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“Hij was dood en is weer levend geworden” 
Wie bovenstaande woorden leest, denkt wellicht onmiddellijk aan Jezus, zeker in een paasaflevering. 
Toch slaan de aangehaalde woorden niet op Jezus maar komen ze uit de parabel van de verloren zoon 
(Lc 15,11-32). Tot tweemaal toe spreekt de vader door medelijden bewogen deze woorden als 
verklaring waarom er feest moet zijn als zijn jongste zoon van zijn escapades is teruggekeerd (v 24 en v 
32). De verloren zoon gold als dood: hij wilde een toekomst zonder zijn vader. De weg die hij daartoe 
insloeg, bleek een doodlopende weg. Het geld van zijn erfdeel raakte op, het hoeden van varkens 
bleek geen succes: het leverde hem zelfs geen voedsel op. Hij had het slechter dan een van zijn vaders 
knechten. Dat brengt hem tot inkeer. In zijn eigen ogen had hij zijn zoonschap verspeeld en was hij – 
om zo te zeggen - als zoon dood. Echter in de ogen van zijn vader is hij nooit echt dood geweest: als hij 
zonder enige pretenties terugkeert, wil de vader daar niets van horen en behandelt hem weer volop 
als zijn zoon. Voor de vader heeft de jongste zoon nooit opgehouden zoon te zijn. 
 
Paus Franciscus verwijst naar deze parabel in zijn bul over het Jaar 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”. De paus wijst erop, dat de parabel van de verloren zoon de derde 
is uit een serie. Voorafgaan de parabel van het verloren schaap en die van het verloren muntstuk. In de 
eerste gaat de herder, die een van zijn honderd schapen verloren heeft, het zoeken; in de tweede 
keert een vrouw haar huis binnenste buiten om een van haar tien muntstukken terug te vinden. De 
parabels dienen om aan te geven hoe groot de vreugde is van mensen die iets terugvinden wat ze 
verloren hadden. Welnu, zegt Jezus, bij God is er evenzeer grote vreugde wanneer een mens die zich 
van God heeft afgekeerd, op zijn schreden terugkeert. “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 vergeving” schrijft de paus. 
Net als andere parabels wil ook de parabel van de verloren zoon aan de hand van een menselijk 
verhaal ons iets vertellen over God. De houding van de vader in de parabel laat ons Gods 
barmhartigheid zien. Voor God heeft een mens nooit afgedaan, maar Hij staat open voor mensen die 
tot Hem terugkeren, als ze zich eerder van Hem verwijderd hadden. Mensen houden nooit op kinderen 
(zonen) van God te zijn. 
 
Met Pasen vieren we dat de mensheid voor God nooit heeft afgedaan. Zozeer had God de mensen lief 
dat Hij zijn enige Zoon in de wereld heeft gezonden om de wereld te redden. Deze redding vieren we 
met Pasen. Door menswording, kruisdood en verrijzenis van Gods Zoon, is de mensheid als geheel 
weer teruggekeerd tot God. We kunnen een parallel zien tussen de houding van de jongste zoon en die 
van de eerste mensen. Zij trokken hun eigen plan in de overtuiging zo meer uit hun leven te halen. Ook 
de jongste zoon veronderstelde dat het elders beter was. Waarschijnlijk ervoer hij dat ook zo: zijn hele 
vermogen ging eraan op. Mensen kunnen in de verleiding komen hun heil te zoeken in zaken die “op” 
gaan, waardoor ze vervolgens met lege handen achterblijven. 
 
De boodschap van Pasen is dat dood weer leven kan worden. Jezus' kruisdood leidde tot verrijzenis, 
tot leven. De parabel van de verloren zoon maakt ook duidelijk dat iemand dood kan zijn, voordat hij 
of zij gestorven is. Met Pasen vieren we ook het Doopsel, waardoor wij ons verbonden hebben met 
Christus. Onze oude mens is gestorven, als nieuwe mensen zijn wij levend geworden. Ieder jaar 
opnieuw bezien we in de veertigdagentijd in hoe verre wij ook werkelijk die nieuwe mensen zijn. Met 
Pasen maken we een nieuw begin, of – beter gezegd – maakt God een nieuw begin met ons. Zoals de 
vader van de parabel een feestmaal aanricht voor zijn teruggekeerde zoon, zo richt God voor ons met 
Pasen een feestmaal aan. We vieren Gods kinderen te zijn, die dankzij zijn barmhartigheid altijd bij 
hem thuis kunnen zijn. 
Zalig Pasen. 
 

R.G.M. Gouw, vice-moderator
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Parochie updates 
Tussenstand Vastenproject “Kinderen geven aan Kinderen” 
Op Aswoensdag, 10 februari, is het Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen voor het vierde 
achtereenvolgende jaar van start gegaan. Wij hebben aan de kinderen uitgelegd hoe ze in deze 
voorbereidingstijd op Pasen meer open kunnen staan voor God en de medemens. Hoe ze meer oog 
kunnen hebben voor de naasten en meer kunnen bidden. Dit komt tot uiting in dit project: een 
boordevol gevulde doos voor een kind dat het niet zo goed heeft en voor hem of haar een Onze Vader 
bidden. Niet alleen ver weg in ontwikkelingslanden, maar ook kinderen dichtbij, zoals in Rotterdam–
Noord hebben onze hulp nodig. Hier wonen kinderen die extra steun kunnen gebruiken en daarom 
vroegen wij aan onze Lambertuskinderen: “Wil jij deze kinderen helpen?” 
 

Fantastisch antwoord van onze kinderen: alle 56 kinderen zijn ’gekoppeld’ 
Niet alleen ’onze Lambertuskinderen’ maar ook kinderen van twee Rotterdamse katholieke 
basisscholen, De Bavokring en de Oscar Romeroschool, zijn met elkaar voor alle (56) kinderen dozen 
voor een minder bedeeld kind aan het vullen. De met cadeautjes gevulde dozen kunnen uiterlijk tot 
Goede Vrijdag, na de Kruisweg voor kinderen, worden ingeleverd. Na Pasen brengen vrijwilligers van 
de Stichting Kingswork de dozen bij de gezinnen en kinderen. 
 

