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Te lang jong? 
Op 27 november jl. begonnen we met een nieuw kerkelijk jaar en ook het einde van het burgerlijk jaar 
staat voor de deur. December is sowieso een maand van terugkijken. Terugkijkend denk ik aan de 
indrukwekkende plechtigheid in de kathedraal op 1 oktober, tijdens welke Eli Stok tot diaken werd 
gewijd in zijn opgang naar de priesterwijding begin juni van het komend jaar. Diaken Stok is oud-
parochiaan van de Lambertuskerk en een van mijn oud-studenten. Die middag thuisgekomen dacht ik 
aan die wijdingsplechtigheid terug. Het heeft misschien iets van beroepsdeformatie dat mijn gedachten 
toen teruggingen naar de lezingen die gekozen waren voor de Eucharistieviering en ik me afvroeg wat 
ik daarover zou zeggen. 
De eerst lezing was uit de profeet Jeremia. Heel toepasselijk werd het roepingsverhaal van deze profeet 
gelezen. Dit verhaal was wellicht nog meer van toepassing omdat het niet alleen over roeping gaat 
maar ook over de vraag of Jeremia niet veel te jong was om profeet te zijn: 
Het woord van de JHWH kwam tot mij: 
“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit (…), 
als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.” 
Maar ik zei: 
“Ach, JHWH mijn Heer, ik kan niet spreken; ik ben veel te jong”. 
Maar de JHWH antwoordde: 
“Zeg niet: 'ik ben veel te jong'!” (Jer 1,4-7). 
Met zijn verweer nog veel te jong te zijn zou deze profeet van eeuwen geleden een mens van onze tijd 
kunnen zijn. Mensen lijken graag lang jong te willen zijn. Dat geldt niet alleen in lichamelijk opzicht, 
maar ook in de zin dat ze de toekomst als het ware voor zich uit willen schuiven. Zo hoor je jonge 
mensen nog wel eens zeggen dat ze eerst een tijd van het leven willen genieten voordat ze zich 
vastleggen door allerlei verplichtingen aan te gaan. Dat lijkt voor het sluiten van een huwelijk te gelden, 
voor het ouderschap maar ook op andere terreinen. Daarbij vinden mensen tegelijkertijd dat ze van 
alles moeten om op allerlei terreinen, zodat ze mogelijkheden openhouden en toch vooral maar niets 
missen. 
Deze drang naar vrijheid en ongebondenheid zou kunnen leiden tot een cultuur van vrijblijvendheid. 
Vrijblijvendheid kan aantrekkelijk zijn, maar die aantrekkelijkheid heeft een houdbaarheidsdatum. Op 
langere termijn maakt vrijblijvendheid niet gelukkig; echte voldoening krijgt een mens pas als hij of zij 
iets bereikt, waarop hij of zij zich heeft toegelegd. Vrijblijvendheid daarentegen bouwt niet op. 
Verbanden kunnen wegvallen en de maatschappij los zand worden in plaats van een samenleving. 
Risico's zijn, dat mensen eenzaam worden en in isolement terechtkomen, om nog maar niet te spreken 
van het gevaar van neerslachtigheid en depressiviteit. 
 
Het evangelie geeft hier een kritisch geluid. De Schrift roept op tot betrokkenheid, commitment. 
Abraham werd opgeroepen zich voor zijn toekomst door JHWH te laten leiden; het volk Israël werd 
opgeroepen een weg van bevrijding te gaan: eerst uit de slavernij in Egypte en eeuwen later uit de 
vervreemding van de ballingschap. Niet alleen het volk wordt geroepen, maar ook individuele mensen, 
zoals Jeremia die een speciale opdracht krijgen. Zo roept ook Jezus ons weg uit vrijblijvendheid en 
roept ons op ons in te zetten voor zijn koninkrijk. Die inzet kan vorm krijgen op vele manieren en in vele 
gradaties, al naar gelang ieders talenten en mogelijkheden.  
 
In de adventstijd horen we profetische woorden; profetische stemmen roepen ons op niet vrijblijvend 
in het leven te staan maar ons toe te vertrouwen aan Gods toekomst en ons te engageren met zijn 
koninkrijk. Zo bouwen wij zijn gemeenschap op die mensen samenbrengt. In het gebed dat Jezus ons 
leerde bidden, spreken we dan ook over “Onze Vader”. Wie zich in gebed tot God richt, doet dat – ook 
als hij of zij alleen is –  als lid van een gemeenschap, van het volk van God. 
 
Ik wens u Zalig Kerstmis en bid om Gods zegen voor het nieuwe jaar. 
 
R.G.M. Gouw, pastoor/vice-moderator 
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Parochie updates 
Geslaagd Lambertusfeest  
Op zondag 18 september, een zonnige en mooie dag, traditiegetrouw de 
zondag van de maand die het dichtst bij de feestdag van de heilige 
Lambertus ligt (17 september), vierden wij de naamdag van onze 
patroonheilige in de tuin van de kerk.  
 

Veel parochianen hadden zich ingezet om er weer iets moois van te 
maken. En het resultaat mocht er zijn: de kramen werden door de 
vrijwilligersgroepen enthousiast ingericht met informatieve materialen. 
In de tent met historische bezienswaardigheden ‘van de zolder’ waren 
beelden, voorwerpen en devotionalia uitgestald en bij de 
kinderactiviteiten-kraam konden de kinderen een speurtocht door de 

tuin starten. De mooie boeketten met bloemen uit de tuin werden 
speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. Na het uitgaan van de kerk 
stond de koffie klaar met al het lekkers dat door uzelf werd gebakken. 
Hartelijk dank daarvoor! De live muziek en de poffertjeskraam tenslotte 
gaven het geheel nog een extra bijzonder en feestelijk tintje.  
 

Iedereen die heeft meegeholpen om van dit samenkomen in de tuin een 
echt feest te maken, heel hartelijk dank!  
Kijk op de website voor meer foto’s…. 
 

Adventsactie:  

 
 
In 2012 werd voor het eerst een beroep gedaan op de parochianen van de H. Lambertuskerk om de 
voedselbank te ondersteunen met de inzameling van was- en schoonmaakproducten. Zo houden 
diegenen die naar de voedselbank komen, meer geld over om eten te kopen. 
 
Ook dit jaar willen we de voedselbank helpen met een inzameling tijdens de Advent. Traditioneel 
wordt rond Kerst een extra gevuld pakket overhandigd en daaraan willen we ons steentje bijdragen. 
 
Zoals de vorige jaren staan achterin de kerk kratten, waarin u de producten voor de voedselbank kunt 
achterlaten. We hebben contact met de vrijwilligers die regelmatig langskomen om de oogst op te 
halen en om ze aan de kerstpakketten toe te voegen.  
U kunt de producten naar de kerk brengen: 

- weekdagen: tussen 8.30 en 9.00 uur 
- zaterdag: tussen 9.30 en 13.00 uur en tussen 18.30 en 19.00 uur 
- zondag tussen 9.30 en 10.00 uur en tussen 11.15 en 12.00 uur 

 
In de afgelopen jaren hebben de parochianen van de H. Lambertuskerk een 
gulle bijdrage geleverd voor diegenen in onze maatschappij die het hard 
nodig hebben. Wij danken alvast allen die hieraan willen bijgedragen. Uw 
gulle gaven vinden een goede bestemming. 
 

