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Aan het werk 
 
We staan aan het begin van een nieuw werkseizoen. Ik hoop, dat het voor velen mogelijk is geweest in 
de zomermaanden uit te rusten en nieuwe kracht op te doen. Bij de herinneringen aan de 
belevenissen van afgelopen zomer gaan mijn gedachten naar een van de zondagse evangelielezingen 
in die periode. Een aantal zondagen achter elkaar hebben we het zesde hoofdstuk van het Johannes-
evangelie gehoord. Het was de zogenaamde broodrede, die volgde op de wonderbare 
broodvermenigvuldiging.  
 
Het zesde hoofdstuk van het Johannes-evangelie begint met het verhaal van de wonderbare 
broodvermenigvuldiging (Joh 6,1-15). De rest van het hoofdstuk gaat over de reactie van de 
omstanders, of beter gezegd: over Jezus' verkondiging naar aanleiding van hun reactie. De reactie is 
meteen positief, Jezus wordt erkend als “de profeet die in de wereld moet komen” (v 14). Maar de 
reactie is niet alleen positief: Jezus' tijdgenoten hebben zo hun idee wat er met de profeet moet 
gebeuren: zij willen zich van Hem meester maken om Hem tot koning uit te roepen. Daartoe is Jezus 
echter niet in de wereld gekomen en Hij maakt zich uit de voeten.  
 
De omstanders laten het er niet bij zitten en gaan achter Jezus aan. Als ze Hem gevonden hebben, 
toont Jezus zich niet erg onder de indruk van hun enthousiasme: “Niet omdat gij tekenen gezien hebt, 
zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild” (v 26). Jezus vond 
hun enthousiasme maar oppervlakkig. Hun buik was gevuld maar ze hadden niet begrepen, wat met 
het broodwonder over de persoon van Jezus duidelijk was geworden. Dat is wat in dit evangelie 
verstaan wordt onder 'teken': een wonderbaarlijke gebeurtenis, die vooral de be-teken-is van Jezus wil 
laten zien. Jezus roept hen dan ook op: “Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het 
voedsel dat blijft ten eeuwigen leven” (v 27). 
 
De omstanders blijven vasthoudend. Jezus roept op te werken. Zij willen weten welke werken ze 
moeten verrichten: “Welke werken moeten wij voor God verrichten” (v 28). De vraag is niet zo 
verwonderlijk. Geloof moet zich uiten in daden. Maar soms merken we, dat mensen een bepaald beeld 
hebben van godsdienstige daden. In onze tijd lijken veel mensen bij geloof vooral te denken aan 
geboden en verboden, regels en wetten. Maar in onze tijd zien we anderzijds ook, hoe godsdienstige 
stromingen met strikte regels en voorschriften juist aantrekkelijk gevonden worden. Mensen – soms 
ook jonge mensen – vinden er een zekerheid en weten waar ze aan toe zijn. Wanneer een godsdienst 
geen duidelijke regels stelt, kan dat gemakkelijk tot laksheid leiden. 
In het evangelie valt op, dat Jezus niet een aantal werken opsomt, een lijst geeft van verplichtingen. Hij 
spreekt niet in een meervoud maar in een enkelvoud: “Dit is het werk voor God: te geloven in Degene 
die Hij heeft gezonden” (v 29). Dit geloven is natuurlijk geen geloven zonder daden. Maar als het om 
daden gaat, is er niet zozeer een aantal regels, maar een persoon. “Geloven in” wil zeggen Jezus tot 
centrum van je leven maken. Je levensinstelling en je doen en laten inrichten naar zijn voorbeeld. Dat 
vraagt van mensen meer dan in het praktijk brengen van regels en voorschriften, die soms ongeacht 
tijden en omstandigheden onveranderlijk blijven. Jezus legt de lat hoger en geeft ons de opdracht om 
telkens opnieuw te bezien wat een christelijke instelling, een bestaan in zijn Geest en door zijn persoon 
genormeerd, betekent en voor daden vraagt. 
 
Voor die opdracht staan christenen elk afzonderlijk en de christelijke geloofsgemeenschap als geheel 
telkens weer. Aan het begin van een nieuw seizoen realiseer je je hoezeer Christus ons oproept aan 
het werk te gaan. 
 

R.G.M. Gouw, pastoor - vicemoderator 
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Parochie updates 
Start Alpha-cursus in het najaar 
Alpha is een cursus die wereldwijd gegeven wordt. U kunt er op een ongedwongen manier kennis 
maken met het christelijke geloof. In de Lambertuskerk worden, in rooms-katholieke context, thema’s 
behandeld zoals 'De Bijbel', ‘Wie is Jezus’, ‘Wat is bidden’, etc. De avonden starten met een warme 
maaltijd. 
Alpha is voor iedereen die geïnteresseerd is in het christelijke geloof. Ook voor mensen die al 
aanwezige kennis willen opfrissen. 
 

Op tien dinsdagavonden is er vanaf 18.30 uur inloop, gevolgd door een maaltijd. Vervolgens houdt een 
gastspreker een korte inleiding en na de koffie wordt er in kleine groepjes nagedacht en gesproken 
over het thema. Om 21.30 gaan we naar huis. Bij de cursus hoort ook een hele zaterdag. Een dag met 
een belangrijk thema en tijd voor ontspanning en lekker eten. 
 

 

Alpha is gratis, voor de maaltijden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deelname aan de zaterdag 
kost € 20,-. 
 

Aanmelding 
U kunt zich aanmelden via het formulier onder ‘catechese’ op de website www.lambertuskerk-
rotterdam.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging van inschrijving. Aanmelden kan ook 
schriftelijk met de folders die achterin de kerk liggen. Voor meer informatie: alpha@lambertuskerk-
rotterdam.nl. 
 

Het Alpha-team 
 

Voedselpakket op de vuilnisbelt in Caïro 
Tijdens het weekend van 22 en 23 augustus was het dan zover. Gezinnen, overwegend koptische 
christenen, die op de vuilnisbelt wonen in Caïro, werden verrast met een voedselpakket.  
Het voedselpakket bestaat uit 2 kilo bonen, 1 kilo rijst, 1 kilo pasta en 1 kilo olie en kost 3 euro. Deze 
pakketten werden uitgedeeld aan 3.000 gezinnen met kinderen. Dankzij de Vastenactie in de St. 
Lambertuskerk die 3.360 euro heeft opgebracht, en de bijdragen van kerkgemeenschappen en privé 
sponsoren werd de nodige 9.000 euro opgehaald. Met dit bedrag heeft de Egyptische stichting 
Stephen’s Children de voedseluitdeling in augustus verzorgt. 
Door deze actie voelen we ons verbonden met onze broeders en zusters in Egypte die in moeilijke 
omstandigheden leven en die dankzij onze steun ervaren dat ook in Nederland aan hen wordt gedacht 
en met hen wordt meegeleefd. 
Monique Walrave, voorzitter Stichting Kinderen van Caïro 

 
 

