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Veertigdagentijd en barmhartigheid 
 
In de bul waarmee hij het jaar van barmhartigheid afkondigde, kent paus Franciscus een bijzondere 
plaats toe aan de veertigdagentijd: “Moge de Veertigdagentijd van dit Jubeljaar intenser worden 
beleefd als een bijzonder moment om de barmhartigheid van God te vieren en te ervaren” (nr 17). Hij 
voegt hier aan toe: “Hoeveel bladzijden in de Heilige Schrift kunnen worden overwogen in de weken 
van de Veertigdagentijd om het barmhartige gelaat van de Vader opnieuw te ontdekken!”. Vervolgens 
citeert de paus uitvoerig uit de profeten Micha en Jesaja. 
 
Micha en Jesaja waren tijdgenoten en hebben gemeen, dat ze het onrecht in de samenleving van hun 
dagen aan de kaak stellen. De teksten die de paus heeft opgenomen, zijn niet zomaar voorbeelden, 
maar blijken treffend gekozen. De woorden van Micha gaan over JHWH (Micha 7,18-19), de woorden 
van Jesaja over het volk (58,6-11). Zo wordt de grondlijn van de Bijbel naar voren gebracht: onze God is 
een God die een verbond heeft gesloten met zijn volk. Zo is Hij tot een partnerschap met de mensen 
gekomen. In de Schrift gaat het steeds over God en de mensen, over de mensen en God. 
 
Micha is een van de twaalf kleine profeten. Dat hij bij ons niet geheel onbekend is, danken we aan de 
evangelist Mattheüs die Micha's woorden gericht tot Bethlehem in het kerstevangelie heeft 
opgenomen (Mt 2,6). Zoals bij de andere profeten komen we ook bij Micha onheilsorakels tegen en 
heilsorakels. Profeten traden op om misstanden aan de kaak te stellen en mensen te wijzen op het 
onheil dat ze over zich afriepen als ze voort zouden gaan op hun onzalige weg. Doel van de 
onheilsorakels was om mensen te bewegen zich om te keren en zich te bekeren, zodat het onheil geen 
werkelijkheid zou worden. Dat de toekomst er ook anders uit kan zien, wordt verwoord in de 
heilsorakels. Uit een van die heilsorakels en wel uit een op het einde van het boek citeert de paus. God 
wordt daarin beschreven als “die niet voor altijd uw toorn laat duren, maar er vreugde in vindt 
barmhartigheid te bewijzen”. Hier komen we meteen bij een kwestie die in verband met Gods 
barmhartigheid aan de orde wordt gesteld: Gods rechtvaardigheid. Zoals de profeet doet uitkomen is 
God rechtvaardigheid: Gods toorn, zijn straffende woede, treft zijn volk. Maar God laat het niet bij 
straf. Dat zou de ondergang van de mens betekenen, zoals het verhaal van de zondvloed aan het begin 
van de Bijbel illustreert. De straf, die God in zijn rechtvaardigheid oplegt, heeft een bepaalde en 
beperkte duur (“niet voor altijd laat duren”). God blijft mensen niet hun kwaad voor altijd nadragen. 
Het is Gods vreugde zich met zijn mensen te verzoenen. Zijn barmhartigheid heeft het laatste woord.  
 
De passage uit de profeet Jesaja betreft de vastenpraktijk in de dagen van de profeet. Deze was in de 
ogen van Jesaja bijzonder huichelachtig. Er werd gevast maar tegelijkertijd hield men onrecht in stand. 
Onderdrukking liet men voortduren en machtsmisbruik tierde vrolijk voort.  
De oproep van de profeet is als een medaille met twee kanten. Enerzijds roept hij op tot het 
beëindigen van vormen van onrecht: “boosaardige boeien slaken … de geknechte de vrijheid 
hergeven”. Maar daarbij kan het niet blijven. Het is niet voldoende als er op ons niets aan te merken 
valt, in de zin dat we niets verkeerds doen. Er is meer nodig. Daarom roept de profeet anderzijds op 
tot daden van naastenliefde: zorg voor hongerigen, zwervers, naakten. Bij vasten hoort ook goed doen 
aan degenen die door omstandigheden om onze goedheid zijn aangewezen. Deze twee kanten van 
oprecht vasten komen in de passage nogmaals ter sprake. Werkelijk vasten is “als gij … geen vinger 
bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient, de hongerige aanbiedt wat gij voor uzelf 
verlangt en de onderdrukte met voedsel verzadigt”. 
 
Gods barmhartigheid wordt ons ten voorbeeld gesteld. Wie mensen van God willen zijn, zullen zich zijn 
barmhartigheid eigen moeten maken. Zij zullen zo goed als God moeten willen zijn. 

 
R.G.M. Gouw, pastoor-vice-moderator 
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Parochie updates 

 
Het jaar van de Barmhartigheid ging van start in november 2015 en daar hebben we als 
kerkgemeenschap van de H. Lambertuskerk ook meteen aan bijgedragen. In de Bijbel lezen we over de 
zeven werken van barmhartigheid, zo ook over de hongerigen voeden en dorstigen laven. Wij zijn nog 
een stapje verder gegaan en hebben ervoor gezorgd dat de bezoekers van de Voedselbank wat 
comfortabeler kunnen wonen en leven dankzij de was- en schoonmaakproducten die u allen naar de 
kerk hebt gebracht voor de Operatie Sluitpost. 
 

De Adventsactie in de H. Lambertuskerk liep van 1 november tot 31 
december 2015 en heeft geresulteerd in de mooie opbrengst van 160 kilo 
aan was- en schoonmaakproducten en 110 kilo aan voedingswaren. Bas 
Ruizeveld de Winter kwam regelmatig de ingezamelde goederen ophalen 
en zo kregen de bezoekers van de Voedselbank rond Kerst en Oud en 
Nieuw wat extra’s in het wekelijkse pakket. We laten een dankbare 
bezoeker van de Voedselbank zelf aan het woord: 
 

Lieve mensen van de Lambertuskerk, 
 

Ik stel me even voor. Ik ben een moeder van drie kleine kinderen en ik maak gebruik van de 
voedselbank. Ik heb in de Kerst gebruik mogen maken van verzorgingsproducten en wasmiddelen die 
namens jullie organisatie zijn aangeboden. 
Ik wil u hartelijk bedanken dat u  zo barmhartig bent en aan ons denkt. 
Er zijn veel mensen zoals ik, die het niet breed hebben en die gebruik maken van de voedselbank. 
Namens mijn gezin wil ik u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid. 
Een dankbare moeder 
 

Ook dit jaar stellen we vast dat de kerkgangers de Voedselbank een warm hart toedragen en wij willen 
allen die hieraan hebben meegewerkt van harte danken. Uw gulle gaven zijn goed terechtgekomen. 
 

Monique Walrave 

 
Stichting Jeugd, Jongeren en Bejaarden van de H. Lambertuskerk 
Sinds jaar en dag is de Stichting Jeugd, Jongeren en Bejaarden verbonden met de H. Lambertuskerk. Na 
een slapend bestaan, is ze in 2015 weer actief geworden met een nieuw bestuur. Monique Boons is de 
voorzitter, Rolf Brouwer penningmeester en Monique Walrave secretaris. Het is een Stichting met 
bescheiden middelen, maar die graag iets wil doen voor parochianen. Hierbij denken we aan mensen 
die niet meer goed ter been zijn en niet meer naar de kerk 
kunnen komen. Zo is in 2015 een kerstactie gehouden. Enkele 
vrijwilligers zijn parochianen gaan bezoeken en hebben hun 
een ´bloementaartje´ overhandigd. Onnodig te zeggen dat dit 
bezoekje met het bijkomend gesprek in goede aarde viel. Ook 
de vrijwilligers voelden zich opgewekt en tevreden met het 
bezoek. Je komt zo dichter bij de mensen die met onze kerk 
zijn verbonden en zij ervaren dat aan hen wordt gedacht. 
 