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

Tussenstand Kinderen van Caïro 
Tijdens deze Veertigdagentijd is de Stichting Kinderen van Caïro gekozen als bestemming voor de 
Vastenactie. Achterin de kerk staat een geldkistje waarin kerkgangers regelmatig bedragen voor deze 
actie stoppen. Anderzijds worden bedragen op de rekening van de stichting overgemaakt. Het doel is 
om ook dit jaar een voedseluitdeling te bekostigen voor de gezinnen die in Caïro op de vuilnisbelt 
wonen. Begin maart zijn twee bestuursleden, op eigen kosten, naar Egypte gereisd om de activiteiten 
ter plaatse te bekijken. Afgelopen jaar is veel gebeurd om de kinderen in de sloppenwijken te helpen. 
De voedseluitdelingen zijn meer dan welkom en helpen de gezinnen in hun moeilijk bestaan. Kinderen 
gaan naar school in de schooltjes die in deze wijken worden gebouwd. Voor de lunch wordt gezorgd en 
regelmatig gaan ze naar huis met een zak sinaasappelen. Zoals vorig jaar hopen we tegen het einde 
van de Vastenactie een mooi bedrag bijeen te brengen om aan 3.000 gezinnen een voedselpakket, 
bestaande uit 2 kilo bonen, 1 kilo rijst, 1 kilo pasta en 1 liter olie, voor in totaal € 3,- te kunnen 
uitdelen. 
De tussenstand van de actie is € 1.831,-. 
 
Namens de kinderen en hun ouders danken wij 
u van harte voor uw steun. Uw gave tijdens deze 
Veertigdagentijd betekent voedsel op tafel voor 
velen die in moeilijke omstandigheden leven. 
 
Monique Walrave 
Voorzitter Stichting Kinderen van Caïro 
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Tuingroep zoekt bloembollen, helpt u mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kledinginzameling ‘MENSEN IN NOOD’ 
Zaterdag 16 april van 10.00 tot 13.00 uur in het portaal van de H. Lambertuskerk 
 
Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood is één van de grootste, charitatieve kledinginzamelaars in 
Nederland. De opbrengst van de verkochte kleding gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en 
preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Ook dit jaar ligt 
de H. Lambertuskerk op de route voor deze kledingactie.  
 
Op zaterdag 16 april kunt u tussen 10.00 en 13.00 uur uw kleding 
in gesloten plasticzakken naar de kerk brengen.  
 
 

Kroniek 

Gedoopt: 

21-02 Niam Nabiel, zoon van dhr en mw Jacobs-Noncento 

 
Overleden: 

07-01 Joannes Ludovicus Joseph Antonius Donker, in de leeftijd van 66 jaar. 

25-01 Jacoba Batenburg-Goossens, in de leeftijd van 85 jaar. 

25-01 Cornelia Sweep, in de leeftijd van 98 jaar. 

12-02 Johanna Theresia Zwinkels-Zeestraten, in de leeftijd van 88 jaar. 

23-02 Clothilde Yvonne Opmeer, in de leeftijd van 71 jaar. 
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RK2j op weg naar de WJD 
Dit voorjaar staan de RK2j-avonden in het teken van de Wereldjongerendagen in Krakau die in juli 2016 
plaatsvinden. De jongeren van RK2j sluiten zich aan bij de reis van bisdom Rotterdam om samen met 
ander jongeren dit bijzondere geloofsavontuur te beleven.  
Om ons goed op deze bedevaart voor te bereiden, bieden wij een leuk programma. Zo geven we 
informatie over de plaatsen die tijdens de reis bezocht worden en introduceren we een aantal 
reisheiligen. Verder willen we stilstaan bij wat je kan verwachten van de WJD, voorbereidingstips en 
nog veel meer! 
Let op! Indien je mee wilt met de reis van bisdom Rotterdam: de inschrijvingstermijn loopt tot 1 april 
2016! Voor meer informatie mail naar: rk2j@lambertuskerk-rotterdam.nl 
 
De avonden vinden plaats in het parochiehuis, Oostzeedijk beneden 5, 20:00 – 22:00 uur op 
onderstaande data. Flyers te downloaden op de website en liggen achter in de kerk. 
 

Activiteit/onderwerp Datum bijeenkomst: 

Bisdom verdiepingsmiddag Zondag  7 februari 

WJD voorbereidingsavond 1 - Echternach Dinsdag 23 februari 

WJD voorbereidingsavond 2 - Marburg Dinsdag 8 maart 

Bisdom palmzondagactiviteit Zondag 20 maart 

WJD voorbereidingsavond 3 - Eichstätt Dinsdag 29 maart 

WJD voorbereidingsavond 4 - Dachau Dinsdag 12 april 

Bisdom verdiepingsmiddag Zondag  24 april 

WJD voorbereidingsavond 5 - Praag Dinsdag 3 mei 

WJD voorbereidingsavond 6 - Days in Dioceses Dinsdag 17 mei 

WJD voorbereidingsavond 7 - WJD in Krakau Dinsdag 31 mei 

Bisdom netwerkbijeenkomst: Tuinfeest Zondag 26 juni 

Bisdomreis Rotterdam Wereldjongerendagen Zondag 17 juli t/m  
maandag 1 augustus 

 

Kerkbalans 2016 – periodieke gift in geld 
Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal 
voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet eerst een schriftelijke 
overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor het formulier gebruiken op 
onze website. Het formulier 'Periodieke gift in geld' gebruikt u als u minimaal 5 jaar lang een gift in 
geld wilt doen aan een goed doel zoals Kerkbalans ten behoeve van de H Lambertuskerk. Het formulier 
bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende kerk (instelling). Als alles is ingevuld, 
bewaard u deze overeenkomst voor uw eigen administratie. 
 

Betalingsvolmacht 
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar ons als goed doel wordt overgemaakt? Dan kunt 
u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier invult en naar de ontvangende 
instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te 
schrijven. 
 