Monique Walrave 
 

“Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” 
(Matteüs 25) 
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Terugblik Benefietconcert voor Eyes on Ghana 
Dit jaar kwam de eer toe aan de Stichting Eyes on Ghana: zij mochten het doel bepalen van het 
jaarlijkse benefietconcert van de Stichting Venster op Muziek in de Lambertus. En dit doel werd de 
inrichting van een huis voor de verloskundige op het terrein van de Theresa kliniek in Ghana. De 
Stichting Eyes on Ghana, die zich heeft ingezet voor de nieuwbouw van de kliniek en de bouw van het 
huis, wilde ook heel graag hierbij helpen omdat de verloskundige ook ’s nachts snel ter plekke moet 
kunnen zijn. 
 
Op 23 september jl. genoot iedereen van het prachtige concert in onze kerk: een zeer gevarieerd 
programma waaronder ook Ghanese zang. Ghanese dames verzorgden heerlijke hapjes. En mede 
dankzij de extra inspanningen van Venster op Muziek was er een 
ongekend grote opkomst. We zijn de Stichting Venster op Muziek 
en allen die aanwezig waren dan ook heel dankbaar dat wij het 
volledige streefbedrag van vijftienhonderd euro mochten 
ontvangen aan donaties. Dit bedrag is inmiddels in Ghana en al 
grotendeels besteed aan plaatselijk gemaakte meubels en 
inrichting van het huis voor de verloskundige. Heel veel dank!  
 

Annet Brouwer, Jacqueline van der Stelt en Marian Remmerswaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uw kerktuin kreeg zijn winterbeurt 
Zaterdag 19 november was het zo ver. Een enthousiaste groep die gehoor had gegeven aan de oproep 
om te komen helpen de tuin winterklaar te maken, ging met 11 mannen en vrouwen aan de slag. 
Bomen werden gesnoeid, planten gekortwiekt, de enorme composthoop is helemaal op de schop 
gegaan. Een zwaar karwei maar nu ligt er een mooie, grote zwarte berg compost klaar om in het 
voorjaar de aarde te verrijken. Er werd af en aan gereden met krakende kruiwagens. Van al het 
snoeisel en gevallen blad is alweer een nieuwe composthoop in de maak. Tussendoor natuurlijk een 
koffiepauze. Boven verwachting was het prima weer, zodat we lekker door konden werken. Bladeren 
werden als beschermende deklaag tegen de kou over de planten gestrooid. Bollen werden 
voorbewerkt. De vijver is ontkroost en blinkt weer als een spiegel. Ook de voortuin is geschoond, de 
eerste aanblik als u naar de kerk komt. 
 
Dat vele handen licht werk maken bleek maar weer eens, toen het karwei er op zat en we tevreden 
naar de ‘nieuwe tuin’ keken. Met elkaar lieten we ons de heerlijk klaargemaakte lunch met royaal 
belegd brood, krentenbollen, druiven en soep goed smaken. Bent u fit genoeg en denkt u: ‘Dat zou ik 
ook wel eens willen’, dan krijgt u in het voorjaar weer een kans om samen de tuin steeds mooier te 
maken, om er met het koffie drinken op zondag van te kunnen genieten. Wij kijken naar u uit. 
 
Namens de tuingroep, Ina Geenen 
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Terugblik Kinderen bidden voor oorlogsKinderen 
Net als vorig jaar is de hele maand oktober door de kinderen in de 
Lambertuskerk gebeden voor kinderen die te lijden hebben onder 
oorlogsgeweld overal in de wereld. Niet alleen in de Lambertuskerk 
maar in heel Nederland werd gebeden!  
Kinderen kregen een kaart mee naar huis, zodat zij thuis 
bijvoorbeeld een Tientje van de rozenkrans konden bidden samen 
met ouders, broertjes en zusjes. Op 16 oktober hebben we samen 
met 1 miljoen kinderen wereldwijd (een tientje van) de rozenkrans 
gebeden voor vrede. In samenwerking met de stichting Kinderen 
bidden voor Kinderen en Kerk in Nood is er Nederland en België 
grootst gereageerd op deze actie. In totaal hebben tijdens de hele 
maand ruim 3300 kinderen gebeden en op 18 oktober wat minder 
(door de herfstvakantie) maar toch nog ruim 1700! 
 
Blijde Geheimen 
In de kinderwoorddienst werd uitleg gegeven over het bidden van 

de rozenkrans en dit keer hadden we speciale aandacht voor de Blijde Geheimen. Op een grote 
rozenkrans van taartrondjes plakten de kinderen wekelijks per tientje het kleurplaatje dat bij het 
Geheim hoorde. Op de binnenkant schreven de kinderen hun intenties waar ze die zondag speciaal 
voor wilden bidden. Zo ontstond er een kleurrijk geheel dat achter in de kerk was opgehangen.  
Tijdens de kinderwoorddienst werden wekelijks 2 tot 10 kralen geregen aan een sleutelkoord (tientje) 
of een rozenkransarmbandje. Bij de afsluiting van de rozenkransmaand konden de kinderen met de 
nieuwe armbanden en sleutelkoorden meebidden in de Mariakapel. 
Na elke 10 uur mis op zondag hebben we met de kinderen in de Mariakapel en de mensen in de kerk 
een tientje van de rozenkrans gebeden, speciaal voor de oorlogskinderen en voor vrede.  
 

Elly Benner-Poiesz, kinderactiviteiten 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kroniek 
 

Wijding tot diaken in aanloop naar het priesterschap: 

01-10 Eli Stok 
 

Overleden: 

10-09 Josephina Bernardina Maria (Fien) de Jong-Jungerhans, in de leeftijd van 87 jaar 

21-09 Joannes Antonius van Dijk, in de leeftijd van 85 jaar 

13-10 Theresia Maria Gerarda Dessing-de Bakker, in de leeftijd van 87 jaar 

13-11 Henriette Hermina Maria Margry-van Schijndel, in de leeftijd van 96 jaar 
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Kerstkaarten voor zieke kinderen  
In de Advent kunnen kinderen in de Lambertuskerk kerstkaarten 
maken voor zieke kinderen die tijdens de kerstdagen in de 
Rotterdamse ziekenhuizen (en omgeving) liggen. Vorig jaar werd 
deze kerstkaartenactie in meerdere plaatsen in het land opgepakt 
met in  totaal een kleine 800 kerstkaarten voor zieke kinderen in 
ziekenhuizen en andere centra. Vele kinderafdelingen namen de 
kerstkaarten van harte in ontvangst  en verrasten op Kerstavond of 
op eerste Kerstdag de zieke kinderen. 
 
Ook dit jaar willen we veel kerstkaarten aan zieke kinderen  
aanbieden. Achter in de kerk staat in de Advent de 
presentatietafel, waarop voorbedrukte kerstkaarten liggen. Die 
kunt u mee naar huis nemen om in te kleuren en te versieren met 
bijvoorbeeld stickertjes en sterretjes. Op deze tafel staat ook een 
brievenbus, waarin u de door u en de kinderen gemaakte kaarten 
kunt ‘posten’. Per ingeleverde kaart vragen wij u een Weesgegroetje voor deze zieke kinderen te 
bidden, wat ook  de kinderen van de Lambertuskerk tijdens de Advent doen. We vertrouwen erop dat  
een grote hoeveelheid mooi versierde kerstkaarten hun weg vinden naar de kinderen in Rotterdamse 
ziekenhuizen en omgeving. 
 

