
 



 25.4 -  LAMBERTUSBERICHTEN 2 

 

Inhoudsopgave 
 

In beweging 3 

Parochie updates:  
Tussenstand Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen 

4 

Tuingroep vraagt bloembolletjes 4 

Kerkbalans - tussenbalans 5 

De collecte: een teken van liefde 5 

Paastriduüm: De heilige drie dagen 6 

Psalm 116 7 

Wat is roeping? 8 

Meimaand - Mariamaand 10 

Rozenkrans bidden op woensdagavond 10 

Pinksternoveen 10 

Priesterwijding Eli Stok  10 

Door Maria tot Jezus 11 

Gezangen tijdens de Hoogmis 12 

Venster op Muziek Lambertus 12 

Vieringen in de Goede Week en Pasen 13 

Serve the city – Hemelvaartsactie in Kralingen 25-27 mei 14 

Kerkenacht 23 juni - ‘Meer dan een dak’ 14 

Boeken: met onder andere Paus Franciscus’ 4e jaar 15 

Drie herderskinderen in Portugal zien Maria 16 

Kinderpagina met puzzels voor jong en ouder 17 

Uit de agenda april-mei - Kroniek 18 

Kerk en pastorie – Algemene informatie 19 

Bezinning: Gebed van toewijding 20 

 



 25.4 -  LAMBERTUSBERICHTEN 3 

In beweging 
 
Toen mgr. De Korte ongeveer een jaar geleden bisschop werd van 's-Hertogenbosch, betekende dat 
media-aandacht. Bij een artikel in De Volkskrant stond het volgende stukje onder de titel 
“Schoonheid”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu heb ik goed nieuws voor u: om een indrukwekkende paaswake mee te vieren, hoeft u niet naar 
Sicilië. En er is nog meer goed nieuws: niet alleen de paaswake is indrukwekkend, ook andere dagen in 
de Goede Week – Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag – kennen indrukwekkende 
plechtigheden. Wat deze vieringen mede zo bijzonder maakt zijn de rituelen en symbolen, die we op 
die wijze alleen in de Goede Week vinden.  
Bij de gesignaleerde ervaringen als zien, ruiken voelen en horen, zou ik die van bewegen willen 
voegen. Op elk van de genoemde dagen heeft de liturgie telkens een eigen processie, naast de 
processies die vaker onderdeel uitmaken van vieringen. Trouwens ook in de uitvoering van The Passion 
is er een processie: een groot, verlicht kruis wordt van de rand van de stad naar een plein in het 
centrum gedragen.  
 
Op Palmzondag is er de palmprocessie, op Witte Donderdag de processie met het heilig Sacrament 
naar het rustaltaar. Tijdens beide processies begeleiden we Jezus ritueel op een tocht: op Palmzondag 
een triomftocht met “Hosanna” de Heilige Stad binnen en op Witte Donderdag de droeve gang de Stad 
uit naar verraad en verloochening. Anders gezegd: we vieren een hoogtepunt en een dieptepunt in 
Jezus' aardse leven. Hoogtepunten en dieptepunten zijn momenten waardoor mensen meer met 
elkaar betrokken zijn. Vreugde en verdriet brengen mensen niet alleen samen maar versterken ook 
hun onderlinge verbondenheid. Het hoogtepunt van Palmzondag en het dieptepunt van Witte 
Donderdag zijn uitnodigingen en kansen om onze verbondenheid met onze Heer te beleven en te 
verdiepen. 
 
Een belangrijk onderdeel van de Goede Vrijdag-plechtigheden is de processie met het kruis. De 
Paaswake begint met de processiegang van de paaskaars. Doordat het licht van de paaskaars in de kerk 
wordt doorgegeven en zich verspreidt, worden alle kerkgangers meegenomen in deze beweging. 
Veelal zal de paaskaars tijdens de paaswake dezelfde weg afleggen als het kruis op Goede Vrijdag. Daar 
zullen praktische redenen wel aan ten grondslag liggen. Maar we kunnen er ook een diepe betekenis 
zien: de paaskaars gaat op Pasen de weg, die het kruis op Goede Vrijdag heeft gebaand. Door het kruis 
van Goede Vrijdag staat de weg open voor de opstanding: door aan het kruis te sterven wordt Christus 
de levende Verrezene.  
 