Let op! 
U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en de kerk als 
goed doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst goed bewaren. Als de belastingdienst uw 
aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen. 
 

Inmiddels hebben al verschillende parochianen de weg naar deze formulieren gevonden en hebben ze 
ter invulling en ondertekening naar het secretariaat gestuurd. Helpt u ook de H Lambertuskerk in stand 
te houden? Alvast veel dank voor uw bijdragen. 
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VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK  
Palmzondag 
Zaterdag 19 maart 
Zondag 20 maart 

 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

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

 

Pontificale Chrismaviering 
Woensdag 23 maart 19.30 uur Chrismaviering met de bisschop van Rotterdam 

In de kathedraal aan de Mathenesserlaan 
 
Witte Donderdag 
Donderdag 24 maart 

 
19.30 uur 

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

 
Goede Vrijdag 
Vrijdag 25 maart 

 
10.00 uur 

 

Géén eucharistieviering om 9.00 uur! 
Kruisweg voor kinderen en kruisverering met witte bloemen 
Laatste mogelijkheid inleveren dozen Kinderen geven aan Kinderen . 

15.00 uur 
 

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

19.30 uur Goede Vrijdag-plechtigheden 

 

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

VIERINGEN MET PASEN  
Paaswake 
Zaterdag 26 maart 

  
21.00 uur 

Géén eucharistieviering om 9.00 uur! 
Paaswake 

 
Eerste Paasdag 
Zondag 27 maart 10.00 uur 

 
12.00 uur 

Plechtige hoogmis met parochiekoor 
kinderwoorddienst en kindercatechese 
Eucharistieviering 

 
Tweede Paasdag 
Maandag 28 maart 10.00 uur Hoogmis met parochiekoor 

Géén eucharistieviering om 12.00 uur 

 

Beloken Pasen 
Zaterdag 2 april  
Zondag   3 april 

19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

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

Vanouds luistert de Kerk naar heel het lijdensverhaal in de Goede Week. In die tijd voor het 2e 
Vaticaans Concilie werd naar alle lijdensverhalen geluisterd: Mattheüs op Palmzondag, Marcus op 
maandag, Lucas op woensdag en Johannes op Goede Vrijdag. In de vernieuwde liturgie wordt nog 
steeds de Johannespassie op Goede Vrijdag gelezen, maar de andere drie afwisselend op Palmzondag. 
In het jaar A Mattheüs, in het jaar B Marcus en in het jaar C Lucas.  
 

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

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

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

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

Bisdom Roermond 
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Gezangen tijdens de Hoogmis  

Bij het  begin van de Goede Week geven we u een summier overzicht van wat u in de Paastijd en 
daarna aan kerkmuziek kunt verwachten. 
Tijdens de Hoogmis op Eerste paasdag, zondag 27 maart, wordt uitgevoerd de Missa in honorem 
Sancti Lamberti van Aart de Kort, 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 het wordt door de 
componist op elke door hem gewenste toonhoogte gehanteerd. In de vorige editie van dit blad kon u 
al uitvoerig lezen over deze mis. 
 

Op zondag 17 april staat de Missa Brevis van ondergetekende op het programma. We vieren dan de 
Vierde Zondag van Pasen, ook bekend als de zondag van de Goede Herder. Heel kenmerkend voor 
deze thematiek is de gregoriaanse introitus Misericordia Domini plena est terra, De barmhartigheid 
van de Heer vervult de aarde (Psalm 33:5-6). Heel raak wordt de betekenis van de Goede Herder 
samengevat die in de gregoriaanse communio zelf spreekt: Ego sum pastor bonus, Ik ben de goede 
herder (Joh. 10 vers 14). 
 

Het Hoogfeest van Pinksteren valt dit jaar op zondag 15 mei. Dan wordt de Petite Messe solennelle van 
Hayo Boerema gezongen. Een muzikaal hoogtepunt binnen de liturgie van het Pinksterfeest zijn de 
wisselende gregoriaanse gezangen voor deze zondag. Vervuld van een gloedvol vuur verwarmen ze het 
hart. Na het Alleluia wordt de beroemde sequentia Veni Sante Spiritus gezongen, waarna de 
evangelielezing volgt. De tekst van de sequens uit ca. 1200 wordt toegeschreven aan Stephen Langton, 
Engelse kardinaal; anderen houden paus Innocentius III voor de auteur. De Pinkstersequens is een van 
de vijf sequenties die het Concilie van Trente (1545-1563) heeft bewaard van de talloze die toen zijn 
afgeschaft. In het Veni Sancte Spiritus volgen de tien coupletten het strenge schema A-A-B-B-C-C-D-D-
E-E: tien strofen die telkens twee aan twee een paar vormen. Reeds in de middeleeuwen kreeg het lied 
de naam gouden sequens. 
 

Op zondag 5 juni is het in onze kerk bekende Vrouwenkoor La Confiance weer te gast. In 2016 bestaat 
dit koor 10 jaar. Van ondergetekende wordt  o.m. de Missa Cantate Domino gezongen.  
 

Eric Koevoets, dirigent-organist 
 

Venster op Muziek in de Lambertus 
Zondag 17 april, 15.15 uur ‘Vader en Zoon’ door Vocaal Ensemble Tiramisu 
Met een voltallige bezetting van 26 zangers brengt Vocaal Ensemble Tiramisu o.l.v. 
Niels Kuijers  4- tot 12-stemmige a-capellawerken uit de Engelse en Engelstalige koormuziek van de 
16e en 20e eeuw: religieuze teksten met als overkoepelend thema ‘Vader en Zoon’. Naast het 
monumentale Requiem van Howells, muziek van o.a. Arvo Pärt en Eric Whitacre. 
 

Internationale Muziekzomer Lambertus 
Traditiegetrouw begint in het voorjaar de serie orgelconcerten op het prachtige 
Maarschalkerweerdorgel van onze kerk. Hieronder het eerste recital nader toegelicht. 
 