Kerstkaarten die u kunt kopen  
Kerstkaarten en kaarten met 
afbeeldingen van Maria met 
Kind, uitgegeven door de 
Stichting Kinderen bidden voor 
Kinderen zijn achterin de kerk 
te verkrijgen. Uw bijdrage 
komt ten goede aan deze 
Stichting waar wij mee 
samenwerken. 
 
 

Kerstkaart aan u allen in de Lambertuskerk  
Inmiddels is het in de Lambertuskerk al meer dan 20 jaar traditie dat 
alle ingeschreven parochianen in de Advent een kerstwens ontvangen. 
Aan de voorzijde een afbeelding van onze prachtige drieluik waarop de 
kerstfiguren uit hout zijn gesneden. De verschillende panelen kunnen 
naar gelang van de feesten worden gewisseld.. Hiernaast de kerstkaart 
die u in december als ingeschreven parochiaan ontvangt. 
 

Op de achterkant van de kerstwens treft u de tijden van de vieringen 
rond Kerstmis en de jaarwisseling aan. Uiteraard kunt u deze ook op 
de website raadplegen. Ook dit jaar worden de kerstwensen naar alle 
adressen gestuurd die bekend zijn in onze parochie-administratie. U 
als ontvanger van de Lambertusberichten treft de kaart hierbij aan. 
Heeft u deze kerstkaart met Kerstmis niet ontvangen? U kunt zich dan 
alsnog aanmelden als parochiaan door het formulier dat u achterin de 
kerk kunt vinden in te vullen en aan ons te retourneren. U kunt u ook  
via onze website aanmelden, volg de link op de homepage.  
Secretariaat H. Lambertuskerk 
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Gezangen tijdens de Hoogmis  

Elk jaar is het een uitdaging om een eigen accent te leggen in de muzikale invulling van de liturgieën 
van de Nachtmis van Kerstmis en de Hoogmis op Eerste Kerstdag. Dit jaar is dit gevonden in een heel 
bijzondere carol. 
 
Het is een heel oud lied met als titel There is no rose of such virtue. Dit kerstlied gaat minstens terug 
tot de vroege 15e eeuw, toen het al werd gebruikt door de componist John Dunstable (1390-1453) 
voor uitvoering in de kapel van de Engelse koning Henry VII. Het is prachtig hoe Maria op poëtische 
wijze wordt omschreven als een zuivere roos. Dit verwijst naar Jesaja 11:1  
 
Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï, een twijg ontbloeit aan zijn wortels.  
 
Deze thematiek kennen we natuurlijk 
ook van het bekende kerstlied Er is 
een roos ontsprongen. De carol There 
is no rose of such virtue inspireerde 
meerdere componisten uit de 20e en 
21e eeuw, zoals Benjamin Britten, 
Arnold Bax, John Joubert en Alan 
Bullard. Van deze laatste, in 1947 
geboren componist, zal het Sint- 
Gregoriuskoor een mooie bewerking 
uitvoeren. De ‘flavour’ van deze 15e 
melodie heeft de componist goed 
bewaard door een quasi-
middeleeuwse koorzetting. De orgelpartij, licht en elegant, geeft hier een eigen accent aan dat een 
eigentijdse afkomst verraadt. 
Hieronder de tekst van dit wondermooie lied met de vertaling van Rudy Bremer uit 1997. 

Refrein: 
There is no rose of such virtue 
as is the rose that bare Jesu; 
    
For in this rose contained was 
heaven and earth in little space; 
Alleluia. 
 
By that rose we may well see 
that he is God in persons three,  
Alleluia. 
 
The angels sung the shepherds to: 
‘Gloria in excelsis Deo’ 
 Alleluia. 
 
Leave we all this worldly mirth, 
and follow we this joyful birth; 
Alleluia. 

 
Er is geen roos van zulk een waarde  
als die roos die Jezus baarde;  
   
Want in die roos konden in 't klein  
hemel en aarde besloten zijn;  
Halleluja. 
 
En uit die roos kan afgeleid  
worden Gods drievuldigheid,  
Halleluja. 
 
De herders hoorden hemelingen  
'Ere zij God in den hogen' zingen;  
Halleluja. 
 
Laat 's werelds pret voor wat zij is,  
volgt de nu geboren verheugenis;  
Halleluja. 

Naast deze carol zal het koor de al eerder uitgevoerde ‘Mozartiaanse’ Missa Brevis van L.B. Est (1795-
1882) zingen, en bekende gezangen, zoals Transeamus, Stille nacht en Puer natus in Bethlehem. 
 
Eric Koevoets, dirigent-organist 
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Kerstzang Maasstedelijke koren  
 
Op zondagmiddag 18 december wordt om 14.30 uur de jaarlijkse 
kerstsamenzang verzorgd door de Maasstedelijke koren: het 
Maasstedelijk Kamerkoor, het Maasstedelijk Senior Kamerkoor en het 
Maasstedelijk Vocaal Ensemble onder leiding van Anneke van Es. Een 
veelzijdig programma met werken van Willcocks, Pärt, J.S. Bach, Saint 
Saëns, Diamant, Rutter ea. Dit alles afgewisseld met overdenkingen 
door pastoor Gouw.  
 
Meer info: http://www.maasstedelijkekoren.nl/  
Aanvang: 14:30 uur Toegang is vrij met collecte bij de uitgang.  

 

 
   Bloemen in de kerk 
In de bloemengroep van de Lambertuskerk zitten mensen die genieten van de  
schoonheid van bloemen en door middel van bloemen iets willen zeggen.  
Helaas is de bloemengroep aan het minderen door ziekte en andere redenen. 
 

Bloemen kunnen door hun symboliek de boodschap ondersteunen die in de  
kerk klinkt. Bloemen brengen leven in de kerk. 
 

Indien u het leuk vindt om kennis te maken met deze vorm van vrijwilligerswerk,  
dan bent u van harte uitgenodigd te komen helpen. 
 

Inlichtingen:  
Reiny Luijbregts – tel. 010 413 40 55 
 
 
 
 
 

Maatjes gezocht  
De Goede Herdergemeenschap en de RK-parochies in de federatie RRM zijn betrokken bij de 
aanwezigheid in Schiebroek van 21 Eritrese vluchtelingen, meisjes van 14 tot 18 jaar. Deze meisjes 
worden goed opgevangen en begeleid door stichting Timon.  
 

Als de meisjes 18 jaar worden, verandert er veel. Onze wet schrijft voor dat dan de opvang vanuit de 
overheid stopt, de meisjes zelfstandig moeten gaan wonen en alles zelf moeten regelen. Een grotere 
overgang is bijna niet denkbaar. Een andere cultuur, andere regelgeving, al die formulieren die je moet 
invullen… ga er maar aan staan! Het gevaar van eenzaamheid ligt dan op de loer. De meeste meisjes 
willen juist dan heel graag contact hebben met Nederlanders, integreren en er hier iets van maken. 
Met al hun traumatische ervaringen in het thuisland en tijdens hun vlucht sta je toch versteld over hun 
veerkracht.  
Daarom is het  belangrijk dat er voor elk van de meisjes een maatje wordt gevonden. Iemand of een 
gezin waar ze nu en dan terecht kunnen voor wat gezelschap en hulp om zelfstandig in de 
maatschappij te functioneren. 
Bent u zo'n maatje? Overweeg dan om u op te geven voor een gesprek met een van de medewerkers 
van de stichting Timon. Zij zullen u verder informeren en zorgen voor begeleiding. 
 