Kent u iemand die graag een bezoekje wil ontvangen, laat het 
ons weten monique.boons@gmail.com of via het telefoonnummer van het secretariaat 010/412 36 90. 
De Stichting Jeugd, Jongeren en Bejaarden is ook in 2016 actief. 
 

 

mailto:monique.boons@gmail.com
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Vastenproject ’Kinderen geven aan Kinderen’ 
Op Aswoensdag, 10 februari gaat het Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen voor het vierde jaar 
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 zelfs 45 dozen voor de kinderen in Rotterdam-Pendrecht. In 2015 
waren het er 55 dozen! 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 ook 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 in de kinderclub. Zij ondersteunen het vastenproject Kinderen geven 
aan Kinderen van harte en dragen er zorg voor dat elke doos goed terechtkomt. Evenals vorig jaar en 
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 project.  
 

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 van 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  zinvol met elkaar 
verbonden. Lever de doos uiterlijk in op Goede Vrijdag (25 
maart). De dozen worden na Pasen naar de jeugdwerkers 
van het Wijkpastoraat Oude Noorden gebracht, waarna 
vrijwilligers zorgen voor distributie op de adressen van de 
gezinnen. We hopen dat veel Lambertuskinderen meedoen. 
De ontvangende kinderen waren in voorgaande jaren 
verrast en blij met de overvolle dozen. Maken jullie weer 
andere kinderen gelukkig met een mooi gevulde doos? 
 
 Elly Benner-Poiesz, kinderactiviteiten Lambertuskerk 
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Stichting Kinderen van Caïro 
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. 
 

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. Vorig jaar is de Stichting Kinderen van Caïro er mede 
dankzij uw gulle bijdrage van 3.360 euro in geslaagd om in augustus de uitdeling van voedselpakketten 
in de sloppenwijken van Caïro te bekostigen. 
 

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 Stephen’s Children en staat er garant voor dat de ontvangen sponsorgelden aan 
het beoogde doel worden besteed. Begin maart gaan twee 
bestuursleden op eigen kosten naar Egypte om 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 
H. Lambertuskerk de nodige middelen zijn bijeengebracht. 
Achter in de kerk kunt u uw bijdrage in de grote kist 
deponeren. 
 

U kunt ook een donatie via de bank overmaken:  
Stichting Kinderen van Caïro - NL65 ABNA 050 56 27 701 
Hartelijk dank! 
 
Monique Walrave, voorzitter 
 

Geloofsavonden voorjaar – Het gelaat van barmhartigheid 
De geloofsavonden zijn cursusavonden voor volwassenen rond een bepaald geloofsthema. Dit voorjaar 
zal Pastoor Gouw de bul ‘Misericordiae vultus’ ofwel Het gelaat van barmhartigheid uitleggen, die de 
paus  heeft geschreven  bij de opening van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De geloofsavonden 
zijn bestemd voor parochianen die zich willen verdiepen in hun geloof.  
In vier avonden zal Pastoor Gouw ons meenemen door deze bul. De cursusavonden worden op 
maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur gehouden in de pastorie, Hoflaan 121:  

- maandag 1 februari 
- maandag 15 februari    
- maandag 29 februari 
- maandag 14 maart 

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. 
U kunt u aanmelden tot 5 februari 2016 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. 
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Het Mirakel van Amsterdam 
Op 15 maart 1345, enkele dagen voor Palmzondag, 
ontvangt een zieke in de Kalverstraat te 
Amsterdam de Hostie bij het Sacrament der Zieken. 
Vanwege zijn ziekte moet hij echter overgeven. Uit 
eerbied wordt alles opgevangen en in het vuur 
geworpen, maar de Hostie blijft in het vuur zweven. Een vrouw steekt haar handen tussen de 
vlammen, haalt de Hostie uit het vuur zonder dat haar handen verbranden en legt de Hostie in een 
kist. 
 

De pastoor van de parochiekerk, de huidige Oude Kerk, wordt erbij gehaald en hij neemt de Hostie 
mee naar de kerk. De volgende dag opent de vrouw in de woning in de Kalverstraat de kist en vindt tot 
haar verbazing de Hostie weer in de kist liggen. Zij ontbiedt dadelijk de pastoor en hij brengt de Hostie 
weer terug naar de kerk. De dag daarna ligt de Hostie opnieuw in de kist bij de zieke. Dan pas begrijpt 
men dat God wil dat dit wonder openbaar gemaakt wordt; zodoende komt de pastoor en neemt de 
Hostie in een plechtige processie naar de Oude Kerk. Het jaar daarna wordt door bisschop Jan van 
Arkel verklaard dat er sprake is van een wonder. 
 

Twee jaar na dit voorval wordt op de plaats van dit wonder een kerk gebouwd (genaamd de Heilige 
Stede). Bovendien ontstaat de gewoonte om rond 15 maart een sacramentsprocessie door de straten 
van Amsterdam te houden. Er komt een stroom pelgrims op gang naar deze kapel om het Mirakel van 
het Sacrament te vieren. Zo waren er ook beroemde pelgrims, zoals rond 1484 aartshertog 
Maximiliaan van Oostenrijk (de latere keizer). Hij schonk de kapel een kelk, misgewaden, een grote 
waskaars en een glas-in-lood-raam waarop hij zelf afgebeeld stond. Aan deze ‘roomse’ processie kwam 
een eind toen in 1578 het bestuur van de stad Amsterdam overging naar het gereformeerde geloof 
(alteratie). De katholieken mochten hun geloof niet meer openbaar belijden. Bij de alteratie werd ook 
de kapel geconfisqueerd en na paardenstal en opslagplaats geweest te zijn, werd hij voor de 
protestantse eredienst gebruikt en ‘Nieuwezijds Kapel’ genoemd.  
 

De Prins van Oranje passeerde tijdens zijn bezoek aan Amsterdam in 1580 de Heilige Stede en een der 
burgemeesters van Amsterdam wees hem op de tekst “teeckenen ende wonderlijcke dinghen heeft by 
my ghedaan die Hooghe Godt” in steen gegraveerd en sprak “siet waertoe dese vermaerde plaetse 
ghecomen is”. De Prins antwoordde “Doen sy dit aen ‘t ghewijde, wat sal ‘t van de reste wesen?” 
waarop de burgemeester antwoordde dat men te zijner tijd geen steen op de 
andere zou laten. Maar de Prins schudde zijn hoofd en sprak “zyt ghy sonder 
sonde, werp den eersten steen.” 
Op 11 maart 2001 werd aan de Kalverstraat een ‘GedachteNis’ onthuld op de 
plaats van de ‘heilige hoek’. Het initiatief voor deze gevelsteen was genomen door 
het Gezelschap van de Stille Omgang, dat de traditie in ere houdt door jaarlijks het 
Mirakel te gedenken. 
 