Nu het over beweging gaat, mag de beweging niet onvermeld blijven, waartoe Pasen ons uitnodigt. Op 
die eerst paasmorgen horen Maria Magdalena en de andere Maria van de engel de woorden: “Gaat nu 
terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden en nu gaat Hij u voor naar Galilea” 
(Mt 28,7). Pasen is de uitnodiging in beweging te komen en om als gedoopte christenen de weg te 
gaan die Christus ons is voorgegaan en voor ons mogelijk heeft gemaakt. 
 
Mede namens de overige leden van het pastorale team wens ik u een Zalig Pasen. 
 
R.G.M. Gouw, vice-moderator

Twee jaar geleden beschreef Gerard de Korte in De Groene Amsterdammer, 
aan de hand van een boek van de theoloog Romano Guardini, de schoonheid 
van een paaswake op Sicilië. “Het begint met een donkere kerk, waarin het 
licht wordt binnengebracht. Je ogen worden aangesproken, dus je ziet. Er 
wordt gewierookt, dus je ruikt. Je wordt besprenkeld, als herinnering aan de 
doop, dus je voelt. De paasjubelzang klinkt, dus je hoort. (…)  
Schoonheid vormt een wezenlijk aspect van christelijk vieren.” 
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Parochie updates 
111 kinderen en groepen vullen dozen!!! 
Vastenproject ‘Kinderen geven aan Kinderen’ een groot succes 
Op Aswoensdag, 1 maart, is het Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen voor het vijfde 
achtereenvolgende jaar van start gegaan. Wij hebben aan de kinderen uitgelegd hoe ze in deze 
voorbereidingstijd op Pasen meer open kunnen staan voor God en de medemens. Hoe ze meer oog 
kunnen hebben voor de naasten en meer kunnen bidden. Dit komt tot uiting in dit project: een 
boordevol gevulde doos voor een kind dat het niet zo goed heeft en voor hem of haar een Onze Vader 
bidden. Niet alleen ver weg in ontwikkelingslanden, maar ook kinderen dichtbij, zoals in Rotterdam–
Noord en Zuid hebben onze hulp nodig. Hier wonen kinderen die extra steun kunnen gebruiken en 
daarom vroegen wij aan de kinderen: “Wil ook jij deze kinderen helpen?” 
 

Lambertuskinderen, RK - basisscholen en communicanten naburige parochie werken samen 
Niet alleen ’onze Lambertuskinderen’ (56 dozen) maar ook kinderen van twee Rotterdamse katholieke 
basisscholen, De Bavokring en de Oscar Romeroschool (37 dozen) en communicanten (18 dozen) uit de 
naburige St. Christoffelparochie zijn actief bezig geweest om dozen te vullen voor de minder bedeelde 
kinderen. Van 111 kinderen heeft de organisatie van het vastenproject Kinderen geven aan Kinderen 
namen gekregen van kinderen die vervolgens zijn ‘gekoppeld’ aan de gevende kinderen en groepen. 
De met leuke en nuttige cadeautjes gevulde dozen kunnen tot Goede Vrijdag, na de Kruisweg voor 
kinderen, worden ingeleverd. Na Pasen brengen vrijwilligers van de verschillende organisaties in 
Rotterdam Noord en Zuid de dozen bij de gezinnen met kinderen. 
 

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

Tuingroep zoekt bloembollen, helpt u mee? 
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Kerkbalans 2017 – tussenbalans 
Ieder kalenderjaar beginnen we met de actie Kerkbalans, waarin we parochianen en anderen vragen 
door een financiële bijdrage de inkomsten en uitgaven van onze Lambertuskerk in balans te brengen. 
Nu het tweede kwartaal aanbreekt, kunnen we een tussenstand melden. In het eerste kwartaal is een 
bedrag van € 43.600,-- ontvangen. Voor wie zich afvraagt of dit veel of weinig is: de opbrengst van het 
eerste kwartaal van 2016 was € 32.580,--. Hartelijk dank aan degenen die hebben geholpen in 2017 
zo’n goede start te maken. We zijn dus voor 2017 al een stukje verder dan in 2016. Maar we zijn er nog 
niet. 2016 sloten we af met een totaal van ongeveer € 127.000,--. 
U kunt op een eenvoudige manier meedoen door bijvoorbeeld het invullen van de machtiging voor 
een automatische incasso. Verschillende parochianen gingen u al voor. Helpt u mee om de actie 
Kerkbalans 2017 tot een groter succes dan vorig jaar te maken? Nogmaals veel dank aan al degenen 
die ons zover op weg geholpen hebben! 
 