Dinsdag 22 september  Dinsdag 3 november 
Dinsdag 29 oktober Dinsdag 10 november 
Dinsdag 6 oktober Dinsdag 17 november 
Dinsdag 13 oktober Dinsdag 24 november 
Dinsdag 27 oktober Dinsdag 1 december (feestelijke slotavond) 
Zaterdag 31 oktober    
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Bedankbrief van kinderen aan kinderen Lambertus en Bavo  
In de vorige editie van de Lambertusberichten is er een verslag opgenomen van Klaske van der Veen, 
jeugdwerk bij Kingswork in Rotterdam-Noord, dit keer willen wij de brief afdrukken die aan alle 
gevende kinderen van de Lambertus en van de Basisschool de Bavo-kring is gericht. Inmiddels zijn we 
alweer druk met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen om weer kinderen blij te maken met 
goed gevulde dozen die in het Vastenproject 2016 verzameld gaan worden. Dus: gooi geen goed 
speelgoed weg maar bewaar het tot volgend voorjaar! 
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Parkeren op het kerkplein 
In de jaren zestig of zeventig moet er het plan zijn geweest de pastorietuin te veranderen in een 
parkeerplaats. Inderdaad, de Lambertuskerk beschikt niet over een groot kerkplein waar geparkeerd 
kan worden. Dat kan ook niet op ons kleine kerkpleintje. De situatie dreigt uit de hand te lopen. Soms 
zijn parochiehuis en pastorietuin nog maar nauwelijks bereikbaar en staat het plein zo vol auto's dat 
hulpdiensten – mocht dat nodig zijn – de kerk niet kunnen bereiken. Dan zijn er de gevaarlijke situaties, 
wanneer auto's wegrijden op het moment dat kerkgangers de kerk verlaten. 
Kortom: er kan niet worden geparkeerd op het kerkplein. Een enkele uitzondering kan gemaakt worden 
voor mensen die zeer slecht ter been zijn. 
 
Parkeerruimte in de buurt is te vinden aan de Honingerdijk bij het Arboretum Trompenburg, aan de 
Oostzeedijk Beneden richting centrum, zeker tussen de Aegidiusstraat en de Rubensstraat, en mogelijk 
zelfs nog dichter bij de kerk. 
 

R.G.M. Gouw, pastoor 

Kroniek 

Gedoopt: 

27-07 Milena Emilia Sofia, dochter van dhr en mw da Silva-Luyk 

16-08 Thijs Enyinnaya zoon van dhr en mw Obihara-Unogu 

30-08 Leon Uyiosa zoon van dhr en mw Berkhof-Imalere 
 
 

Getrouwd: 

20-05 Stef Kloet en Sabine Kouwenhoven 

01-08 Vincent van Kooten en Chiara Caucci 
 

Overleden: 

27-06 Elisabeth (Lies) Katharina Leopoldina Aarens, in de leeftijd van 89 jaar 

13-07 Elisabeth Diederiks-Buring, in de leeftijd van 90 jaar 

03-08 Johanna (Annie) Cornelia Geertruida Palms-Sluijlaard, in de leeftijd van 98 jaar 

17-08 Hendrika (Riek) Maria Francisca Vervooren-de Jong, in de leeftijd van 85 jaar 

30-08 Catharina (Riny) Jacoba Biemans-Geeve, in de leeftijd van 89 jaar 
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Oktober Rozenkransmaand - Kinderen bidden voor oorlogskinderen 
Wilt u ook met kinderen bidden voor oorlogskinderen in oktober? 
In samenwerking met de Stichting ‘Kinderen bidden voor Kinderen’ nodigen wij 
parochies en gezinnen uit om met kinderen te bidden voor de vele kinderen die 
te lijden hebben onder oorlogsgeweld. Het is de bedoeling om in de 
Rozenkransmaand oktober met heel veel kinderen in Nederland en België één 
Tientje van de Rozenkrans te bidden. Dat is één Onze Vader en 10 keer het 
Weesgegroet. 
 

Waarom meedoen? 
Maria heeft bij haar verschijningen juist ook aan kinderen gevraagd om te bidden. Het 
gebed van kinderen is extra sterk. In Fatima heeft Maria gezegd dat de Rozenkrans een gebed voor 
vrede is. Zeker in deze tijd is gebed voor vrede heel hard nodig. Daarom willen we met kinderen samen 
veel Tientjes bidden, speciaal voor de kinderen in oorlogsgebieden. 
 

Zondag 18 oktober: 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans 
Op zondag 18 oktober worden alle kinderen over de hele wereld uitgenodigd om 
massaal het rozenkransgebed te bidden voor vrede. Het idee voor zo’n massaal gebed 
komt eigenlijk van de Italiaanse pater Pio (1887-1968): “Stel je eens voor hoezeer de 
wereld zou veranderen als 1 miljoen kinderen tegelijkertijd het Weesgegroet zouden 
opzeggen en daarmee bidden voor vrede.” Samen met de Stichting Kinderen bidden 
voor Kinderen en Kerk in Nood willen we proberen zoveel mogelijk kinderen en 
gezinnen te benaderen om aan deze keten van gebed deel te nemen. Om u op weg te 

helpen hoe je de rozenkrans kan bidden, bieden we u het rozenkransboekje. U kunt eea vinden op de 
Mariatafel achter in de kerk. Hier treft u ook allerlei rozenkransen aan in verschillende prijsklassen ook 
speciaal voor kinderen. 
 

Kindvriendelijk 
In plaats van het hele Rozenkransgebed vragen we kinderen om een Tientje te bidden. Vijf minuten 
van gebed voor oorlogskinderen. In de Lambertuskerk bidden we na de mis van 10 uur gezamenlijk een 
Tientje van de rozenkrans. Voor deelnemende kinderen is er een armbandje met een kruisje, 1 grote 
knoop en 10 kleine knoopjes om het Tientje te bidden en tevens een kleurrijke folder van het Onze 
Vader en het Weesgegroet met uitleg voor kinderen. De kinderwoorddiensten in deze maand staan in 
het teken van dit project en daar krijgen de kinderen uitleg over het Rozenkransgebed met speciale 
aandacht voor de Geheimen van het Licht. Achter in de kerk wordt een grote rozenkrans steeds 
mooier door tekeningen die per tientje worden aangebracht. Per Geheim is er een tekening, dus de vijf 
tientjes krijgen per tientje tekeningen van de vijf Geheimen van het Licht. Zo maken we inzichtelijk 
hoeveel (gezamenlijke) Tientjes we in de Lambertuskerk bidden voor de oorlogskinderen. 
 

Meld aan voor gratis armbandjes 
De leuke armbandjes in diverse kleuren helpen kinderen een Tientje te bidden. 
Ze kunnen eenvoudig strakker of losser getrokken worden voor de juiste maat. 
Bij deelname aan het kindergebed voor oorlogskinderen kunt u deze gratis 
(exclusief verzendkosten) bestellen tot 31 oktober 2015 (zolang de voorraad 

strekt). Op www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl staan diverse suggesties hoe u dit initiatief eventueel 
nog verder kunt invullen, bijvoorbeeld voor de kinderwoorddienst. Voor veer informatie kunt u terecht 
bij Elly op het parochiesecretariaat. 
 