Dinsdag 24 mei, 20.00 uur: Eric Koevoets speelt Reger en Widor 
De vaste organist van de Sint-Lambertuskerk brengt een programma met werk van Max Reger en 
Charles-Marie Widor. In 2016 herdenken we dat Reger 100 jaar geleden is overleden. Deze grote 
componist liet een enorm oeuvre na waaronder veel orgelmuziek: groots, virtuoos en meeslepend, 
maar ook heel verstild en vol poëzie. Het komt volledig tot zijn recht op het laatromantische orgel van 
de H. Lambertuskerk. Van Widor wordt de volledige Symphonie III in e, opus 13 nr. 3 uitgevoerd. Het 
concert vindt plaats in samenwerking met de Stichting Rotterdam Orgelstad als onderdeel van de 
themaserie In the picture. In deze serie wordt het verband gelegd tussen schilderkunst en muziek. 
Tijdens het concert zijn afbeeldingen van schilderijen te zien die in verband worden gebracht met 
enkele composities uit het programma. 
Het concert wordt voorafgegaan door een inleiding in het parochiehuis met als aanvangstijd 19.15 uur. 
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten, bij mooi weer in de tuin. 
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Paus roept 2016 uit tot Heilig Jaar 
Paus Franciscus heeft een Heilig Jaar afgekondigd. De katholieke kerk viert 2016 als een ‘Jubileum van 
Barmhartigheid’. De paus kondigde dit vrijdag 13 maart 2015 aan tijdens de tweede verjaardag van 
zijn verkiezing tot paus. Het Heilig Jaar duurt van 8 december 2015 tot en met het feest van Christus 
Koning op 20 november 2016. Met dit bijzondere jaar viert de Kerk de 50e verjaardag van de afsluiting 
van het Tweede Vaticaans Concilie in 1965. 
  
Tijdens een viering in de Sint-Pietersbasiliek 
zei paus Franciscus: “Het is belangrijk dat 
gelovigen een leven van barmhartigheid 
leiden en dit in alle delen van de 
samenleving uitdragen. Voorwaarts!” Paus 
Franciscus deed de aankondiging van het 
Heilig Jaar tijdens een boeteviering in het 
kader van het project ’24 uur voor de Heer’. 
Tijdens de viering nam de paus persoonlijk 
bij veel gelovigen de biecht af. 
 
Heilige deuren 
De officiële aankondiging van het Heilig Jaar 
heeft plaatsgevonden op 12 april 2015, 
tweede zondag na Pasen, die bekend staat 
als de ‘Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid’. De paus las de bul voor, 
waarin hij het Heilig Jaar afkondigt. Hij deed dit vóór de heilige deur in de Sint-Pietersbasiliek. Deze 
deur wordt alleen in een Heilig Jaar geopend. Ook heilige deuren in andere grote basilieken van Rome 
worden in 2016 geopend. 
 
Joodse traditie 
Een Heilig Jaar of Jubeljaar is van oorsprong een Joodse traditie, die eens in de 50 jaar wordt 
gehouden. In de katholieke kerk vond in het jaar 1300 voor het eerst een Heilig Jaar plaats. Doorgaans 
wordt elke 25 jaar een Heilig Jaar gehouden. De laatste ‘reguliere’ viering was in 2000. De paus kan bij 
bijzondere gelegenheden ook tussentijds een Heilig Jaar afkondigen. 
Volgens het Vaticaan is een Heilig Jaar een uitnodiging aan gelovigen om de verhouding met God en 
hun medemensen te vernieuwen. Het Vaticaan wees erop dat in de wapenspreuk van paus Franciscus 
niet voor niets het woord ‘barmhartigheid’ een belangrijke plek inneemt. In 2016 wordt tijdens de 
liturgie in de Kerk het evangelie van Lucas gelezen. Hij staat bekend als de ‘evangelist van de 
barmhartigheid’. In 2016 vinden in Polen ook de Wereldjongerendagen plaats. Hiervoor was eerder al 
het thema barmhartigheid gekozen. 
 
Bron: Radio Vaticaan 
 
 

Kaarsjes “Barmhartig zoals de Vader” 
Achter in de kerk zijn op de Mariatafel kaarsjes met het logo van het Jaar van de 
Barmhartigheid verkrijgbaar.  
Voor € 2,- per stuk heeft u een lichtje met 24 branduren.  
Misschien een idee om iemand een cadeautje te geven of om te laten weten dat 
u voor die persoon bidt.  
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Sacramenten – deel 1 
Door middel van de sacramenten, zoals de eucharistie, doop of priesterwijding, geeft Christus de 
gelovigen de mogelijkheid tot gemeenschap met Hem: sacramenten zijn zichtbare tekens van een 
onzichtbare werkelijkheid. In die tekens kunnen we de helende, verzoenende, nabije, versterkende en 
liefdewekkende aanwezigheid van God ervaren. Door de sacramenten werkt God in de wereld en in de 
tijd.  

 
Zeven sacramenten  
De katholieke Kerk heeft zeven sacramenten. Drie ervan liggen aan de basis van het hele christelijk 
leven: we worden herboren door het doopsel, gesterkt door het vormsel en telkens opnieuw gevoed 
door de eucharistie.  
Twee sacramenten zijn door Christus ingesteld, omdat het christelijk leven aangetast kan worden door 
de zonde of door de zwakheid van het lichaam. Met het sacrament van boete en verzoening en dat van 
de ziekenzalving werkt Christus zelf als genezer van ziel en lichaam.  
Twee sacramenten staan ten dienste van heel de kerkelijke gemeenschap en de zending van de kerk: 
het zijn het wijdingssacrament (bisschop, priester, diaken) en het huwelijk.  
 
