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Zonnebloemen en kerken 
 
Dit wordt een zonnig stukje, al was het maar omdat ik dit schrijf op een van de weinige zonnige dagen 
in het voorjaar. Ik hoop van harte dat u dit bij zonnig weer kunt lezen. Zon hoort bij de zomer en veel 
mensen zoeken de zon op. Voor mij betekende dat: streken met onafzienbare velden zonnebloemen. 
Dat kon tot diepe gedachten leiden. Bloemen en dieren worden in onze geloofscultuur gebruikt om 
hogere zaken aan te duiden. In het geloof staan we immers voor de opgave woorden te vinden voor 
het onuitsprekelijke en beelden voor het onzichtbare. Zo zijn dieren gebruikt om aspecten van Christus 
te verbeelden en aanschouwelijk te maken (zie p. 16 in deze aflevering). 
 
Zonnebloemen nu worden wel gebruikt als beeld voor gelovigen. Zonnebloemen richten het hart van 
hun bloem steeds naar de zon. Omdat de zon in gelovige beeldtaal een verwijzing naar Christus is, 
kunnen zonnebloemen worden gebruikt om de gelovigen te verbeelden. Zoals zonnebloemen hun hart 
richten naar de zon, zo houden gelovigen hun hart naar Christus gericht. 
 
Ook kerken horen bij zomer en vakantie. Hoewel de kerk nog weleens gezien wordt in het kader van 
verplichting, lijken veel mensen in hun vrije tijd en tijdens hun vakantie kerken te bezoeken. In 
kerkgebouwen vinden we op een laagdrempelige manier wat vele eeuwen hebben voortgebracht aan 
rijkdom op het gebied van architectuur en beeldende kunst. In kerken zien we hoe het christendom 
een grote inspiratiebron is geweest voor vele vormen van kunst en cultuur. 
Ik vraag me dan weleens af, waar in een geseculariseerde wereld inspiratie tot kunstzinnigheid 
vandaan zal komen. In ieder geval kunnen we in kerken zien dat wat geloof heeft voortgebracht nog 
steeds de moeite waard blijkt te zijn. 
 
Bij zomer hoort reizen en dan spelen kerken ook een andere rol. Wie zich in een omgeving ook nog 
anders oriënteert dan alleen via de routeplanner komt al gauw bij kerken uit. Door hun hoge torens 
zien we van verre dorpen en steden liggen. Dichterbij blijkt hoe de kerk het centrum en hart is van de 
gebouwen die samen het dorp of de stad vormen. En opnieuw vraag ik me dan wel eens af hoe 
plaatsen eruit zouden zien als kerkgebouwen er geen deel meer van zouden uitmaken. 
 
Zonnebloemen en kerken met hun torens verwijzen beide naar boven, naar Christus. Natuur en cultuur 
kunnen mensen open maken voor het besef dat er meer is, voor het besef van God. Graag wens ik u 
allen een verrijkende zomer toe. Aan het einde van seizoen 2015-2016 dank ik graag alle vrijwilligers 
en anderen die door hun inzet en steun ervoor gezorgd hebben, dat de Lambertuskerk nog steeds een 
plaats in Rotterdam heeft.  
 
R.G.M. Gouw, vice-moderator 
 
PS: Zoals u ziet, is dit stukje deze keer wat kort uitgevallen. Daarom trof het, dat mijn oog viel op een 
krantenbericht in nrc.next – 17 mei 2016, waarvan ik u een paar passages niet wil onthouden. 
 
Wie vaak naar de kerk gaat, heeft minder kans op kanker of hartziekten 
Vrouwen die vaker dan eenmaal in de week naar de kerk gaan, hebben 33% minder kans om in een 
bepaald jaar te overlijden, dan vrouwen die nooit naar de kerk gaan. Het is Amerikaans onderzoek, 
onder inmiddels oudere verpleegkundigen, onlangs gepubliceerd in JAMA Internal Medicine: ‘Ons 
resultaat betekent niet dat artsen kerkgang aan hun patiënten moeten voorschrijven’, schrijven de 
onderzoekers, ‘Maar bij patiënten die al in een god geloven, kan het bijwonen van een dienst worden 
aangemoedigd als vorm van betekenisvolle sociale interactie’.  
 

Het is al langer bekend dat kerkgangers een langer leven mogen verwachten dan niet-kerkgangers. 
Tegelijkertijd blijft het ook nu gissen waardoor kerkgangers langer leven. Bovendien is er alleen naar 
kerkgang gekeken en niet naar andere religieuze of spirituele beleving. De langere levenskans is het 
gevolg van een lagere kans op hartzieken en kanker. 
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Parochie updates 
Voor het laatst:  
Resultaat Sam’s Kledinginzameling  
De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op 16 april jl. is gehouden, 
heeft slechts 90 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood. Toch wil Sam’s Kledingactie 
iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! Met het aantal opgehaalde kilo’s worden 
projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood.  
Aangezien wij slechts 90 kilo aan kleding hebben ingezameld (het minimale aantal kilo’s is 250!), heeft 
Sam’s Kledinginzameling de jarenlange samenwerking stopgezet. De kosten voor het vervoer zijn vele 
malen hoger dan de opbrengst van de ingezamelde kleding. 
Voor de dichtstbijzijnde container- of depotadressen kunt u bellen naar 073-687 10 60 of kijken op 
www.samskledingactie.nl. 
 

Vastenactie – Kinderen van Caïro 
De Veertigdagentijd ligt al een poosje achter ons en er zij nog enkele 
giften voor de Vastenactie Kinderen van Caïro ontvangen. Daarom 
geef ik u graag de laatste stand van zaken. In totaal heeft de actie  
€ 2.685,- opgebracht. Een mooi bedrag dat in de loop van de 
komende maanden wordt aangevuld met giften van stichtingen en 
particulieren. Zoals vorig jaar willen we in augustus een 
voedseluitdeling aan gezinnen op de vuilnisbelt in Egypte voor 
rekening nemen van de Stichting Kinderen van Caïro. We hebben er 
alle vertrouwen in dat we het bedrag van € 9.000 zullen ophalen om 
aan 3.000 gezinnen een pakket ter waarde van 3 euro te kunnen overhandigen: 1 liter olie, 1 kilo 
bonen, 1 kilo pasta en 1 kilo rijst. Zo leven we vanuit de H. Lambertuskerk in Kralingen mee met de 
Koptische gezinnen in Caïro. Dank voor uw trouwe en zeer gewaardeerde steun. 
 
Monique Walrave, Voorzitter 
 

Mooie Meimaand – Mariamaand 
We kijken terug op een mooie meimaand met de kinderen in de Lambertuskerk. Tijdens 
de kinderwoorddiensten op alle zondagen en op Hemelvaartsdag kregen de kinderen 
uitleg over het bidden van de rozenkrans en in het bijzonder over de Glorievolle 
Geheimen.  
 

Bijpassende kaarsen werden aangestoken en iedere zondag schreven de kinderen op 
een papieren roos voor wie zij wilden bidden tijdens het Tientje bidden na de 10 uur 
mis. Het boeket met rozen groeide met de week gestaag tot een groot boeket van 
gebeden. Op 8 mei was het moederdag en vierden we ook Moederdag voor Maria. 
Kinderen mochten echte bloemen meebrengen en deze bij Maria neerzetten. Het is 
een mooi boeket geworden.  
Elke zondag werd gewerkt aan het rijgen van een armbandje om een tientje mee te 
bidden. Per zondag twee kralen rijgen en zo werden de kinderen aangespoord om 
iedere zondag aanwezig te zijn, mede om het armbandje in de meimaand af te 
hebben. Op het feest van de H Drie-eenheid (22 mei) kregen de kinderen hun 
complete armbandjes mee naar huis.  
 