Mail naar oorlogskinderen@kinderenbiddenvoorkinderen.nl : 
 de datum/data in oktober waarop een Tientje gebeden wordt; 
 het verwachte aantal kinderen met wie u gaat bidden; 

(maximale bestelling is 20 armbandjes voor parochies en 4 voor gezinnen. Mocht u meer 
armbandjes nodig hebben, neem dan contact op via bovenstaand mailadres.)  

 gewenst aantal brochures van het Onze Vader en/of Weesgegroet (€ 0,15/stuk); 
 contactpersoon en adresgegevens, en indien van toepassing tevens de naam van de parochie.  

http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl/
mailto:oorlogskinderen@kinderenbiddenvoorkinderen.nl
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Catechese: Geloofsavonden voor Volwassenen 

Ook dit najaar is een viertal geloofsavonden gepland, bestemd voor allen 
die zich willen verdiepen in het geloof. Het onderwerp dit najaar is 
“Barmhartigheid in het Oude Testament”. In het voorjaar 2016 zullen de 
Geloofsavonden als onderwerp hebben “Barmhartigheid in het Nieuwe 
Testament”. Graag uw eigen bijbel meenemen. De bijeenkomsten vinden 
plaats op maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur op de pastorie, 
Hoflaan 121 en wordt geleid door pastoor Gouw. 
 

12  oktober 
26  oktober 
09  november 
23 november 

Aanmelden 
Voor deze cursus kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier dat u achterin de kerk vindt en het 
af te geven aan of op te sturen naar het parochiesecretariaat. U kunt ook het formulier op de website 
invullen, zie gegevens achterin dit blad. Aanmelden tot uiterlijk 9 oktober 2015. 

Afbeelding: David spaart Sauls leven. Uit CredoCast – bijbel illustraties (Flickr) 
 

RK2j in het nieuwe seizoen 
Het nieuwe RK2j seizoen gaat van start met het Lambertusfeest op 
zondag 20 september. Tijdens het Lambertusfeest zal het gehele aanbod 
worden getoond, daarnaast vormt ons parochiefeest een mooie 
gelegenheid om elkaar aan het begin van het seizoen weer te zien! 
 

Het seizoen gaat verder op dinsdag 10 oktober na de zaterdagavond mis. 
Wij zullen jullie dan verwelkomen in het Parochiehuis tegenover de kerk 
met onze introductieborrel.  Een leuke en gezellige manier om met RK2j 
kennis te maken en uiteraard andere katholieke jongeren te ontmoeten! 
Deze avond tonen wij het aanbod van RK2j voor najaar 2015 en kijken wij 
ook al met een klein oog vooruit naar activiteiten in 2016.  
Op dinsdagen 3 november en 10 november zullen wij ons verdiepen aan 
de hand van de bekende Catholicism serie. Verder zal ook dit jaar RK2j 
bezoek krijgen van Sinterklaas. Je bent van harte welkom op dinsdag 1 
december om het Sinterklaasfeest met ons mee te vieren en weer een 
groot succes te maken! 
Zie voor het volledige RK2j aanbod de website: 
http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/rk2j.html, of kom naar het Lambertusfeest!  
Tot ziens bij RK2j!! 
 

Open Monumentendag: 12 september in de Lambertuskerk 
Zoals elk jaar opent de Lambertuskerk de deuren 
op Open Monumentendag, dit jaar op zaterdag 
12 september tussen 10:00 – 17:00 uur. 
 

Programma 
Rondleidingen vinden doorlopend plaats en tussen 14:00-15:00 uur geeft organist Eric Koevoets een 
orgelconcert op het monumentale Maarschalkerweerdorgel. Aansluitend kunt u onder zijn leiding een 
demonstratie van het orgel bijwonen. Grijp deze kans om dit bijzondere en veelzijdige 
muziekinstrument van dichtbij te bekijken. 
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Behalve de rondleidingen is er gelegenheid voor stil gebed, om een kaars op te steken, of om gewoon 
rustig te genieten van het interieur en van de glas-in-lood ramen. 
 
Informatie 
De folder over OMR ligt achterin de kerk. Voor meer informatie: 
www.openmonumentendagrotterdam.nl en de link op onze website www.lambertuskerk-rotterdam.nl 
of op het parochiesecretariaat 010 412 36 90. 
 

Lambertusfeest – 20 september 
Dit jaar vieren we op zondag 20 september het feest van de patroon van onze kerk, 
de heilige Lambertus. Na de extra feestelijke Hoogmis zal het inmiddels traditionele 
parochiefeest in de pastorietuin plaatsvinden. 
Voor koffie, thee en limonade zorgen de vrijwilligers van de koffiegroep, voor de 
versnaperingen vragen we weer uw bijdrage, bijvoorbeeld zelf gebakken zoete taart 
en koek: u mag het zelf verzinnen en meenemen. 
Overhandig voor de Hoogmis uw bijdrage, het liefst voorgesneden, aan de vrijwilligers van de 
koffiegroep. U doet dat het beste bij het hek naar de pastorietuin aan het kerkplein. 
 
Behalve een gezellig samenzijn om met elkaar kerkgemeenschap te vieren zullen de 
vrijwilligersgroepen zichzelf presenteren met het programma voor het komende seizoen. Vrijwilligers 
kunnen u ook verder informeren over de werkzaamheden die zij in de Lambertuskerk verrichten. 
Wellicht zit er een taak voor u bij waarmee u uw aandeel aan de bloeiende kerkgemeenschap van de 
heilige Lambertus kunt leveren. 
 
Dit parochiefeest is een prima gelegenheid om uw medeparochianen en kerkgangers te ontmoeten en 
informatie te krijgen over bijvoorbeeld het catecheseaanbod van het komende seizoen. 
 
U bent van harte welkom en wij kijken uit naar uw komst! 
 

Eerste heilige Communie en heilig Vormsel 
Aanmeldingen eerste heilige Communie en heilig Vormsel 

Voor de voorbereiding op de eerste heilige Communie komen kinderen 
vanaf groep 4 van de basisschool in aanmerking. De eerste heilige 
Communie wordt altijd gevierd op Beloken Pasen (eerste zondag na 
Pasen). Komend seizoen is dit op 3 april 2016. Op zondag 13 december 
wordt een informatieve middag georganiseerd voor de eerste 
communicanten en hun ouders. Op zondag 3 januari 2016, starten we 
met de voorbereiding op zondagen tijdens de 10 uur mis. 
 

Voor het heilig Vormsel komen in aanmerking jongeren uit groep 8 van 
de basisschool. Ook zij die al voortgezet onderwijs volgen, kunnen 

meedoen. Het heilig Vormsel wordt door onze bisschop in de kathedraal aan de Mathenesserlaan 
toegediend aan vormelingen uit een aantal parochies van onze stad. Deze viering zal op een 
zondagmiddag in mei of juni 2016 plaatshebben. De voorbereiding start medio april 2016. 
 