Doopsel  
Dopen betekent onderdompelen. Wie wordt gedoopt, wordt symbolisch met Christus 
ondergedompeld in zijn dood om met Hem te verrijzen. Het doopsel is het eerste sacrament dat een 
mens ontvangt. Het maakt ons tot kind van God en neemt ons op in de gemeenschap van de Kerk. 
Iedere keer wanneer wij bij het binnenkomen van het kerkgebouw onze vingers in het wijwatervat 
dopen en een kruisteken maken, denken we terug aan onze eigen doopsel.  
Wie dient het doopsel toe?  
Het doopsel wordt toegediend door een priester of diaken door het hoofd van de dopeling drie keer te 
begieten met water en daarbij de woorden uit te spreken: "Ik doop u in de naam van de Vader, de 
Zoon en de heilige Geest". In geval van nood mag iedereen het doopsel toedienen, op voorwaarde dat 
hij of zij de intentie heeft te doen wat de Kerk doet.  
Wie mag gedoopt worden?  
Om als volwassene gedoopt te worden moet men gelovig zijn. Voor de doop van een pasgeborene 
verlangt de Kerk dat de vraag om gedoopt te worden komt van degenen die het kind in geloof willen 
opvoeden. De kinderdoop wordt door de katholieke Kerk aangeraden, omdat ook pasgeborenen 
behoefte hebben aan het heil dat Christus biedt.  
 
Vormsel  
Terwijl het sacrament van het doopsel de dopeling verenigt met de dood en verrijzenis (Pasen) van 
Christus, wordt de kandidaat met het sacrament van het vormsel versterkt met de gave van 
Pinksteren, de heilige Geest. Het vormsel voltooit het doopsel en schenkt de gave van de heilige Geest. 
Net zoals de leerlingen met Pinksteren worden uitgezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen, 
wordt de vormeling een 'gezondene'. Met het vormsel krijgt hij of zij de kracht om in de wereld met 
woord en daad te getuigen van Gods liefde. Bij het vormsel legt de bisschop (of in uitzonderlijke 
gevallen een gedelegeerd priester) de vormeling de hand op en zalft hij diens voorhoofd met olie 
(chrisma). De bisschop spreekt daarbij de woorden: "Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave 
Gods". De olie is eerder dat jaar tijdens de Goede Week op de vooravond van Witte donderdag door 
de bisschop is gewijd.  
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Eucharistie  
Wat is de eucharistie? Zij is het sacrament waarin Christus zijn lichaam en zijn bloed, dus heel zichzelf, 
aan de Kerk geeft. Onder de gedaanten van brood en wijn komt Hij werkelijk aanwezig. Allen die Hem 
ontvangen, ontvangen werkelijk de verrezen Christus en worden in Hem één lichaam. De eucharistie is 
de bron en het hoogtepunt van alle leven in de Kerk. Paus Benedictus XVI schreef in zijn boek “Licht 
van de wereld” (ISBN: 9789 4910 42058) over het éénmakend mysterie van de eucharistie: “Wanneer 
ieder van ons dezelfde Christus ontvangt, zijn we werkelijk allen in dit nieuwe, verrezen Lichaam 
samengebracht, als de wijde ruimte waarin de nieuwe mensheid leeft.”  
 
Viering van de eucharistie  
In de eucharistieviering wordt Christus verkondigd door de woorden uit de Bijbel en komt Hij aanwezig 
door het eucharistisch gebed, uitgesproken door een priester. Namens Christus spreekt de priester de 
woorden: “Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt” en “Dit is de beker van mijn bloed dat voor u 
vergoten wordt” uit. Daarmee 'consacreert' (heiligt) hij het brood en de wijn.  
Jezus heeft de eucharistie ingesteld tijdens de laatste maaltijd die Hij hield met zijn leerlingen. Daarna 
ging Hij zijn lijden en sterven tegemoet en van de getuigen weten we dat Hij verrees op de derde dag. 
Door zichzelf als voedsel te geven (“Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed”) zegt Hij ons toe dat we delen 
in zijn sterven en verrijzenis.  
Het brood dat geconsacreerd is (hosties) wordt uitgereikt aan de gelovigen die ter communie gaan. 
Wat over is wordt met respect in het tabernakel bewaard en vereerd door aanbidding. Wanneer de 
gelovige een rein geweten heeft, mag hij iedere dag ter communie gaan. De Kerk vraagt de gelovigen 
iedere zondag deel te nemen aan een eucharistieviering, en minstens één keer per jaar, in de paastijd, 
de communie te ontvangen. Wie zich ervan bewust is een ernstige zonde te hebben begaan, wordt 
uitgenodigd het sacrament van boete en verzoening (zie volgende editie, 24.5 van dit blad) te 
ontvangen vóór ter communie te gaan.  
Uit: RKKerk.nl, bewerkt door de redactie 
 

Boekbespreking: De naam van God is genade  
Een persoonlijk boek van Paus Franciscus. 
Via een intieme dialoog met elke man en vrouw 
ter wereld wil Paus Franciscus een inspiratie zijn 
voor iedereen die op zoek is naar een betekenis 
in het leven. 
 

Op elke bladzijde zindert het verlangen om 
vooral het onrustige, gekwelde deel van de 
mensheid te bereiken dat erom vraagt te 
worden omarmd in plaats van weggeduwd: 
vluchtelingen, gevangenen, armen, en mensen 
aan de rand van de samenleving. 
 

Via jeugdherinneringen en ontroerende 
anekdotes legt Franciscus uit wat zijn redenen 
zijn voor het door hem ingestelde Heilig Jaar van 
de Barmhartigheid. 
De Paus benadrukt dat de Kerk voor niemand 
haar deuren mag sluiten. Wars van uiterlijk 
vertoon en corruptie verkondigt deze meest populaire paus ooit zijn boodschap - dwars over alle 
grenzen heen. 
'De naam van God is genade'  is in 82 landen gepubliceerd.  
 

ISBN 9789 0443 506 16 - € 15,- bij elke goede boekhandel verkrijgbaar 
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Paus: Zo is God: nooit, nooit wijst Hij ons af! 
Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 2 maart had de paus het over barmhartigheid en 
vermaning: God verwerpt ons nooit, wij blijven zijn volk. 
 