De Stille Omgang 
Het begin van het Mirakelfeest is elk jaar op de woensdag na 12 maart. Van 
woensdag tot en met zaterdag worden dagelijks feestelijke missen in de kapel op het Begijnhof 
opgedragen. De grote jaarlijkse manifestatie is echter nog steeds de Stille Omgang,  in de nacht van 
zaterdag op zondag. Uit heel Nederland komen bedevaartgangers naar het centrum van Amsterdam. 
Na in een van de Amsterdamse parochiekerken de mis te hebben gevierd, nemen zij vervolgens 
verspreid over de nacht deel aan de Omgang en lopen zwijgend de omgangsroute zonder openlijk 
gebed of gezang en zonder kerkelijke kledij of andere religieuze attributen. Vandaar de naam ‘Stille 
Omgang’.  
 

Met dank aan de paters sacramentijnen van het Begijnhof in Amsterdam, door Berry Klaassens 
Uit: SamenKerk maart 2014 – Bisdomblad Bisdom Haarlem 
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Stille Omgang vanuit de Lambertuskerk 
We nodigen u van harte uit om ook dit jaar met ons mee te gaan. In de avond van 13 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 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 1 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. 
 

 

Werkzaamheden in de Lambertuskerk:  
restauratie raam in het kerkportaal 
In het laatste kwartaal van 2015 zijn er meerdere stukken steen uit het raam in het kerkportaal 
gevallen. Na onderzoek bleek dat de toestand van de mergelsteen zo slecht was dat er stenen uit de 
rand van het raam vielen. De exacte oorzaak is niet helemaal duidelijk. Er zat enige roestvorming op de 
ijzeren brug en de combinatie van werkzaamheden uit het verleden en een broze kwaliteit 
natuursteen heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat bovengenoemde schade is ontstaan. 
 
Na het verwijderen van het voorzetglas en de glas-in-lood panelen, bleek het lood er veel slechter aan 
toe te zijn dan in eerste instantie gedacht. Geconstateerd werd dat de flenzen van het lood erg broos 
waren, dat er op veel punten scheuren waren ontstaan en dat zelfs sommige panelen uit elkaar vielen. 
Om de glas-in-lood panelen op de juiste wijze te kunnen herplaatsen zat er niets anders op dan deze te 
ontloden (= uit elkaar halen) om ze daarna opnieuw in het lood te zetten en te kitten.  
Daarnaast zat het ijzerwerk van het rozetvenster los in de sponning en dit zal moeten worden 
gefixeerd. 
 
Het beschermende glas wordt vervangen door nieuwe 
ruiten en de roestende horizontale brug wordt vervangen 
door een messing uitvoering. Voordeel van messing is dat 
er geen roestvorming meer kan plaatsvinden. 
 
Tijdens het aanwerken van de kapotte delen natuursteen 
zijn er ook nog reparaties verricht aan de sponningen en 
de montants. Een montant is een verticale stijl van een 
(kerk)raam, vaak geprofileerd, in natuursteen of 
baksteen. Wanneer de montant zich aan de bovenzijde in 
twee of meer stijlen splitst, spreken we van een 
vorkmontant (vorktracering). 
 
Helaas allemaal financiële tegenvallers. Na deze kostbare 
behandelingen kan het mooie glas-in-lood raam in het 
kerkportaal weer 100 jaar mee! 
 
Locatieraad Lambertuskerk 
 

http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/
http://www.destilleomgang.nl/
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Gezangen tijdens de Hoogmis  

Op woensdag 10 februari, Aswoensdag, begint de Veertigdagentijd. Een van de bekendste gezangen 
voor deze periode van het kerkelijk jaar is het Attende Domine. Hieronder een korte beschrijving van dit 
lied en verdere wetenswaardigheden over de muziek tijdens de mis in de komende weken. 
Het Attende Domine, een boetelied bestaande uit vijf strofen en een refrein, is voortgekomen uit een 
Mozarabische litanie uit de 10e eeuw. Deze litanie werd gebeden in de Vastentijd. Hoewel het geen 
officieel liturgisch gezang is, wordt het vaak gezongen tijdens het uitreiken van de communie op de 
zondagen van de Veertigdagentijd. Ook in onze kerk is het een graag gezongen en gehoord gezang. Op 
de website van KRO-NCRV vond ik een bondige omschrijving waar het in dit lied om gaat: ‘Attende 
Domine heeft een sterk boetekarakter. Voor de moderne mens kan het zondebesef van het 'wij' in de 
tekst vervreemdend werken. Er wordt namelijk gesproken over misdaden (crimina), vergrijpen (delicti) 
en duisterheden (occulta). Christus de Verlosser wordt gesmeekt om in zijn oneindige barmhartigheid 
alle vergrijpen jegens God te vergeven.’ Wonderlijk in de melodie van het refrein zijn de twee 
opeenvolgende dalende quart-intervallen op qui peccavimus, een eigenlijk zeer on-gregoriaanse 
melodievoering! Dit zou er op kunnen duiden dat de melodie van veel latere datum is dan de tekst. 
 

Op zondag 6 maart, de vierde zondag van de veertigdagentijd oftewel zondag laetare kunt u luisteren 
naar een werk van ondergetekende, de Messe pour le Carême (Mis voor de Vastentijd). In essentie zijn 
alle delen gebouwd op een even zangrijk als kernachtig hoofdthema. In het Kyrie wordt het 
gepresenteerd in milde tinten om vervolgens in het Sanctus krachtiger en hymnisch te worden 
gepresenteerd. Het Agnus Dei begint aanvankelijk met een uitgesponnen lyrisch nieuw thema, maar 
grijpt daarna in het Dona nobis pacem terug op de muziek van het Kyrie waardoor de cirkel rond is. De 
kleur van de harmonie is van een kruidige dissonantie, maar toch altijd tonaal georiënteerd.  
 

Tijdens de Hoogmis op eerste Paasdag, zondag 27 maart, wordt uitgevoerd de Missa in honorem Sancti 
Lamberti van Aart de Kort, de organist van de H.H. Elisabeth & Laurentiuskathedraal te Rotterdam. Alle 
delen van dit werk zijn op hetzelfde muzikaal motief re-fa-do-re gebouwd en dat door de componist op 
elke door hem gewenste toonhoogte gehanteerd wordt, bijvoorbeeld d-f-c-d of f-as-es-f. Direct in de 
eerste maat van het Kyrie, de orgelinleiding, klinkt dit motief dat het motto is van de gehele mis. Dit 
motto duikt steeds weer op in diverse ritmische vormen, soms ook verpakt in een ogenschijnlijk nieuw 
thema. Na de orgelinleiding ontvouwt zich een polyfoon, fuga-achtig Kyrie eleison. Het Christe eleison 
is veeleer een dialoog tussen koor en orgel. Het ritmisch zeer levendige Gloria kenmerkt zich door een 
heldere tekstdeclamatie, vrijwel steeds door het hele koor tegelijk gezongen. Het stuk heeft geen vaste 
maatsoort, maar het ritme wordt bepaald door de tekst wat een zekere ‘swing’ oplevert! Het Sanctus 
laat een thema horen waarvan het genoemde motto de kern is. Opvallend is het Pleni sunt caeli, 
waarin het motto steeds herhaald wordt tegen steeds nieuwe, schitterende harmonieën. Het 
Benedictus is een verstild deel met hetzelfde Hosanna als het Sanctus. Het Agnus Dei schrijdt voort als 
een dialoog tussen orgel en koor, volop gebruikmakend van het motto. Het derde Agnus is een 
reminiscentie aan het begin van het Kyrie. In het Dona nobis pacem klinkt wederom het motto, zacht 
maar indringend. 
 