Tijdens de woensdagavonden in de meimaand werd er in de kerk om 19:30 uur een 
Rozenhoedje, dus een rozenkrans gebeden, afgewisseld met verschillende 
Marialiederen. In oktober organiseren we weer een Rozenkransmaand waar de voorbereidingen al 
voor getroffen worden. Komen jullie ook weer?  
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Kinderen geven aan Kinderen 2016 
Klaske van Veen, medewerkster van de stichting Kingswork doet verslag over het uitdelen van de dozen 
die zijn samengesteld door kinderen in het Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen. 
 
Dit jaar hebben we voor de tweede keer 56 dozen vol speelgoed opgehaald bij de Lambertuskerk. Alles 
stond netjes klaar, gesorteerd per gezin. De vrachtwagen vol vrolijk versierde dozen had als 
bestemming het Oude Noorden.  
 

Als collega’s hebben we rustig de tijd genomen om de grote verrassing bij de kinderen te brengen. 
Voor ons ook een mooie kans om weer een inkijkje in de thuissituatie van de kinderen te krijgen.  De 
verrassing was groot. De kinderen verwachtten geen cadeautjes te krijgen, dus stonden ze verlegen en 
verbaasd toe te kijken hoe wij met armen vol cadeaus de trap op liepen richting hun huis. Maar 
eenmaal overhandigd, verdween alle verlegenheid en riepen de kinderen van blijdschap bij elk nieuw 
cadeautje dat ze ontdekten in hun EIGEN doos: “Is die helemaal voor mij alleen?!” 
 

Grote blijdschap! Twee jongens kregen voetbalpakjes en waren zo blij dat ze nu iets ‘cools’ aan konden 
trekken in de gymles.  
Een moeder reageerde zo verbaasd: “Klopt het echt wel? Ik heb maar één zoontje, dit is zoveel! 
Dankjewel!” 
Een broertje is wat sneller dan zijn zusje en roept: “Maak snel open! Er zitten ballonnen in!!” 
De kinderen zijn ook heel blij met de tandenborstels: “Yes, ik heb weer een goede tandenborstel!” En 
de ouders knikken blij: “Dat komt heel goed uit!”. 
Een puberend meisje is helemaal gelukkig en vertelt me nog dagen stralend over de make-up die zij 
kreeg en sokjes die precies in haar schoenen passen en er dus niet zo lelijk langs steken.  
 

Zo lief ook hoe de kinderen meteen willen delen van wat ze krijgen: “Juf, hier dit chocolaatje is voor u” 
Een meisje dat een mok in haar doos vindt, met materiaal om hem te beschilderen roept blij: “Deze ga 
ik voor mama maken”. 
 

Ook zaten er educatieve cadeautjes in de dozen. Dat komt mooi uit, want de kinderen hebben grote 
dromen! Ze willen arts worden of advocaat, daarom willen ze naar de universiteit. Deze cadeautjes 
maken deze droom al een klein beetje mogelijk. 
 
Het was heerlijk om jullie dozen weer uit te mogen delen, het is zo’n feest om de kinderen zo blij te 
zien! We willen alle jongens en meisjes en hun ouders en iedereen die zich zo hard heeft ingezet 
hartelijk bedanken! Jullie hebben voor zoveel vreugde en plezier gezorgd voor tientallen gezinnen in 
het Oude Noorden! 
 

We moeten jullie de groetjes doen van alle kinderen! Ze lazen als eerste jullie brieven en vonden het 
heel bijzonder dat er iemand, of zelfs een hele klas, speciaal aan hen had gedacht! 
 

Klaske van Veen, medewerkster stichting Kingswork 
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Gezangen tijdens de Hoogmis 
Met het zomerreces aanstaande is de invulling van deze rubriek wat anders dan gewoonlijk. Het is 
zinvol stil te staan bij de nieuwe Nederlandse mis die sinds enige weken gezongen tijdens de 
zaterdagavondmis wordt gezongen. 
 
Het gaat hier om de Norbertusmis van de Nederlandse componist Jan Vermulst (1925-1994). Jan 
Vermulst is geboren in Stiphout. Na zijn opleiding als kerkmusicus aan het 
Tilburgse conservatorium  studeert hij compositieleer bij Oscar van Hemel. 
Vóór het Tweede Vaticaans Concilie componeert hij voornamelijk 
kerkmuziek op Latijnse teksten. Eén van zijn eerste motettencycli in 1954 
werd bij een Maastrichtste compositiewedstrijd onmiddellijk bekroond.  
In de zestiger jaren wordt aan kerkmusici de mogelijkheid geboden 
liturgische gezangen in de volkstaal te laten horen. Jan Vermulst speelt 
daar vrij vlug en met groot vakmanschap op in.  
Hij kreeg grote bekendheid door zijn Paus Johannesmis en de mis ‘Christus 
het eeuwige Woord’. Ook voor de R.K. kerken in de Verenigde Staten 
componeerde hij missen in de volkstaal (o.a. Mass for Christian Unity) en 
gaf er vele kerkmuziekcursussen.  
Als kerkmusicus was hij werkzaam in de Onze Lieve Vrouwekerk te Helmond. Hij tot de generatie van 
onder meer Floris van der Putt, Maurice Pirenne, Albert de Klerk, Otto Deden, Jan Valkestijn en 
Bernard Huijbers en bleef met zijn werk altijd dicht bij de traditionele katholieke koorzangcultuur. Hij 
was een man van de praktijk. Dit uitgangspunt indachtig, componeerde hij in opdracht van de 
Werkgroep voor Liturgie Heeswijk, de Norbertusmis. 
Deze mis kenmerkt zich door een nobele eenvoud en is goed te zingen onder meer door de herhaling 
van motieven die als herkenningspunt functioneren. Hopelijk vinden de kerkgangers van de 
zaterdagavondmis veel inspiratie in deze voor de Lambertuskerk nieuwe mis.  
 
Na de zomervakantie pakt het Sint-Gregoriuskoor de draad weer op met als hoogtepunten de viering 
van het jaarlijkse Lambertusfeest op zondag 18 september en het benefietconcert op vrijdag 23 
september voor ‘Eyes on Ghana’. Voor beide gelegenheden zal het koor de Missa in honorem Sancti 
Michaeli van ondergetekende uitvoeren. U leest hierover meer in de september editie van de 
Lambertusberichten. 
 
Namens alle koorleden een fijne zomertijd gewenst! 
 
Eric Koevoets, dirigent-organist 
 

Venster op Muziek in de Lambertus 
Internationale Muziekzomer Lambertus 
Traditiegetrouw begint in het voorjaar de serie orgelconcerten op het 
prachtige Maarschalkerweerdorgel van onze kerk. Inmiddels is het eerste 
recital door onze eigen organist Eric Koevoets geweest. Hieronder een 
overzicht van de komende concerten. 
 
Dinsdag 21 juni, 20.00 uur: Istvan Ella, Hongaarse orgelvirtuoos 

We zijn vereerd met de komst van de beroemde Hongaarse organist 
Istvan Ella. Deze concertorganist heeft een omvangrijke internationale 
carrière als orgelsolist en gaf concerten in de meeste Europese landen, 
maar ook in Libanon, India, Canada, Israël en de Verenigde Staten. 
Daarnaast is hij dirigent en artistiek leider van het professionele 
Bachkoor Boedapest. 
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Vrijdag 8 juli, 20.00 uur: jaarlijks Wandelconcert, een zomerse muziekbeleving! 
Elk jaar weer een belevenis: in de Sint-Lambertuskerk en Hoflaankerk, beide gelegen aan de Hoflaan. 
Vaste organisten Eric Koevoets en Wouter van der Wilt, zijn dit jaar ieder op hun eigen orgel te horen 
in een waaier van muziek met werk van onder meer Reger, Mendelssohn, Leguay, Boëllmann en Bach. 
 