Aanmeldingsformulieren voor de voorbereiding op de eerste heilige Communie en het heilig Vormsel 
liggen vanaf eind september achterin de kerk. Aanmelden kan ook op de website www.lambertuskerk-
rotterdam.nl/jeugd. Degenen die zich opgeven, krijgen te zijner tijd bericht.  
 
Uiterste inschrijfdatum voor beide sacramentenvoorbereiding is  
5 december 2015. Meer info op www.lambertuskerk-rotterdam.nl  

 

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


 24.1 -  LAMBERTUSBERICHTEN 10 

Kerk aan huis 
De afgelopen maanden zijn nieuwe parochianen, dat wil zeggen parochianen die zich het afgelopen 
hebben aangemeld telefonisch benaderd.  
 

Maar u kunt ook de parochie benaderen. 
Wie de pastoor wil spreken kan terecht  op spreekuren. Dat kan zowel persoonlijk als telefonisch. Wilt 
u op het spreekuur langskomen, dan is het raadzaam eerst even telefonisch te informeren of de 
pastoor inderdaad aanwezig is (en niet een uitvaart of een vergadering heeft). Mocht dat niet zo zijn, 
dan kan het secretariaat u vertellen wanneer de pastoor wel op de pastorie aanwezig is. 
 

Ziekencommunie 
Voor mensen die ziek zijn of aan huis gebonden is er de mogelijkheid thuis de heilige Communie te 
ontvangen. De pastoor of een vrijwilliger komt dan bij u thuis met het H. Sacrament. 
 

Ziekencommunie meenemen 
Soms is het mogelijk dat parochianen de H Communie meenemen voor een zieke. Meestal gaat het 
dan om een zieke huisgenoot of een ziek familielid. Hiervoor gelden bepalingen opgesteld door de 
Nederlandse bisschoppen. Een daarvan is, dat het meenemen van de H Communie van te voren met 
de pastoor moet zijn afgesproken. Het is dus niet mogelijk om wanneer u zelf ter communie gaat 
onaangekondigd een hostiedoosje tevoorschijn te halen en dan de H Communie daarin te ontvangen. 
In zulke gevallen worden mensen gevraagd zich na afloop van de H Mis tot de pastoor te wenden. 
 

Ziekenzalving 
Naast de Ziekencommunie is er een bijzondere vorm van zorg voor zieke gelovigen: de ziekenzalving. 
Dit sacrament heette vroeger H Laatste Oliesel en werd toegediend op het allerlaatste moment, vlak 
voordat iemand stierf. In de H Schrift horen we echter over een heilige zalving om mensen beter te 
maken. Daarom is de ziekenzalving er nu voor mensen die ernstig ziek zijn. Dat kan een terminale 
ziekte zijn, maar ook een ziekte waarvan men kan genezen. De toediening geschiedt nu niet langer op 
het allerlaatste moment maar bij voorkeur eerder. Net als de overige sacramenten is het wenselijk dat 
iemand de toediening kan meebeleven. Derhalve wordt het toegediend voordat iemands 
dementieproces vergevorderd is of de ziekte dusdanig dat iemand niet meer bij kennis is.  
 

De Lambertuskerk heeft geen kerktelefoon en we zijn ook niet van plan om deze te gaan organiseren. 
Reden is dat zo’n installatie kostbaar en bewerkelijk is en dat bovendien er wekelijks televisie-
uitzendingen zijn van de eucharistie op zondag bij RKK. 
 

Misintenties 
Katholieke gelovigen kennen het gebruik om aan de priester een geldelijke gave of misstipendium te 
geven voor een misintentie. Dit betekent dat op een bepaalde datum voor die intenties de 
eucharistieviering wordt opgedragen. 
Misintenties moeten bijtijds worden opgegeven, in ieder geval vóór de woensdag voorafgaand aan de 
week waarin u de mis gelezen zou willen hebben, dit in verband met de administratieve verwerking. In 
geval van een onvoorziene intentie zoals bij overlijden, plotselinge ziekenhuisopname en 
"noodsituaties" kunt u telefonisch contact (010 - 412 36 90) opnemen of de koster aanspreken. 
 

Het stipendium voor een misintentie is minimaal € 10,- per opgave (een hoger bedrag mag ook) en 
moeten betaald worden: 
- gepast contant bij de koster of 
- ING: NL08 INGB  0000 2897 12 tnv: Kerkbestuur van de H Lambertus; ovv: misintentie datum + 
omschrijving of ABN AMRO: NL90 ABNA 0500 0304 48 
 
Meer informatie over bovenstaande bij het parochiesecretariaat op dinsdag-, woensdag- en 
vrijdagochtend tussen 09:30-12:30 uur; tel. 010 - 412 36 90 
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Catechetisch aanbod in RRM seizoen 2015-2016  
Gezamenlijke voorbereiding ontvangen van sacramenten 
Het pastorale team van de RRM-federatie heeft de catechetische voorbereidingen op een aantal 
sacramenten gebundeld. De voorbereidingen betreffen het ontvangen van de sacramenten van 
doopsel en huwelijk. Voor het ontvangen van de initiatie sacramenten (doopsel, vormsel en eerste 
heilige communie) door volwassenen wordt de basiscursus Katholiek Geloven georganiseerd. Deze 
voorbereidingen worden gegeven door pastoraal werker Gerda Martens en vinden plaats in de 
parochiezaal van de Kathedraal. Voor alle aanmeldingen contact opnemen met de pastoor, via het 
eigen parochiesecretariaat.  
 

Doopvoorbereiding 
De doopvoorbereiding bestaat uit twee bijeenkomsten: een gezamenlijk 
catechetische over de betekenis van het doopsel en een liturgische over de 
doopviering. In deze laatste hebben ouders een gesprek met de geestelijke die het 
doopsel zal toedienen. Hierin komt de liturgie van de doop aan de orde en worden 
afspraken gemaakt over datum en plaats van het doopsel.  
Voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de RRM-
federatie worden gedoopt, is er maandelijks een gezamenlijke catechetische 
voorbereidingsbijeenkomst. Uitwisseling van eigen geloofservaringen en de 
geloofsopvoeding van de kinderen staan centraal. Daarnaast krijgen ouders uitleg over het sacrament 
van het doopsel. De avond wordt begeleid door pastoraal werker Gerda Martens.  
De catechetische doopvoorbereiding vindt maandelijks plaats op een maandagavond in de 
Parochiezaal van de kathedraal HH Laurentius en Elisabeth, ingang Robert Fruinstraat van 19.45 tot 
22.00 uur. Let op! De aanmelding moet minimaal een maand vóór de eerste dag van de maand bij ons 
binnen zijn. Als een groep vol is moet er uitgeweken worden naar de volgende maand want: vol=vol. 
 

De kosten van deze avond zijn € 10,- contant te betalen op de avond zelf. 
Data in 2015: 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december. 
Data in 2016: 11 januari, 8 februari, 14 maart, 4 april, 2 mei, 13 juni. 
 