Eric Koevoets, dirigent-organist 
 

Venster op Muziek in de Lambertus 
Na de ‘winterstop’ in het concertseizoen kunt u op zondag 13 maart weer genieten 
van een middagconcert met barokmuziek. Sari Straatsma, flauto traverso (dwarsfluit uit de barok) en 
Ere Lievonen, klavecimbel vertolken een programma met als titel ‘De zoon, de vader en de peetvader. 
Er wordt een boeiende dialoog tot klinken gebracht tussen Carl Philipp Emanuel Bach, zijn vader 
Johann Sebastian Bach en zijn peetvader Georg Philipp Telemann. Tijdens dit programma krijgt u een 
overzicht van muzikale ontwikkelingen gedurende de 18e eeuw. Bijzonder omdat het hier gaat om de 
relatie tussen vader en zoon Bach maar ook hun band met Telemann.  
Het concert op zondag 13 maart begint om 15.15 uur. De toegang is vrij, na afloop van het concert is er 
een collecte ter bestrijding van de onkosten. 
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Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader  
“Er zijn ogenblikken waarop wij met nog meer aandrang geroepen worden de blik gericht te houden 
op de barmhartigheid om zelf metterdaad teken te worden van het handelen van de Vader. Daarom 
heb ik een Buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid afgekondigd als een gunstige tijd voor de 
Kerk om het getuigenis van de gelovigen sterker en doeltreffender te maken. “ 
 
God is liefde 
“God is liefde” (1 Joh. 4, 8.16), zegt de evangelist Johannes voor de eerste en enige keer in heel de 
Heilige Schrift. Deze liefde wordt intussen zichtbaar en tastbaar gemaakt in heel het leven van Jezus. 
Zijn persoon is niets anders dan liefde, een liefde die zich geeft om niet. Zijn relaties met de mensen 
die Hem benaderen, laten iets unieks en onherhaalbaars zien. De tekenen die Hij doet, vooral ten 
opzichte van zondaars, van arme, buitengesloten, zieke en lijdende personen, staan in het teken van 
de liefde. Alles in Hem spreekt van barmhartigheid. Niets in Hem is zonder medelijden. […] Ook de 
roeping van Matteüs staat in het perspectief van de barmhartigheid. Toen Jezus aan het tolhuis 
voorbijkwam, richtten zijn ogen zich op die van Matteüs. Het was een blik vol barmhartigheid, die de 
zonden van die man vergaf, en de weerstand van de andere leerlingen overwinnend, koos Hij hem, de 
zondaar en tollenaar, om een van de Twaalf te worden.  
 
Geroepen om te leven van barmhartigheid 
In de parabels die gewijd zijn aan de barmhartigheid, 
openbaart Jezus de natuur van God als die van een Vader 
die zich nooit gewonnen geeft, totdat Hij de zonde heeft 
opgeheven en de afwijzing heeft overwonnen met 
medelijden en barmhartigheid. Wij kennen deze parabels, 
drie met name: die van het schaap dat verloren was, het 
verloren muntstuk en die van de vader en zijn twee zoons 
(vgl. Luc. 15, 1-32). In deze parabels wordt God altijd 
voorgesteld als vol van vreugde, vooral wanneer Hij 
vergeeft. Hierin vinden wij de kern van het evangelie en 
van ons geloof, omdat de barmhartigheid wordt 
voorgesteld als de kracht die alles overwint, die het hart 
met liefde vervult en troost met de vergeving. Uit een 
andere parabel halen wij bovendien een onderricht voor 
onze christelijke levensstijl. Uitgedaagd door de vraag van 
Petrus hoe vaak men moest vergeven, antwoordt Jezus: “Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar 
tot zeventigmaal zevenmaal” (Mat. 18, 22), en Hij vertelde de parabel van de “meedogenloze dienaar”. 
Deze, door zijn heer geroepen om een grote som terug te betalen, smeekt hem op zijn knieën en de 
heer schenkt hem zijn schuld kwijt. Maar onmiddellijk daarna ontmoet hij een andere dienaar zoals hij, 
die hem een paar cent schuldig is en hem op de knieën smeekt medelijden te hebben, maar hij weigert 
en laat hem gevangen zetten. Dan ontsteekt de heer, wanneer hij dit te weten is gekomen, in grote 
toorn en na die dienaar weer te hebben geroepen zegt hij tegen hem: “Had jij dan ook geen 
medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad?” (Mat. 18, 
33). En Jezus sloot af: “Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen die niet zijn broeder 
van harte vergiffenis schenkt” (Mat. 18, 35). De parabel bevat een diep onderricht voor ieder van ons. 
Jezus zegt dat medelijden niet alleen het handelen van de Vader is, maar het criterium wordt om te 
begrijpen wie zijn ware kinderen zijn. Kortom, wij zijn geroepen te leven van barmhartigheid, omdat 
ons als eersten barmhartigheid is bewezen. Het vergeven van beledigingen wordt de duidelijkste 
uitdrukking van de barmhartige liefde en is voor ons christenen een imperatief waarvan wij niet mogen 
afzien. Hoe moeilijk lijkt het zo vaak om te vergeven! En toch, de vergeving is het instrument dat in 
onze broze handen is gelegd om de vrede van het hart te bereiken. Wrok, woede, geweld en wraak 
laten varen is een noodzakelijke voorwaarde om gelukkig te leven. Laten wij derhalve de aansporing 
van de apostel aanvaarden: “De zon mag over uw toorn niet ondergaan” (Ef. 4, 26). En luisteren wij 
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vooral naar het woord van Jezus, die de barmhartigheid heeft gesteld als een levensideaal en als een 
criterium van geloofwaardigheid voor ons geloof: “Zalig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden” (Mat. 5, 7), is de zaligspreking waardoor wij ons met een bijzondere 
inzet moeten laten inspireren in dit Heilig Jaar.  
 

Motto van het Heilig Jaar 
Wij willen dit Jubeljaar beleven in het licht van het woord van de Heer: barmhartig als de Vader. De 
evangelist vermeldt het onderricht van de Heer, die zegt: “Weest barmhartig, zoals uw Vader 
barmhartig is” (Luc. 6, 36). […] Barmhartig zoals de Vader is dus het “motto” van het Heilig Jaar. […]  
 

De werken van barmhartigheid 
Het is mijn vurig verlangen dat het christenvolk gedurende het Jubeljaar nadenkt over de werken van 
lichamelijke en geestelijke barmhartigheid. Het zal een manier zijn om ons geweten wakker te 
schudden, dat vaak ingeslapen is ten overstaan van het drama van de armoede, en om steeds meer 
door te dringen tot de kern van het evangelie, waar de armen de bevoorrechten zijn van de goddelijke 
barmhartigheid. De prediking van Jezus houdt ons deze werken van barmhartigheid voor, opdat wij 
kunnen begrijpen of wij wel of niet leven als zijn leerlingen. Laten wij opnieuw de werken van 
lichamelijke barmhartigheid ontdekken: te eten geven aan de hongerigen, te drinken geven aan de 
dorstigen, de naakten kleden, de vreemdelingen opnemen, de zieken bijstaan, de gevangenen 
bezoeken, de doden begraven. En laten wij niet de werken van geestelijke barmhartigheid vergeten: 
de twijfelenden raad geven, de onwetenden onderrichten, de zondaars vermanen, de bedroefden 
troosten, beledigingen vergeven, lastige personen geduldig verdragen, tot God bidden voor de 
levenden en de doden.  
 
