dat bij de actief ingeschreven parochianen een lichte stijging in aantal merkbaar is? 

 er 19 kinderen en 1 volwassene in 2014 gedoopt zijn en dit er 7 meer zijn dan in 2013? 

 er 14 mensen in 2014 vanuit de Lambertuskerk begraven of gecremeerd zijn, 3 mensen minder 
dan in 2013? 

 de website in december maar liefst 2107 keer is bezocht waarbij vooral de pagina’s met 
informatie over de vieringen (tijdens Kerstmis), contact - route en de actie Kerstkaarten maken 
voor zieke kinderen werden geraadpleegd? 
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Vastenacties Lambertuskerk 2015 
Ook dit jaar wordt een oproep gedaan 
aan alle christelijke kerken in 
Rotterdam om de voedselbank in 
Rotterdam Noord te ondersteunen. De 
nood wordt steeds groter en steeds 
meer mensen komen bij de 
voedselbank aankloppen. 
 

Ook dit jaar wil de Lambertuskerk 
meehelpen om de minstbedeelden in 
onze samenleving tot steun te zijn en 
hen te voorzien van het meest 
noodzakelijke. Naast voedsel is er 
behoefte aan toiletartikelen en 
wasmiddelen. Als wij deze producten 
bij elkaar brengen, houden de 
bezoekers van de voedselbank wat 
geld over voor de maandelijkse kosten. 
 

In de Lambertuskerk loopt de 
inzamelactie in de veertigdagentijd, 
van Aswoensdag 18 februari tot en 
met Goede Vrijdag 3 april 2015. 
 

Help mee en breng deze producten 
naar de kerk. Achterin de kerk staan 
dozen klaar, waar u deze kunt 
deponeren. 
 
Informatie: secretariaat – zie colofon 
 
 

Voedselhulp voor koptische kinderen in Egypte 
Het zal je maar overkomen: geboren 
worden op de vuilnisbelt ergens in Egypte 
en samen met je broers en zussen 
meehelpen om de afval van de stad of 
het dorp te sorteren op de vuilnisbelt. 
Daar woon je ook en daar speelt het hele 
leven van je familie zich af. 
 

Hoe de cirkel van dit leven doorbreken? Dit probeert de Egyptische Stichting Stephen’s Children al 25 
jaar te doen met een aantal activiteiten, ondersteund door Egyptische sponsoren en stichtingen in het 
buitenland. Zo ook de Stichting Kinderen van Caïro die in 1998 in Nederland werd opgericht. 
 

Egypte in 2015 is niet alleen de oude cultuur van de farao’s, maar is ook de harde werkelijkheid van 
armoede en verdeeldheid. Het land bestaat voor 96% uit woestijn, waarvan men kleine gedeelten 
bewoonbaar probeert te maken. In het vruchtbare Nijldal woont 95% van de bevolking (83 miljoen 
inwoners). De bewoners zijn 90% moslim en 10% christen, van wie het merendeel kopten. Op 10 mei 
2013 ontmoette paus Franciscus in het Vaticaan patriarch Tawadros. Zij spraken over de voortgang van 
de oecumenische dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de koptisch-orthodoxe kerk, die sinds 
het Concilie van Chalcedon in 451 gescheiden optrekken.  
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Wat kunnen wij tijdens deze vastentijd doen om de kopten in Egypte te helpen? 
De afgelopen jaren werd steun verleend voor het bouwen van kinderschooltjes, maar naar school gaan 
met een lege maag wens je geen enkel kind toe. Daarom heeft de Stichting Kinderen van Caïro 
besloten om in 2015 ondersteuning te verlenen aan de uitdeling van voedselpakketten in de 
sloppenwijken van Caïro. 
 

Voedselpakketten 
Een voedselpakket, bestaande uit 2 kilo bonen, 1 kilo rijst, 1 kilo pasta en 1 liter olie kost € 3,-. Deze 
pakketten worden uitgedeeld aan 3.000 gezinnen met kinderen. Dit betekent dat € 9.000,- nodig is 
voor één voedseluitdeling. De Stichting ter plaatse streeft ernaar om drie keer per jaar een 
voedselpakket te bezorgen aan de koptische gezinnen die op de vuilnisbelt wonen 
De Nederlandse Stichting Kinderen van Caïro heeft een vertrouwensrelatie opgebouwd met de 
Egyptische stichting ter plaatse en staat er garant voor dat de ontvangen sponsorgelden aan het 
beoogde doel worden besteed. Eind februari gaan enkele bestuursleden op eigen kosten naar Egypte 
om er ter plaatse de voortgang van de projecten te bekijken.  
 

Dankzij uw steun kunnen straks vele kinderen met hun ouders genieten van de voedselpakketten, 
waarvoor in onze Sint-Lambertuskerk de nodige middelen zijn bijeengebracht. Achter in de kerk kunt u 
uw bijdrage in de grote kist deponeren. Uiteraard kunt u ook een donatie via de bank overmaken: 
Stichting Kinderen van Caïro - NL65 ABNA 050 56 27 701 – Alvast hartelijk dank! 
www.kinderenvancairo.nl  
Monique Walrave, Voorzitter Stichting Kinderen van Caïro  

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitdeling van voedselpakketten aan de koptische christenen in de sloppenwijken van Caïro. 
 

Soberheid in de Veertigdagentijd 
Een groep vrijwilligers in de Lambertuskerk nodigt u uit voor een sober maal op de woensdagen in de 
Veertigdagentijd. Tijdens dit eenvoudige maal zullen wij stilstaan bij de vraag wat 'vasten' in deze tijd 
inhoudt. Dit zal ons de vastentijd laten beleven als een gezamenlijke voorbereiding op Pasen. We 
zullen (nieuwe) parochianen ontmoeten en elkaar beter leren kennen. 
 