Huwelijksvoorbereiding 
Voor mensen van de parochies binnen de RRM-federatie die willen trouwen is er – naast 
de gesprekken met de geestelijke die het huwelijk inzegent – een cyclus van twee 
gezamenlijke voorbereidingsavonden. Ook als u bijvoorbeeld in het buitenland of buiten 
uw eigen parochie voor de RK-Kerk wilt trouwen, dient u deze gezamenlijke 
huwelijksvoorbereiding te volgen. Neem bijtijds, liefst een jaar van tevoren, contact op 
met het parochiesecretariaat. De kosten voor deze voorbereidingsavonden bedragen € 
20,- te betalen op de eerste bijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats op 
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal van de kathedraal op 
 24 september én 29 oktober 2015  (cyclus IV) 
 28 januari én 25 februari 2016  (cyclus I) 
 17 maart én 22 april 2016  (cyclus II) 
 16 juni én 7 juli 2016   (cyclus III) 
Beide avonden dienen door beide aanstaande echtgenoten gevolgd te worden. 
 

Basiscursus Katholiek Geloven 
Deze cursus is bestemd voor: 
- mensen die katholiek willen worden; katholieken die gedoopt zijn, maar geen 
andere sacramenten (vormsel, communie) hebben ontvangen; katholieken die zich in het geloof willen 
verdiepen. De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met het meevieren van de Eucharistieviering 
van Aswoensdag in de kathedraal. Er zijn vervolgens tien maandelijkse bijeenkomsten op 
donderdagavond. De nieuwe cursus start op 10 februari 2016 en loopt tot Pasen 2017. Voor deze 
cursus dient u zich vóór 1 februari 2016 aan te melden. De bijeenkomsten vinden plaats op 
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal van de kathedraal. 
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Laurentiusjaar voorbereiding op Jaar van de Barmhartigheid 
Inmiddels vieren we als Kerk van Rotterdam het 
Laurentiusjaar. De heilige Laurentius (225 – 258) is de 
patroonheilige van ons bisdom. We openden het 
Laurentiusjaar op 15 november 2014 met een 
eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth 
Kathedraal, waarin we vier mannen wijdden tot priester of 
diaken. We zullen het jaar afsluiten op 2 februari 2016, als 
we vieren dat het bisdom Rotterdam 60 jaar bestaat. 
 

In het Laurentiusjaar hebben we aandacht voor de betekenis 
van de heilige diaken Laurentius voor het dienstwerk van de 
Kerk van Rotterdam in navolging van Christus Dienaar. 
Laurentius houdt het geloof in God en het verrichten van 
daden van liefde bij elkaar als één opdracht. Als diaken 
diende hij aan het altaar en beheerde hij het geld voor zijn 
bisschop (paus Sixtus II) en had hij de zorg voor de armen. De 
dienst aan de armen is geen taak die ‘erbij’ komt, maar iets 
dat hoort bij de verkondiging van het evangelie, bij de 
opdracht van de Kerk. 
 

Zo is het Laurentiusjaar een voorbereiding op het 60-jarig 
jubileum van het bisdom Rotterdam. We zullen ons 
jubileumjaar vieren in verbondenheid met de Wereldkerk, in het kader van het door paus Franciscus 
op 13 maart j.l. aangekondigde ‘Heilig Jaar van Barmhartigheid van God’ door de armen en de kleinen 
te steunen en te bemoedigen met talloze daden van liefde: werken van barmhartigheid. 
 

Laurentius beheerde het geld voor zijn bisschop. Goed beheer van de middelen die de Kerk ter 
beschikking staan voor haar zending is van groot belang. Inmiddels is in ons bisdom de traditie 
gegroeid dat we een inhoudelijk verslag gepaard laten gaan met communicatie inzake financiën en de 
verkorte Jaarrekening van het bisdom (de uitgebreide Jaarrekening wordt verzonden naar de 
parochiebesturen in het bisdom). Concreet brengen we dit jaar vijf punten onder de aandacht, waarin 
de heilige Laurentius van betekenis is voor het bisdom: 
 
1. Laurentius was werkzaam als diaken in Rome en nodigt het bisdom Rotterdam uit om de band met 

de Kerk van Rome rondom de paus (Wereldkerk) als gemeenschap van liefde levend te houden en 
te bevorderen. 

2. Laurentius, geboren in Spanje en naar Rome gegaan, is een migrant die zich op de nieuwe plek 
inzet voor de kerk. Ook in het bisdom Rotterdam mogen migranten ervoor kiezen bij de Kerk te 
horen en zich uitgenodigd weten om actief te zijn in daden van liefde en de belijdenis van geloof.  

3. Laurentius houdt het geloof in God en het verrichten van daden van liefde bij elkaar als één 
opdracht.  Gelovigen in het bisdom Rotterdam mogen van hem leren om op hun beurt hun leven in 
geloof steeds opnieuw te verbinden met de dienst van de medemens. 

4. Laurentius had een levende band met Christus die ons dienstbaarheid leert in woord en daad. 
Vanuit die band met Christus komt Laurentius tot een intense band met de naaste, die beeld van 
God is (Gen. 1,27), in een volgehouden dienst aan de armen 

5. Laurentius gaf zijn leven als martelaar, in het geloof in het eeuwig leven. Jezus is gekruisigd en 
gestorven en opgestaan uit de dood. Zo getuigt Laurentius als martelaar van het Paasgeloof. Je 
leven geven gaat met angst gepaard, maar het is geen einde, het is een nieuw begin in Christus.  

 
Dit mag leidraad zijn voor de voorbereiding op het jubileum dat het bisdom Rotterdam in 2016 zal 
vieren. 
 

+ J. van den Hende, Bisschop van Rotterdam  
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Voorbereiding vanuit Bisdom Rotterdam 
Van 25 juli t/m 1 augustus 2016 vinden de internationale Wereldjongerendagen plaats. Paus Franciscus 
heeft jongeren van over de hele wereld uitgenodigd om in Krakau samen te komen rond het thema 
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden (Mt. 5,7). Tijdens de 
Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro in 2013 spoorde paus Franciscus de jongeren al in die geest 
aan: ‘Lees de zaligsprekingen; het zal jullie goed doen […] Met de zaligsprekingen en Mattheüs 25 
hebben jullie een actieplan.’ 

De jaarthema’s van Palmzondag, waarmee op diocesaan niveau Wereldjongerendag jaarlijks wordt 
gevierd, sluiten hierop aan. In 2014 was het thema Zalig die arm van geest zijn, want hun behoort het 
Koninkrijk der Hemelen (Mt. 5,3), in 2015 zullen jongeren nadenken over het Bijbelvers Zalig die zuiver 
van hart zijn, want zij zullen God zien (Mt. 5,8) en in 2016 staat centraal: Zalig de barmhartigen, want 
zij zullen barmhartigheid ondervinden (Mt. 5,7) 

Het bisdom Rotterdam geeft graag gehoor aan de oproep van paus Franciscus om ter gelegenheid van 
de Wereldjongerendagen samen te komen in Krakau. De WJD bieden jonge deelnemers de kans om in 
hun geloof te groeien, kennis te maken met de wereldkerk en andere jonge gelovigen te ontmoeten. 
Tevens ontmoeten zij geloofsgetuigen en worden zij zich bewust van hun opdracht als christen, in 
Krakau verwoord als het navolgen van Jezus in naastenliefde en barmhartigheid. 
Het is een goed en noodzakelijk gebruik, ook in het bisdom Rotterdam, de deelname aan de 
Wereldjongerendagen gedegen voor te bereiden. Dit uit oogpunt van geloofsinhoudelijke en spirituele 
groei (geloofsvorming) en met het oog op (onderling) engagement (kerkvorming). Met een dergelijk 
voorbereidingstraject is reeds de nodige ervaring opgedaan. 