Geliefde broers en zussen, goedendag 

In onze homilie over de goddelijke barmhartigheid hebben we vaak verwezen naar de huisvader die 
zijn kinderen liefheeft, hen helpt, zorg voor hen  draagt, hen vergeving schenkt. Als vader voedt hij ze 
op, vermaant hen wanneer ze vergissingen begaan en helpt hen te groeien in het goede. 
Op die wijze wordt God voorgesteld in het eerste hoofdstuk van de profeet Jesaja. Hierin richt de Heer 
zich, als een liefhebbende vader die ook aandachtig en streng is, tot Israël en verwijt het zijn ontrouw 
en ontaarding met het doel het opnieuw op de weg van gerechtigheid te brengen. De tekst begint als 
volgt: Hoor, hemelen! Luister, aarde, want de HEER neemt het woord. ‘Ik heb zonen grootgebracht en 
opgevoed, maar zij zijn tegen Mij in opstand gekomen. Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van 
zijn meester; maar Israël weet van niets; mijn volk heeft geen begrip (Js, 1,2-3). 
 

Ontgoochelde vader 

God spreekt tot het volk, bij middel van de profeet, met de bitterheid van een ontgoochelde vader: hij 
heeft zijn kinderen helpen opgroeien en nu zijn ze tegen hem in opstand gekomen. Dieren zijn trouw 
aan hun meester en kennen de hand die hen voedt; het volk echter erkent God niet langer, het weigert 
Hem gehoor te geven. Ondanks zijn kwetsuur, laat God zijn liefde spreken en doet een beroep op het 
geweten van die ontaarde kinderen, opdat ze zich bekeren en zich opnieuw laten beminnen. Dat is het 
wat God doet! Hij komt ons tegemoet, opdat wij ons door onze God zouden laten beminnen. 
 

Groeien in vrijheid 

De relatie van vader en kind, waarnaar de profeten vaak verwijzen om over de verbondsverhouding 
tussen God en zijn volk te spreken, is verwaterd. De pedagogische opdracht van de ouders bestaat erin 
de kinderen te laten groeien in vrijheid, hen verantwoordelijk te maken en hen bekwaam te maken tot 
goede werken voor henzelf en voor de anderen. Door de zonde echter wordt vrijheid verwaande 
zelfgenoegzaamheid. 
 

De liefde van onze Vader 

Op dat ogenblik roept God zijn volk terug: Jullie hebben je van weg vergist. Liefdevol en bitter zegt Hij 
mijn volk. God verwerpt ons nooit, wij blijven zijn volk, ook de slechtste man, de slechtste vrouw, het 
slechtste volk, blijven zijn kinderen. Dat is God: nooit, nooit wijst Hij ons af! Altijd zegt Hij: 'Kind, kom 
hier'. Dat is de liefde van onze Vader; dit is de barmhartigheid van God. Een dergelijke vader geeft ons 
hoop, geeft ons vertrouwen. Deze samenhorigheid zou met trouw en gehoorzaamheid moeten beleefd 
worden, in het bewustzijn dat alles gave is die ontspruit aan de liefde van de Vader. Maar zie, ijdelheid, 
domheid, afgoderij. Daarom richt de profeet zich vervolgens rechtstreeks tot het volk met strenge 
woorden om het de ernst van zijn fout te helpen verstaan: Wee die zondige natie (...) verdorven 
zonen! Zij hebben de HEER verlaten, de Heilige van Israël veracht, zij hebben Hem de rug 
toegekeerd (v.4). 
 

De zondaar doen nadenken 

Het gevolg van de zonde is een staat van lijden waarvan ook de aarde de gevolgen voelt, verwoest en 
een woestenij geworden, zodanig dat Sion – dat wil zeggen Jeruzalem - onbewoonbaar wordt. 
Waar Gods vaderschap miskend wordt, is geen leven meer mogelijk, verliest het bestaan zijn wortels, 
alles lijkt ontaard en verwoest. Hoe dan ook, zelfs dit pijnlijke moment is gericht op redding. De 
beproeving wil het volk de bitterheid laten ervaren van de afkeer van God en het zo confronteren met 
de troosteloze leegte van een keuze voor de dood. Het lijden dat het onvermijdelijk gevolg is van een 
zelfvernietigende keuze, wil de zondaar doen nadenken om hem te richten op bekering en vergeving. 
 

Straf als aanzet tot nadenken 

Dit is de weg van de goddelijke barmhartigheid; God behandelt ons niet volgens onze fouten (cf. Ps 
103,10). Straf wordt een middel om reflectie uit te lokken. Zo begrijpt men dat God zijn volk vergiffenis 
schenkt, het genade verleent en niet alles vernietigt, Hij laat altijd de deur open voor de hoop. Redding 
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betekent de beslissing om gehoor te geven en zich laten bekeren. Redding blijft altijd een gratis 
geschenk. Daarom wijst God, in zijn barmhartigheid, een weg die niet die van de rituele offers is, maar 
van de gerechtigheid. Godsdienst wordt bekritiseerd, niet omdat hij op zichzelf nutteloos zou zijn, 
maar omdat hij, in plaats van uitdrukking van bekering te zijn, veeleer haar plaats inneemt. Zo wordt 
godsdienst zucht naar zelfrechtvaardiging en bron van misleidende opvattingen als zouden de offers 
redden en niet de goddelijke barmhartigheid die de zonde vergeeft. Om dit goed te verstaan: iemand 
die ziek is gaat naar de dokter, wie zich zondaar weet gaat naar God. Maar als men in plaats van naar 
de dokter te gaan een tovenaar opzoekt, komt er geen genezing. 
 