Paus Franciscus - Uit: ‘Misericordiae vultus’ 
(bul met de afkondiging van het Buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid)  
 
Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid werd geopend op 8 december 2015 (hoogfeest van de 
Onbevlekte Ontvangenis) en wordt afgesloten op 20 november 2016 (hoogfeest van Christus, Koning 
van het Heelal). Bron: Bisdom (Breda) Magazine oktober 2015 
 

Kaarsjes “Barmhartig zoals de Vader” 
Achter in de kerk zijn op de Mariatafel goede kwaliteit kaarsjes met de 
opdruk van het logo van het Jaar van Barmhartigheid verkrijgbaar.  
Voor € 2,- per stuk heeft u een goed brandend lichtje met 24 branduren.  
Misschien een idee om iemand een cadeautje te geven of om te laten 
weten dat u voor die persoon bidt.  
 
 

Werken van Barmhartigheid voor kinderen 
Kinderen in de Lambertuskerk krijgen in de 40-Dagentijd een kleurboekje 
waarin de 7 geestelijke en 7 lichamelijke werken van barmhartigheid staan. 
De kinderen kunnen daarin aangeven hoe zij invulling willen geven aan de 
barmhartigheidswerken… Hieronder een greep uit de veertien kleurplaten. 
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Ontstaan en betekenis van de Heilige Deuren 
 
Ieder kent de beelden van de opening van het Heilig 
Jaar. De paus klopt met een hamer op een deur van de 
Sint Pieter, die hiermee wordt geopend. Het is een kort 
en sprekend ritueel. Aan het einde van het Heilig Jaar 
wordt de deur plechtig gesloten. Het eerste Heilig Jaar, 
zoals wij dat kennen, is gevierd in 1300. Paus Bonifacius 
VIII (1294-1303) kondigde het af. Doordat de vestiging 
Acco in het Heilig Land was gevallen (1291) hadden de 
christenen hun steunpunt in het Heilig Land verloren. 
Hierdoor kwam er een eind aan de bedevaarten naar 
Palestina, waaraan ook een aflaat was verbonden, en 
trokken pelgrims in toenemende mate naar de graven 
van de apostelen Petrus en Paulus in Rome. Rome 
ontwikkelde zich tot het nieuwe Jeruzalem. Paus 
Bonifacius VIII speelde op deze ontwikkeling in door 
oude kerken te laten restaureren en te verfraaien.  
 
Jubileumaflaat 
Volgens een contemporaine bron ontmoette paus 
Bonifacius VIII een man van 107 jaar oud, toen en nu een 
zeldzaamheid. Deze grijsaard vertelde de paus dat zijn 
vader in 1200 uit Savoye naar Rome was gereisd om een jubileumaflaat te krijgen. Zijn vader had hem 
opgedragen om in 1300 naar Rome te gaan. De paus liet de archieven doorspitten maar vond geen 
bewijs voor dit verhaal. Desondanks kondigde hij op 22 februari in dat jaar (het feest van Sint Petrus’ 
Stoel) een Heilig Jaar af. Alle gelovigen die niet in Rome woonden en die gedurende vijftien dagen de 
vier patriarchale Romeinse basilieken (.Sint Pieter, Sint Jan van Lateranen, Maria Maggiore en Sint-
Paulus buiten de Muren) bezochten, kregen een bijzondere aflaat. Het jaar werd een groot succes. 
Ongeveer twee miljoen pelgrims kwamen per boot en over land naar Rome. Bonifacius VIII had 
bepaald dat het jubileumjaar eens om de honderd jaar zou plaatsvinden. Al snel stapte men van dit 
idee af en besloot om de vijftig jaar een jubeljaar te organiseren. Het was paus Alexander VI die 
besloot om op de vooravond van Kerstmis het heilig jaar te beginnen met de opening van heilige 
deuren in de vier patriarchale basilieken. Hij deed dit om de gelovigen eraan te herinneren dat Jezus 
Christus de deur naar het heil is. De vooravond van Kerstmis was gekozen, omdat vroeger het nieuwe 
jaar met het Kerstfeest begon.  
 
Het symbool van de deur heeft binnen de liturgie een bijzondere betekenis. Deze herinnert aan de 
iconostase die in de Oosterse Kerken het priesterkoor afgrenst van de ruimte voor het volk. Het 
binnengaan van een deur is van betekenis. In de oude Kerk moesten boetelingen in zak en as voor de 
deur van de kerk blijven staan. De Paaswake begint ook buiten voor de deur van het kerkgebouw. 
Vroeger vonden de voorbereidende handelingen voor het doopsel in de nabijheid van de kerkdeur 
plaats. De plaats van de doopvont is bij de ingang van het gebouw. Door het binnentreden van de deur 
komt men in de ruimte van Gods licht en barmhartigheid. Dit jaar staat deze laatste betekenis van de 
heilige deur centraal. Paus Franciscus spreekt in de pauselijke bul ‘Misericordiae vultus’ uitdrukkelijk 
over de deur van de barmhartigheid. Paus Franciscus opende de deur van de Sint Pieter op 8 december 
2015, het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Op 13 december werden de heilige 
deuren van de kathedralen in de wereld geopend. Tegelijkertijd nodigde de paus de bisschoppen uit 
om in hun bisdom jubileumkerken aan te wijzen met heilige deuren.  
 
Uit: Bisdom Magazine Bisdom Breda - december 2015 
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Migranten en vluchtelingen: op weg naar een betere wereld 
 

Vanuit christelijk perspectief verwijzen, zowel de realiteit van migratie als andere menselijke 
realiteiten, naar de spanning tussen de schoonheid van de schepping, gekarakteriseerd door Genade 
en Verlossing, en het mysterie van de zonde. Tegenover solidariteit, opnamebereidheid en het gebaar 
van broederschap en begrip, staan afwijzing, discriminatie, handel in uitbuiting, lijden en dood. Vooral 
verontrustend zijn situaties, waarin migratie niet alleen gedwongen geschiedt, maar zelfs door 
verschillende vormen van mensenhandel en slavernij. In onze dagen is ‘ slavenhandel’ een geldzaak! 
En toch is wat grote aantallen migranten en vluchtelingen op de been houdt, ondanks de problemen, 
risico’s en ondervonden moeilijkheden, de combinatie van vertrouwen en hoop. In hun hart dragen 
migranten het verlangen naar een betere toekomst, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun 
families en voor de mensen van wie ze houden. Wat brengt de schepping van ‘een betere wereld’ met 
zich mee? Deze uitdrukking slaat niet naïef op abstracte begrippen of op onbereikbare idealen, maar 
richt zich juist op een authentieke en integrale ontwikkeling, op de inspanningen om te voorzien in 
waardige leefomstandigheden voor allen, opdat op een rechtvaardige wijze tegemoet wordt gekomen 
aan de behoeften van individuen en families en opdat de schepping, die God ons gegeven heeft, wordt 
geëerbiedigd, bewaard en bewerkt.  
 

Ons hart verlangt naar een meer dat niet eenvoudig een meer weten of meer bezitten is, maar dat 
voor alles een meer zijn is. 
 

