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Locatie en contactgegevens 
Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) 
Pastorie Hoflaan 121   3062 JE Rotterdam (bezoek- en postadres) 
Parochiehuis Oostzeedijk beneden 5 (geen brievenbus) 
Telefoon 010 – 412 36 90 
Internet www.lambertuskerk-rotterdam.nl 
E-mailadres secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl 
 catechese@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 Lambertuskerk Rotterdam 
 
 

Meer informatie 
Alle in deze brochure vermelde avonden en activiteiten worden vanuit de Lambertuskerk 
georganiseerd. Voor alle activiteiten geldt dat u zich via het secretariaat van de 
Lambertuskerk kunt aanmelden met bijgaand aanmeldformulier.  
Wilt u meer informatie over een bepaalde cursus of activiteit, neem dan contact op met 
het secretariaat, zie hierboven of op onze eigen website:  
www.lambertuskerk-rotterdam.nl.  
U kunt ook mailen naar bovenstaande adressen. 

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


Alpha: is er meer in het leven dan we om 
ons heen kunnen zien? 
Waar leef je voor? Wat beweegt mensen om naar de kerk te gaan? Wat 
zoeken (en vinden) ze daar? 
De Alpha probeert op deze vragen antwoord te geven vanuit het Christelijke 
geloof. Ieder najaar biedt de Sint Lambertuskerk een Alpha cursus in rooms-
katholieke context aan. Zo ook dit jaar. 
 

Startende op dinsdag 20 september zal de cursus gedurende 10 weken lopen 
op dinsdagavonden van 19:00 – 21:30 (uitgezonderd 18 oktober) met een 
zaterdag op 29 oktober. 
 

Samen eten en inspirerende inleidingen 
De bijeenkomsten zijn in de pastorie en beginnen met een gezamenlijke 
maaltijd. Het is een laagdrempelige manier om een band op te bouwen met de 
andere cursisten en elkaar te leren kennen. 
Na de maaltijd, wordt het onderwerp van die avond ingeleid door een spreker. 
De onderwerpen die aan bod komen verkennen de grootste uitdagingen van 
het Christelijke geloof en belichten de basis principes ervan. 
 

In groepsverband het geloof ontdekken 
Het belangrijkste onderdeel van de Alpha is de gelegenheid om gedachten en 
ideeën in een kleine groep met elkaar uit te wisselen. Het is een kans om van 
anderen te horen over hun mening en standpunten en daarnaast je eigen 
bijdrage te leveren in een eerlijke, open en vriendelijke omgeving. 
 

Aanmelden en meer informatie 
De aanmeldingen voor de Alpha cursus kunnen door het betreffende formulier 
in te vullen op www.lambertuskerk-rotterdam.nl onder het kopje 
'catechese/verdieping'. Aanmelding kan ook schriftelijk met de Alpha-
formulieren die achterin de kerk liggen. 
Aanmelden kan tot 13 september. De cursus is gratis, voor de maaltijden 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor de zaterdag wordt een bijdrage 
van € 20,- gevraagd. 
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar alpha@lambertuskerk-
rotterdam.nl. Graag tot 20 september aanstaande. 

Is er meer in het 
leven dan dit? 

 



Lambertuscafe: Samen je geloof op frissen! 

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 Henry 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 
de wetenschap 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 in het geloofsleven van 
iedere dag 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 aan elk 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 de website en op 
de 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 Lambertuscafé meenemen.  
 
Data 
De avonden vinden plaats in het parochiehuis van de Lambertuskerk – 
Oostzeedijk beneden 5 om 20:00 uur tot 22:00 uur met eventuele uitloop naar 
22:30 uur, op dinsdagen: 
 

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 activiteiten formulier dat te vinden is achter in 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 kunnen houden, hebben we dringend 
behoefte aan nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen 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. 
 



Geloofsavonden voor volwassenen 
Ook dit najaar is een drietal geloofsavonden gepland, bestemd voor allen die 
zich willen verdiepen in het geloof. 
Het onderwerp dit najaar is het 
Onze Vader. Met ingang van de 
advent 2016 wordt het nieuwe Onze 
Vader geïntroduceerd in de 
katholieke kerk. Uiteraard komen de 
veranderingen in het Onze Vader 
tijdens deze geloofsavonden aan 
bod. Graag uw eigen bijbel 
meenemen. De bijeenkomsten 
vinden plaats op maandagavonden 
van 20.00 uur tot 22.00 uur op de 
pastorie, Hoflaan 121 en wordt 
geleid door pastoor Gouw. 
 