Na afloop van het sobere maal is er gelegenheid om samen de kruisweg in 
de kerk te bidden. 
 

Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage voor de vastenactie(s) 
van de parochie verwacht. Dit onderstreept dat wij ons iets willen 
ontzeggen ten behoeve van anderen. 
In de zondagsvieringen ná Aswoensdag zal nog een herinnering aan dit 
bericht worden uitgedeeld, waarna u zich eventueel kunt aanmelden. 
Maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom! 
 

Plaats: Pastorie Lambertuskerk, Hoflaan 121,  
Tijd: 18:30 tot 19:00 uur; inloop vanaf 18:15 uur. 

Data zijn op woensdagen: 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart (geen verplichting om elke keer te komen!) 

http://www.kinderenvancairo.nl/
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Vastenproject ’Kinderen geven aan Kinderen’ 
Op Aswoensdag, 18 februari gaat het Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen voor het derde jaar 
weer van start. In de Lambertuskerk wordt op deze bijzondere avond om 18:30 uur een speciale 
Aswoensdagviering gehouden voor kinderen. In deze viering krijgen de aanwezigen uitleg over het 
askruisje en de veertigdagentijd en kunnen zij het askruisje ontvangen. Aansluitend wordt het 
Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen toegelicht. Wij leggen de kinderen uit hoe we in de 
voorbereidingstijd op Pasen meer open kunnen staan voor God en de medemens. We willen oog 
hebben voor onze naasten en meer bidden. Dit komt samen in dit project: een gevulde doos geven aan 
een kind dat het niet zo goed heeft en voor hem of haar een Onze Vader bidden. In 2013 leverde de 
actie Kinderen geven aan Kinderen maar liefst 30 dozen op met daar bovenop aanvullingen met spullen 
die niet in dozen werden gegeven voor gezinnen die dit hard nodig hebben. In 2014 vulden de 
kinderen van de Lambertuskerk maar liefst 45 dozen voor de kinderen in Rotterdam-Pendrecht. 
Overal wonen mensen in moeilijke omstandigheden. Kinderen in ontwikkelingslanden, maar ook 
kinderen dichtbij, zoals in Rotterdam-Noord. Zij kunnen de extra steun goed gebruiken en daarom 
vragen wij aan onze Lambertuskinderen: “Wil jij deze kinderen helpen?” 
 

Wijkpastoraat Oude Noorden en RK-basisschool De Bavokring 
De werkgroep kinderactiviteiten heeft dit jaar contact gelegd met de stichting Kinderwerk in het Oude 
Noorden. De vrijwilligers in dit wijkpastoraat zetten zich in voor het welzijn van onder andere kinderen 
door hen op te vangen bij een kinderclub. Zij ondersteunen het Vastenproject Kinderen geven aan 
Kinderen van harte en dragen er zorg voor dat elke doos goed terechtkomt. Na overleg met de 
commissie identiteit van RK-basisschool De Bavokring, gaan de tien groepen van deze school met 
elkaar dozen vullen en participeren zij in dit Vastenproject. Mogelijk dat ook andere kinderen van de 
andere kerklocaties uit de parochiefederatie RRM zich ook zullen aansluiten en dozen gaan vullen.  
 

Aanmelden en informatie 
In de Kids-info, het maandelijkse informatiebulletin voor de Lambertuskinderen, zit een 
aanmeldformulier. Lever dit in bij het parochiesecretariaat of meld u aan via de website. U krijgt dan 
gegevens van het kind voor wie uw kind(eren) een doos kunnen vullen: jongen of meisje, leeftijd en 
voornaam. Ook krijgt u suggesties over wat dit specifieke kind blij kan maken. Zo heeft uw kind een 
beter idee welke spulletjes leuk en nuttig kunnen zijn voor zijn of haar ontvangende kind. In de Kids-
info, op de website van de parochie en op de informatietafel vindt u meer uitleg voor uw kinderen met 
voorbeelden van de mogelijke inhoud van een doos. U kunt 
u als gezin ook laten ‘koppelen’ aan een ontvangend gezin 
en daarvoor vult u één grote doos met spulletjes voor het 
hele gezin.  
 

Kinderen bidden voor Kinderen 
Net als bij de Adventsactie kerstkaarten maken voor zieke 
kinderen, vragen wij deelnemende kinderen om minstens 
één keer het Onze Vader voor het ontvangende kind te 
bidden. Zo worden diaconie en gebed wederom op een 
mooie manier met elkaar verbonden. Lever de doos uiterlijk 
in op Goede Vrijdag (3 april). De dozen zullen na Pasen naar 
de jeugdwerkers van het Wijkpastoraat Oude Noorden 
worden gebracht waarna de vrijwilligers zullen zorgen voor 
distributie van de dozen op de adressen van de gezinnen. 
We hopen dat veel kinderen willen meedoen. De Sonshine 
kinderen waren voorgaande jaren verrast en blij met de 
boordevolle dozen. Maken jullie weer andere kinderen 
gelukkig met een mooi gevulde doos? 
 
 Elly Benner-Poiesz, kinderactiviteiten Lambertuskerk 
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Kerkbalans: jaarlijkse fondsenwerving voor eigen parochie  
Van de penningmeester 
In de vorige editie van de Lambertusberichten informeerden wij u al dat de actie Kerkbalans de 
grootste financiële inzamelingsactie van Nederland is. Nu in januari 2015 zijn we de 41ste editie hiervan 
gestart en alle ingeschreven parochianen hebben bij het verschijnen van dit blad ook de acceptgiro en 
een schrijven van pastoor Gouw ontvangen. 