De collecte: een teken van liefde 
In een van zijn brieven treedt de apostel Paulus streng op tegen de christenen in Korinthe. Hij verwijt 
hen dat ze bij de Maaltijd des Heren geen rekening houden met elkaar. Sommigen zitten te schransen 
en anderen krijgen te weinig, terwijl er voor eventuele laatkomers niets overblijft. 
 

Wij kunnen ons hierbij misschien niet zoveel voorstellen als we aan de 
mis denken. Bij de eerste christenen was het gebruikelijk om de 
eucharistie te koppelen aan een gezamenlijke maaltijd. Zo kon de liefde 
van Christus voortgezet worden in de broederlijke liefde (in het Grieks: 
agapè). De Korintiërs sloegen de plank mis, terwijl in de meeste 
christengemeenschappen dit liefdesmaal de onderlinge verbondenheid 
van de gelovigen versterkte. 
 

Omdat men in de eerste eeuwen samenkwam in woonhuizen of bij de 
graven van de martelaren, brachten de gelovigen zelf de 
benodigdheden voor het vieren van de eucharistie mee.   Niet alleen 
het brood en de wijn waren de gaven van het volk. Op hetzelfde moment waarop brood en wijn aan de 
priester werden overhandigd, werden ook andere etenswaren aangeboden, bestemd voor de 
gezamenlijke maaltijd en om uit te delen aan de armen. Deze gaven werden aan de voet van het altaar 
geplaatst of op een andere geschikte plaats neergezet. 
 

Al behoorlijk snel maakte ook geld deel uit van de offergaven. Zo doen wij het nog steeds: de collecte 
die gehouden wordt in de mis op het moment dat brood en wijn aan God worden aangeboden. Het 
verzamelde geld is bestemd voor de liefdadigheidswerken van de Kerk, het levensonderhoud van de 
priesters en de bekostiging van parochieactiviteiten en -gebouwen.  
 

Ook al verschilt de collecte van de gaven die op het altaar worden geplaatst om Lichaam en Bloed van 
Christus te worden, toch is er een duidelijke band. In de collecte offeren we het geld dat we verdiend 
hebben met ons werk. Zo kunnen we iets van onze dagelijkse inspanningen aan God aanbieden. De 
collecte is een verbinding van ons dagelijks leven met de Eucharistie. 
 

Behalve het ophalen van het geld met schalen, mandjes of collectezakken, kan de collecte ook 
plaatsvinden in de vorm van de ‘offergang’. Zoals in vroegere tijden komen de kerkgangers dan zelf 
met hun offergaven naar voren. Van die oude gewoonte vinden we nog iets terug in de gildenmis. De 
trommel van het gilde wordt bedekt met een doek en voor het priesterkoor geplaatst. Dan komen de 
gildenbroeders en –zusters naar voren om hierop hun bijdrage te leggen. 
 

Collecte en gebedsvieringen 
De collecte is een onderdeel van de offerande. Omdat in gebedsvieringen geen offer zoals in de eucharistie 
plaatsvindt, is er ook geen collecte. Een eventuele inzameling van geld kan voor de helderheid dan ook 
beter aan het einde van de dienst gehouden worden, liefst bij de uitgang van de kerk. 
 

Dienst Liturgie van het bisdom Den Bosch 
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Paastriduüm: De heilige drie dagen 
Het hoogtepunt van het kerkelijk jaar is het Paastriduüm dat begint op de avond van Witte Donderdag 
en dat besloten wordt met de viering van de Paaswake. Het is als het ware één doorlopende viering van 
het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer. 
Op Witte Donderdag wordt alleen de eucharistie van het Laatste Avondmaal gevierd; op Goede Vrijdag 
en Paaszaterdag tot aan de Paaswake mag er van oudsher helemaal geen eucharistie gevierd worden. 
Dat betekent dat er op deze dagen ook geen uitvaartmissen gehouden kunnen worden. Vroeger vond 
er dan alleen een korte plechtigheid plaats op het kerkhof en was er pas een uitvaartmis na Pasen. Dat 
is nog steeds een mogelijkheid. Men kan echter ook een eenvoudige plechtigheid in de kerk houden, 
aangepast aan de eigenheid van de dag maar zonder eucharistieviering of communie. 
 