Voor het bisdom Rotterdam is als overkoepelend thema voor het voorbereidingstraject WJD Krakau 
2016 gekozen: Weg van Barmhartigheid. Daarmee wordt een inhoudelijke koppeling aangebracht met 
het thema van de Wereldjongerendagen in 2016, wordt benadrukt dat het werkelijk om een 
voorbereidingstraject gaat, wordt het werkdoel van de voorbereiding uitgedrukt: dat jongeren vol 
raken van barmhartigheid, en worden zij -ten slotte- ook na 2016 op weg gezet: de weg van 
barmhartigheid als getuigenis van Christus. 

Meer informatie is te vinden op www.bisdomrotterdam.nl/algemeen/jongeren/Wereldjongerendagen 

Programma voor 2015: 

zo. 13 september Tour of Faith 

zo. 11 oktober Tour of Faith 

 
27 september 

Tweede verdiepingsmiddag 
Thema ‘oordelen’ uit de drieslag ‘Zien, oordelen, handelen’.  
Wat raakt mij in de wereld om mij heen?’ Waar springt mijn hart van op? 
Wat wil ik veranderen?  

 
November en 
december 

DiaconAction 
Jongeren komen diaconaal in actie in hun eigen omgeving 

zo. 08 november Tour of Faith 

zo 29 november Tweede netwerkbijeenkomst 

zo. 13 december Tour of Faith 
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Gezangen tijdens de Hoogmis 
De afgelopen jaren klonk menigmaal tijdens het Lambertusfeest de eerste uitvoering van nieuwe 
kerkmuziek die in opdracht van de Stichting Venster op Muziek in de Lambertus is gecomponeerd.  
Voor dit jaar viel mij de eer te beurt een mis te componeren. Dit resulteerde in de Missa in honorem 
Sancti Michaeli. We herdenken dit jaar dat de grote orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd (1838-
1915), die ook in onze kerk het prachtige orgel bouwde, honderd geleden is overleden. Deze nieuwe 
mis is gecomponeerd ter ere van de patroonheilige van Maarschalkerweerd, de aartsengel Michaël 
maar wil ook een luisterrijke bijdrage zijn aan dit herdenkingsjaar.  
Zowel de aartsengel Michaël en de orgelbouwer Michaël vormen een bron van inspiratie voor de 
muzikale ingrediënten voor deze mis. Allereerst de orgelbouwer: het ligt voor de hand dat in een 
koorwerk gerelateerd aan de herdenking van een belangrijke Nederlandse orgelbouwer de orgelpartij 
een zeer zelfstandig musicerend karakter heeft. Dan de aartsengel: op meerdere manieren vormde hij 
een inspiratiebron. Ik noem een aantal zaken per deel: 
 

Kyrie: Engelen zijn in mijn verbeelding vaak heel beweeglijk. De lenige, ritmisch uitdagende muziek (in 
7/8 maatsoort) beantwoordt aan dit idee van beweeglijkheid. Het door het koor gezongen Kyrie-thema 
zal op meerdere momenten in het werk een belangrijke rol spelen.  
Gloria: In het bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 12, vers 7-12) lezen we hoe de Aartsengel Michaël de 
draak (de Duivel) verslaat. De strijdvaardige muziek van het Gloria is op dit beeld geïnspireerd. In veel 
afbeeldingen staat de aartsengel met een getrokken zwaard om de draak te doden. Het energiek 
trekken van dat zwaard is letterlijk het begin van dit Gloria: met het Zwaard-motief, een snelle 
opwaartse toonladder, wordt deze beweging verklankt. Na de tumultueuze orgelinleiding presenteert 
het koor op Et in terra pax het Michaël-thema dat gevormd wordt door de aanhef van het vers (Sancte 
Michael) van het gregoriaanse Alleluia voor het feest van de H. Michaël. Het Zwaard-motief en 
Michaël-thema voeren een muzikale dialoog. In het ingekeerde Qui tollis klinkt opnieuw de melodiek 
van het Christe eleison uit het Kyrie. Vanaf Cum Sancto Spiritu worden, nu in majestueuze ritmiek, het 
Michaël-thema, het Kyrie-thema en het begin van het Zwaard-motief tegelijk tot klinken gebracht. 
Sanctus: Michaël werd in de Byzantijnse tijd afgebeeld met een staf waaraan een wimpel is bevestigd 
met de woorden Heilig, heilig, heilig uit het boek Jesaja (hoofdstuk 6), de bijbelse bron van het Sanctus 
zoals we dat in de misviering zingen. We lezen: “…de Heer, gezeten op een hoge en verheven 
troon…Seraf’s stonden boven Hem opgesteld... Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van 
de machten; en heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid.’ De deurpinnen in de dorpels schudden van het 
luide geroep en de tempel stond vol rook.” Dit grootse visioen vormde de aanleiding om ook grootse, 
vervoerende muziek te componeren. Het is een hevige lofzang waarin ook trompetachtige motieven in 
de orgelpartij goed herkenbaar zijn. 
Agnus Dei: Als een basso ostinato (=steeds herhaalde bas) klinkt in het pedaal van het orgel het Kyrie-
thema, nu langzaam en zwaar, verwrongen in een mineur-achtige klank. Het is het trieste beeld van de 
kruisweg van Jezus: Lam Gods, dat wegdraagt de zonden van de wereld… 
Steeds indringender klinken de beden door het koor, waarbij in de altpartij een litanie-achtige 
tekstherhaling opvalt. In het Dona nobis pacem klinkt het, nu door het koor het unisono gezongen 
Kyrie-thema waarna het werk in  peinzende verstilling besloten wordt. 
 

Eric Koevoets, dirigent-organist 

Nieuwe cd van Eric Koevoets – Symphonie II & V van Widor 
Het bezoeken van een concert biedt altijd weer de ervaring van het eenmalige. De inspiratie van het 
moment, de voelbare aanwezigheid van het aandachtig luisterende 
publiek en de sfeer van de ruimte waar het concert is, spelen hier een 
grote rol. 
In de Sint Lambertuskerk te Rotterdam speelde Eric Koevoets op het 
prachtige Maarschalkerweerd-orgel uit 1900 Widor, op 20 mei 2014 
Symphonie II en op 26 mei 2015 Symphonie V.  
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Deze concerten werden opgenomen. De reacties uit het publiek leidden tot het idee om van deze 
opnamen in beperkte oplage een cd uit te brengen als een mooie herinnering aan deze uitvoeringen.  
De opnametechnicus, Anton Visser, heeft in deze opnamen de spanning en sfeer van het moment heel 
mooi weten vast te leggen. De door en door romantische klank van het orgel en de mooie akoestiek 
van de ruimte hebben heel veel te bieden in de schitterende muziek van Widor. 
Zoals gezegd in beperkte oplage verkrijgbaar tegen de prijs van slechts 10 euro! 
 