 2011  2012  2013  2014 
 Inkomsten uit kerkbijdragen  
 parochianen en rentes 

         
218,802            248,216            292,499            172,529  

 kosten o.g. en erediensten 
        

190,366-  
        

189,267-  
        

175,378-          163,647- 

 Overige kosten (o.m. diverse bijdragen) 
          

45,255-  
        

  35,918-  
          

53,758-            32,949- 

 totaal kosten 
        

235,621-  
        

225,185-  
        

229,136-          196,596- 

saldo 
          

16,819-             23,031              63,363             24,067- 
 

Als Lambertuskerk zijn wij gezegend met een prachtig kerkgebouw en vele gulle parochianen. Dit is 
gelukkig al  heel lang zo. Maar, we zien barstjes ontstaan.  
In bijgaand vereenvoudigd overzicht ziet u inkomsten en kosten tegenover elkaar, per jaar, vanaf 2011 
tot en met 2014. De kerkbijdragen, verwerkt in de inkomsten, zijn gedurende de periode redelijk 
constant. Dit is een voor de toekomst onmisbare factor! De tevens in deze post verwerkte inkomsten 
uit rentes op beleggingen en tegoeden is in dezelfde periode flink afgenomen. Dit zal het komende jaar 
2015 naar verwachting niet anders zijn, een daling op dit vlak zal zich voortzetten. 
De post kosten bevat alle kosten die we maken. U kunt daarbij denken aan onderhoud van kerk, 
pastorie en parochiehuis. Misschien is het u opgevallen dat we glas-in-loodramen in de doopkapel 
hebben moeten laten herstellen. Voor onze mooie kerk zijn soms bijzondere materialen gebruikt en 
daarom is renovatie vaak meteen een grote kostenpost. Daarnaast is er het reguliere onderhoud van 
bijvoorbeeld het orgel en de geluidsinstallatie, maar ook van zaken als de pastorietuin. Een deel van de 
overige kosten bestaat bijvoorbeeld uit een verplichte bijdrage aan het bisdom, die op basis van een 
reglement aan alle parochies wordt doorberekend. Deze doorbelasting is de afgelopen jaren met 
toepassing van dit reglement gedaald. 
 

Kijkend naar het saldo van de reguliere inkomsten en uitgaven, zien we van jaar tot jaar plussen en 
minnen. Over de getoonde periode tellen deze saldi gelukkig nog op tot een plus, maar u ziet met ons 
dat het best spannend is of we het komend jaar zonder kleerscheuren door zullen kunnen komen.  
 

U helpt ons zeer trouw, waarvoor hartelijk dank.  
 

Als u niet tot de parochianen of bezoekers behoort die eerder een bijdrage overmaakten, nodig ik u 
van harte uit dit te doen. Dan zorgt u er met ons voor kerkgebouw en geloofsgemeenschap in stand te 
houden. Dit kan op rekening nummer NL08 INGB  0000 2897 12 of NL90 ABNA 0500 0304 48 tnv 
kerkbestuur H Lambertus Rotterdam. Als u dit fiscaal vriendelijk wilt regelen dan verzoek ik u contact 
op te nemen met het secretariaat. Zij kunnen u informeren over welke formulieren u hiervoor kunt 
gebruiken en wat ons identificatienummer voor goede doelen t.b.v. de belastingdienst is.  
 

Alvast hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.  
 

Maarten Ruijs, penningmeester 
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Basiscursus Katholiek Geloven 
Deze cursus is bestemd voor: 

- mensen die katholiek willen worden; 
- katholieken die gedoopt zijn, maar geen andere sacramenten (vormsel, communie) hebben 
ontvangen; 
- katholieken die zich in het geloof willen verdiepen. 

De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met de Eucharistieviering van Aswoensdag in de 
kathedraal. Er zijn vervolgens tien maandelijkse bijeenkomsten op donderdagavond. De nieuwe cursus 
start op 18 februari 2015 en loopt tot Pasen 2016. 
Voor deze cursus dient u zich vóór 1 februari 2015 
aan te melden. De bijeenkomsten vinden plaats op 
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de 
parochiezaal van de kathedraal. 
 

Meer informatie: secretariaat St. Lambertuskerk  
 

Kroniek 

Gedoopt: 

16-11 Tess Stephanie Daniela Faassen                dochter van dhr en mw Faassen-Bronkhorst 

16-11 Ivy Fleur Daniela Faassen dochter van dhr en mw Faassen-Bronkhorst 

14-12 Miguel Alejandro Thomas Carolus van Dijk Zoon van dhr en mw van Dijk- Perez 

28-12 Jose Antonio Antoranz zoon van dhr en mw Antoranz-Boons 

 
Laurentiusjaar in bisdom Rotterdam:  
15 november – 2 februari 2016 
Kernboodschap H. Laurentius 
De heilige Laurentius (3e eeuw) heeft als diaken de zorg voor de kerkelijke boeken en de zorg voor de 
armen. Er zijn in die tijd veel weduwen en noodlijdende christenen die moeten worden bijgestaan. 
Laurentius zorgt voor de inzameling en de verdeling van voedsel en 
kleding onder de armen. Als de Romeinse keizer de schatten van de 
Kerk opvraagt, deelt Laurentius alles uit. Daarna gaat hij, met lege 
handen, maar met een grote groep armen naar de keizer en zegt: 
“Zie, de schatten van de Kerk.” Daarop wordt Laurentius op een 
rooster boven een vuur gefolterd en onthoofd.  
 