Marijke Ameling 010 226 43 76 marijke.ameling6@gmail.com of Kees Okkema 010 422 14 29 
c.okkema9@upcmail.nl  

mailto:marijke.ameling6@gmail.com
mailto:c.okkema9@upcmail.nl
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Drie herderskinderen in Portugal zien Maria  
In 2017 is het 100 jaar geleden dat op 13 mei 1917 iets bijzonders gebeurde 
in een klein dorpje midden in Portugal. In Fátima verscheen Maria aan drie 
herderskinderen. Het waren Francisco Martos (8 jaar), zijn zusje Jacinta (7 
jaar) en hun nichtje Lucia Dos Santos (10 jaar). Ten tijde van de eerste 
wereldoorlog gebeurde het volgende: 
 

Op zondag 13 mei 1917 gaan Lucia, Jacinta en Francisco na de H. Mis met 
hun schapen naar het veld. Terwijl ze samen aan het spelen zijn, zien de 

kinderen plotseling een heel mooie dame in het wit met om haar heen een 
prachtig licht. Ze staat met haar voeten op een wolk in de kruin van een 
eikenboompje. “Wie bent u en waar komt u vandaan?”, vraagt Lucia, de oudste 
van de drie. “Ik kom uit de hemel”, zegt de mooie dame. “Wat wilt u van ons”, 
vraagt Lucia. “Ik kom jullie vragen om elke 13e van de maand om 12 uur ´s 
middags naar deze plek te komen. Bid elke dag de rozenkrans om vrede in de 
wereld en een einde aan de oorlog. In oktober zal ik zeggen wie ik ben.” Dan 
verdwijnt de mooie dame langzaam in het licht van de zon.  
Zoals beloofd, verschijnt de mooie dame op 13 juni 1917 weer aan de 
herderskinderen en daarna nog vier keer. Maria vertelt tijdens haar 
verschijningen aan de kinderen hoeveel verdriet het God doet als mensen 

slechte dingen doen. Ook legt zij uit dat bidden veel goed kan maken. Steeds vraagt zij aan hen om 
elke dag de rozenkrans te bidden  om vrede. Zij leert hen nog een extra gebed om vergeving, na elk 
tientje van de rozenkrans:   
 

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel.  
Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. 

 

De kinderen vinden het heel fijn om de mooie dame te zien en ze willen graag doen wat zij vraagt. 
Vooral Francisco bidt wanneer hij maar kan graag een of meer tientjes.  
Intussen is in de wijde omtrek bekend geworden dat de herderskinderen op het veld bij Fátima 
bijzondere dingen meemaken. Steeds meer mensen komen kijken op de 13e van de maand. Ze zien 
hoe de kinderen op hun knieën vallen en dan alleen nog maar aandacht hebben voor iemand die met 
hen spreekt, maar zelf zien de toeschouwers niets of niemand. Toch maakt het zo´n grote indruk dat 
op 13 oktober 1917 meer dan 70.000 mensen komen naar de plek, waar  de mooie dame voor de 
laatste keer zal verschijnen. Maria had beloofd dat er bij haar laatste bezoek tekenen zullen zijn. Zo 
zullen de mensen weten dat het waar is wat de drie kinderen vertellen. 
Al vroeg in de morgen komen de mensen naar de plek van de 
verschijning. Het regent en iedereen is doorweekt. Als de drie 
herderskinderen aankomen, voelen ze hoe de mensen hen nieuwsgierig 
maar ook wel met ongeloof bekijken. Met moeite kunnen de kinderen 
door de menigte naar het eikenboompje lopen. Zoals de andere keren, 
zien alleen de kinderen de mooie dame verschijnen.  
 

Nu vraagt Lucia haar wie zij is en hoort: “Ik ben Onze Lieve Vrouw van de 
rozenkrans.” Maria vraagt opnieuw om elke dag de rozenkrans te bidden. 
Dan zal er vrede komen. Met een bedroefd gezicht vertelt ze hoe erg de 
mensen de lieve God met hun zonden beledigen en verdriet doen. Het is 
echt nodig dat de mensen vergeving vragen en beter gaan leven. Dan 
breekt de zon door. De zon is anders dan normaal. “Kijk eens naar de zon!” 
roepen de mensen naar elkaar. Zonder problemen voor de ogen kunnen ze 
gewoon naar de zon kijken, die parelkleurig lijkt. Het geeft een vreemd 
licht. Het lijkt alsof alles eerst paars, dan hemelsblauw en dan geleidelijk 
aan geel wordt.  
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Plotseling zien de mensen de zon als een wiel rondtollen, zigzaggend door de lucht en dan, o jee wat is 
dat, het lijkt alsof de zon als een grote vuurbal op de aarde zal neervallen! Grote schrik maakt zich van 
de mensen meester. Ze vallen op de knieën in de modder en beginnen hardop te bidden.  

Dit alles duurt zo’n tien minuten en dan keert de zon weer naar zijn gewone plaats terug. Als men een 
beetje bijgekomen is van de schrik, merkt men dat alle natte kleren droog zijn en zonder 
moddervlekken. Iedereen begrijpt dat er een wonder gebeurd is. Er is geen twijfel meer. Deze 
herderskinderen hebben inderdaad Maria gezien en gesproken!  
Dit wonder van de `dansende´ zon wordt het zonnewonder van Fátima genoemd. Ter ere van Maria is 
op de plek waar zij aan de kinderen verschenen is, een grote kerk gebouwd. Het jaar na de 
verschijningen van Maria kwam er een einde aan de eerste wereldoorlog. Fátima is thans een 
bedevaartsoord waar veel gelovigen samen bidden. En natuurlijk wordt er elke dag de rozenkrans 
gebeden! 
 

Francisco en zijn zusje Jacinta stierven niet lang na elkaar aan de Spaanse griep. Francisco in 1919, nog 
net geen 11 jaar. Jacinta was toen al ziek en stierf in 1920 kort voor haar 10e verjaardag. 
Sinds ze Maria hadden gezien, wilden ze elke dag de rozenkrans bidden om dicht bij Jezus en Maria te 
zijn. Door hun bijzondere ervaring zijn deze kinderen al snel zalig verklaard. 
Lucia trad in 1921 in het klooster in en stierf in 2005, toen ze 98 jaar was.. Zij schreef een verslag over 
de wat haarzelf, Francisco en Jacinta overkwam. Zo weten we wat Maria hen verteld heeft. De 
rozenkrans is een sterk gebed voor vrede.  
Hard nodig, ook in onze tijd! 
 

Rotterdam gaat naar Fátima! 
Met de Portugeessprekende parochie in Rotterdam slaan we de handen ineen om van zaterdag 9 
september tot en met donderdag 14 september 2017op bedevaart naar Fátima (Portugal) te gaan. Er is 
plaats voor 50 personen. 
 

Het wordt een rondreis! De bus brengt ons naar Schiphol. Van daaruit vliegen we naar Portugal om de 
bus te nemen naar Finisterre (Spanje), het einde van de wereld, dáár begint onze bedevaart: bij het 
nulpunt van de Camino! Natuurlijk vieren we de pelgrimsmis mee in Santiago de Compostela, 
bezoeken we de stad Braga met de prachtige kathedraal en het heiligdom Bom Jesus do Monte. 
Drie dagen verblijven we in Fátima. We bezoeken het herdershuisje, vieren de eucharistie in de 
Verschijningskapel en nemen deel aan de plechtigheden rond de 13e van de maand. Op die dag 
verscheen Maria telkenmale aan de herderskinderen. 
 