Te verkrijgen, persoonlijk bij organist /dirigent Eric Koevoets of door bestelling via een  
e-mail aan cinthadevreede@gmail.com of telefonisch via 06-27536859. 
 

Venster op Muziek in de Lambertus 
Ook in het nieuwe seizoen brengt de Stichting Venster op Muziek in de Lambertus weer een gevarieerd 
aanbod van concerten. De komende weken staat ons prachtige Maarschalkerweerd-orgel uit 1900 in 
de schijnwerpers. 
 

INTERNATIONALE MUZIEKZOMER LAMBERTUS 
Zaterdag 12 september, 14.00 uur, toegang vrij, collecte na afloop 
OPEN MONUMENTEN- EN NATIONALE ORGELDAG  
Orgelconcert door Eric Koevoets met aansluitend orgelbezichtiging. 
 

HERDENKINGSCONCERT MICHAËL MAARSCHALKERWEERD 
Vrijdag 25 september, 20.00 uur, toegang vrij, collecte na afloop 
Sint Gregoriuskoor van de Sint Lambertuskerk, Rotterdam 
Vrouwenkoor La Confiance, Dordrecht 
Hayo Boerema, organist van de Grote of Sint Laurenskerk, Rotterdam 
Eric Koevoets, dirigent en organist van de Sint Lambertuskerk, Rotterdam 
 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de grootste Nederlandse orgelbouwer uit de 19e eeuw, Michaël 
Maarschalkerweerd (1838-1915) overleed. Ook in de Sint Lambertuskerk bouwde hij een wondermooi 
orgel. Aanleiding genoeg om deze kunstenaar met een groot herdenkingsconcert te eren! 
Als een ‘Gesamtkunstwerk’ ontrolt zich een programma waarbij u ogen en oren te kort komt. De 
programmering volgt in grote lijnen de structuur van een misviering. Rode draad is de gloednieuwe 
Missa in honorem Sancti Michaeli van Eric Koevoets, gezongen door ons eigen Sint Gregoriuskoor 
onder leiding van organist Eric Koevoets zelf. 
Vrouwenkoor La Confiance brengt gregoriaanse gezangen ten gehore gerelateerd aan de H. Michaël, 
de patroonheilige van Maarschalkerweerd.  
Maar dit betreft alleen nog maar de oren. De ogen worden getrakteerd met een mystieke belichting 
van de gehele kerk en een uitlichting van  de bijbels geïnspireerde plafondschilderingen. Meester-
improvisator Hayo Boerema zal over de inhoud van deze afbeeldingen improviseren op het 
Maarschalkerweerd-orgel. Voeg daarbij dat de uitvoerenden zowel beneden op het priesterkoor als 
ook boven op de orgelgalerij opgesteld zijn en een ‘totaalbeleving’ is gegarandeerd! 
Elders in dit blad kunt u alles lezen over de nieuwe bovengenoemde mis, die in opdracht van de 
Stichting Venster op Muziek in de Lambertus is gecomponeerd. 
 
KAMERMUZIEK IN DE LAMBERTUS MET HARP EN VIOOL 
Zondag 18 oktober, 15.15 uur, toegang vrij, collecte na afloop 
Sarah Draus, harp,  
Isabel Gallego Lanau, viool,  
Eric Koevoets, orgel 
 

Twee talentvolle jonge musici, de Spaanse violiste Isabel Gallego Lanau en de Duitse harpiste Sarah 
Draus brengen een verrassend programma met kamermuziek uit de Romantiek. 
Eric Koevoets speelt ter afwisseling op het Maarschalkerweerd-orgel enkele kleinere orgelcomposities. 
Een intieme en sfeervolle zondagmiddagbesteding! 
 

mailto:cinthadevreede@gmail.com
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Recensie boek Paus Franciscus – Tweede jaar 
Geest en tegenwind 
Net als het eerste boek van  paus Franciscus  eerste jaar, “Revolutie van 
tederheid” is dit boek opgebouwd uit hoofdstukken die gekoppeld zijn aan 
de maanden van dit pontificale jaar. Elke maand heeft een thema, gekozen 
aan de hand van wat er in deze periode speelde. De rode draad waarmee 
de hoofdstukken aan elkaar geregen zijn, is de paus als persoon die zich wil 
laten meevoeren door de heilige Geest en in zijn vaarkoers tegenwind 
ondervindt. 
In het tweede jaar van dit pontificaat heeft de Argentijnse paus de geest 
laten waaien door af te rekenen met alle wereldse, niet van de geest zijnde, 
elementen in Christus’ kerk: seksueel misbruik, de Vaticaanse hofcultuur, 
het klerikale carrièrisme, pronkzuchtige bisschoppen, de ondoorzichtige 
staatsfinanciën, de corruptie en het theologisch narcisme. 
Ook heeft hij de blik van de kerk naar buiten willen richten: naar de armen, de uitgestotenen, de 
zondaars, de niet-gelovigen, de andersgelovigen. 
Net als het eerste jaar is ‘op weg gaan’ zijn devies. Een Kerk die niet missioneert, is volgens hem een 
‘zieke kerk’.  Zo trok hij er vol vuur op uit: naar het Heilige land, het land van Jezus, dat verscheurd 
wordt door een spiraal van haat en geweld; naar Zuid-Italië, door de maffia in  duivelse houdgreep 
gehouden; naar Zuid-Korea, om zich aan te sluiten bij de katholieke Aziatische Jongerendag; naar het 
voormalig stalinistische Albanië; naar Straatsburg, waar hij in het Europees parlement getuigde van de 
bovennatuurlijke bestemming van de mens; naar Turkije, om de banden met de Byzantijns-orthodoxe 
kerk aan te halen en er te pleiten  voor intensievere dialoog met de moslimwereld; naar Sri Lanka waar 
hij de nationaal patroon heilig verklaarde en naar de Filippijnen om de gedupeerden van de tyfoon 
Yolande moed in te spreken. Franciscus is nog steeds zeer geliefd, althans bij het merendeel van de 
katholieken. Zijn charisma ontroert velen, ook hen die niet katholiek zijn of niet geloven. 
Natuurlijk is er ook tegenwind. Bij de aanvang van de door hem bijeengeroepen buitengewone 
bisschoppensynode over de pastorale problemen met betrekking tot het christelijke gezinsleven riep 
hij zijn collega-bisschoppen op geen blad voor de mond te nemen. De door Franciscus aangestelde 
rapporteurs van de discussies schreven een tussentijds relaas waar de wereld van smulde. Met grote 
krantenkoppen werd een doorbraak in het denken van de katholieke hiërarchie over buitenhuwelijkse 
samenlevingsvormen aangekondigd. Maar de wereld juichte te vroeg. Franciscus kreeg bij deze opzet 
behoorlijk veel tegenwind uit het behoudende kamp. Hem werd verweten dat hij niet had ingegrepen 
in de vermeende chaos. Verder over de financiële hervorming. Over bisschoppen die seksueel misbruik 
in de doofpot stopten. Die zitten er nog steeds. In de Romeinse curie zeggen ze alles moet veranderen, 
zodat alles hetzelfde kan blijven. 
Het tweede jaar van zijn pontificaat was een bijzonder drukke periode in het bestaan van de Heilige 
Stoel. 
De onverminderde populariteit van deze paus houdt hem dagelijks in de spotlights. De wereld blijft 
onder de indruk van Franciscus’ charisma en vredesapostolaat. Naast de beschouwingen over de 
twaalf thema’s bestaat dit boek uit een selectie van het Twitteraccount @Pontifex. 
Hieronder staan enkele vertalingen.  
 