Terwijl wij de ontwikkeling naar een betere wereld aanmoedigen, kunnen wij helaas niet zwijgen over het 
schandaal van de armoede in zijn verschillende vormen. Geweld, uitbuiting, discriminatie, marginalisering en 
inperking van fundamentele vrijheden, of het nu gaat om individuen of groepen, zijn enige van de 
belangrijkste elementen van armoede die overwonnen moeten worden. Vaak karakteriseren juist deze 
elementen de migratiebewegingen en verbinden zo migratie met armoede. Op de vlucht voor situaties van 
extreme armoede in de hoop op een betere toekomst, of gewoon om hun eigen leven te redden, kiezen 
miljoenen mensen ervoor op trektocht te gaan. Terwijl ze hopen op de vervulling van hun verwachtingen, 
stuiten ze vaak op wantrouwen, geslotenheid en buitensluiting en worden ze getroffen door andere, vaak nog 
veel ernstigere vormen van rampspoed die hun menselijke waardigheid verwondt.  
 

De werkelijkheid van migratie, met de dimensies die ze in ons tijdperk van mondialisering aanneemt, vraagt 
een nieuwe, rechtvaardige en efficiënte aanpak, die bovenal internationale samenwerking en een geest van 
hechte solidariteit en mededogen vereist. Gezamenlijk werken voor een betere wereld, vereist dat landen 
elkaar helpen in een geest van bereidwilligheid en vertrouwen, zonder onoverkoombare barrières op te 
werpen. Een goede samenwerking kan een bron van bemoediging zijn voor regeringsleiders om sociaal-
economische onevenwichtigheden en een ongeregelde globalisering tegemoet te treden, die tot de oorzaken 
van de migratie horen, waarin personen veeleer slachtoffers zijn dan hoofdrolspelers. Geen enkel land kan 
alleen de moeilijkheden aan die met dit verschijnsel gepaard gaan. Het is zo wijd verspreid dat het inmiddels 
ieder werelddeel aangaat in de dubbele beweging van immigratie en emigratie.  
 

De werkelijkheid van migranten en vluchtelingen in ogenschouw nemend, wil ik tenslotte pleiten voor 
het uitbannen van vooroordelen en vooringenomenheden in het denken over migratie. Niet zelden 
immers veroorzaakt de komst van migranten, ontheemden, asielzoekers en 
vluchtelingen achterdocht en vijandigheid bij de plaatselijke bevolking. 
Gevreesd wordt dat de maatschappij minder veilig wordt, dat men het gevaar 
loopt de eigen identiteit en cultuur te verliezen, dat op de banenmarkt de 
concurrentie groter zal worden, of zelfs dat criminele activiteiten zullen 
toenemen. Op dit punt is bij iedereen ten aanzien van migranten en 
vluchtelingen een verandering van houding nodig: de omslag van een houding 
van afweer en angst, van onverschilligheid en marginalisering naar een 
houding die gebaseerd is op een ‘ cultuur van ontmoeting’. 
 
Uittreksel uit de boodschap van paus Franciscus in Rome op 5 augustus 2013, Mondiale Dag voor 
Migranten en Vluchtelingen 
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Kruisweg 
Al sinds mensenheugenis wordt in de Lambertuskerk tijdens de Vasten- of Veertigdagentijd op een 
doordeweekse dag, de kruisweg gelopen en gebeden. Ook dit jaar gaan we iedere woensdagavond om 
19:30 uur met gebeden en overwegingen langs de prachtige kruiswegstaties die onze kerk rijk is. Waar 
komt deze aloude gewoonte vandaan?  
 
In Jeruzalem lopen pelgrims nog altijd de via crucis (kruisweg) of via dolorosa (lijdensweg). De weg wordt 
gezien als de weg die Jezus met het kruis liep vanaf het gerechtsgebouw van Pontius Pilatus naar de 
Calvarieberg, waar Hij de dood vond door kruisiging. Volgens een legende uit de 5e eeuw zou Maria na de 
dood van haar zoon elke dag dezelfde weg hebben afgelegd. Deze legende werd steeds verder met 
beschrijvingen en toevoegingen uitgebreid. Uit pelgrimsverslagen ontstond geleidelijk aan een route, 
beginnend bij het huis van Pilatus en eindigend bij de Heilig-Grafkerk, die op de executieplaats werd 
gebouwd. De term statie, afgeleid van het Latijnse statio (stilstaan), werd al snel in de christelijke wereld 
gebruikt voor de plaatsen waar men een ogenblik stilstond om te bidden, te mediteren of te memoreren. 
Vanaf het begin van de 16e eeuw werd de lijdensweg van Christus gezien als een op zichzelf staande 
route door Jeruzalem. En ook de afgeleide vorm, het lopen van een nagebouwde of nageschilderde route 
elders, werd de belangrijkste devotionele oefening in de christelijke wereld.  
 

Zevenvoetvallen 
Aanvankelijk bestond de kruisweg uit zeven staties of voetvallen. Het getal zeven is een heilig getal dat 
duidt op het volmaakte, het volledige. Door het lijden van Christus uit te beelden aan de hand van zeven 
taferelen werd tot uitdrukking gebracht dat de gelovige in alle volledigheid had deelgenomen aan de 
verlossing en het heil. Een mooi voorbeeld van zeven voetvallen staat in Nürnberg, rond 1508 door 
beeldhouwer Adam Kraft vervaardigd. De zeven staties voeren van het Pilatushuis aan de Tiergärntnertor 
naar het Johannisfriedhof, waar naast de ingangspoort de laatste van de zeven Fussfälle staat. Op de 
begraafplaats zelf staat een kapel, naar het voorbeeld van het heilig graf in Jeruzalem, met de graflegging 
van Adam Kraft als afsluiting van de lijdensweg van Christus.  
  

Veertien kruiswegstaties  
Na verloop van tijd werden in kruiswegboeken allerlei varianten bedacht en staties toegevoegd, variërend van 9 
tot 26 staties. Leonardo van Porto Maurizio (1677-1751), franciscaan,  bewerkstelligde de definitieve erkenning 
van de kruiswegdevotie. In 1731 stelde (de kerk bij monde van) paus Clemens XII (1730-1740) het aantal staties 
van de kruisweg vast op veertien. Het is geen toeval dat veertien twee maal zeven is. Leonardo en zijn 
ordebroeders richtten tot 1750 in Italië, Oostenrijk, Zwitserland en Beieren meer dan 1600 kruiswegen op. Nog 
steeds behoort de kruisweg tot de standaarduitrusting van elke katholieke kerk. 
 

Types Kruiswegstatie  
De kruiswegstaties kwamen voort uit een aantal types, waarbij de dodenlantaarn en de kapel een belangrijke rol 
speelden. In de middeleeuwen werd vaak op een begraafplaats een dodenlantaarn geplaatst, die bestond uit 
een zuil met daar bovenop een open lantaarn, bekroond met het kruis. Om het uitwaaien van de vlam in de 
lantaarn te voorkomen, werden drie zijden van de lantaarn dichtgemaakt. Op deze drie zijden konden decoraties 
worden aangebracht of reliëfs met religieuze scènes, 
bijvoorbeeld uit het lijdensverhaal van Christus. De volgende 
stap was om meerdere scènes af te beelden, niet op dezelfde 
lantaarn, maar op een aantal gelijksoortige ‘beeldzuilen’ naast 
elkaar. De eerste kruiswegmonumenten ontstonden rond 
1500-1600 , toen de lantaarns waren verdwenen en er alleen 
nog beeldzuilen met lijdensvoorstellingen waren 
overgebleven. Een tweede ontwikkeling van kruiswegstaties 
was de bouw van ‘heiligenhuisjes’ en bouwwerkjes die zich 
ontwikkelden tot kapelletjes met beelden of reliëfs in het 
interieur of in de nissen.      14e kruiswegstatie in de H. Lambertuskerk 
Uit: http://www.atelier-terreaarde.nl 
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ORIENTATIEDAG priester-en diakenopleiding bisdom Rotterdam 
Op zondag 13 maart 2016 vindt om 14.00-17.00 uur op Vronesteyn te 
Voorburg, priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam, de 
jaarlijkse Oriëntatiedag plaats voor (jonge) mannen die belangstelling hebben 
voor het ambt van priester (ongehuwd) of diaken (gehuwd/ongehuwd). 
Deelnemers aan deze dag zijn te gast op het Centrum voor Diaken– en 
Priesteropleiding Vronesteyn, waar zij kennismaken met rector Walter 
Broeders en met Paul Schuurmans, de bisschoppelijk gedelegeerde voor de 
permanent diakens. De deelnemers krijgen informatie over de opleiding en er 
is gelegenheid tot gesprek met studenten.  
 