De heilige Laurentius is patroon van het bisdom Rotterdam: het 
bisdom mag zich aan hem toevertrouwen door te bidden op zijn 
voorspraak. De heilige Laurentius inspireert de gelovige inzet in 
parochies en caritasinstellingen in het bisdom, in zorg en onderwijs 
en publiek bestuur etc. 
De band van Laurentius en het bisdom Rotterdam betekent: 
 

 vanuit het geloof de nood willen zien van anderen, 

 concrete dienst aan de naaste door inzameling en verdeling van voedsel, geld en goederen, 

 weten dat echte rijkdom niet samenhangt met je bezit, maar dat echte rijkdom is de  
   waardigheid in het licht van de band van met God. Ook de Kerk is rijk aan gelovigen,  
   en mensen (rijk én arm) zijn rijk met hun band met God. 

 

Meer informatie op de website van het bisdom: www.bisdomrotterdam.nl 

http://www.bisdomrotterdam.nl/
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Stille Omgang 21 maart 2015 
De Stille Omgang wordt in 2015 gelopen in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart. 
 
Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2015 als intentie: Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor 't 
onverwachte... 
Ster van de nieuwe evangelisatie, help ons te stralen door het getuigenis van verbondenheid, van 
brandend geloof, van liefde voor de armen. Opdat geen enkel randgebied verstoken blijft van het licht 
van het evangelie. 
 
Wat is de Stille Omgang? 
In de late Middeleeuwen herdenkt men deze gebeurtenis door op een nacht rond 15 maart de 
processie van destijds na te lopen. Pelgrims komen van heide en verre, uit devotie en om boete te 
doen. Het is een tocht van hoop, immers de grondslag is de gedachte dat de genade van God sterker is 
dan welke natuurwet dan ook. 
 
Geschiedenis van de Stille Omgang 
In 1578 maakte het gemeentebestuur van Amsterdam een einde aan deze processie omdat de 
katholieken hun geloof niet meer in het openbaar mochten belijden. De Heilige Stede, de kapel die 
oorspronkelijk gebouwd werd op de plaats van het Mirakel, werd gesloten. De Rooms Katholieke 
gemeenschap van Amsterdam, waaronder tal van machtige kooplieden, praktiseerde zijn geloof in 
schuilkerken. De Heilige Stede, hoewel protestantse kerk geworden, bleef de plaats waar speciale 
gebeden en rituelen uitgevoerd worden. De openbare mirakelprocessie verdween en er groeide een 
heimelijke processie rond de kapel. Een stille processie zonder versierselen: de Stille Omgang. De Stille 
Omgang als tocht ter herdenking van het Mirakel is altijd gebleven. Het is een tocht van hoop en 
eerbied. In tijden van oorlog zijn mensen naar Amsterdam getogen om deze tocht te lopen, ze putten 
er kracht uit. De Stille Omgang heeft in de loop der tijd een ontwikkeling doorgemaakt. In 1880 werd 
het 'Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam' opgericht. Dit stelde zich als doel deelname aan 
de Stille Omgang te bevorderen en organisatorisch mogelijk te maken. Tal van logistieke perikelen die 
de komst van zovelen naar Amsterdam met zich meebrengt moesten (en moeten!) opgelost worden. 
Langzamerhand ontstaan naar het oorspronkelijke model zustergezelschappen in andere steden die 
allen tot doel hebben: met gelijkgestemden, gelovigen en pelgrims de tocht naar Amsterdam maken 
en daar in de nacht de Stille Omgang lopen. Er zijn groepen die te voet naar Amsterdam gaan. De 
meesten echter, gaan met een bus vanuit (de buurt van) hun woonplaats naar de hoofdstad. 
Voorafgaand aan deze busreis, of in Amsterdam gaat men naar de mis waarna de tocht gelopen wordt. 
Na afloop reist men weer per bus naar de plaats van herkomst. 
 
We nodigen u van harte uit om ook dit jaar met ons mee te gaan. In de avond van 21 maart 
verzamelen we op diverse plaatsen in Rotterdam en reizen per bus naar 
Amsterdam waar we om 22:30 uur deelnemen aan de Eucharistieviering 
in de Papegaai in de Kalverstraat. Na de viering lopen we de Stille 
Omgang. Tussen 02:00 - 03:00 uur zijn we weer terug in Rotterdam.  
 
Vertrek vanaf de Lambertuskerk om 20.00 uur. Deelname op eigen 
gelegenheid is altijd mogelijk.  
 
Informatie: www.lambertuskerk-rotterdam.nl en www.destilleomgang.nl, 
Intekenlijsten achterin de kerk tot 12 maart. Inschrijven kan ook op onze 
website. Deelname kost € 13,50 per persoon, contant bij de koster of 
secretariaat te voldoen. Aanmelding is definitief wanneer de betaling 
geïnd is. 
 
 
 

http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/
http://www.destilleomgang.nl/
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Het Kruis 

“Wij roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. In Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis, door 
wie wij verlost en bevrijd zijn.” 
Deze tekst naar Galaten 6, 14 is de intredezang van Witte 
Donderdag en daarmee de openingszang van het hele Paas 
triduüm. 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 een 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 dan 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 die 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 men nog steeds kan handhaven maar die niet meer verplicht is, 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 
maar het bedekken van de kruisbeelden kan helpen de laatste twee weken voor Pasen in de kerk een 
bepaalde sfeer te geven 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 dit 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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Zorg voor zieken, dienst aan God 
Dienst aan God veronderstelt ook altijd dienst aan mensen; ofwel, met de woorden van Johannes: 
“wie God liefheeft moet ook zijn broeder liefhebben” (1 Joh. 4, 21). Daarbij moet de Kerk niet in de 
laatste plaats zorg dragen voor hen naar wie ook de voorkeursliefde van de Heer uitgaat: armen en 
zieken. Alle gelovigen delen in die opdracht om degenen die lijden door pijn of ziekte bij te staan; 
daarnaast kent de Kerk het sacrament van de ziekenzalving waarin mensen op bijzondere wijze Gods 
menslievendheid en medelijden mogen ervaren. 
 