Dinsdag 23 augustus, 20.00 uur: Arjan Veen, een jonge virtuoos maakt zijn opwachting 
In juni 2015 studeerde Arjan Veen af aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts) met een 
fenomenaal recital in de Sint Laurenskerk te Rotterdam. Hij behaalde toen zijn master diploma. Het 
talrijke publiek was zeer onder de indruk van de grote muzikaliteit en enorme virtuositeit waarmee 
Arjan speelde. Hij bewees een van de meest veelbelovende jonge organisten van dit moment te zijn! 
Vandaar dat wij hem graag uitnodigen voor een recital in onze kerk. 
  
Zaterdag 10 september, 14.00 uur: Eric Koevoets, Open Monumentendag 
Op ons prachtige monumentale Maarschalkerweerdorgel speelt de vaste organist van onze kerk op 
Open Monumentendag én Nationale Orgeldag een afwisselend programma. Na afloop neemt Eric 
Koevoets u mee in de geheimen van dit orgel. 
 
Vrijdag 23 september, 20.00 uur: Benefietconcert voor ‘Eyes on Ghana’ 
Ten bate van een het prachtige werk van de Stichting ‘Eyes on Ghana’ een kleurrijk en afwisselend 
programma met velerlei soorten muziek. 
  
Inleiding op de concerten van 21 juni en 23 augustus 
Deze twee concerten worden voorafgegaan door een inleiding in het parochiehuis om 19.15 uur. Na 
deze concerten is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten in het parochiehuis 
en bij mooi weer in de tuin.  
 
 

Kroniek 
Gedoopt: 

10-04 Orlando Antonius Patrick, zoon van dhr en mw Stapel-Hofstede 

01-05 Julian Gerardus Marinus, zoon van dhr en mw Bergwerf-Glerum 

 
Eerste Heilige Communie: 

03-04 Abel Biesbroeck 
Chiara Carradori 
Beert Hendriks 
Emma Kradolfer 

Mikki van der Krogt 
Steven Lap 
Fiene van Mierlo Kors 
Julie Longayroux 

Timothy Oyokoro 
Gaëlle Petit 
Loïc Petit 
Jessica Cea Perez 

Brett Ramak 
Ocean-Pearl Rodriguez 
Mauro Vlaminck 
 

 
Getrouwd: 

21-05 Vishal Soekhoe en Inneke Kalangi 

 
Overleden: 

15-03 Maria Gesina Nicolasina Doornbos, in de leeftijd van 73 jaar 

 
 

Koffie na de Hoogmis bij mooi weer in de tuin 
In de zomermaanden zal er bij mooi weer na de mis van 10 uur een kopje koffie en/of thee 
geschonken worden in de pastorietuin. Een ideale gelegenheid om mede-kerkgangers in 
een ontspannen setting te ontmoeten.  
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Pelgrimages en bedevaarten - met lichaam, ziel en geest  
Pelgrimeren: het achterlaten van het dagelijks leven op een reis op zoek naar spiritueel welzijn.  
De reis gaat daarbij naar een plek waar een bijzondere gebeurtenis heeft plaats gevonden of waar een 
heilige wordt herdacht. Die reis kan lang zijn of kort, maar essentieel is dat je je eigen woonplaats, je 
werkplek, je parochie verlaat: je moet je dagelijks leven achterlaten.  
In de christelijke bedevaarttraditie is het aanwezig zijn op de heilige plaats het meest essentieel. Alleen 
al in West-Europa zijn meer dan 6000 levende bedevaartplaatsen vastgesteld. Deze pelgrimsoorden 
zijn voor 66 % gewijd aan Maria, voor 26 % aan een apostel of heilige en voor 7 % aan Christus. De 
digitale databank ‘Bedevaart en bedevaartplaatsen in Nederland’ vermeldt 662 bedevaartplaatsen, die 
in ons land bestaan (250) of ooit hebben bestaan. Ongeveer vijftig daarvan liggen in de provincie Zuid-
Holland. Momenteel heeft het bisdom Rotterdam een tiental levende bedevaartplaatsen.  
 
Met lichaam… 
Pelgrimeren is een heel lijfelijke en zintuiglijke activiteit. Tijdens een pelgrimage kun je allerlei dingen 
doen: lopen, zingen, bidden, praten, symbolische handelingen verrichten (stenen wegwerpen, water 
sprenkelen, handen laten opleggen, e.d.). Het is voor velen gemakkelijker om je geloof lopend te uiten 
dan pratend. Een aantrekkelijke kant van pelgrimeren is verder, dat je tijdelijk deel uit maakt van een 
egalitaire gemeenschap: tijdens een pelgrimstocht vallen allerlei sociale verschillen weg.  
 
...ziel en geest 
Pelgrimeren is een populair thema, dat brede groepen aanspreekt, ook mensen die niet of niet meer 
zo kerks zijn. Het is ook relevant in het kader van de missionaire kerk. In onze cultuur is het immers 
niet zo vanzelfsprekend om het met anderen over zingeving en spiritualiteit te hebben. Pelgrimerend 
wandelen maakt dat gemakkelijker. In de ontmoeting met anderen komen mensen al pratend tot 
gedachten en inzichten die ze wellicht niet eerder konden of wilden uitspreken. En daarin kan, soms, 
ook iets oplichten van de Ander. Dat gebeurt bijna terloops en ongezocht.  
 
Geloofsweg 
Ten slotte, de pelgrimsweg kun je zien als een symbool van de levensweg én van de geloofsweg. Op de 
pelgrimsweg treden dezelfde verschijnselen op als op de andere wegen: de werking van het verlangen, 
onderlinge conflicten, gelukservaringen, ervaringen van eenzaamheid en samenzijn, confrontatie met 
eigen beperkingen, twijfel, vinden van zin en geloof. Al deze aspecten van pelgrimeren komen samen 
in het thema van het project: “Met lichaam, ziel en geest op stap.” Het gaat om een geïntegreerde 
benadering van deze drie aspecten van gelovig mens zijn.  
Veel pelgrims hebben de ervaring opgedaan dat een pelgrimstocht een weldadige werking heeft. Zij 
zijn zich meer bewust geworden van de kwaliteit van het leven. Tijdens een pelgrimstocht neem je 
afstand van het gewone dagelijkse leven en worden basale zaken belangrijk. De waarde van een 
pelgrimstocht kan je ook in verband brengen met de drie S-en (spiritualiteit, soberheid, solidariteit) die 
de kern vormen in het beleid van het bisdom Rotterdam. Waar in het dagelijks leven de 
oppervlakkigheid vaak de boventoon voert, worden pelgrims zich bewust van de zin en de diepte van 
het leven (spiritualiteit). Waar in het moderne leven mensen omgeven worden door luxe, leer je 
tijdens een pelgrimstocht om te gaan met weinig bagage en te genieten van eenvoudige zaken 
(soberheid). En waar mensen klagen over vereenzaming en individualisme in de moderne samenleving, 
ervaren ze tijdens een pelgrimstocht gemeenschap en echte ontmoetingen, hoe kortstondig ook 
(solidariteit).  Nu kan niet iedereen een lange pelgrimstocht maken, maar ook beknopte vormen 
kunnen spiritueel weldadig zijn. En je kunt de beleving cultiveren door bewust enige rituelen en 
handelingselementen in te bouwen in de trits voorbereiding – vertrek (achterlaten) – onderweg zijn – 
aankomen – terugreizen. Een afwisseling van lopen, zingen, zwijgen, lezen van teksten en gezamenlijke 
reflectie daarop is daarbij behulpzaam. 
 
Bron:  www.bisdomrotterdam.nl 
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De Stille Omgang op 12 maart 2016 in Amsterdam 
Al enkele jaren koesterde ik de wens om de Stille Omgang in Amsterdam te lopen ter herdenking aan 
het Mirakel van de hostie. Door omstandigheden was het er nog niet van gekomen. Toen ik in de H. 
Lambertuskerk de aankondiging zag hangen, heb ik me meteen opgegeven en wat informatie 
verzameld over wat de Stille Omgang precies inhoudt. Dit jaar was het thema: Jezus, gelaat van de 
Goddelijke barmhartigheid, genadebrood voor u. 
 