Op Witte Donderdag luisteren we naar het Evangelie 
van de voetwassing, dat het ‘nieuwe gebod’ verkondigt: 
‘Gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad’ 
(Joh.13,34). Dit wijst op Jezus’ innerlijke houding: Hij wil 
niet heersen, maar dienen. De voetwassing van de 
leerlingen door Jezus, normaal een opdracht voor de 
slaven ten bate van de gasten van het huis, is een 
duidelijk teken van zijn onbegrensde liefde tot het 
uiterste, zijn overgave op het kruis. Op het einde van het 
Evangelie klinkt de vermaning: ‘Als Ik, de Heer en leraar, 
uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de 
voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven 
opdat gij zoudt doen, zoals Ik u gedaan heb’. Al gaat het 
bij de voetwassing op de eerste plaats om de liefde die 
áchter dit symbolisch gebaar schuilgaat en die op vele 
wijzen en eigentijds in broederdienst moet worden vertaald, toch heeft de Kerk het concrete teken 
niet uit het oog willen verliezen. Het nieuwe Romeins Missaal plaatst de voetwassing ná het evangelie 
en ná de homilie. 
 

We beginnen met het kruisteken op Witte Donderdag en eindigen met de zegen van de Paaswake. 
Tussenin beginnen de vieringen niet met het kruisteken noch eindigen ze met de zegen. We hopen dat 
u deze dagen in liturgie komt meevieren.  
 

Witte Donderdag  
In een plechtige eucharistie wordt de instelling van dit sacrament tijdens het Laatste Avondmaal 
herdacht. Sinds Aswoensdag wordt op deze avond weer voor het eerst de lofzang "gloria" gezongen. 
Tijdens het zingen daarvan worden de kerkklokken geluid en klinken de altaarbellen. Deze zwijgen 
daarna tot het gloria van de Paaswake. Na de communie worden de overgebleven Hosties in een 
plechtige processie naar een rustaltaar gebracht. Dit symboliseert de gang van Jezus met zijn 
leerlingen naar de Hof van Olijven. Teruggekeerd bij het altaar of na de viering wordt het hele 
priesterkoor van zijn versierselen ontdaan. Het altaar is kaal, het tabernakel staat open. Dit is een 
teken van de verlatenheid van de Heer in zijn lijden. Alleen bij het rustaltaar is stille aanbidding. 
Hiermee willen we antwoorden op de vraag van Jezus: "Kunt gij dan niet één uur met Mij waken? 
Waakt en bidt opdat gij niet op de bekoring ingaat."  
 

Goede Vrijdag  
Voor de Liturgie betreden de gelovigen een kale kerk waar zelfs geen kaars brandt. In stilte komt de 
liturgische stoet binnen. Bij het altaar aangekomen gaat de priester (en de diaken) plat ter aarde 
liggen, de overigen knielen en bidden een ogenblik in stilte. Na een gebed begint de liturgie van het 
Woord met als hoogtepunt het lijdensverhaal volgens Johannes. De voorbede vandaag zijn voor alle 
grote intenties van de Kerk. Nu volgt de liturgie van de Kruisverering. 
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Een kruisbeeld wordt de kerk binnengedragen. Op drie plaatsen in de kerk zingt de priester, telkens 
een toon hoger: "Aanschouwt het kostbaar Kruis waaraan de Redder heeft gehangen", 
waarop allen zingen: "Komt, laten wij aanbidden". Hierna wordt het kruis door de geestelijkheid 
vereerd en daarna door het volk. Dat kan door het kruis te kussen of door een andere geschikte geste. 
Daarna vindt er een korte communiedienst plaats. 
 
Stille Zaterdag 
Dit is de dag van de grafrust van de Heer die in de geloofsbelijdenis wordt beschreven als de 
nederdaling ter helle: de nederdaling in het dodenrijk waar Hij alle rechtvaardigen uit het oude 
testament bevrijdt van de banden van de dood. Deze dag is er buiten het getijdengebed geen liturgie. 
 