U weet het: als Rotterdam op bedevaart gaat, dan is dat kleurrijk en mag iedereen mee. Geld mag 
nooit een probleem zijn. De reis wordt georganiseerd door de VNB en kost € 789,- per persoon op 
basis van een tweepersoonskamer. Vervoer, excursies, maaltijden, overnachtingen, alles inbegrepen. 
 
Informatie krijgt u van pastoraal werkers: Rob Lijesen  06 40 94 81 79 - rob.lijesen@live.nl en Rita 
Schoolenberg  06-17086073 - pastor.schoolenberg@christoffelparochie.nl 
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Uitgaanstips 
Internationale Kerststallen Expositie Amersfoort  
Velen kijken er jaarlijks naar uit. Van 9 tot en met 18 december 
2016 herbergt de Sint-Ansfriduskerk voor de 32ste keer de 
Kerststallententoonstelling. Ruim een week lang zijn zo’n 250 
kerststallen en kerstgroepen uit meer dan 60 landen te 
bewonderen. Jaarlijks trekt de internationale herkomst van de 
tentoongestelde kerstgroepen ruim 5.000 bezoekers uit binnen- 
en buitenland. Voor de liefhebber is er ook dit jaar weer veel 
moois te zien. 
 
Kerststallententoonstelling 2016: van vrijdag 9 t/m zondag 18 december. Meer informatie:  
https://www.sintansfridus.nl/evenementen/kerststallententoonstelling/ 
 
Kerstmarkt in Arboretum Trompenburg 
De Kerstmarkt in Trompenburg is één van de leukste  van 
Rotterdam. Vijftig stands met ambachtelijke, 
handgemaakte kerstartikelen, vers geknipt kerstgroen uit 
de tuin, koffie, thee en warme chocomel, heerlijke taart, 
erwtensoep, broodjes, pasteitjes, alles wat een mens nodig 
heeft in de donkere, koude dagen voor Kerst. Vrijdag 9 
december is de eerste dag van de Kerstmarkt, dit is de 
enige dag in het jaar dat de tuin open is van 15.00 tot 21.00 
uur  en ook nog sfeervol verlicht!  
 
Op zaterdag 10 en zondag 11 december is de Kerstmarkt geopend van 10 tot 16 uur. Meer informatie: 
http://www.trompenburg.nl/ 
 

Kerstmarkt in de Finse Zeemanskerk in Rotterdam 
De Kerstmarkt van de Finse Zeemanskerk in Rotterdam 
komt er weer aan. Ook dit jaar biedt de Finse Kerstmarkt 
weer veel leuks en moois voor het hele gezin. Naast de 
uitgebreide supermarkt met Finse etenswaren en 
lekkernijen, vindt u er ook Finse textiel, design, glaswerk en 
servies, artikelen voor in en om het huis, houten 
producten, boeken, CD’s, kerstartikelen, sauna-accessoires en handgemaakte producten. 
Meer informatie: http://finsehuis.nl/ Het Finse Huis |‘s-Gravendijkwal 64, 3014 EG Rotterdam 
 

Wist u dat… 
 de website van de Lambertuskerk maandelijks ruim 800 bezoekers telt, alleen al op de 

homepage? 

 u achtergrondinformatie en links aantreft op deze site over geloofsverdieping, cursussen, 
sacramenten, misintenties, en de agenda met alle vieringen en activiteiten? 

 het Lambertuscafe weer de deuren opent in januari? Zie blz. 11 

 het Eerste Communie voorbereidingsprogramma is gewijzigd en nu ook een parallelprogramma 
voor ouders wordt aangeboden? Meer hierover in de volgende editie 25-3. 

 RK2j op 19 februari 2017 weer van start gaat met een nieuwe opzet en programma? 

 de kerstkaarten naar ruim 900 actief ingeschreven huishoudens worden gestuurd? 

 200 gezinnen maandelijks de informatieve “Kids-info” ontvangen? 

 de voorbereidingen voor de verschillende Vastenacties voor ver weg en dichtbij al zijn ingezet? 

 u achter in de kerk een boekenlegger met het nieuwe Onze Vader kunt vinden en mee mag 
nemen?  

https://www.sintansfridus.nl/evenementen/kerststallententoonstelling/
http://www.trompenburg.nl/
http://finsehuis.nl/
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Lambertuscafe: Samen je geloof opfrissen! 

Dit seizoen zal het Lambertuscafe weer zijn deur openen. Lambertuscafe beoogt een extra 
ontmoetingsplaats voor gelovigen te zijn om informeel het geloof van iedere dag te bespreken.  
 
Komend voorjaar gebruiken we als aanleiding de nog immer actuele drie preken van Henri Nouwen 
met als titel: You are the beloved (Je bent de geliefde). In deze preken geeft Henri een zeer positieve 
boodschap: Onze identiteit wordt niet bepaald door wat we doen, 
kunnen of hebben, maar door het besef dat God ons liefheeft.  
Iedere avond begint met het bekijken van een video-opname van 
de preek van ongeveer 20 minuten, daarna gaan we in kleinere 
groepen het gesprek met elkaar aan omtrent de betekenis van ons 
geloofsleven en we eindigen de avond met een gezellig samenzijn. 
Alhoewel het een cyclus is, staat elke avond op zichzelf en is het 
niet noodzakelijk om elke keer aanwezig te zijn.  
 
Engelstalig 
Aangezien de inleidingen op dvd in het Engels gesproken zijn en Nederlands ondertiteld, is het 
aantrekkelijk Engelssprekende kerkbezoekers uit te nodigen. Daarom willen we u vragen Engelstalige 
medeparochianen op deze verdiepende mogelijkheid te attenderen. De informatie op  website en flyer 
is tweetalig. Ook wordt op de avonden een Engelstalige gespreksgroep gevormd. U bent allen van 
harte welkom en u kunt ook andere belangstellenden naar het Lambertuscafe meenemen.  
 
Data 
De avonden vinden plaats op dinsdagavond in het parochiehuis van de Lambertuskerk – Oostzeedijk 
beneden 5 van 20:00 uur tot 22:00 uur met eventuele uitloop tot 22:30 uur: 
 

17 januari – 31 januari – 14 februari 
 
Aanmelden   
Wilt u graag deelnemen aan (een van) deze avonden? 
Meldt u zich aan door het invullen van het 
activiteitenformulier dat te vinden is achterin de kerk of 
door het sturen van een e-mail naar het adres hieronder. 
Het is voor ons handig om te weten hoeveel mensen wij 
straks mogen verwelkomen maar u bent ook zonder 
aanmelding van harte welkom. 
 
Informatie   
Wilt u meer informatie over het Lambertuscafe mail dan 
naar: cafe@lambertuskerk-rotterdam.nl of telefonisch 010-
412 36 90 
 
Oproep vrijwilligers 
Om het Lambertuscafe blijvend open te houden, hebben 
we dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers die willen 
meehelpen deze avonden te verzorgen. We zoeken 
mensen die wat lichte hand- en spandiensten kunnen 
verrichten om bezoekers te ontvangen. U kunt zich 
aanmelden bij het parochiesecretariaat. 
 