Alles werd in het werk gesteld om de deelname aan deze processie zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
Om 20.00 uur kwam de groep van zo’n tien mensen, samen met de organisatoren, bijeen in de 
pastorie aan de Hoflaan en om kwart over acht haalde de bus ons op aan de Oostzeedijk. Hij zat al 
goed vol en we reden nog naar Hillegersberg om de laatste deelnemers te laten instappen. 
 
Onderweg naar Amsterdam baden we de Rozenkrans en eenmaal aangekomen werd in de stampvolle 
Papegaaikerk aan de Kalverstraat, zoals in andere kerken, eucharistie gevierd. Rond 23.45 uur 
vertrokken we voor de Stille Omgang, een lange processie van duizenden mensen door de straten van 
Amsterdam Centrum, in stilte. We liepen langs het paleis op de Dam, tot aan het Centraal Station, 
terug langs het Nationaal Monument voor de gesneuvelden, door de Nes, de Lange Brugsteeg, het 
Rokin over en we omcirkelden tenslotte de oude Heilige Stede in de Kalverstraat. Voor het nummer 87 
stond een lantaarn ter aanduiding van de plek waar in 1345 het huis van de zieke man stond. Hier 
voltrok zich het Mirakel van Amsterdam. Mensen keken ons nieuwsgierig aan en we konden hen via 
een kleine folder met volgende tekst laten weten wat de bedoeling was: 
 
Stille Omgang 
Ieder jaar in de maand maart lopen duizenden christenen in zwijgende verbondenheid de Stille 
Omgang, een nachtelijke stille pelgrimstocht door het centrum van Amsterdam, langs de route die de 
pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van een eucharistisch 
wonder in het huis van een zieke man aan de Kalverstraat en droeg het Heilig Sacrament (hostie) terug 
naar de Oude Kerk. 
 
In het duistere uur weten de biddende pelgrims zich verbonden met Jezus Christus die zich aan alle 
mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.1 
 
Het was inmiddels middernacht en het liep tegen 1 uur als we in de bus stapten om naar huis te 
rijden.2 
 
Al vele jaren loop ik regelmatig door de straten van Amsterdam, onbewust van wat zich hier zoveel 
eeuwen geleden heeft afgespeeld. Door de Stille Omgang betekent deze stad voor mij niet alleen kunst 
en cultuur, maar heeft ze een religieuze dimensie gekregen waardoor ik de eucharistie intenser beleef. 
 
Monique Walrave 

                                                 
1
 In Lambertusberichten nr. 24.3 vindt u meer uitleg over het Mirakel van Amsterdam 

2
 In 2017 is de Stille Omgang op zaterdag 18 maart. 
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Nederlandse dag in Rome 
Op 15 november 2016 vindt in Rome een bijeenkomst van katholieke pelgrims uit Nederland plaats. 
Deze bijzondere ontmoetingsdag wordt georganiseerd in het kader van het Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid.  
Paus Franciscus gaf op 8 december 2015 officieel het startsein voor het door hemzelf ingestelde 
Buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid. Dat deed hij door de rituele opening van de Heilige 
Deur van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Deze porta sancta wordt weer dichtgemaakt op 20 
november 2016, de dag dat dit jubeljaar plechtig wordt afgesloten. 
 
De bisschop van Rome nodigt in zijn bul Misericordiae vultus alle gelovigen uit om tijdens het Heilig 
Jaar naar de Eeuwige Stad te pelgrimeren:  
“De pelgrimstocht is een bijzonder teken van het Heilig Jaar, omdat het een icoon is van de tocht die 
ieder in zijn bestaan aflegt. Het leven is een pelgrimstocht en het menselijk wezen is een viator, een 
pelgrim die een weg aflegt naar een begeerd doel. Ook om de Heilige Deur in Rome en in ieder andere 
plaats te bereiken zal ieder naar eigen krachten een pelgrimstocht moeten volbrengen.” 
 
Vele katholieke organisaties, parochies en bisdommen geven gehoor aan de oproep van paus 
Franciscus. Daarom organiseren zij een bedevaart naar Rome in het najaar van 2016. Op dinsdag 15 
november, vijf dagen vóór de afsluiting van het jubeljaar, komen zij allen samen voor de ‘Nederlandse 
Dag in Rome’.  
De dag begint met een gezamenlijke viering van de eucharistie in de Sint-Pieter, waarin de aanwezige 
Nederlandse bisschoppen zullen celebreren en waarbij paus Franciscus mogelijk zal aansluiten.  
Na de gezamenlijke lunch worden er diverse programma’s aangeboden, waarbij elk programma is 
aangepast aan de wensen van de verschillende groepen. De dag zal vooral in het teken staan van 
vreugde en verbondenheid. Iedereen mag zich daarbij welkom voelen.  
 
De Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB) organiseert van maandag 14 t/m zaterdag 19 
november een reis naar Rome. Tijdens deze bedevaart ontmoet u paus Franciscus bij de algemene 
audiëntie, maakt u een wandeling in het teken van barmhartigheid door de gezellige wijk Trastevere 
en bezoekt u de andere basilieken en de highlights van Rome. De bedevaart wordt afgesloten met een 
zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van het bisdom Rome met daarin de 
zetel van de bisschop van Rome, de paus.  
Meer informatie kunt u vinden op de website van de VNB www.vnb.nl. 

 
Sacramenten – deel II 
In de vorige editie van de Lambertusberichten stond het eerste deel over de sacramenten, de 
zogenaamde ‘initiatie-sacramenten’. In deze editie volgen de andere vier sacramenten, te weten: 
biecht, ziekenzalving en de wijdingssacramenten huwelijk en priesterschap. Door middel van de 
sacramenten – zoals 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 dus in de wereld en in de tijd. 
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Zeven sacramenten 
De katholieke kerk heeft zeven sacramenten. Drie ervan staan 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. 
Tot slot zijn er twee sacramenten die ten dienste staan van heel de kerkelijke gemeenschap en de 
zending van de kerk: het wijdingssacrament (bisschop, priester, diaken) en het huwelijk. 
 

Biecht 
Het sacrament van boete en verzoening wordt ook wel de biecht genoemd. Dit sacrament biedt de 
mogelijkheid om ons opnieuw met God te verzoenen, wat we ook gedaan hebben. Wie biecht slaat 
een nieuwe, blanco pagina in het boek van zijn leven open. Een zonde is iedere daad die niet past bij 
een kind van God en een obstakel vormt voor Gods rijk van gerechtigheid. Ook na het doopsel, dat 
nieuw leven geeft, blijven we vrije mensen die gebukt gaan onder de neiging kwaad te doen. In een 
'gewetensonderzoek' kun je je leven de revue laten passeren en spijt hebben over begane fouten. 
Christus verleende aan priesters het gezag om in zijn naam zonden te vergeven. “Als jullie iemand 
zonden vergeven, dan zijn ze vergeven” (Joh.20,23). In het sacrament van boete en verzoening belijd je 
aan de priester je zonden in een persoonlijk gesprek. Deze is gehouden tot absolute geheimhouding en 
kan je namens Christus de 'absolutie' geven, dat wil zeggen vergeving. Hij kan je daarbij een 
'penitentie' opleggen, bijvoorbeeld het aandachtig bidden van enkele gebeden of het verrichten van 
een goed werk. 
 