Priesteropleiding  
De priester wil leven in navolging van Jezus Christus. Hij brengt God ter sprake 
in onze samenleving en deelt als voorganger van de geloofsgemeenschap het 
geloof met mensen. Hij verkondigt de bevrijdende boodschap van het evangelie en is bedienaar van de 
sacramenten, waarvan de Eucharistie de kern vormt. Walter Broeders, rector van Vronesteyn: “De 
priester in deze tijd is de man die met zijn geloof in God, zijn passie voor de Kerk en zijn betrokkenheid 
met de medemens de liefde van God gestalte geeft.” 
 

Diakenopleiding 
Een diaken is een gewijde ambtsdrager, die zich naast pastorale en liturgische taken met name richt op 
zorg voor de kwetsbare mensen binnen de geloofsgemeenschap en in de samenleving. Het ambt van 
permanent diaken staat open voor gehuwde en ongehuwde mannen en mag zich de laatste jaren 
verheugen in een toenemende belangstelling.  
Paul Schuurmans, diaken en bisschoppelijk gedelegeerde voor de permanent diakens, typeert zijn 
roeping als volgt: “Diaken zijn is met Gods genade en samen met de geloofsgemeenschap op weg gaan 
om er te zijn voor de ander”. Rector Broeders: “God is met iedereen bezig. Sommige mensen roept Hij 
om priester of diaken te worden. De Oriëntatiedag is de gelegenheid om hierover te spreken met 
leden van de staf en met studenten.” Tijdens de jaren van opleiding en vorming onderzoeken 
priesterstudenten en diakenstudenten met hulp van anderen in de Kerk of het inderdaad hun roeping 
is om priester of diaken te worden. 
 

Park Vronesteyn 14 te Voorburg. Het betreft een besloten bijeenkomst. Aanmelding via:  
Rector Walter Broeders T: 070 387 3804 E: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl 
Voor meer informatie over roeping tot het priesterschap en diaconaat zie: 
‘Gesprek met rector Walter Broeders’   
http://www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/150130OriëntatiedagVronesteyn2015.aspx. 
 

Kroniek 

Gedoopt: 

24-01 Maximilian Franciszek Thomas zoon van dhr en mw Ligthart-Golas 

Overleden: 

30-10 Johannes Cornelis Petrus Maria Hennekam, in de leeftijd van 88 jaar 

30-12 Antonius Franciscus Maria Poiesz, in de leeftijd van 87 jaar  
 

In Memoriam Ton Poiesz 
Van 1978 tot 2007 was Ton Poiesz dirigent/organist van het Sint-Gregoriuskoor in de H. 
Lambertuskerk. In 2004 kwam onder zijn leiding de  Muziek in de Lambertus-cd tot stand waarop 
onder andere verschillende werken van zijn hand te horen zijn. Zo heeft hij onder andere de 
antwoordpsalmen op toon gezet alsmede het adventsgezang Rorate vertaald in het Nederlands en op 
basis van het originele gezang op toon gezet. We gedenken Ton als een gelovig man en gedreven 
kerkmusicus wiens hart bij de muzikale ondersteuning van de liturgieviering lag.  
De cd Muziek in de Lambertus is bij het secretariaat verkrijgbaar. 
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Cursus ikoonschilderen 
In samenspraak met  pastoraalwerker Rob Lijesen en het bestuur van de 
Johannesparochie wordt in het voorjaar van 2016 de cursus ikoonschilderen 
aangeboden in de kapel van de St. Hildegardiskerk. 
 
Wat gaan we leren? 
In de cursus leert u de authentieke Byzantijnse en Russische 
schildertechnieken praktisch toe te passen. U leert de verf bereiden uit 
natuurlijke pigmenten, volgens de middeleeuwse techniek van de 
eitempera. U komt meer te weten over de geheimzinnige achtergronden, 
de geschiedenis en de ontwikkeling van ikonen.  
 
Waarom is ikoonschilderen bijzonder? 
Een ikoon schilderen doet u met aandacht en toewijding. Laag voor laag bouwt u de ikoon op met 
transparante verf. Elke penseelstreek is pure meditatie, een gebed in kleur. Ervaar hoe het is om te 
werken met één van de oudste, meest duurzame schildertechnieken. Puur natuur en met een 
bewezen lange houdbaarheid en uitstraling. Teken- of schilderervaring is niet nodig.  
 
Kleine groep, veel aandacht 
We werken in kleine groepen met veel aandacht voor het schilderproces. U krijgt les van Katouchka 
Pool, kunsthistoricus, restaurator schilderkunst en specialist in oude ikoonschildertechnieken. Zij geeft 
op diverse locaties in Nederland cursussen, lessen en lezingen. 
Info www.atelierkatouchkapool.nl 06 37 47 29 99  
 
Cursus:  12 lessen à 2,5 uur € 225,- (incl. BTW, excl. materiaal) 
Locatie:  kapel St. Hildegardiskerk, Hammerstraat 20, 3036 MD Rotterdam 
Inschrijven: katopool.63@hotmail.com of 06 37 47 29 99 
Data:  De cursus ikoonschilderen start op dinsdag 29 maart t/m 14 juni, 19.30-22.00 uur. 
Materiaal: Bijkomende materiaalkosten bedragen ad euro 90,- voor een geprepareerde 

ikoonplank, basispigmenten, penselen, biologisch ei, palet, documentatie etc. Ze zijn 
niet bij de cursus inbegrepen en worden op de eerste les verrekend. 

 

Kerkbalans 2016 - Welke inspiratie geeft u door? 
Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is het de 
boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de 
muziek of de veelzijdigheid van uw kerkelijke gemeenschap. Uw kerk 
inspireert. Die mooie momenten delen we met elkaar. Ze inspireren ons 
om het goede te doen. Samen zijn we een gemeenschap waar God wordt gezocht en gevonden. De 
kerk is een onmisbare pijler in ons bestaan.  
Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig. Want het gebouw waar uw gemeenschap samenkomt, 
de verwarming, verlichting, het personeel en de muziek – het kost geld. Kosten die gemaakt worden 
om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. 
Daarom is er Kerkbalans. Met uw bijdrage  geeft u niet alleen uzelf de mogelijkheid om bezield te 
blijven. U investeert ook in de persoon naast u in de kerkbank, het kind in de kinderwoorddienst of een 
zinzoekende bezoeker. 
 