Paaswake 
Na het invallen van de duisternis op zaterdagavond, liefst later op de avond komen de gelovigen 
samen voor de Paaswake waarin de verrijzenis wordt gevierd. De priester zegent het vuur en daarna 
de Paaskaars, die het symbool is van de verrezen Christus. Dan wordt de donkere kerk verlicht door 
het licht van de Paaskaars en de kaarsjes van de gelovigen die aan de Paaskaars worden ontstoken. Na 
de Paasjubelzang volgt de wake van enkele schriftlezingen en psalmen. Dan begint de eucharistie met 
het zingen van het gloria, waaronder de klokken worden geluid en de bellen rinkelen. De kaarsen op 
het priesterkoor worden aangestoken. Dan heft de priester plechtig het alleluia aan. Dit is de paaszang 
bij uitstek die sinds Aswoensdag niet meer heeft geklonken. Daarna volgt het Paasevangelie. Na de 
homilie vindt de doopwaterwijding plaats en eventuele toediening van de doop die begint met het 
zingen van de litanie van alle heiligen. Vervolgens hernieuwen alle gelovigen hun doopbelofte en 
worden ze met het nieuwe doopwater besprenkeld als herinnering aan hun doopsel. Dan volgt de 
eucharistie van Pasen. Pasen is het grote feest van de Kerk dat we vijftig dagen lang vieren en dat 
besloten wordt met het Pinksterfeest.  
De vieringen van het Paastriduüm hebben dus een bijzonder karakter. Ook bij een christen thuis 
dienen deze dagen een bijzonder karakter te hebben. Het zijn dagen van ingetogenheid en soberheid, 
van meeleven met de lijdende Christus. Het zijn dus geen dagen om een verjaardag of om een ander 
feest te vieren. Dat dient men te verzetten tot Pasen of na Pasen. Goede Vrijdag is een verplichte 
vasten- en onthoudingsdag. Pas met Pasen is het weer volop feest. 
 

Diocesane Commissie Liturgie bisdom Den Bosch 
 

Psalm 116 (12-13, 15-18) 
Tijdens de viering op Witte Donderdag zingen we als tussenzang de antwoordpsalm 116.  
 
Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen gemeenschap met het bloed van Christus? 
 
Hoe kan ik mijn dank betuigen  
voor al wat de Heer mij gaf? 
Ik hef de offerbeker,  
de naam van de Heer roep ik aan. 
 
Want kostbaar is in de ogen des Heren  
het leven van wie Hem vereert. 
O Heer, ik ben uw dienaar.  
Gij hebt mijn boeien geslaakt. 
 
Met offers zal ik U loven;  
de naam van de Heer roep ik aan. 
Ik zal mijn geloften volbrengen,  
waar heel zijn volk het ziet. 
 
 

Het Laatste Avondmaal door Juan de Juanes 1523 -1579 
olieverf op paneel, ca. 1560 in Museo del Prado, Madrid 
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Wat is roeping 
Bij roeping gaat het om een appèl. Een appèl dat komt van God. Hij is het die roept. De roepstem van 
de Heer, het appèl dat wordt gedaan, kan ervaren worden in het luisteren naar woorden uit de Heilige 
Schrift, in de stilte van het hart, maar evenzeer in woorden van anderen of situaties in het leven van 
alle dag. Iedere roeping is daarbij uniek en onherhaalbaar. 
 
Iedere mens is als beeld van God geschapen. Helaas zal eenieder moeten bekennen dat hij of zij niet 
geheel meer op dit beeld gelijkt. Iedere mens is nu geroepen om weer op dat beeld te gelijken, te 
worden zoals God hem of haar bedoeld heeft, uiteindelijk te komen tot zichzelf.  
De Katholieke Kerk leert ons: ‘De roeping van de mensheid bestaat erin het beeld van God zichtbaar te 
maken en zich om te vormen tot het beeld van de ééngeboren Zoon van God. Dit is een persoonlijke 
roeping, omdat iedereen geroepen is om binnen te gaan in de goddelijke zaligheid; deze roeping 
betreft eveneens de gehele menselijke gemeenschap’ (KKK 1877). 
 
Wie roept? 
God roept. Directer kunnen we het niet zeggen. Iedere mens wordt door God persoonlijk 
aangesproken. De Bijbel getuigt van een veelheid van wijzen waarop God zich aan mensen openbaart. 
Zo spreekt God tot Mozes vanuit de brandende doornstruik (Ex 3,1-22). De jonge Samuël hoort de 
stem van God midden in de nacht (1 Sam 3,1-18). Maria krijgt het Woord van God gebracht door de 
engel Gabriël (Lc 1,26-18). Jezus vertelt ons dat God zijn roepstem ook laat horen in de nood van 
anderen: ‘Alles wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt ge voor mij 
gedaan’ (Mt 25,40).  
 