Rolf Brouwer en Wim Tobé 

mailto:cafe@lambertuskerk-rotterdam.nl
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Het Onze Vader 
Elke dag bidden we het Onze Vader. Een vertrouwd gebed, waarin we ook uitdrukkelijk bidden om 
vergeving en God beloven zelf ook aan anderen te vergeven. 
 

Een geschonken gebed 

Het Onze Vader is niet zomaar een van de vele gebeden die we kennen. Niemand minder dan Jezus 
zelf heeft het ons gegeven. Hij is God de Zoon die als geen ander weet met welke woorden we het hart 
van God de Vader kunnen raken. Jezus heeft het gebed aan de Kerk gegeven.  

Omdat dit gebed ons zo vertrouwd is, bestaat het gevaar dat we het soms afraffelen. Tijdens één van 
zijn vele prediktochten te paard ontmoette de heilige Bernardus (+1153) een boer, die tegen hem zei: 
“Abt Bernardus, ik kan het Onze Vader bidden zonder verstrooid te zijn”. “Prima”, zei Bernardus, “als je 
dat lukt, krijg je mijn paard”. En de boer begon: “Onze Vader die in de Hemel zijt, uw naam worde 
geheiligd, uw rijk kome, zal ik het zadel erbij vragen of niet...” Het is niet zo eenvoudig om een gebed 
telkens weer aandachtig te bidden. Teresa van Avila zei dat echt bidden is, weten wát je zegt en tegen 
wie je het zegt. Laten we dat bij elk Onze Vader weer proberen.  
 
Onze Vader met de zeven beden 
De beginwoorden van dit gebed zijn al bijzonder, zeker voor de tijdgenoten van Jezus. Wij zijn eraan 
gewend dat we God Vader mogen noemen. Toch blijft Hij de Vader ‘die in de hemel is’, heilig en 
soeverein. Hij is ‘onze’ Vader. Jezus leert een gebed dat we nooit als een privé gebed kunnen bidden, 
zoals Hij het geloof ook nooit als een privé zaak heeft gewild.  
Dan volgen de beden, zeven in totaal. In de eerste drie richt Jezus onze aandacht allereerst op God de 
Vader. Zijn naam, rijk en wil staan centraal. En voor alle drie geldt de slotzin: op aarde zoals in de 
hemel. In de hemel ‘draait’ alles om de Drie-ene God en zo zou het ook op aarde moeten zijn, wat de 
mensheid veel gelukkiger zou maken. Daarna volgen de vier beden voor ons leven: dagelijks brood als 
beeld van een menswaardig bestaan, door vergeving in vrede leven met God en de medemensen, hulp 
om te volharden als Christen te midden van beproevingen en bescherming tegen het kwade en 
aanstichten van het kwaad. 
 
De bede rond vergeving 
‘En vergeef ons onze schulden zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven’ In de nieuwe vertaling 
is het: ‘En vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’. Door deze 
woorden plaatst Jezus ons in het hart van de Barmhartigheid! In deze bede liggen twee bewegingen 
besloten, die elkaar aanvullen. Allereerst dienen wij bereid te zijn anderen te vergeven en dan mogen 
we een beroep doen op Gods vergeving. Jezus zegt het nog sterker: als jullie elkaar niet vergeven, zal 
de hemelse Vader jullie niet vergeven (Mattheüs 6,15). Want zou het niet wat vreemd zijn dat wij God 
om vergeving vragen, terwijl we zelf niet bereid zijn om te vergeven! Jezus zegt ook dat we pas tot het 
altaar mogen naderen, nadat we ons verzoend hebben met de ander (Mattheüs 5, 32-24).  
 
Als de vergeving van God helemaal zou afhangen van de mate waarin ik zelf kan vergeven, zou het er 
wel heel somber uitzien voor ons. Daarom klinkt tegelijk in de bede door dat wij aan God vragen ons te 
vergeven, zodat ook wij in staat zijn om te vergeven. Want een ander vergeven is niet altijd 
gemakkelijk. Zeker niet als het gaat om iemand die ons diep gekwetst heeft! En hoe zouden we uit 
onszelf echte ‘vijanden’ kunnen vergeven, zoals Jezus vraagt (Mt. 5,44) en wat zo kenmerkend is voor 
het christelijk geloof? Dat is alleen mogelijk door zelf diep vanuit de vergeving van God te leven. 
 
Leven vanuit vergeving om te kunnen vergeven 
De barmhartige liefde van Christus is een liefde die eindeloos geeft, en dus ook ver-geeft. Wanneer we 
beseffen hoezeer we zelf leven vanuit deze geschonken liefde en vergeving, zullen we ook sneller zelf 
kunnen geven en ver-geven. Jezus’ parabel over de schuldenaar die ook schuldeiser meent te mogen 
zijn, spreekt boekdelen: 10.000 talenten worden hem kwijtgescholden, bij wijze van spreken € 
600.000, maar op zijn beurt eist hij 100 denaries, € 1,- van een ander terug.  
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Het sacrament van boete en verzoening, de biecht, helpt ons op de weg. Dit sacrament wordt 
herontdekt als een hulp tegen de verharding in ons hart. Centraal daarin staan: het in alle eenvoud 
bekennen waarin we gezondigd hebben, het woord van vergeving horen en kwijtschelding ontvangen, 
waardoor we kunnen geven en ver-geven. Als het toch moeilijk blijft om zelf te vergeven, kunnen we 
de Heer vragen dat Hij de ander(en) vergeeft. Gods barmhartigheid is bereid ons stapje voor stapje 
verder te leiden. Uiteindelijk zijn het nooit onze eigen ‘barmhartigheid’ of onze eigen 
‘vergevingsgezindheid’, maar die van Hem die door ons heen kunnen werken. Dat is wat Hij wil geven 
en nog zoveel meer. Daarom leerde hij ons het Onze Vader: wij vragen en de hemelse Vader geeft. Hij 
is immers barmhartige liefde die geeft wat wij nodig hebben, 
elke dag opnieuw.  Jeroen Smith, priester  
 

Hervertaling Onze Vader  
Onze vader die in de Hemel zijt:  
De nieuwe mens die is wedergeboren en door de genade tot God teruggebracht, begint met te zeggen: 
‘Vader’. Omdat hij kind is geworden, zoals de Schrift zegt; ‘aan allen die Hem aanvaarden, aan hen die 
in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden’ (Joh. 1,11-12). 
 

Uw Naam worde geheiligd:  
Die Naam zou niemand van ons in zijn gebed durven uit te spreken, indien Hij ons dat niet zelf had 
toegestaan. Wij moeten daarom goed beseffen dat wij ons als kinderen van God behoren te gedragen. 
Wij vragen God dat zijn Naam in ons geheiligd wordt.  
 

Uw Rijk Kome: 
Wij vragen dat het Rijk dat God ons beloofd heeft en dat Christus met zijn bloed en zijn lijden heeft 
verworven, zal komen. Wij vragen om de komst van het Rijk van God of het Rijk der hemelen, omdat er 
ook een rijk van deze wereld is, een aards rijk. En omdat wie van deze wereld afstand heeft gedaan, 
verheven is boven dat rijk en heel zijn heerlijkheid.  
 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel: 
Wij vragen hierin dat wij kunnen doen wij Hij wil. We bidden dat Gods wil in ons geschiedt. Hiervoor hebben 
wij zijn kracht nodig. Wij blijven immers niet staande door onze eigen kracht, maar door Gods genade.  
 