Ziekenzalving 
Christus had een bijzondere aandacht voor zieken. Hij gaf zijn leerlingen de opdracht mee zieken te 
genezen. Vanaf de allereerste tijd heeft het christendom zich sterk gemaakt voor zorg aan zieken en 
ouderen. Iedere gelovige die oud of ziek is, kan van een priester het sacrament van de ziekenzalving 
ontvangen. Dit sacrament geeft troost, vrede en kracht. Het helpt de zieke om zijn toestand en lijden 
te verbinden met het lijden van Christus. De ziekenzalving wordt door de priester toegediend door 
zalving met olie op het voorhoofd en de handen. 
 

Wijding 
Wie gedoopt en gevormd is, kan in de Kerk twee speciale sacramenten ontvangen: de wijding en het 
huwelijk. Beide hebben gemeenschappelijk dat ze bestemd zijn voor het welzijn van anderen. Ze zijn 
een kanaal waardoor Gods liefde in de wereld kan komen. Zending door handoplegging De wijding is 
bedoeld voor degenen die het werk van de apostelen van Jezus voortzetten. De opdracht die Christus 
heeft gegeven aan zijn apostelen, is nu toevertrouwd aan bisschoppen, priesters en diakens. Zij 
ontvangen voor deze zending een wijding. Door de wijding krijgt de wijdeling de gave van de heilige 
Geest, zodat hij zijn werk voor alle gelovigen kan waarmaken.  
 

Huwelijk 
God heeft man en vrouw voor elkaar bestemd. Door elkaar hun liefde te geven en open te staan  voor 
nieuw leven als vrucht van hun liefde, vormen ze een beeld van de overstromende liefde  van God. Het 
sacrament van het huwelijk komt tot stand door een belofte van trouw van een man en een vrouw. 
Deze belofte wordt in het openbaar uitgesproken ten overstaan van God en van de kerkgemeenschap, 
die vertegenwoordigd wordt door getuigen. De priester (of een andere persoon die door de kerk 
daarvoor de bevoegdheid heeft gekregen) roept Gods zegen over het paar af. Het is niet een priester 
die het huwelijkssacrament toedient, maar man en vrouw dienen het elkaar toe. Het huwelijk wordt 
voltrokken door de lichamelijke vereniging van het nieuwe paar. Man en vrouw moeten vrij zijn van 
elke verplichting of dwang. Zij schenken zich aan elkaar om - tot de dood hen scheidt - een volkomen 
levensgemeenschap te vormen die openstaat voor het ontvangen van kinderen. Voor een huwelijk met 
iemand die niet katholiek is maar wel gedoopt, is verlof nodig van de bisschop. Voor een huwelijk met 
iemand die niet gedoopt is, dient bij de bisschop om dispensatie te worden gevraagd. 
Uit: RKKerk.nl, bewerkt door de redactie 
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Amoris Laetitia 
Op 8 april 2016 heeft het Vaticaan het nieuwe pauselijke document Amoris Laetitia gepresenteerd. 
Deze zogeheten postsynodale exhortatie is de officiële evaluatie door paus Franciscus van de afgelopen 
twee bisschoppensynodes over het gezin. 
In 325 paragrafen, verspreid over negen hoofdstukken, beschrijft 
de huidige opvolger van Petrus de complexiteit van de materie. 
Veelvuldig citeert Franciscus uit de synodale slotdocumenten en 
uit de leringen van zijn voorgangers. Ook maakt hij gebruik van de 
bijdragen van verscheidene bisschoppenconferenties uit de 
wereld, zoals die van Kenia, Australië en Argentinië. 
 

Amoris Laetitia is gedagtekend op 19 maart 2016, het hoogfeest 
van Sint-Jozef, de bruidegom van de Maagd Maria en Moeder 
Gods. De paus beschouwt hem als toonbeeld voor de vreugde van 
de familiale liefde. Toch is het Franciscus in deze exhortatie niet te 
doen om het idealiseren van het christelijke gezin, maar om een 
pastorale reflectie te bieden op de complexiteit van het gezinsleven in deze tijd in verschillende landen 
en culturen van de wereld. 
 

Terugkijkend op de synodes van 2014 en 2015, beschouwt Franciscus de diverse interventies van de 
synodevaders als belangrijke bijdragen die samen een ‘veelzijdig juweel’ vormen. De paus wijst erop 
dat “niet alle discussies over doctrinaire, morele of pastorale kwesties verhelderd moeten worden 
door het magisterium [het centrale kerkelijk leergezag]”. Integendeel, het is beter “als elk land of regio 
voor sommige zaken zelf oplossingen vindt die beter passen bij de eigen cultuur en beter aansluiten bij 
de eigen tradities en lokale behoeftes”, aldus Franciscus. 
 

Franciscus reflecteert in het eerste hoofdstuk op de familiale liefde vanuit Bijbels perspectief om in het 
volgende hoofdstuk de actuele problemen te bespreken: migratie, woningnood, gebrek aan respect 
voor ouderen, geweld tegen vrouwen, slechte behandeling van gehandicapte gezinsleden, 
ideologische ontkenning van het verschil tussen de seksen, geslotenheid voor nieuw leven, impact van 
de biotechnologie op de voortplanting, enzovoorts. 
 

In hoofdstuk drie gaat het over de leer van de kerk, toegepast op huwelijk en gezin. Franciscus zegt dat 
pastors de plicht hebben om liefdesrelaties en gezinssituaties die afwijken van de katholieke norm te 
benaderen met onderscheidingsvermogen. “De graad van verantwoordelijkheid is niet in alle gevallen 
gelijk. Er zijn ook factoren die het vermogen om een besluit te nemen verhinderen. Zonder iets af te 
doen aan de leer van de Kerk moeten pastors vermijden dat zij oordelen zonder de complexiteit van 
diverse situaties in ogenschouw te nemen.” 
 

Het vierde hoofdstuk is gewijd aan de huwelijksliefde. Franciscus zegt daarin dat het niet nodig is om 
aan gehuwden de “enorme last” op te leggen van het volmaakt weerspiegelen van de liefdesband 
tussen Christus en zijn Kerk. Het huwelijk kan volgens de Paus niet meteen perfect zijn; het is een 
leerproces waarbij op geleidelijke wijze vooruitgang wordt geboekt.  
 

Het vijfde hoofdstuk gaat over voortplanting als een van de natuurlijk doelen van het huwelijk. Het 
zesde hoofdstuk bevat pastorale richtlijnen bij complexe situaties, bijvoorbeeld als een katholiek in het 
huwelijk treedt met een niet-katholieke christen of een ongelovige. 
 

In het zevende hoofdstuk schrijft de Paus over de opvoeding van kinderen: hun morele vorming, 
straffen, de deugd van geduld, de noodzaak van seksuele voorlichting en over geloofsoverdracht. Hij 
wijst daarbij op de gevaren van ouderlijk toezicht dat naar een obsessieve controlezucht neigt. “We 
kunnen niet elke situatie waarin een kind zich bevindt, controleren. (…) Het belangrijkste is om 
kinderen te helpen met hun groei in vrijheid, rijpheid, algehele discipline en echte autonomie.” 
 

Het achtste hoofdstuk is gewijd aan barmhartigheid. De paus herinnert de lezer eraan dat de “taak van 
de Kerk vaak lijkt op die van een veldhospitaal”. Hij roept de pastors op om altijd met sensitiviteit en 
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sereniteit mensen bij het kerkelijk leven te betrekken die objectief ver af staan van het ideaal dat de 
kerk hooghoudt. 
 

Het laatste hoofdstuk van Amoris Laetitia handelt over spiritualiteit in het huwelijk en het gezin. Hij 
schrijft dat “mensen met diepe spirituele aspiraties niet in de veronderstelling zouden moeten 
verkeren dat het gezin hen afleidt van hun groei in het leven van de Geest, maar zouden moeten 
beseffen dat het gezin een pad is waarop de Heer hen leidt naar de hoogten van de mystieke 
vereniging”. Immers, “momenten van vreugde, ontspanning en zelfs seks kunnen worden ervaren als 
het deelhebben aan het volle leven van de Verrijzenis”. 
 