Als u uw bijdrage schenkt aan Kerkbalans, geeft u niet alleen aan uzelf, maar geeft u ook aan anderen. 
De H. Lambertuskerk organiseert catechetische activiteiten voor kinderen, jongeren, Alphacursus voor 
geïnteresseerden, etc. en via de website zorgen we dat mensen met de katholieke Kerk in contact 
kunnen komen. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u mee aan onze 
Lambertusgemeenschap. U geeft om door te geven. U houdt uw H. Lambertuskerk in balans. 
 

R.G.M. Gouw,  pastoor 

http://www.atelierkatouchkapool.nl/
mailto:katopool.63@hotmail.com
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Uit de agenda januari - maart 

Ma 01-02 20:00 uur Geloofsavonden voor Volwassenen (p. 6) 

 
Za 
Zo 

 
06-02 
07-02 

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

5e Zondag door het jaar (C) 
Vooravondmis 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Wo 10-02  
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 
Zo 

 
13-02 
14-02 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

1e Zondag van de veertigdagentijd (C) 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Ma 15-02 20:00 uur Geloofsavonden voor Volwassenen (p. 6) 

Wo 17-02 19:30 uur Kruisweg 

Za 20-02 13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
20-02 
21-02 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

2e Zondag van de veertigdagentijd (C) 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Wo 24-02 19:30 uur Kruisweg 

 
Za 
Zo 

 
27-02 
28-02 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

3e Zondag van de veertigdagentijd (C) 
Vooravondmis  
Gezinsmis met kinderwoorddienst; koffie en limonade na de viering in parochiehuis 
Eucharistieviering 

Ma 29-02 20:00 uur Geloofsavonden voor Volwassenen (p. 6) 

Wo 02-03 19:30 uur Kruisweg 

 
Za 
Zo 

 
05-03 
06-03 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

4e Zondag van de veertigdagentijd (C) – Zondag Laetare 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Wo 09-03 19:30 uur Kruisweg 

Za 12-03 20:00 uur Vertrek naar Amsterdam voor de Stille Omgang (p. 8) 

 
Za 
Zo 

 
12-03 
13-03 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

5e Zondag van de veertigdagentijd (C) 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Ma 14-03 20:00 uur Geloofsavonden voor Volwassenen (p. 6) 

Wo 16-03 19:30 uur Boeteviering in voorbereiding op het Paasfeest; hierna gelegenheid tot het 
ontvangen van het sacrament van boete en verzoening 

 
Za 
Zo 

 
19-03 
20-03 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

Palmzondag van het lijden van de Heer – begin Goede Week (C) 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 
Tijdens alle vieringen zegening palmen en uitreiking 

Voor meer informatie over de verschillende activiteiten verwijzen wij u naar de website van de H. Lambertuskerk. 
Ook wijzigingen van bijvoorbeeld de weekvieringen worden daarop bijtijds bekendgemaakt. Alle wijzigingen van 
vieringen zijn ook te vinden in het mededelingenkastje bij de ingang van de kerk. 
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Start Veertigdagentijd op Aswoensdag 10 februari; Kan het even wat minder? 
Askruisje 

Binnenkort is het alweer Carnaval. Een paar dagen feest! Na deze gezellige dagen gaan we ons 

voorbereiden op Pasen. We beginnen op Aswoensdag. Op Palmzondag van het vorig jaar zijn ze 

uitgedeeld en een heel jaar lang bewaard. Ze waren toen mooi groen en stonden voor 

blijdschap over Jezus en zijn boodschap. Maar nu zijn ze verdroogd en verdord. Tijd om dat 

gevoel weer nieuw leven in te blazen en in actie te komen! Op Aswoensdag worden de oude 

palmtakjes verbrand. Tijdens de viering op Aswoensdag wordt de as gezegend en krijg je een 

kruisje met as op je voorhoofd. De priester of diaken zegt dan heel plechtig: “bedenk dat je 

stof bent en tot stof zult wederkeren”. Het is een uitnodiging 

om de komende tijd opnieuw op zoek te gaan naar wat het 

betekent om christen te zijn. 
 

De Veertigdagentijd 

Dat doen we speciaal tijdens de Veertigdagentijd. Veertig dagen van Aswoensdag tot aan 

Stille Zaterdag, de zaterdag voor Pasen (de zondagen tellen we niet mee). Veertig is een 

belangrijk getal in de Bijbel en zien we dan ook vaak terug. Zo lezen we bijvoorbeeld dat het 

volk van Israël veertig jaar door de woestijn zwierf op reis naar het beloofde land. Wat 

overeenkomt is dat in al deze verhalen er na de veertig dagen of jaren iets nieuws, iets 

anders, te gebeuren staat. Veertig is dan ook een symbolisch getal. Het betekent voor-

bereiding, verwachting en inkeer. Maar ook vasten en boetedoening. Veertig is hiermee een 

heel bijzonder, een heilig getal. 
 

Vasten 

De Veertigdagentijd wordt ook de Vastentijd genoemd. We nemen in deze tijd een extra 

voorbeeld aan Jezus. En we denken eraan dat Hij zich, na zijn doop, veertig dagen terugtrok 

in de woestijn. Hij wilde een tijd alleen zijn voordat Hij zijn boodschap aan alle mensen zou 

gaan vertellen. Om zo eerst echt naar God te kunnen luisteren. Een tijd wat minder luxe 

leven, minder afleiding en drukte opzoeken, sober leven. Dat noemen we ‘vasten’. 
 

Waarom zou de Vastentijd ook voor jou belangrijk kunnen zijn? 

Door van alles minder te doen, heb je meer tijd om beter naar jezelf en naar Jezus en God te 

luisteren. Om na te denken over wat het betekent om christen te zijn en over wat echt 

belangrijk is in je leven. Een pas op de plaats in een tijd waarin het leven druk en snel is. En 

waar we hier vaak nauwelijks aan toe komen. 
 

Hoe kun je vasten? 

Er zijn heel veel manieren waarop je kunt vasten.  

We noemen er een paar: 

  Snoep wat minder en eet minder luxe. 

  Koop alleen de dingen die je nodig hebt. 

  Besteed wat minder tijd aan de televisie of computer en meer tijd aan elkaar. 

  Ga op bezoek bij iemand die ziek of alleen is. 

  Ga lopen of fietsen in plaats van met de auto. 

  Kom in actie voor het goede doel zoals bijvoorbeeld Kinderen geven aan Kinderen. 

Kijk achter in de kerk voor meer informatie hierover en in de volgende Kids-info. 
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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 24.4, neemt u contact op met het 
secretariaat van de H. Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven. 



 

DE BARMHARTIGHEID SCHEPT BROEDERLIJKHEID:  

“De werken van barmhartigheid” 

 

“Het is mijn vurig verlangen dat het christenvolk  

gedurende het Jubeljaar nadenkt over de werken 

van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid...  

 

Laten wij opnieuw de werken van lichamelijke 

barmhartigheid ontdekken: 

te eten geven aan de hongerigen, 

te drinken geven aan de dorstigen, 

de naakten kleden, 

de vreemdelingen opnemen, 

de zieken bijstaan, 

de gevangenen bezoeken, 

de doden begraven. 

 

En laten wij niet de werken van 

geestelijke barmhartigheid vergeten: 

de twijfelenden raad geven, 

de onwetenden onderrichten, 

de zondaars vermanen, 

de bedroefden troosten, 

de beledigingen vergeven, 

lastige personen geduldig verdragen, 

tot God bidden voor de levenden en de doden.” 

 

Paus Franciscus, “Misericordiae Vultus”, nr. 15 