Najaar 2016 
In drie avonden zal Pastoor Gouw 
ons meenemen door het Onze 
Vader. De cursusavonden worden 
op maandagavond gehouden in de 
pastorie, Hoflaan 121 van 20.00 uur 
tot 22.00 uur:  
 

- maandag 17 oktober 
- maandag 31 oktober 
- maandag 14 november 

 

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.  
 

Aanmelden 
Voor deze cursus kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier dat u 
achterin deze folder en achterin de kerk vindt en het af te geven aan of op te 
sturen naar: secretariaat Lambertuskerk, Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam. U 

kunt ook het formulier op de website invullen: 
www.lambertuskerk-rotterdam.nl bij ‘Catechese’ of een e-
mail sturen naar: catechese@lambertuskerk-rotterdam.nl 
Uiterste aanmelddatum: vrijdag  14 oktober 2016. 



Jongerengroep RK2j 
RK2j (Rooms Katholieke jongeren Rotterdam 
Kralingen) is een gezellige en laagdrempelige 
manier om andere Rooms-Katholieke jongeren te ontmoeten. Wij bieden 
geloofsverdieping door in kleine gespreksgroepjes, aan de hand van een 
dagthema (ingeleid door een informatieve DVD, een gastspreker of ander 
cursusmateriaal), van gedachten/ervaringen te wisselen.  
Daarnaast organiseren wij ook allerlei activiteiten zoals filmavonden, vieren we 
Sinterklaas en sluiten we het seizoen af met een gezellig BBQ!  
 
We richten ons op Nederlandstalige en Engelstalige jongeren tussen de 20 t/m 
35 jaar (dit is niet strikt). Hoe dan ook, de gezellige en open sfeer maakt iedere 
bijeenkomst een groot succes! 
 
Voorjaar 2017 
In het voorjaar 2017 zullen de activiteiten van RK2j hervat worden. Over de 
inhoud van het programma zal op de gebruikelijke manieren worden 
gecommuniceerd: via de website, internet (rk-activiteiten), 
Lambertusberichten, flyers en posters. 
 
Zie voor meer informatie over het volledige RK2j-aanbod de website: 
http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/rk2j.html of kom naar het 
Lambertusfeest! Tot ziens bij RK2j 
Meer info: rk2j@lambertuskerk-rotterdam.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bisschop Van den Hende op bezoek bij RK2j bij  
Tour of Faith in 2015 



Gezamenlijke voorbereiding ontvangen van sacramenten 

Het pastorale team van de RRM-federatie heeft de catechetische 
voorbereidingen op een aantal sacramenten gebundeld.  
De voorbereidingen betreffen het ontvangen van de sacramenten van doopsel 
en huwelijk. Voor het ontvangen van de initiatie sacramenten (doopsel, 
vormsel en eerste heilige communie) door volwassenen wordt de basiscursus 
Katholiek Geloven georganiseerd.  
Deze voorbereidingen worden gegeven door pastoraal werker Gerda Martens 
en vinden plaats in de parochiezaal van de kathedraal.  
Voor alle aanmeldingen contact opnemen met de pastoor, via het eigen 
parochiesecretariaat.  
 

Doopvoorbereiding 
De doopvoorbereiding bestaat uit twee bijeenkomsten: een gezamenlijk 
catechetische over de betekenis van het doopsel en een liturgische over de 
doopviering. In deze laatste hebben ouders een gesprek met de geestelijke die 
het doopsel zal toedienen. Hierin komt de liturgie van de doop aan de orde en 
worden afspraken gemaakt over datum en plaats van het doopsel.  
 

Voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de 
RRM-federatie worden gedoopt, is er maandelijks een gezamenlijke 
catechetische voorbereidingsbijeenkomst. Uitwisseling van eigen 
geloofservaringen en de geloofsopvoeding van de kinderen staan centraal.  
 

Daarnaast krijgen ouders uitleg over het sacrament 
van het doopsel. De avond wordt begeleid door 
pastoraal werker Gerda Martens en vindt plaats op 
maandagen van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal 
van de kathedraal. Een keer per maand wordt deze 
avond georganiseerd. 
 

Let op! De aanmelding moet minimaal een maand 
vóór de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn. 
Als een groep vol is moet er uitgeweken worden naar 
de volgende maand want: vol=vol. 
 

Eerst volgende data in 2016 en 2017:  
maandag 5 september, 3 oktober, 7 november, 12 december 2016. 
maandag 2 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 12 juni, 3 juli 2017. 
 