Op vele manieren laat God ook vandaag zijn Stem in deze wereld klinken: de Stem van God kan 
gehoord worden als tijdens vieringen de Schrift en met name het Evangelie wordt gelezen en 
ontsloten; God spreekt als mensen biddend in de Bijbel lezen; de Stem van God klinkt door andere 
mensen en niet op de laatste plaats door de mens in nood; God spreekt door de natuur; en uiteindelijk 
spreekt God ook in de stilte van het hart van iedere mens. 
 
Wie wordt geroepen? 
Alle mensen worden geroepen, mannen en vrouwen, jong en oud, aanzienlijken en onaanzienlijken. 
Ook hiervan getuigt de Bijbel veelvuldig. In navolging van de vele getuigenissen in de Bijbel heeft God 
voor iedere mens een taak en een bestemming in dit leven. Wat dat betreft is iedere mens door God 
gewild en door Hem geliefd. 
 
Wat is mijn roeping? 
De vraag ‘wat is mijn roeping?’ zal door iedereen anders beantwoord worden. De een zal heel 
gemakkelijk over zijn leven kunnen spreken in termen van roeping en een ander misschien helemaal 
niet. Zo zal werk binnen de Kerk over het algemeen gemakkelijker als roeping verstaan worden dan 
bijvoorbeeld het werk bij een commerciële bank. Voordat we kunnen spreken over specifieke 
roepingen, moeten we het eerst hebben over de roeping die alle christenen met elkaar delen en die 
aan iedere specifieke roeping voorafgaat, namelijk de roep om christen te zijn. 
 
Van de verschillende roepstemmen die een mens in zijn leven kan onderscheiden, zal de ene roepstem 
een blijvend en de ander een tijdelijk karakter hebben. Het ouderschap is bijvoorbeeld een roeping 
voor het leven. Ouders blijven hun hele leven ouder en zullen, weliswaar met verschil in intensiteit, 
hun hele leven zorgdragen voor hun kinderen. Ook priesters zijn hun hele leven priester. Binnen deze 
levensroepingen kunnen weer andere roepingen herkend worden. We zien dit bijvoorbeeld heel 
duidelijk bij getrouwde mannen die diaken worden. Ze ruilen niet de ene roeping in voor de andere. 
Integendeel zelfs. Ze zijn en blijven gehuwd en, waar gegeven, blijven ze ook ouder. Daarnaast weten 
ze zich tevens geroepen tot het diakenambt in de Kerk.  
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Het gewone en dagelijkse werk kan als roeping gezien en verstaan worden. Beroepen in de 
gezondheidszorg en in het onderwijs worden vanouds als roeping getypeerd. 
 
Vrijwilligerswerk 
Vrijwilligerswerk tenslotte is ook een belangrijke categorie, als je spreekt over roepingen. Een ouder 
kan naast de zorg voor kinderen en het hebben van een baan ontdekken dat van hem of haar gevraagd 
wordt een deel van de vrije tijd te geven aan bijvoorbeeld het bezoeken van oude mensen in een 
verpleeghuis, aan scouting of aan een werkgroep in de Kerk. Gaven en talenten die mensen hebben, 
worden niet voor zichzelf gehouden of voor de meest directe kring van dierbaren, maar worden 
gegeven aan anderen, soms onbekenden, gratis, om niet. Hier ontdekken mensen dat er een appèl op 
hen wordt gedaan, een appèl dat zo sterk is dat ze er niet aan voorbij kunnen gaan. 
 

In het grote en bonte palet van roepingen wordt een aantal mensen geroepen tot werk in de Kerk, de 
zogenaamde kerkelijke roepingen. Het gaat hier om taken en functies in de Kerk ten dienste van de 
opbouw van de geloofsgemeenschap: priesterschap, diaconaat, religieus leven en pastoraal werker.  
 

(Uit 'Je bent geroepen' pastorale handreiking aartsbisdom Utrecht, april 2006) 
 
Gebed om roeping 
 
Levende God, 
Schenk Uw kerk van vandaag  
een gulle lach,  
die hoopvol uitstijgt boven alles.  
Maak dat mensen er 
met volharding en plezier 
uw blijde boodschap uitdragen, 
in woord en daad. 
 