Ziekenbezoek en ziekencommunie 
Het bezoeken van zieken is een van de zeven werken van barmhartigheid; het is verankerd in de 
‘oordeelsrede’ van Christus (Mt. 25, 31-46) als een van de criteria die het lot van de gelovige in het 
hiernamaals bepaalt. Uiteraard mag van pastores verwacht worden dat ze medeleven betonen met en 
aandacht schenken aan (in het bijzonder ernstig en langdurig) zieken; ook lekengelovigen echter 
kunnen wat dat betreft, op individuele basis of deel uitmakend van een ziekenbezoek -groep, 
waardevolle diensten bewijzen door daadwerkelijk te getuigen van de betrokkenheid van de 
geloofsgemeenschap. De band met zowel Christus als de medegelovigen komt op speciale wijze tot 
uitdrukking in het ontvangen van de ziekencommunie. Vanzelfsprekend dient het overbrengen en 
uitreiken van de heilige communie op waardige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te 
geschieden, normaliter door een priester of diaken (de gewone bedienaren) maar zo nodig ook door 
een leek die daartoe wordt aangewezen. Het is niet wenselijk dat partners of familieleden van de zieke 
zelf de heilige communie na de eucharistieviering meenemen. In alle gevallen dient het uitreiken van 
de ziekencommunie als aparte viering te gebeuren, dus niet in het kader van een pastoraal gesprek. 
 

Zorg voor zieken, dienst aan God 
Wie ernstig ziek is heeft op bijzondere wijze Gods genade nodig. De 
ziekenzalving stelt op sacramentele wijze de barmhartige liefde tegenwoordig 
die Jezus tijdens zijn aardse leven betoonde aan hen die leden aan ziekten en 
kwalen naar lichaam en geest. Vroeger werd dit sacrament - dat gefundeerd is 
in de aanbeveling uit de Jakobusbrief (5, 14-16) – wel ‘het laatste oliesel’ 
genoemd, omdat het doorgaans pas bij acuut stervensgevaar werd toegediend. 
Na Vaticanum II is de oorspronkelijke betekenis herontdekt, die erin bestaat de zieke zo mogelijk te 
genezen, maar hem in elk geval te troosten, te sterken en te bemoedigen en hem te helpen door zijn 
lijden te verlichten en hem de kracht te geven dat lijden te dragen. Helaas bestaat bij veel ouderen nog 
terughoudendheid om ‘bediend te worden’; pastoraal gezien verdient het immers de voorkeur om dit 
sacrament toe te dienen op een moment dat de zieke de genadevolle werking van de heilige Geest, die 
tot uitdrukking wordt gebracht in de handoplegging en het zalven van het hoofd en de handen met de 
tijdens de chrismamis gewijde ziekenolie, nog bewust kan ervaren. 
 

De ziekenzalving is bedoeld voor gelovigen die door ziekte of ouderdom ernstig verzwakt zijn, ofwel 
voor een risicovolle operatie staan. Het moge duidelijk zijn dat het sacrament niet kan worden 
toegediend aan iemand van wie vast staat dat hij reeds overleden is; anderzijds is het wel mogelijk om 
de ziekenzalving meermalen te ontvangen, bijvoorbeeld wanneer men herstelt van een ziekte en 
daarna opnieuw met grote gezondheidsproblemen te maken krijgt. Die herhaalbaarheid van het 
sacrament biedt ook de mogelijkheid aan bewoners van zorginstellingen en verpleeginrichtingen om 
de ziekenzalving in een gezamenlijke viering te ontvangen; ouderdom alleen is daartoe een 
onvoldoende grond, maar veelal gaat deze gepaard met kwalen en aandoeningen die toediening 
rechtvaardigen en zelfs wenselijk maken. De ziekenzalving kan tijdens een eucharistieviering 
plaatsvinden, maar doorgaans zal dit geschieden in een afzonderlijke viering, vaak in besloten kring 
met de gezinsleden of naaste familie. De bedienaar is per definitie een priester; het sacrament is 
absoluut ongeldig indien een diaken of een leek (zoals een pastoraal werker in een zorginstelling) het 
tracht toe te dienen. Juist omwille van de heilswaarde van dit sacrament mag hier niet lichtvaardig 
mee worden omgesprongen. Precies wanneer ons aardse leven in gevaar is mogen wij ons 
toevertrouwen aan de verlossende liefde van Christus, in Wie de volheid van leven is.  
 

Dienst Liturgie liturgie@bisdomdenbosch.nl 
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Gezangen tijdens de Hoogmis  

Aan het begin van dit jaar staat het Gregoriuskoor voor twee heel mooie opgaven: op zondag 8 
februari wordt de Choralmesse van Erna Woll uitgevoerd en op vrijdag 27 februari werkt het koor mee 
aan een concert in de Kathedraal van Utrecht! 
 

Tijdens de  hoogmis op zondag 8 februari zingt het Gregoriuskoor de prachtige Choralmesse (1959) van 
de Duitse componiste Erna Woll (1917-2005), een werk dat u al enkele keren kon beluisteren. De titel 
Choralmesse slaat op het gebruik van het gregoriaans, immers, in het Duits noemt 
men het gregoriaans Gregorianischer Choral. Steeds worden meerstemmige 
passages afgewisseld met het oorspronkelijke gregoriaans. Het klankbeeld is 
uitgesproken doorzichtig en bedient zich van een lenige, vitale ritmiek met veel 
maatwisselingen. Opvallend zijn de motiefherhalingen (als bij een litanie) met 
steeds kleine variaties en ritmische verschuivingen. Een mooi en verrassend werk 
dat door zijn transparante puurheid weet te boeien.    
            Erna Woll 
Vrouwenkoor La Confiance uit Dordrecht is inmiddels welbekend in de Lambertuskerk. De afgelopen 
jaren heeft het koor regelmatig meegewerkt aan de zondagse hoogmissen in onze kerk. Het was al 
even geleden maar op zondag 15 maart zal dit koor zingen tijdens de Hoogmis. Ook in juni zal het koor 
wederom aantreden. 
 