Bron: www.rkdocumenten.nl 
 

Onze jongeren naar de Wereldjongerendagen 
De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren 
uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. WJD betekent dan ook nieuwe vrienden 
maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen de heilige eucharistie beleven, je grenzen verleggen 
en vooral heel veel gezelligheid. Het belooft een ervaring te worden om nooit te vergeten 
 

Reisroute 
De route van de reis Let’s Go, Weg van barmhartigheid zal er als volgt uit zien. Op zondag 17 juli 
stappen we in Den Haag in de bus op weg naar Krakau. Vlak voor vertrek krijgen we de reiszegen, die 
afgesloten wordt met de woorden: ‘Let’s Go!’ 
De eerste etappe voert naar Echternach in Luxemburg waar we het graf van de heilige Willibrordus 
bezoeken. Van hem kunnen we leren niet bang te zijn over ons geloof te spreken. De volgende dag 
reizen we naar Marburg in Duitsland, waar we een ziekenhuis bezoeken dat de heilige Elisabeth heeft 
gesticht. Zij werd heilig verklaard omdat ze voor de armen opkwam. 
Als we die avond de bus uitstappen zijn we aangekomen in Eichstätt. In dit mooie Beierse stadje 
worden we gastvrij onthaald. In de omgeving zijn bijzondere plaatsen te bezoeken. We bezoeken een 
kerk waar een kopie van het heilig graf van Jezus in Jeruzalem te vinden is. En we maken een excursie 
naar voormalig concentratiekamp Dachau. In Dachau zijn vele priesters en religieuzen gestorven voor 
hun geloof. Tijdens het verblijf in Eichstätt is er ook ruimte voor ontspanning en sportieve activiteiten. 
We sluiten af met een avond van Barmhartigheid. De nadruk ligt daarbij 
op barmhartigheid ondervinden; open je hart voor Jezus, stel je hart 
open voor Zijn vergeving. Donderdag vertrekken we naar Praag. Deze 
prachtige hoofdstad van Tsjechië heeft veel bezienswaardigheden en 
bijzondere geloofsverhalen. De kerngroep, die de reis organiseert, tipt je 
vooraf over de mooiste plekjes. 
Na het bezoek aan Praag komen we op vrijdag voor het eerst in een 
grotere groep jongeren terecht, als we aansluiten bij de Days in the 
Diocese in Polen. We zijn te gast in het bisdom Kielce, dat grenst aan het 
aartsbisdom Krakau. Het thema van de WJD ‘Zalig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt 5, 7) wordt hier verder 
uitgediept. Ook maken we kennis met het land en de cultuur. Op 
maandag reizen we naar Krakau voor ons hoofddoel: de 
Wereldjongerendagen. We verblijven met alle Nederlandse deelnemers 
op een locatie. Op dinsdag begint de WJD met een eucharistieviering. Overal in de straten van Krakau 
zijn jongeren, afkomstig uit alle landen. Neem vooral je Nederlandse vlag mee, om te laten zien waar je 
vandaan komt. Woensdag, donderdag en vrijdag is er in de ochtend een Nederlandstalig 
catecheseprogramma. De Nederlandse bisschoppen die meereizen, verzorgen de inleidingen. Ook zijn 
er getuigenissen van jongeren en zorgt een bandje voor muzikale ondersteuning. Na de heilige mis ben 
je vrij om deel te nemen aan het festival dat overal in Krakau plaatsvindt. De laatste dagen van de WJD 
staan in het teken van het bezoek van paus Franciscus. Hij zal op donderdag aankomen en we gaan 
hem dan natuurlijk welkom heten. 
 

Wij wensen alle WJD-ers een mooie en inspirerende reis en behouden thuiskomst. 
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Wie is Laurentius? 
Over de heilige Laurentius is historisch gezien 
niet zo heel veel bekend. Hij werd geboren 
rond het jaar 225, mogelijk in Huesca, gelegen 
in het huidige Noord-Spanje. Hij behoorde in 
Rome tot het team van zeven diakens. In die 
functie was hij in elk geval belast met de zorg 
voor de (heilige) boeken en met het beheer van 
de gaven voor de armen. 
Op 6 augustus 258 werd hij met drie collega’s 
en paus Sixtus II gevangen genomen tijdens de 
christenvervolgingen onder Keizer Valerianus I 
(ca. 200-260). Laurentius werd als enige van het vijftal niet onmiddellijk ter dood gebracht. De 
keizerlijke vertegenwoordiger verlangde namelijk eerst via hem de uitlevering van de kerkelijke 
rijkdommen. De opbrengst van gouden en zilveren vaatwerk en van kostbare handschriften vergrootte 
de financiële mogelijkheden ter verdediging van het rijk. Laurentius kreeg verlof om het gevraagde op 
te halen. Hij verdeelde echter de kerkelijke schatten onder de arme bewoners van de stad en keerde 
daarna met hen terug bij zijn vervolgers. Daarop werd Laurentius gegeseld. Dat maakte hem evenmin 
bereid om aan de keizerlijke eisen te voldoen. Uiteindelijk werd besloten hem boven een vuur te 
folteren. Wellicht is hij tijdens die foltering gestorven. Maar het is ook mogelijk dat hij met het zwaard 
werd onthoofd. Daarop kon onder andere het feit wijzen dat zijn schedel in de San Lorenzo in Florence 
als afzonderlijke relikwie wordt bewaard. 
De gedachtenis van Laurentius wordt vooral in het westers christendom jaarlijks gevierd op 10 
augustus, zijn vermoedelijke sterfdag. Zijn graf aan de Via Tiburtina werd al in de eerste helft van de 
vierde eeuw door pelgrims bezocht. Keizer Constantijn (ca. 280-337) liet er een basilica bouwen, die 
later werd uitgebreid. Deze San Lorenzo fuori le mura behoort nog steeds tot de zeven pelgrims- en vijf 
hoofdkerken van Rome. Daar bevinden zich dus de oudste archeologische bronnen voor de toewijding 
aan Laurentius.  
 
Invloed 
De oudste literaire gegevens over Laurentius staan opgetekend in bronnen uit de vierde eeuw. In dit 
verband wordt het Martyrologium Hieronymianum genoemd, een lijst van martelaarsgedachtenissen. 
Interessanter wordt de informatie die terug te vinden is bij Ambrosius (340-397). Waarschijnlijk heeft 
de bisschop van Milaan de christelijke dichter Prudentius (348-413) beïnvloed. Deze wijdde aan 
Laurentius een lange hymne. Beide auteurs hebben een oudere literaire bron gebruikt en hebben op 
hun beurt Augustinus (354-430) beïnvloed. 
 

In de loop der eeuwen kreeg Laurentius vele patronaten toebedeeld. Als beheerder van de (kerk-) 
boeken hoeft het geen verbazing te wekken dat hij de beschermheilige werd van scholieren, studenten 
en bibliothecarissen. Vanwege de aard van zijn martelaarschap roept het evenmin verwondering op 
dat zijn voorbede wordt ingeroepen voor arme zielen in het vagevuur en door allerlei beroepsgroepen 
die met vuur te maken hebben zoals brandweerlieden, glasblazers, koks, bakkers, stokers en 
wasvrouwen. Om dezelfde reden fungeert hij als schutspatroon tegen verbranding en koorts. Vanwege 
zijn verantwoordelijkheid voor de kerkelijke schatten geldt hij vanzelfsprekend ook als pleitbezorger 
voor armen en bestuurders. In Spanje geldt Laurentius als een nationale heilige sinds Filips II (1527-
1598) het El Escorial bij Madrid ter ere van de heilige liet aanleggen in de vorm van een rooster. 
Raadselachtiger blijft het waarom Laurentius’ bescherming kan worden ingeroepen door 
bierbrouwers, waarden en lijders aan spit.  
 