Geef ons heden ons dagelijks brood: 
Het woord brood kan zowel letterlijk als geestelijk worden verstaan. Het geestelijk brood des levens is 
Christus. Wij smeken dat dit brood ons dagelijks wordt gegeven en dat wij, die in Christus zijn, de 
eucharistie ontvangen als voedsel voor ons heil.  
 

En vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren: 
God draagt zorg voor ons en herinnert ons eraan dat wij zondaars zijn. Hij roept ons op vergeving te 
vragen voor onze zonden. Christus leert ons bidden voor onze schuldenaren en zonden, en belooft ons 
dat onze barmhartige Vader ons zal vergeven. Wij weten dat wij geen vergeving ontvangen, indien wij 
geen vergeving schenken aan hen die tegen ons gezondigd hebben. 
 

En breng ons niet in beproeving: 
De Heer heeft ons geleerd aan het slot van zijn gebed hierom te bidden. Daaruit blijkt dat de boze 
alleen iets tegen ons vermag, wanneer God het toestaat. Omdat de vijand ons dus niet kan verleiden, 
tenzij hem daartoe de gelegenheid wordt gegeven, klampen wij ons in bekommernis alleen vast aan 
God. Onze tegenstander krijgt dus de vrijheid om ons te kastijden, wanneer wij hebben gezondigd. 
Daarentegen is eer ons deel, wanneer wij de beproeving weerstaan. 
 

Maar verlos ons van het kwade: 
Deze korte zin vat alles samen. Wanneer wij zeggen: “verlos ons van het kwade”. Behoeven wij verder 
niets te zeggen. Onder Gods hoede zijn we veilig voor alle aanslagen van de duivel in deze wereld. Wat 
zal iemand hier vrezen, wanneer God hem beschermt. 
 

Cyprianus van Carthago (+258) over het gebed des Heren (Getijdenboek, Lectionarium, dl 5, jaar I, p 79, 
85, 88-89, 89, 92, 93+95, 99, 99-100.) 
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Kerstverhaal – Want alzo lief… 
Er was eens een man, die het kerstfeest maar een hoop onzin vond. Niet dat hij een nare man was, of 
zo. Nee, hij was een aardige en fatsoenlijke persoon, die zorgde voor zijn vrouw en kinderen, en zo 
goed mogelijk probeerde te zijn voor zijn medemens. Hij geloofde alleen niet in de incarnatie van Jezus 
Christus, die de kerk in deze dagen predikte. Tegen zijn vrouw, die een trouw kerkganger was, zei hij: 
“Het spijt me echt, maar ik kan gewoon niet geloven dat God een mens moest worden en naar de 
aarde moest komen. Het slaat gewoon nergens op.” 
 
Op een avond voor Kerst gingen zijn vrouw en kinderen naar de kerk om de nachtdienst bij te wonen. 
Hij had geen zin om mee te gaan. “Ik zou mezelf maar een hypocriet vinden,” zei hij, “ik blijf liever 
thuis, maar ik zal op jullie wachten.” 
Kort nadat zijn gezin was weggereden, begon het te sneeuwen. De man liep naar het raam en zag de 
sneeuwvlokken steeds dikker en zwaarder worden. “Nou ja”, dacht hij, “als we dan toch Kerst moeten 
vieren, dan kan het maar beter een witte zijn.” Hij liep terug naar zijn makkelijke stoel en las de krant. 
 
Enkele minuten later werd hij opgeschrikt door een ploffend geluid dat van buiten leek te komen. Het 
ploffende geluid werd snel gevolgd door een ander, en weer een ander. Eventjes dacht hij dat iemand 
sneeuwballen tegen zijn ramen aan het gooien was. Toen hij de voordeur opendeed om te zien wat er 
aan de hand was, zag hij een zwerm vogels in zijn voortuin. Ze waren gestrand in het winterweer en in 
hun wanhopige zoektocht naar een schuilplaats, waren ze tegen het raam aangevlogen. 
 
“Ik kan ze toch niet laten doodvriezen,” dacht hij bij zichzelf. “Maar hoe kan ik ze helpen?” Plots dacht 
hij aan de schuur, waar ook de pony van de kinderen stond. Het was er in ieder geval warm en droog. 
Snel ging hij naar binnen om zijn jas te halen en baande zich door de sneeuw een weg naar de schuur. 
Daar deed hij de deuren wijd open, en ontstak het licht. Maar de vogels kwamen niet. 
“Misschien kan ik ze lokken met wat eten.” Dacht hij. Dus haastte hij zich weer naar het huis, om terug 
te komen met een zak oud brood, waarvan hij een spoor van kruimels strooide vanaf de voortuin tot 
de schuur. Maar de vogels negeerden de kruimels, terwijl ze bleven rondploeteren in de sneeuw. 
Hij probeerde ze in de schuur te krijgen door om hen heen te lopen, en ondertussen “Shhh, shhh!” te 
roepen. De vogels vlogen alle kanten op, behalve naar de warmte. 
 

De man mompelde in zichzelf: “Ze vinden me natuurlijk 
maar eng en raar. Kon ik maar een manier bedenken 
om ze te laten weten dat ze me kunnen vertrouwen. Als 
ik nu zelf voor een tijdje een vogel kon worden om ze in 
veiligheid te brengen.” 
 

Op datzelfde moment hoorde hij de kerkklokken luiden. 
Hij stond even stil om te luisteren naar de aankondiging 
van Kerstmis. Toen viel hij op zijn knieën in de sneeuw, 
vouwde zijn handen, en zei:  
“Nu begrijp ik waarom U het moest doen.” 
 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in 
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leve. 
Johannes 3:16 
 
Uit: www.christelijkeverhalen.nl 
 

Aanbidding van het kind Jezus door de engelen te Bethlehem 
(Hugo van der Goes, 1480) 
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Uit de agenda november – januari 2017 

 
Za 
Zo 

 
26-11 
27-11 

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

1e Zondag van de Advent 
Vooravondmis met zang 
Gezinsmis met adventsprogramma voor kinderen, koffiedrinken in parochiehuis 
Eucharistieviering 

 

Open Huis in de pastorie op zondag 27 november  van 15:00 - 17:30 uur, ter gelegenheid van 
de verjaardag van pastoor Gouw. U bent van harte welkom om pastoor te feliciteren. 