Eric Koevoets, dirigent-organist 

    

Gregoriuskoor te beluisteren in kathedraal te Utrecht 
Op 27 februari 2015 om 20.15 uur beleeft het koor een hoogtepunt wanneer het meewerkt aan een 
bijzonder concert. Ter gelegenheid van de opening van het jaar waarin het 100 jaar geleden is dat de 
beroemde Nederlandse orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd overleed wordt een uitzonderlijk 
concert gebracht in de Sint-Catharinakathedraal te Utrecht. In samenwerking met Vrouwenkoor La 
Confiance en kathedraalorganist Wouter van Belle worden de Petite Messe Solennelle van Hayo 
Boerema en Laudate Dominum van Eric Koevoets uitgevoerd. Het is het vocale aandeel aan een 
avondconcert, waarbij ook diverse orgelwerken zullen klinken. Het optreden is voor beide koren heel 
eervol. Onze Sint-Lambertuskerk beschikt, zoals u weet, over een prachtig Maarschalkerweerdorgel en 
het is een buitenkans om eens met het orgel van de kathedraal te Utrecht, ook door dezelfde bouwer 
gemaakt, de ons zo vertrouwde muziek te kunnen uitvoeren. Deze werken zullen later in het jaar ook 
klinken in onze eigen kerk. 
 
Na afloop van het concert kunnen de bezoekers de onthulling van het gedenkteken 
voor Michaël Maarschalkerweerd in de binnentuin van het Catharijneconvent 
bijwonen. Dit was de plek waar zijn werkplaats bevond. 
 

Eenieder is van harte welkom om dit concert bij te wonen. Toegang gratis met na het 
concert deurcollecte. St. Catharinakathedraal - Lange Nieuwstraat 36 - Utrecht. 
Aanvang 20:15u. 
 

Stichting Venster op Muziek in de Lambertus 
In de orgelserie van de Stichting Venster op Muziek in de Lambertus zal het Michaël 
Maarschalkerweerd herdenkingsjaar uitvoerig aan bod komen. Interessant om weten 
is dat de Petite Messe Solennelle van Hayo Boerema en Laudate Dominum van Eric 
Koevoets werken zijn, gecomponeerd in opdracht van de Stichting Venster op Muziek 
die hiervoor van gulle gevers sponsoring heeft ontvangen. 

Er zijn nog veel meer activiteiten in het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015. Informatie 
hierover vindt u op  www.maarschalkerweerd.info. 

http://www.maarschalkerweerd.info/


 23.3 -  LAMBERTUSBERICHTEN 15 

Boeken 
Maria, een vrouw zoals wij 
Bijzonder geschenkboek over wat Maria, de moeder van Jezus, betekent 
voor mensen van nu. 
Ineke ter Heege, Elise Mannah en Elly Zuiderveld-Nieman toeren vanaf 
november 2014 en in 2015 door het land met de theatervoorstelling De 
Mariamonologen. Een voorstelling waarin ze hun eigen verhalen over 
Maria vertellen. Waarbij ze door middel van muziek en voordracht 
ingaan op de invloed die zij heeft (gehad) op mensen van alle tijden en in 
het bijzonder op vrouwen van nu. Sommigen zien vooral de 
hoogzwangere Maria, of de liefdevolle moeder, anderen zien juist een strijdbare Maria of Maria die de 
Argentijnse dwaze moeders inspireerde. Al deze associaties krijgen een plekje in de voorstelling 
waardoor het een heel eigentijds karakter krijgt. Het cadeauboek is gebaseerd op de voorstelling, maar 
staat geheel op zichzelf. Het bevat beelden en liedteksten uit De Mariamonologen maar ook 
persoonlijke reflecties van Elise, Elly en Ineke. Verder is het cadeauboek aangevuld met inspirerende 
antwoorden van heel diverse bekende Nederlanders op de vraag: Wie is Maria voor jou? 
De sprekende fotografie en prachtige schilderijen van Mariska Vos verbinden de teksten aan elkaar en 
maakt het tot een bijzonder eigentijds geheel. 
Een cadeauboek voor Maria's van nu. ISBN 13: 978 903 381 73 66 - € 9,95 
 

Gewoon over geloof!  
De Katholieke Kerk heeft een imagoprobleem. Dat ligt deels aan de Kerk 
zelf, deels aan onwetendheid en onbegrip van de buitenwacht. Volgens de 
auteur is de inhoud van het geloof dat de Kerk uitdraagt nog altijd alle 
moeite waard. Geloof is niet iets voor dromers of geleerden. Het 
christelijk geloof is niet een kwestie van onbegrijpelijke mysteries en 
onmogelijke eisen. Het is niet iets bijzonders, maar juist iets heel 
gewoons. Als je het nuchter beschouwd is Jezus bijzonder praktisch. Aan 
de hand van komische situaties laat Mutsaerts zien dat de Bijbel 
weliswaar lang geleden geschreven is, maar geenszins gedateerd is. Rob 
Mutsaerts prikt op een oorspronkelijke en verfrissende manier door 
allerlei misvattingen die leven omtrent standpunten die de Kerk inneemt 
over wetenschap, seks, goed en kwaad, Jezus en God, en toont de logica 
van het katholiek denken. Hij neemt de lezer mee naar zijn eigen jeugd 
waar voetbal en popmuziek een prominente plaats innemen. Over de toekomst van de R.K.-Kerk is hij 
verrassend optimistisch. De cartoons van Bob Leenders aan de hand van teksten van de auteur laten 
een herkenbaar tijdsbeeld zien, waar je ongemerkt om moet glimlachen. Rob Mutsaerts is 
hulpbisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch. 
ISBN 13: 978 907 571 79 14 - € 13,90 
 