Heel vaak gaan we niet naar de Heer, maar verkiezen verkeerde wegen om, los van Hem, 
rechtvaardiging, gerechtigheid, vrede te zoeken. De profeet Jesaja zegt: ‘God schept geen behagen in 
het bloed van stieren en lammeren (v. 11), zeker niet uit handen besmeurd met het bloed van 
broeders’ (v. 15). Ik denk hierbij aan sommige weldoeners van de Kerk die een offergave aanbieden - 
Neem deze gave voor de Kerk – die vrucht is van het bloed van vele mensen die worden uitgebuit, 
mishandeld, tot slaaf gemaakt door slecht betaald werk! Aan die mensen zou ik zeggen: Asjeblieft, 
neem je bankcheque terug en ga hem verbranden. 
Het volk van God, dat wil zeggen de Kerk, is niet uit op smerig geld, maar heeft nood aan harten die 
open staan voor de barmhartigheid van God. Tot God naderen kan alleen met gezuiverde handen, die 
het kwaad vermijden en het goede en de gerechtigheid doen. Hoe mooi besluit de profeet: Houd op 
met kwaad doen. Leer liever het goede te doen, betracht rechtvaardigheid, help de 
verdrukten, verschaf recht aan de wezen, verdedig de weduwen (vv. 16-17). 
Denkt aan de vele vluchtelingen die naar Europa komen en niet weten waarheen. Ook dan zegt de 
Heer: ook al zijn de zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw en zuiver als wol, en 
het volk zal zich kunnen voeden met de vruchten der aarde en in vrede leven (v.19).  
 

Het wonder van de vergiffenis 

Dit is het wonder van de vergiffenis die God, als Vader, aan zijn volk wil schenken. De barmhartigheid 
van God wordt aan allen aangeboden en de woorden van de profeet gelden ook vandaag voor ons 
allen die geroepen zijn om als kinderen van God te leven. 
 

Kerknet.be 
 

Poster “Barmhartigheid verbindt” 
Op de website van de katholieke kerk in België 
(bisschoppen en anderen) kerknet.be zijn door onze 
zuiderburen heel wat interessante artikelen en 
uitwerkingsvormen in het kader van het Jaar van de 
Barmhartigheid geplaatst. 
Onder andere de hiernaast geplaatste poster die de werken 
beeldend en in een oogopslag weergeeft. 
 
Door uitgeverij Halewijn worden maandelijks in dit Jaar van 
de Barmhartigheid de zogenaamde  
12 stapstenen naar Barmhartigheid – gebedskaarten 
uitgegeven. Op de website vindt u de verdiepende teksten.  
In de stapsteen van maart staat: 
 
De liefde als zending om met de Verrezene op tocht te gaan 
…..Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je 
geven. Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt.  
Joh. 15, 12 -17 
 
www.kerknet.be  
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Omzien naar de ander - Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid 
Met de Advent, is het nieuwe kerkelijk jaar ingegaan. Dit keer niet zomaar een nieuw jaar: paus 
Franciscus heeft het uitgeroepen tot het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Een heel bijzonder jaar met 
speciale aandacht voor een onderwerp. Het begon allemaal met het openen van de Heilige Deur op 8 
december 2015.…Maar wat is een Heilig Jaar precies en wat betekent ‘barmhartigheid’? 
 

Verzoening en vergeving 
Al sinds de Middeleeuwen viert de kerk het Heilige Jaar. Een jaar dat bedoeld was om je geloof op te 
frissen. Dat in het teken stond van verzoening en vergeving van de zonden. Het werd eerst om de 50 
jaar gevierd. Later om de 25 jaar. Zodat alle mensen tenminste één keer in hun leven een Heilig Jaar 
konden meemaken. 
 

Schulden kwijtgescholden, geleende spullen terug 
De oorsprong van het Heilig Jaar ligt in de Joodse Wet van Mozes. Volgens deze wet moest elke 50 jaar 
een Jubeljaar gehouden worden. Een jaar van verzoening tussen mensen, en tussen de mensen en 
God. Schulden werden kwijtgescholden. Alles wat geleend was, teruggegeven, slaven werden bevrijd. 
 

Heilige Deur  
Al sinds de 16e eeuw wordt een Heilig Jaar ingeluid door het openen van de Heilige 
Deur in de Sint-Pietersbasiliek in Rome: de Porta Sancta. Het enige moment waarop 
deze open gaat! Wist je trouwens dat deze ‘deur’ vroeger een dichtgemetselde 
deuropening was? Om deze te openen, sloeg de paus er drie keer op met een 
speciaal voor dat Heilig Jaar gemaakt hamertje. Bij de sluiting van het Heilig Jaar 
werd het muurtje weer opgemetseld: de paus legde hiervoor de eerste steen. 
 

Nu gaat het anders, zoals je misschien op TV hebt 
gezien: sinds 1975 zijn er echte deuren. Maar die 

gaan niet zomaar open….half november begon men met het 
weghakken van de muur rondom de deur, zoals je op de foto 
hiernaast kunt zien. Ook werd hierbij een metalen kistje uitgehakt. 
Met daarin de sleutel om de deur te openen! De paus opent hiermee 
de zware, bronzen deur. Hij duwt hem open en gaat er als eerste 
doorheen. Dat de Heilige Deur niet zomaar een deur is, begrijp je nu. Hij is van grote symbolische 
waarde. Hij staat symbool voor Jezus, die gezegd heeft: ‘Ik ben de deur. Wie door mij naar binnengaat, 
zal gered worden.” Met het door de deur gaan, kom je thuis bij God. 
 

Overal ter wereld 
In Rome opent men hierna in nog drie andere 
basilieken heilige deuren. Het Heilig Jaar was én is 
reden voor vele pelgrims om op reis te gaan naar 
Rome: om daar door ieder van deze vier deuren te 
gaan. In de loop van de tijd zijn er op de wereld, buiten 
Rome, op nog vier plaatsen Heilige Deuren benoemd. 
Paus Franciscus heeft nu besloten dat er op veel meer 
plaatsen in de wereld Heilige Deuren moeten zijn. Voor 