*Er is in de wereld zoveel lawaai! Mogen we leren in ons hart en voor God stil te zijn. 
*Laten we proberen te luisteren en stil te zijn om ruimte te maken voor de schoonheid van God 
*Beste jongeren, keer je naar binnen en luister: Christus klopt op de deur van je hart. 
 

Dit boek is geschreven voor mensen die meer willen weten over paus Franciscus, de herder die op 78-
jarige leeftijd de wereld op zijn kop probeert te zetten. Zal hij staande blijven, ook bij tegenwind? 
 

Paus Franciscus Het tweede jaar - Geest & Tegenwind - ISBN 9789492093073 
Christian van der Heijden - € 19,50 – Uitgever Adveniat 
 

Michel Leijs 
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Uit de agenda september - november  

Za 19-09 13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
19-09 
20-09 

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

Feest H Lambertus - patroon 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst; aansluitend parochiefeest in 
de pastorietuin, zie verder in dit blad. 
Eucharistieviering 

Di 22-09 18:30 uur Start Alpha-cursus 

 
Za 
Zo 

 
26-09 
27-09 

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

26e Zondag door het jaar 
Vooravondmis met zang 
Gezinsmis, kinderwoorddienst; na de mis koffiedrinken 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
03-10 
04-10 
 

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

Oktober – Rozenkransmaand – 27e Zondag door het jaar 
Vooravondmis 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Wo 07-10 19:30 uur Rozenhoedje bidden 

 
Za 
Zo 

 
10-10 
11-10 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

28e Zondag door het jaar 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Ma 12-10 20:00 uur Geloofsavond voor volwassen - I 
Barmhartigheid in het Oude Testament - aanmelden tot uiterlijk vrijdag 9 
oktober, zie verder in dit blad. 

Wo 14-10 19:30 uur Rozenhoedje bidden 

Za 17-10 13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
17-10 
18-10 

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

29e Zondag door het jaar 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Wo 21-10 19:30 uur Rozenhoedje bidden 

 
Za 
Zo 

 
24-10 
25-10 

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

30e Zondag door het jaar 
Vooravondmis met zang 
Gezinsmis, kinderwoorddienst; na de mis koffiedrinken 
Eucharistieviering 

Ma 26-10 20:00 uur Geloofsavond voor volwassen - II 
Barmhartigheid in het Oude Testament - zie verder in dit blad. 

Wo 28-10 19:30 uur Rozenhoedje bidden 

 
Za 
Zo 

 
31-10 
01-11 

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

Allerheiligen 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst  
Eucharistieviering 

Ma 02-11  
09:00 uur 
19:30 uur 

Allerzielen 
Eucharistieviering 
Plechtige Requiemmis voor alle overleden parochianen en alle overledenen 
die vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd 

Voor meer informatie over de verschillende activiteiten verwijzen wij u naar de website van de 
Lambertuskerk. Ook wijzigingen van bijvoorbeeld de weekvieringen worden daarop bijtijds bekend 
gemaakt. Alle wijzigingen van vieringen zijn ook te vinden in het mededelingenkastje bij de ingang van 
de kerk. 
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Wil jij helpen? 
Misschien heb je al wel eens een kaart gemaakt en gebeden voor een ziek kind bij een van de 

activiteiten van Kinderen bidden voor Kinderen in de Lambertuskerk. Zieke kinderen en hun 

ouders zijn daar heel blij mee. Jammer genoeg zijn er altijd wel kinderen die zó ziek zijn dat 

ze in het ziekenhuis liggen of thuis in bed.  

Ze kunnen niet lekker spelen of naar school. Dat is niet fijn! 

Daarom zijn we op zoek naar bidvriendjes en bidvriendinnetjes: jongens en meisjes die thuis 

elke week één keertje willen bidden voor een ziek kind. Weet je dat jij zo’n kind kan helpen? 

God luistert heel graag naar het gebed van kinderen. Jezus vraagt ons om vrienden te zijn 

voor elkaar. Zo kan jij een vriendje zijn voor een ziek kind. 

Ga naar de pagina Kinderhoek op de website van Kinderen bidden voor Kinderen en kies een 

naam uit de lijst bij “bid voor een kind”. Mail deze naam door aan: 

bidvriendje@kinderenbiddenvoorkinderen.nl en je ontvangt een mooie bidkaart. 

 

 

 

 

Ga jij in oktober een Tientje bidden voor oorlogskinderen? 
Kom naar de kinderwoorddienst iedere zondag om 10 uur in oktober en je 

krijgt een armbandje in een stoere kleur. Hiermee gaan we een Tientje 

van de Rozenkrans bidden na de Mis. Dit doen we speciaal voor de vele 

kinderen in de wereld die lijden onder de oorlogen.  

Ook thuis kan je voor deze oorlogskinderen bidden. Uitleg over het Onze 

Vader en het Weesgegroet Maria kan je achter in de kerk op de 

Mariatafel vinden. Ook iedere week een nieuwe kleurplaat over de vijf 

geheimen van het Licht.  

Kom je ook? Dan mag jij ook een armbandje uitzoeken. We hopen dat er veel kinderen mee 

gaan bidden en iedere week naar de kerk komen. Iedereen is van harte welkom. 

mailto:bidvriendje@kinderenbiddenvoorkinderen.nl
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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) is de 

crècheruimte beschikbaar voor ouders met jonge kinderen. 
Kinderwoorddienst 10:00 uur Iedere zondag voor kinderen die rustig naar een verhaal kunnen 

luisteren (vanaf 3 jaar – 12 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 24.2, neemt u contact op met het 
secretariaat van de Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven. 



 

‘Dolce amor mio’ 
 
- mijn zoete lief -  

ja blij en tevreden  

als ik aan U denk,  

verrukt, ja.  

U geeft me rust,  

U stilt mijn angst,  

U maakt dat ik mij veilig voel. 

U herinnert me niet  

aan Gods gerechtigheid 

maar alleen aan zijn barmhartigheid.” 

 

Gebed tot Maria van H Alfonsus (1696-1787), stichter van de redemptoristen. 

 

 

 

 

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 
Tegen het einde van de vijftiende eeuw wordt de icoon van Onze Lieve 
Vrouw van Altijddurende Bijstand van het eiland Kreta naar Rome 
gebracht. Paus Pius IX vraagt de redemptoristen om de verering van de 
icoon wereldwijd te verspreiden. 