Wwweetje: Trideo 
Trideo is een nieuw katholiek media-initiatief dat met 
compacte en aansprekende producties op een verrassende 
manier verbinding en verdieping wil bieden aan zowel 
katholieken als niet-katholieken in Nederland, Vlaanderen 
en daarbuiten. De naam Trideo (spreek uit “Trídeo”) verwijst zowel naar de verschillende audiovisuele 
media (T-televisie, R-radio, I-internet), maar roept vanwege de katholieke identiteit van het initiatief 
ook bewust de associatie op met de Drie-ene God. Trideo is een initiatief van social media deskundige 
Robin Effing, managing director Olaf Bruggeling en mediapriester Roderick Vonhögen.  
http://www.trideo.com/ 

http://www.trideo.com/
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ORIENTATIEDAG  
priester-en diakenopleiding bisdom Rotterdam 
Op zaterdag 28 februari 2015 om 10.00-14.00 uur op Vronesteyn te Voorburg, priester- en 
diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. 
 
God heeft een bedoeling met het leven van iedere mens, de vraag is echter hoe dit plan van de Heer 
eruit ziet voor jou. Wat is jouw roeping?  
 
Priester worden in deze tijd? 
Jezus riep mensen om Hem te volgen (Mc. 1,15). Naast de oproep aan alle mensen van goede wil koos 
de Heer twaalf leerlingen uit om op een bijzondere manier met Hem verbonden te zijn en uitgezonden 
te worden. 
 

Zou je als man van geloof beschikbaar willen zijn als priester, in dienst van de Heer? Misschien komt de 
vraag wel eens in jou op of God jou daartoe roept? Mogelijk is deze persoonlijke vraag bij je 
opgekomen in de parochie waarin je actief bent, in een (jongeren)groep, op de Wereldjongerendagen 
of in gebed. Weet dan dat je niet de enige bent! Momenteel telt het bisdom Rotterdam 5 
priesterstudenten. Je bent dus niet de enige die er over nadenkt om priester te worden en er zijn meer 
mannen met deze vraag bezig die zich voorbereiden op het priesterschap. 
  

Deze Oriëntatiedag is speciaal voor jou om antwoorden te krijgen op vragen met betrekking tot het 
priesterschap. Het is dé gelegenheid om eens met de rector en met priesterstudenten te spreken. Je 
kunt uitvinden hoe de opleiding in elkaar zit en hoe anderen ontdekt hebben dat ze 'geroepen' zijn. De 
dag vindt plaats op Vronesteyn, de priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. Het is dus 
gelijk mogelijk om iets van de sfeer aldaar te proeven.  
 

Heb je er wel eens over gedacht om diaken te worden? 
De apostelen stelden in Jezus’ naam door handoplegging en gebed diakens aan ten behoeve van de 
zorg voor de ondersteuning (Hand. 6, 1-6). Naast liturgie en catechese is het de taak van de Kerk actief 
te zijn in diaconie teneinde het geloof te verkondigen in daden van liefde.  
Zou je als man van geloof als diaken beschikbaar willen zijn in dienst van de Heer? Dan is het echt te 
overwegen om je te oriënteren op het ambt van diaken. 
Op dit moment zijn nu 6 kandidaten in opleiding tot 
permanent diaken. Zij hebben er voor gekozen om een 
wending te geven aan hun leven om, na de nodige 
studie en vorming te zijner tijd als diaken vanuit het 
geloof dienstbaar te zijn in Kerk en samenleving. 
Diakens zijn te vinden in parochies, in zorginstellingen, 
in de gevangenis en ook in wijken van steden met een 
bijzondere sociale problematiek. 
 

Wil je meer weten?  
Meld je dan aan voor de Oriëntatiedag op 28 februari 
2015, van 10.00-14.00 uur op Vronesteyn, Park 
Vronesteyn 14 , 2271 HS Voorburg (drie minuten lopen 
van station Leidschendam-Voorburg) 
Rector Walter Broeders: 070 387 3804 - 
priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl 
drs. Paul Schuurmans, bisschoppelijk gedelegeerde voor 
permanent diakens: 06 106 12 603 -  
diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl 
Zie ook: www.vronesteyn.nl 
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Uit de agenda januari – maart 
 
 
Za 
Zo 

 
24-01 
25-01 

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

3e Zondag door het jaar (B) 
Vooravondmis met zang 
Gezinsmis met crèche, kinderwoorddienst; koffiedrinken in parochiehuis 
Eucharistieviering 

Ma 26-01 19:30 uur LambertusCaFE in parochiehuis. 20:00 uur start inleiding En/Nl.  

 
Za 
Zo 

 
31-01 
01-02 

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

4e Zondag door het jaar (B) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, crèche, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
07-02 
08-02 

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

5e Zondag door het jaar (B) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, crèche, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Zo 08-02 15:00 uur Tour of Faith – jongerengroep RK2j en de bisschop nodigen jongeren uit 
Eucharistieviering: celebrant mgr. Van den Hende. Vanaf 14.30 uur zijn alle jongeren 
welkom. Na de viering geloofsgesprek rond thema 'Barmhartigheid en Naastenliefde'. 
De middag wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd. (p. 4) 

Di 10-02 20:00 uur Ouderavond ‘Bidden’ met boeken/materialen verkoop (p. 5) 

 
Za 
Zo 

 
14-02 
15-02 

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

6e Zondag door het jaar (B) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, crèche, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Wo 18-02  
09:00 uur 
18:30 uur 
19:30 uur 

Aswoensdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag 
Ochtendviering 
Aswoensdagviering met kinderen 
Avondmis met zang 
Tijdens alle vieringen opleggen van het askruisje 

Za 21-02 16:00 uur 
16:30 uur 

Karmelgemeenschap van St. Jozef: Aanbidding van het Heilig Sacrament 
Vesperviering 

 
Za 
Zo 

 
21-02 
22-02 

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

1e Zondag van de Veertigdagentijd (B) 
Vooravondmis met zang 
Gezinsmis met crèche, kinderwoorddienst; koffiedrinken in parochiehuis 
Eucharistieviering 

Ma 23-02 19:30 uur LambertusCaFE in parochiehuis. 20:00 uur start inleiding En/Nl.  