het eerst! Zodat niet alleen in Rome, maar overal op de wereld het Heilig Jaar gevierd kan worden en 
zoveel mogelijk mensen de kans krijgen de Heilige Deur door te gaan. In ons land zijn 21 Heilige 
Deuren aangewezen. Bijvoorbeeld in de Heilige Liduina in Schiedam, de Sint Jan in Den Bosch, Sint 
Bavo in Haarlem en in de Sint Servaas in Maastricht.  
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Barmhartigheid 
Met het openen van de Heilige Deur van de Sint Pieter luidde paus Franciscus het Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid in. Tien dagen eerder opende hij tijdens zijn rondreis door Afrika een Heilige Deur in 
de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, Bangui. Een land dat verscheurd wordt door een 
burgeroorlog. Waar veel armoede en ongelijkheid is. Een plek waar barmhartigheid hard nodig is. Zoals 
op zoveel plekken op de wereld nu. Maar wat is barmhartigheid eigenlijk? Jezus heeft ons hierover 
mooie verhalen nagelaten. Je kent misschien het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Of dat van 
de verloren zoon? Deze twee verhalen gaan over vergeving en verzoening. Over je ontfermen over 
iemand. Over dat het gaat om wát je doet en níet om waar je vandaan komt of hoe je eruitziet. Over 
elkaar open tegemoet treden: zonder te oordelen of te veroordelen echt te luisteren naar iemand.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijnere wereld 
Paus Franciscus wil ons met dit bijzondere jaar laten weten dat God barmhartig met ons omgaat, door 
ons onze schulden te vergeven. Dat zorgt bij ons voor een nieuw leven, voor hoop voor de toekomst. 
Wanneer wij ook barmhartig met anderen omgaan, kan iedereen Gods barmhartigheid, door ons, 
ervaren! Barmhartigheid past in deze Vastentijd. Waarin we op weg naar Pasen kunnen proberen zelf 
wat minder luxe te leven en meer te delen met anderen. Zo wordt de wereld een fijnere plek voor 
iedereen. 
 

Wist je dat? 
 Het Heilig Jaar eindigt op 20 november 2016: de laatste zondag van dit kerkelijk jaar, met de 

plechtige sluiting van de Heilige Deur. 
 In het jaar 2000 de Heilige Deur voor het laatst werd geopend, door paus Johannes Paulus II. 
 Er soms een extra Heilig Jaar wordt ingelast, zoals nu is gebeurd, buiten de 25 jaar om. 
 De paus dit mag besluiten. De laatste keer gebeurde dat in 1983. Om te gedenken dat Jezus 1950 

jaar geleden aan het kruis stierf. 
 Er een handvat is om barmhartig te zijn? Dit noemen we ‘de werken van barmhartigheid’. 
 Deze ‘werken’ in de Middeleeuwen al een belangrijke leidraad waren om goed te leven. 
 
Overgenomen uit “Kidsflits” uit parochie-eenheid Heilige Maria en Heilige Johannes te Den Bosch 
 

Werkboekje werken van Barmhartigheid voor kinderen 
Kinderen in de Lambertuskerk krijgen in de 40-Dagentijd tijdens de kinderwoorddienst een kleurboekje 
waarin de 7 geestelijke en 7 lichamelijke werken van barmhartigheid staan. Je kunt daarin aangeven 
hoe jij invulling wilt geven aan de barmhartigheidswerken…  
Hieronder een greep uit de veertien kleurplaten. 
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Uit de agenda april - mei 

 
Za 
Zo 

 
09-04 
10-04 

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

3e Zondag van Pasen (C) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Di 12-04 20:00 uur 
22:30 uur 

RK2j naar WJD 
Geloofsverdieping in voorbereiding op WJD in Polen; parochiehuis 

Za 16-04 13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
16-04 
17-04 

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

4e Zondag van Pasen (C) 
Vooravondmis 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
23-04 
24-04 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

5e Zondag van Pasen (C) 
Vooravondmis  
Gezinsmis met kinderwoorddienst; na de mis koffie en limonade in het parochiehuis 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
30-04 
01-05 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

6e Zondag van Pasen (C) 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Di 03-05 20:00 uur 
22:30 uur 

RK2j naar WJD 
Geloofsverdieping in voorbereiding op WJD in Polen; parochiehuis 

 
Wo 
Do 

 
04-05 
05-05 

 
19:00 uur 
10:00 uur 

Hemelvaart van de Heer 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst; géén mis om 12:00 u 

 
Za 
Zo 

 
07-05 
08-05 

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

7e Zondag van Pasen (C) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor en kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Wo 11-05 19:30 uur Rozenhoedje bidden 

 
Za 
Zo 

 
14-05 
15-05 

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

Hoogfeest van Pinksteren 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor en kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

 
Ma 

 
16-05 

 
10:00 uur 

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

Di 17-05 20:00 uur 
22:30 uur 

RK2j naar WJD 
Geloofsverdieping in voorbereiding op WJD in Polen; parochiehuis 

Wo 18-05 19:30 uur Rozenhoedje bidden 

Za 21-05 13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
21-05 
22-05 

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

Feest van de H Drie-eenheid  
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor en kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Wo 25-05 19:30 uur Rozenhoedje bidden 

 
Za 
Zo 

 
28-05 
29-05 

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

Feest van het H Sacrament 
Vooravondmis met zang 
Gezinsmis met kinderwoorddienst en sacramentsprocessie 
Eucharistieviering 

Voor meer info over 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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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, 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 24.5, neemt u contact op met het 
secretariaat van de H. Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven. 



 

Gebed 
  

 
Stem in de stilte, 
spreek tot mij 
uw woord dat ruimte schept 
in de engte van mijn hart 
en doe mij leven 
U tegemoet  
  
Stem in de stilte, 
spreek tot mij 
uw woord dat bevrijdt 
van onmacht en angst 
en doe mij gaan 
in vrijheid en vreugde 
  
Stem in de stilte, 
spreek tot mij 
uw woord dat richting wijst 
en doe mij verlangen 
naar goedheid en zegen 
in overvloed 
  
Stem in de stilte, 
spreek tot mij 
uw woord dat uitdaagt 
om op weg te gaan 
naar de ander 
die op mij wacht. 
  
stem in de stilte, 
spreek tot mij 
en houd mij gaande 
  
Gebed afkomstig van bisdom Rotterdam 
http://overwegingen-psalmen.jouwweb.nl/ 
overwegingen-diaconale-werkgroepen/gebed 