Aanmelding via het secretariaat van de Lambertuskerk 



Huwelijksvoorbereiding 
 
Voor mensen van de parochies binnen de RRM-federatie die willen trouwen is 
er – naast de gesprekken met de geestelijke die het huwelijk inzegent – een 
cyclus van twee gezamenlijke voorbereidingsavonden. Ook als u bijvoorbeeld 
in het buitenland of buiten uw eigen parochie voor de RK-Kerk wilt trouwen, 
dient u deze gezamenlijke huwelijksvoorbereiding te volgen. Neem bijtijds, 
liefst een jaar van tevoren, contact op met het parochiesecretariaat.  
 

Bij het parochiesecretariaat worden alle gegevens van a.s. bruid en bruidegom 
genoteerd en doorgegeven aan de pastoor. Er wordt vervolgens een afspraak 
met de pastoor gepland, waarin o.a. de ‘Verklaring voor de kerkelijke 
huwelijkssluiting’ (Status liber) wordt doorgelopen en ingevuld. Ook wordt 
aangegeven wat uw bijdrage is. Beide aanstaande echtgenoten vragen bij de 
parochie waar zij gedoopt zijn een recent doopbewijs aan en geven deze door 
aan de pastoor. 
 
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
in de parochiezaal van de kathedraal. 
 

In 2016  en 2017 zijn nog aanmeldingen mogelijk in de volgende cycli: 
Cyclus IV:  Donderdag 29-09 én 24-11 
In 2017: 
Cyclus I:  Donderdag 18-02 en 23-03 
Cyclus II: Donderdag 18-05 en 15-06 
Cyclus III: Donderdag 06-07 en 31-08 
 



Basiscursus katholiek geloven 
 
Deze cursus is bestemd voor: 
- mensen die katholiek willen worden; 
- katholieken die gedoopt zijn, maar geen andere sacramenten (vormsel, 
communie) hebben ontvangen; 
- katholieken die zich in het geloof willen verdiepen. 
 
De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met het meevieren van de 
Eucharistieviering van Aswoensdag in de kathedraal. Er zijn vervolgens tien 
maandelijkse bijeenkomsten op donderdagavond.  
 
De nieuwe cursus start op 1 maart 2017 en loopt tot Pasen 2018.  
 
Voor deze cursus dient u zich vóór 15 februari 2017 aan te melden.  
 
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
in de parochiezaal van de kathedraal. 
 



Stille Omgang 
De Stille Omgang is een bijzondere jaarlijkse gebeurtenis die 
sinds 1881 jaarlijks in Amsterdam plaatsvindt. Er komen dan 
duizenden mensen naar de hoofdstad voor een 
Eucharistieviering en om daarna mee te lopen in een stille 
tocht door de binnenstad. De Stille Omgang wordt in 2017 
gelopen in de nacht van zaterdag 18 maart op zondag 19 
maart. 
 
Ook voor belangstellenden uit Rotterdam en omgeving is er de mogelijkheid 
aan deze tocht deel te nemen. De tocht duurt ongeveer een uur en wordt in 
stilte gelopen zonder kerkelijke kledij of versierselen. Het afgelopen jaar waren 
er 3 bussen met 160 pelgrims vanuit Rotterdam. Ook dit jaar rijden er bussen. 
Het programma voor de Stille Omgang in de nacht van 18 op 19 maart zal 
vrijwel gelijk zijn aan dat van de afgelopen jaren. Ook dit jaar zal worden 
deelgenomen aan de Eucharistieviering in de Papagaai. Op zaterdag 18 maart 
vertrekt de bus o.a. vanaf de Lambertuskerk om 20:30 uur. Kosten zijn € 15,- 
en u kunt via de website of via de intekenlijsten achter in de kerk aanmelden. 
Nadat de kosten zijn voldaan is uw aanmelding definitief. Contante gepaste 
betaling bij de koster of secretariaat. 
 

Gezamenlijk, met andere groepen pelgrims, gaan we naar de mis in de 
'Papagaai' in de Kalverstraat. Daarna wordt de tocht van een uur gelopen. 
 

Natuurlijk is deelname op eigen gelegenheid altijd mogelijk. 
U kunt zich niet meer aanmelden voor deelname want de bussen zitten vol!!! 
Deelname is pas definitief wanneer het verschuldigde bedrag op het 
secretariaat betaald is. U krijgt daar de instapkaart. 
 

De deelnamekosten bedragen voor degenen die met de bus meerijden is € 15,- 
p.p.. Informatie: www.destilleomgang.nl 



 