Wo 25-02 19:30 uur Kruisweg, overweging en gebed voorafgegaan door sobermaal (p. 7) 

 
Za 
Zo 

 
28-02 
01-03 

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

2e Zondag van de Veertigdagentijd (B) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, crèche, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Wo 04-03 19:30 uur Kruisweg, overweging en gebed voorafgegaan door sobermaal (p. 7) 

 
Za 
Zo 

 
07-03 
08-03 

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

3e Zondag van de Veertigdagentijd (B) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, crèche, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Ma 09-03 20:00 uur Geloofsavond 1 – Triduum Sacrum: Witte Donderdag - Pastoor Gouw in de pastorie (p. 5) 

Wo 11-03 19:30 uur Kruisweg, overweging en gebed voorafgegaan door sobermaal (p. 7) 

 
Za 
Zo 

 
14-03 
15-03 

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

4e Zondag van de Veertigdagentijd (B) – Zondag Laetare 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met Vrouwenkoor La Confiance, crèche, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Ma 16-03 20:00 uur Geloofsavond 2 – Triduum Sacrum: Goede Vrijdag - Pastoor Gouw in de pastorie (p. 5) 

Wo 18-03 19:30 uur Kruisweg, overweging en gebed voorafgegaan door sobermaal (p. 7) 

Za 21-03 16:00 uur 
16:30 uur 

Karmelgemeenschap van St. Jozef: Aanbidding van het Heilig Sacrament 
Vesperviering 

Za 21-03 20:00 uur Vertrek naar Amsterdam voor de Stille Omgang (p. 11) 
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Zoek de namen van de 12 apostelen van Jezus. Ze kunnen in alle richtingen staan. Succes! 
 

Petrus Matteüs  Taddeüs Jakobus Bartolomeüs  Simon 

Johannes Jakobus  Judas  Andreas Filippus  Tomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelse verhalen voor kinderen 

het Oude en Nieuwe Testament 
(van: D.A. Cramer-Schaap) 

 

Al ruim vijftig jaar in druk, met recht een klassieker: 

deze kinderbijbel van Cramer-Schaap. 

Zoveel mogelijk geschreven vanuit het kind in de bijbel. 

In de loop van de jaren met twintig verhalen uitgebreid 

waarbij de bestaande verhalen werden gemoderniseerd. 

Tot voor kort was deze bijbel ook verkrijgbaar in twee 

losse delen, nu is het weer samengevoegd tot een boek. 

Voor kinderen vanaf 8 tot 12 jr. 

Aantal pagina’s: 448  

Prijs: €24,95  

ISBN: 9789021670829 
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Kerk en pastorie 
Kerk Oostzeedijk 3 (geen brievenbus, zie voor postadres hieronder) 
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 NL08 INGB  0000 2897 12  

NL90 ABNA 0500 0304 48  
Ten name van kerkbestuur H Lambertus Rotterdam 

 

Pastoor 
Dr. R.G.M. Gouw 
Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam 010 – 412 36 90 
Privé Schultz van 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 van de kerk 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 Iedere dag voor aanvang van de Mis. Laat de koster van tevoren weten dat u 

wilt biechten. U kunt daarna plaatsnemen in de kerk, de priester komt zo 
spoedig mogelijk.  

Kerk Open Kerk is iedere zaterdagochtend vanaf de ochtendviering 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 vijf à zes keer per jaar.  
Voor meer inlichtingen over het inleveren van kopij voor editie 23.4, neemt u contact op met het 
secretariaat van de Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven. 



Heer, 
  
In vertrouwen komen we tot U 
gedreven door de Liefde voor Uw Rijk 
dankbaar voor onze zusters en broeders 
religieuzen in dienst van Uw mensen. 
  
De nood is groot Heer, daarom bidden wij, 
laat u oogst niet ongemaaid op het veld 
stuur ons biddende, zorgende mensen, 
Uw kerk heeft nood aan ‘Godgewijden’. 
  
Kinderen, armen en zieken smeken U, 
geef ons getuigen van Uw menslievendheid, 
gemeenschappen die belijden: 
Christus is de bron van liefde en leven. 
  
Wij vragen enthousiaste religieuzen 
met het Evangelie in het hart en hand 
op weg naar onbekende horizonten 
of teruggetrokken in de stilte van een klooster. 
  
Dat jonge vrouwen en mannen, zo bidden wij, 
vandaag uw roep verstaan, opdat ook morgen 
Uw naam mag geloofd, Uw rijk mag bloeien 
Uw gelaat mag lichten over alle mensen. 
  
Maria, vervuld van de Geest, wij bidden u, 
leer ons uw totale overgave te volgen 
om trouw aan de zijde te staan van uw Zoon 
vandaag, morgen en altijd. 
  
Amen. 
 
 
 
 
 
Dit gebed is geschreven door Mgr. Luc Van Looy,  
bisschop van bisdom Gent, 
in het kader van het Jaar van het Godgewijde Leven,  
uitgeroepen door Paus Franciscus,, 
dat met de Advent 2014 van start is gegaan. 

 