De populariteit van Laurentius in Rotterdam en omgeving kent waarschijnlijk andere achtergronden en 
lijkt terug te gaan tot de tiende eeuw. De Laurentius-verering in Europa groeide in omvang toen de 
Duitse keizer Otto de Grote (912-973) op de gedenkdag van de heilige, 10 augustus 955, de Hongaren 
versloeg op het Beierse Lechfeld. Binnen het toenmalige bisdom Utrecht werden vanaf die tijd nogal 
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wat kerken en kapellen gebouwd met Laurentius als patroon. Dat gebeurde met name in Holland en 
het westelijk deel van Noord-Brabant. Zo bestaan er in Alkmaar, Heemskerk en Voorschoten zeer oude 
Laurentiustradities. Die bij het riviertje de Rotte ontstond eind dertiende eeuw, toen de graven van 
Holland de nederzetting in leen gaven aan de heren van Kralingen.  
Bron: H. van Reisen – Door het vuur voor de armen, oudste getuigenissen over Laurentius. 
Damon BV, Budel, 2015 (bewerkt door de redactie) 
 

Zomerleesavonden in ‘Het Hof van Hildegard, een lustrum! 
Na Amsterdam (Tonio), Rome (Paus Franciscus), Rotterdam (Onze vaders in het verzet) en Ierland 
(Pelgrimage van Smaragd) gaat het dit jaar over de plek waar jij woont! 
De titel van het boek luidt: ‘De naam van God is genade’ Barmhartigheid is het thema van het nieuwe 
boek van paus Franciscus. Het bestaat uit gesprekken die hij voert met journalist Andrea Tornielli. De 
paus richt zich in dit boek persoonlijk tot elke man en vrouw ter wereld, binnen en buiten de Kerk. Via 
een intieme dialoog wil hij 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 paus Franciscus uit wat zijn redenen zijn voor het door hem ingestelde 
Heilig Jaar van Barmhartigheid. Hij 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 leesavonden zijn van 19.30 – 21.30 uur op: 
dinsdagavond 12 juli  
donderdagavond 14 juli 
dinsdagavond 19 juli 
 
De kosten bedragen: € 18,-, inclusief het boek en onbeperkt koffie, thee en bronwater. Als u het boek 
al heeft dan vragen we een bijdrage van € 3,-. Uw Inschrijving is definitief na betaling. Een enkele keer 
meedoen behoort helaas niet tot de mogelijkheden. 
Aanmelden kan uiterlijk 1 juli per e-mail naar: info@franciscusenclara.nl of per telefoon naar het 
secretariaat. 010 – 466 07 92. (Bereikbaar op woensdag- en donderdagochtend tussen 10.00 – 12.00 
uur) en door betaling voor 1 juli naar: NL 95 INGB 0000 50 28 07, t.n.v. Giften en speciale acties 
Parochie H. Johannes. Onder vermelding van: ‘Zomerleesavonden’.  
De Hof van Hildegard is de binnenplaats van de pastorie van de Hildegardiskerk en  bereikbaar via de 
garage tussen het Jan van der Ploeghuis en de Hildegardiskerk (naast Verbraakstraat 23). 
 

Rob Lijesen, pastoraal werker in de federatie Rotterdam Rechter Maasoever 
 

Boeken - speciaal voor kinderen: 
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Dieren als symbool van Christus  
Vissen in de zee 
Een van de alleroudste symbolische dieren  is de vis, die het symbool werd van de christelijke doop. 
Gelovigen werden pisciculi genoemd, wat zoveel betekent als ‘kleine visjes’. De doopvont heette 
piscina, een woord dat wij vandaag nog terugvinden in het Frans (piscine) en het Italiaans (piscina), en 
dat zwembad betekent. Het symbool van de vis, dat in de vroegchristelijke kunst ook voor Christus zelf 
stond, is onder meer terug te vinden op zegels en lampen, op decoraties in Romeinse catacomben en 
op sarcofagen (grafkisten). Het Oudgriekse woord voor ‘vis’ is: ichtus. Iedere letter is weer een 
afkorting van een woord, tezamen vormen zij: Jezus Christus, Gods Zoon en (de) Redder. Uiteraard 
verwijst het visje ook naar de verhalen over de wonderbaarlijke visvangsten in het Nieuwe Testament, 
of naar het bekende Bijbelverhaal van Jona en de vis (Jona 1 en 2). Dit laatste Bijbelverhaal was onder 
de eerste christenen dan ook zeer geliefd om het geloof in de dood (graflegging) en opstanding van 
Jezus gelovig uit te beelden (zonder Jezus af te beelden). 
 
Dieren op het land 
Het voornaamste symbolische dier is zonder twijfel het lam. Met het bloed van het lam wordt in het 
christendom Jezus’ lijden aangeduid. Zijn kruisdood heeft de mensheid van de erfzonde gered. De 
rituele functie van het bloed van het lam als zoenoffer is echter veel ouder dan het christendom. In het 
boek Exodus wordt voor het eerst gesproken over het bloed van lammeren. De joden slachtten immers 
met Pasen (Pascha) een lam om te herdenken dat Mozes het volk bevrijdde en wegleidde uit Egypte. 
Naast de oudtestamentische verwijzingen is het vooral Johannes de Doper die Jezus en het Lam Gods 

met elkaar vergelijkt. Het Johannesevangelie zegt 
(hoofdstuk 1, vers 29): ‘Daar is het lam van God, 
degene die de zonde van de wereld wegneemt.’ In 
de Openbaring van Johannes ziet de visionair het 
Lam op de hemelse troon, waarbij hij vermeldt: ‘Hij 
zag eruit alsof het geslacht was’. Engelen roepen 
uit: ‘Waardig is het lam dat geslacht werd, de 
macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, de 
eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen’ (Op. 

5,9). In de eucharistieviering komt een verwijzing naar het lam terug in het Agnus Dei: ‘Lam Gods, dat 
wegneemt de zonden der wereld’ en in de daaropvolgende uitnodiging tot de communie, als de 
priester de gebroken, geconsacreerde hostie toont: ‘Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan het Bruiloftsmaal van het Lam’. In het Laatste Oordeel-altaarstuk 
van de gebroeders Van Eyck in de Sint-Bataafskathedraal in Gent is een belangrijke plaats ingeruimd 
voor het verheerlijkte Lam.  
 
Vogels in de lucht 
De pelikaan is het symbool van de voedende Christus. In de Physiologus, een oud geschrift vol 
dierensymbolen uit de tweede, derde eeuw, pikt de pelikaanmoeder haar eigen borst open om haar 
jongen te voeden. Later bleek dat dit in de natuur niet gebeurt, maar in veel kerkgebouwen is de ambo 
versierd met een pelikaan en haar jongen. De adelaar is de koning der vogels die het hoogst van 
allemaal vliegt. Als zodanig is hij de heerser van de lucht, zoals Christus heerst in de hemelen. Zoals de 
adelaarskuikens op adelaarswieken worden gedragen (zie Deut. 32,11), zo draagt God de mens. De 
haan als symbool van Christus is de overwinnaar van het licht op de duisternis. Hij schudt iedereen 
wakker uit de slaap van de dood. Maar, de haan is ook een verwijzing naar de ontrouwe Petrus. Jezus 
voorspelde dat Petrus hem tot drie keer toe zou verloochenen voordat de haan zou kraaien. De leeuw, 
de haan en de vissen, ze staan symbool voor de grootsheid van Christus. Wellicht aanleiding om eens 
naar de dieren in uw parochiekerk te kijken.  
 