 
Za 
Zo 

 
03-12 
04-12 

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

2e Zondag van de Advent 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, adventsprogramma voor kinderen 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
10-12 
11-12 
 

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

3e Zondag van de Advent 
Vooravondmis 
Hoogmis met parochiekoor, adventsprogramma voor kinderen 
Eucharistieviering 

Zo 11-12 14:00 uur Kennismakingsbijeenkomst eerste communicanten 2017 
Za 17-12 13:30 uur 

16:00 uur 
Karmelgemeenschap van St. Jozef  
Aanbidding van het Heilig Sacrament met om 16:30 uur Vesperviering 

 
Za 
Zo 

 
17-12 
18-12 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

4e Zondag van de Advent 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, adventsprogramma voor kinderen 
Eucharistieviering 

Zo 18-12 14:30 uur Kerst(samen)zang Maasstedelijke koren met Aad van der Hoeven, orgel. 
Toegang vrij, deurcollecte na afloop 

Za 24-12  
19:00 uur 
21:30 uur 
24:00 uur 

Kerstavond/nacht 
Gezinsmis met kerstspel door en voor kinderen en gezinnen 
Kerstavondmis met projectkoor St. Lambertus, Hedwig Gaasterland, blokfluit 
Nachtmis mmv parochiekoor Sint Gregorius 

Zo 25-12  
10:00 uur 

Eerste Kerstdag, Geboorte van de Heer 
Hoogmis met parochiekoor    géén mis om 12:00 uur 

Ma 26-12  
10:00 uur 

Tweede Kerstdag, H. Stefanus 
Hoogmis met parochiekoor   géén mis om 12:00 uur 

Za 31-12  
09:00 uur 
17:00 uur 

Oudejaarsdag 
Eucharistieviering 
Gezongen avondmis met Te Deum 

 
Zo 

2017 
01-01 

 
11:00 uur 

Nieuwjaarsdag - Heilige Maria, Moeder van God 
Hoogmis met parochiekoor 

 
Za 
Zo 

 
07-01 
08-01 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

Feest heilige Driekoningen 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Ma 09-01  
09:00 uur 

Feest Doop van de Heer 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
14-01 
15-01 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

2e Zondag door het jaar (A) 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

 
Voor meer informatie over de verschillende activiteiten verwijzen wij u naar de website van de 
Lambertuskerk. Ook wijzigingen van bijvoorbeeld de weekvieringen worden daarop bijtijds bekend gemaakt. 
Alle wijzigingen van vieringen zijn ook te vinden in het informatiekastje bij de ingang van de kerk. 
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Goud, wierook en mirre…De drie koningen 
De Advent is al begonnen, de voorbereidingstijd op Kerstmis! Wanneer 

alle kaarsen op de adventskrans branden, dan tellen we de dagen af…Vier 

weken geleden begonnen we met het uitkijken naar Kerstmis met een 

bijzonder verhaal: Maria kreeg een heel wonderlijke boodschap. Een 

engel vertelde haar dat zij een kindje zou krijgen: Jezus, de zoon van 

God. Ver weg van Nazareth wachtten wijze mannen ook op groot nieuws. 

Volgens al heel oude voorspellingen zou eens de nieuwe koning van de Joden geboren worden. 

Een heldere ster zou zijn geboorte aankondigen. Toen zij de eerste tekenen hiervan aan de 

hemel zagen, gingen zij op reis… Je weet nu vast wel over welke wijzen dit verhaal gaat, over 

de Wijzen uit het Oosten. Omdat een van de vrienden van Jezus, Matteüs, over hen heeft 

geschreven, kunnen we dit mooie verhaal ook vandaag nog horen in de kerk. 
 

Cadeaus met een betekenis  

We vieren hun bezoek aan het kindje Jezus op 6 januari. Deze 

dag noemen we  Driekoningen, of, zoals we het ook in de kerk 

zeggen: ‘de Openbaring des Heren.’ Na de herders waren zij de 

eersten die de pasgeboren Jezus te zien kregen! Ze brachten 

drie kostbare geschenken voor Hem mee: goud, wierook en mirre. Dat deden ze niet zomaar: 

ze wisten dat ze een heel bijzonder kind zouden zien. Deze cadeaus hadden dan ook alle drie 

een speciale betekenis. Goud is het symbool voor koningschap, wierook voor goddelijkheid en 

mirre voor sterfelijkheid. 
 

Sterrenwijsheid  

Caspar, Melchior en Balthasar, zo noemen we de drie koningen. Wie 

waren zij? We weten het niet precies, maar zeer waarschijnlijk 

sterrenkundigen uit het oude Babylonië (nu Irak). Dat ligt ten oosten 

van het land waar Jezus geboren is. Het waren mannen die meestal 

werkten aan het hof. Zij observeerden de zon, de maan en de planeten. 

En ze verbonden verschijnselen in de sterrenhemel aan (de voorspelling 

van) gebeurtenissen op aarde. Zo ook de geboorte van Jezus. 
 

Wat wees hen de weg….? 

We gaan nog even terug naar het begin, naar waar het verhaal van de drie koningen mee 

begint: met de ster. Wat hebben zij toen hoog aan de hemel gezien? Het houdt de mensen al 

tijden bezig. Oude geschriften die we kennen lichten een tipje van sluier op. De 

sterrenkundigen maakten op kleitabletten aantekeningen van hun vele observaties. Gelukkig 

zijn er bewaard gebleven. Een ervan is in het bijzonder interessant. Hij ligt in het British 

Museum in Londen. Hierop wordt een zeldzaam verschijnsel aan de hemel voorspeld: Jupiter 

en Saturnus zouden binnen een tijd van een paar maanden drie keer heel dichtbij elkaar te 

zien zijn. Een zeldzaamheid! We weten nu dat dit in een periode van 2600 jaar slechts 15 

keer is voorgekomen. Bovendien waren Jupiter en Saturnus de twee planeten waarvan de 

Babylonische sterrenkundigen geloofden dat zij veel te maken hadden met belangrijke 

gebeurtenissen op aarde. Bij de tweede samenstand leek het erop dat de derde er inderdaad 

aan zou komen. De planeten waren ook nog eens te zien in het sterrenbeeld Vissen dat 

symbool stond voor het land der Joden. Daarnaast was er nog een teken, de verschijning in de 

ochtend, wat duidde op een geboorte. Daarom begonnen zij aan hun lange reis naar het 

westen. Daar waar deze sterren te zien waren. Hoe het verhaal verder ging, weten we en 

vieren we begin januari. 
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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 (van 3 jaar tot 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 

behalve in december en tijdens de zomervakantie.  
Nadien koffiedrinken in het parochiehuis. 

 

 
Lambertusberichten verschijnen vijf keer per jaar.  
Voor meer inlichtingen over het inleveren van kopij voor editie 25.3, neemt u contact op met het 
secretariaat van de H. Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven. 



 

Gebed om Barmhartigheid 
 

 
 

 
 

Help mij, o Heer,  
 
Dat mijn ogen barmhartig mogen zijn, zodat ik nooit op grond 
van uiterlijke schijn zal verdenken of oordelen, maar weet 
te ontdekken wat mooi is in de ziel van mijn naaste en hem te 
hulp kom; 
 
dat mijn ogen barmhartig mogen zijn, zodat ik acht mag slaan 
op de noden van mijn naaste en mijn oren niet onverschillig 
zijn voor de pijnen en het gekerm van mijn naaste; 
 
dat mijn tong barmhartig zal zijn, zodat ik nooit negatief over 
mijn naaste zal spreken, maar een woord van troost en  
vergeving zal hebben voor allen; 
 
dat mijn handen barmhartig mogen zijn en gevuld met 
goede werken; 
 
dat mijn voeten barmhartig zijn, zodat ik mij zal haasten om 
mijn naaste bij te staan en mijn eigen vermoeidheid en 
afmatting overwin; 
 
dat mijn hart barmhartig mag zijn, zodat ik zelf alle lijden 
van mijn naaste mag voelen 
 
 
 
 
 
 
Gebed van de heilige Faustina (Dagboek, 163), zoals opgenomen in de boodschap van 
paus Franciscus aan de jongeren vanwege de 31

e
 Wereldjongerendagen 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: www.kloostercenakel.n 

 