Bron: SamenKerk oktober 2015, Bisdom Haarlem-Amsterdam  
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Uit de agenda juni - september 

 
Za 
Zo 

 
04-06 
05-06 

 
19:00 uur 
10:00 uur 
12:00 uur 
15:00 uur 

10e Zondag door het jaar (C) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met Vrouwenkoor La Confiance, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 
Toediening van het H Vormsel in de kathedraal, Mathenesserlaan Rotterdam 

 
Za 
Zo 

 
11 & 18 
12 & 19 
juni 

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

11e en 12e Zondag door het jaar (C) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Za 18-06 13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
25-06 
26-06 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
 
12.00 uur 

13e Zondag door het jaar (C) 
Vooravondmis  
Laatste gezinsmis van het seizoen met kinderwoorddienst; na de mis koffie en limonade 
in het parochiehuis 
Eucharistieviering 

Vakantie in de Lambertuskerk  
Eucharistievieringen: In de maand juli geldt een zomerrooster: op weekdagen kan er in plaats van de 
ochtendmis een Woorddienst met Communieritus zijn. Meer informatie kunt u vinden in het 
mededelingenkastje naast de ingang van de kerk en op de website van onze kerk www.lambertuskerk-
rotterdam.nl. 
Kinderactiviteiten: In juli is er geen gezinsmis. Van 3 juli tot en met 21 augustus is er geen kinderwoorddienst. 
Op zondag 28 augustus starten we weer met de kinderactiviteiten, zoals kinderwoorddienst tijdens de 10 uur 
mis en gezinsmis op de laatste zondag van de maand. Op zondag 18 september vieren we het feest van onze 
patroon de heilige Lambertus. De eerste gezinsmis in het nieuwe seizoen is dus op zondag 28 augustus. 

 
Za 
Zo 

 
 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

14e t/m 21e Zondag door het jaar (C) 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor; vanaf heden geen kinderactiviteiten tot 21-08 
Eucharistieviering 

Za 16-07 
20-08 
17-09 

13:30 uur 
16:00 uur 

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

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

Maria Tenhemelopneming 
Eucharistieviering 
Avondmis met parochiekoor 

 
Za 
Zo 

 
27-08 
28-08 

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

22e Zondag door het jaar (C) 
Vooravondmis met zang 
Eerste gezinsmis van het seizoen, start kinderactiviteiten – kinderwoorddienst 
na de mis koffie en limonade in het parochiehuis of bij mooi weer in de tuin 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
3 & 10 
4 & 11 
sept 

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

23e & 24e Zondag door het jaar (C) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor; kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Za 10-09 10-17 uur Open Monumentendag met om 14:00 uur orgelconcert door Eric Koevoets 

 
Za 
Zo 

 
17-09 
18-09 

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

Patroonsfeest H Lambertus 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor; kinderwoorddienst. Hierna parochiefeest in de tuin 
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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Veel mensen gaan op bedevaart. Dat kan bij veel plaatsen waar er een 
bijzondere gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Naar een plaatsen waar zich 
iets heel bijzonders heeft afgespeeld voor ons geloof. Misschien ga je in de 
vakantie wel naar Zuid-Frankrijk, ga daar maar eens kijken in:  
 

Lourdes 
Zo’n 1200 kilometer hiervandaan, aan de voet van de Franse Pyreneeën (het gebergte tussen Frankrijk 
en Spanje) ligt het kleine plaatsje Lourdes. We zijn niet de enige die op weg zijn: vele duizenden 
pelgrims, komend uit de hele wereld, reizen hiernaartoe. Onder hen veel zieken. Die hopen hier 
beterschap, kracht en troost te vinden. Wat is er gebeurd in Lourdes? In 1858 verschijnt Maria hier aan 
een jong meisje: de 14-jarige Bernadette Soubirous. Wanneer zij op een dag samen met haar zus en 
vriendin hout gaat sprokkelen bij de rivier en wat achterop raakt, hoort zij plots het geluid van een 
ruisende wind. Vreemd want de bomen en blaadjes bewegen niet ….. Als het geluid nog een keer 
klinkt, gaat Bernadette erop af. Bij een grot ziet zij dan de verschijning van Maria. Bernadette vindt het 
zelf maar moeilijk te geloven. Maar het zal niet bij één keer blijven: Maria verschijnt achttien keer aan 
haar. Waarbij zij Bernadette ook boodschappen meegeeft. Zo vraagt Maria haar de priesters een kapel 
te laten bouwen bij de grot. Ook zegt Maria haar een gat in de grond te graven. Terwijl Bernadette dit 
doet, komt er water omhoog. Zo ontstaat de bron die, naar Maria’s boodschap, iedereen die hem 
gebruikt veel goed zal doen. 
 

Bedevaartsplaats 
In de jaren daarna groeit Lourdes uit tot wat nu een van de meest beroemde en druk bezochte 
katholieke bedevaartplaatsen ter wereld is. De eerste kapel werd al gauw te klein voor de vele 
pelgrims die er kwamen om te bidden en gebruik te maken van het bijzondere bronwater. Men 
bouwde voor hen een basiliek waarin de kapel diende als crypte (een ondergrondse ruimte onder een 
kerk). Later kwamen hier nog twee basilieken en nog veel andere gebouwen bij. 
 

Heilig water 
De bron die ontsprong toen Bernadette een gat groef op Maria’s 
aanwijzing, stroomt nog steeds en wordt tot op de dag van vandaag 
gebruikt: zo’n 350.000 pelgrims dompelen zich jaarlijks onder in het 
heilige Lourdeswater. In hoop op genezing en verlichting van hun ziekte. 
Vele wonderbaarlijke genezingen hebben plaatsgevonden, maar liefst 
7000 staan genoteerd. Een aantal daarvan is, na eerst goed onderzocht 
te zijn, ook erkend door de kerk als wonder van Onze Lieve Vrouw (Maria) van Lourdes. 
 

Bernadette 
Hoe ging Bernadettes leven verder? Na de verschijningen treed Bernadette in 
1866 in bij het klooster van de plaats Nevers. Zij sterft daar jong, op 35-jarige 
leeftijd in 1879. In 1933 wordt zij heilig verklaard door Paus Pius XI. Op 16 april 
is, in Nederland, haar gedenkdag. Haar lichaam ligt opgebaard in het klooster 
van Nevers. Ook vanuit onze parochie gaan vele mensen op bedevaart naar 
Lourdes, als deelnemer of als begeleider van de zieken. Kom je deze vakantie 
toevallig in de buurt van Lourdes? Ga dan zeker eens langs. Misschien is een dag 
te kort om de sfeer en gevoelens werkelijk te ervaren en te beleven. Maar ook 
het plaatsje en de omgeving zijn zeer de moeite waard!  
 

Namens alle kinderwerkers: een hele fijne en mooie vakantie! We zien jullie graag terug bij de 
kinderactiviteiten die weer van start gaan vanaf de eerste gezinsmis in het nieuwe seizoen op 28 augustus! 
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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 keer per jaar.  
Voor meer inlichtingen over het inleveren van kopij voor editie 25.1, neemt u contact op met het 
secretariaat van de H. Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven. 



 

Gebed 
  

 

God, 
U hebt in alle tijden zorg willen dragen 
voor herders die Uw volk leiden. 
Ik bid U om priesters,  
die vervuld van Uw heilige Naam, 
trouw aan de dienst van het altaar, 
enthousiaste verkondigers van het Evangelie 
en ijverige bedienaren van de sacramenten zijn. 

Ik bid U om diakens, 
die Uw Blijde Boodschap 
van hoop en bemoediging, 
van vrede en gerechtigheid, 
in woord en daad verkondigen 
en Uw Koninkrijk van liefde dichterbij brengen. 

Spreek ook mij aan 
om dienstbaar te zijn aan U en de mensen, 
in navolging van Christus de Dienaar. 

Dit alles vragen wij U  
op voorspraak van onze patroonheilige Laurentius, 
in wie geloof en liefde samenkomen, 
door Christus Jezus onze Heer. 

Amen 

  
Gebed afkomstig van bisdom Rotterdam 
Afbeelding afkomstig van 
https://zustermarianne.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