Laat alle talenten 
die uw kerk herbergt 
tot hun recht komen; 
dat zij tot uw eer ingezet worden,  
om anderen meer mens te laten zijn. 
 
Roep in de schaarse stiltes 
van het druk, druk, drukke leven 
mensen uit ons midden 
om de kar te trekken. 
Dat zij zich gedragen weten,  
als zij zich met huid en haar 
binden aan de kerk. 
 
Laat hen met vreugde 
anderen inspireren 
om in uw Geest te leven. 
Moge hun enthousiasme en hele doen 
aanstekelijk werken 
voor de kerk van nu en morgen 
Amen. 
 
F.v.R. 
 
(Tekst “Twaalf gebeden om roepingen 2008-2009” uitgave Roepingenraad aartsbisdom Utrecht) 
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Meimaand – Mariamaand  
Op zondag 7 mei gaan we met de kinderen in de Lambertuskerk van start met 
het project Meimaand-Mariamaand. Tijdens de kinderwoorddienst op alle 
zondagen en op Hemelvaartsdag krijgen de kinderen uitleg over het bidden 
van de rozenkrans en in het bijzonder over de Glorievolle Geheimen. Dit jaar is 
het op 13 mei honderd jaar geleden dat Maria aan drie herderskinderen in 
Fatima is verschenen (zie het verhaal op blz. 16). Daarom besteden we 
aandacht aan de Mariaverschijningen, onder andere in Lourdes, Banneux, etc.  
 

Bij een feest horen vlaggetjes. Op speciale ‘Mariavlaggetjes’ met aan de 
voorkant de Glorievolle Geheimen kunnen de kinderen op de achterkant hun 
intenties schrijven. Voor deze intenties bidden we na de mis samen een tientje 
van de rozenkrans in de Mariakapel. De vlaggetjes worden elke zondag aan een 
lijn gehangen en tegen het einde van de Meimaand hebben we een lange lijn 
vol vlaggetjes. Deze lange lijn met vlaggetjes zullen door de kinderen in een 
processie door de kerk naar de Mariakapel worden gedragen. We hopen dat 
het een hele lange lijn gaat worden met naar wij hopen 100 vlaggetjes! 
 

Op zondag 14 mei vieren we weer Moederdag voor Maria. Kinderen mogen 
een bloem meenemen met een kaartje eraan waarop ze een eigen berichtje 
aan Maria kunnen schrijven. Deze bloemen worden aan het einde van de 10 
uur mis in een vaas in de Mariakapel gezet waarna we een Tientje van de rozenkrans gaan bidden. 
 

Aan het einde van het Meimaand-Mariamaand project krijgen de kinderen een speciale Fatima-
boekenlegger mee naar huis waarmee ze ook nog een Tientje van de rozenkrans kunnen bidden door 
de tien gaatjes die erin zijn geponsd. Alle kinderen zijn van harte welkom bij de kinderwoorddienst 
tijdens de 10 uur mis op zondag en op Hemelvaartsdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozenkrans bidden op woensdagavond 
Elke woensdagavond in de meimaand wordt in de kerk om 19:30 uur het rozenhoedje  gebeden, 
afgewisseld met Marialiederen. Maria heeft de kinderen van Fatima gevraagd de rozenkrans te bidden 
voor de vrede. Hoe actueel is deze oproep van honderd jaar geleden! Komt u ook? Met elkaar bidden 
versterkt de geloofsgemeenschap. Daarom nodigen wij u ook uit om mee te komen bidden tijdens de: 
 

Pinksternoveen 
Vanaf vrijdag 26 mei, daags na Hemelvaartsdag, bidden we om 9.30 uur na elke ochtendmis tot de 
zaterdag voor Pinksteren bij de doopkapel de pinksternoveen:: ‘Kom, Heilige Geest, vervul de harten 
van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend Uw Geest uit, en alles zal worden 
herschapen. En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. Laat ons bidden…..’ 
 

Priesterwijding Eli Stok op zaterdag 10 juni 
De priesterwijding van Eli Stok, voorheen parochiaan van de H. Lambertuskerk, vindt plaats op 
zaterdag 10 juni om 11:00 uur in de kathedraal aan de Mathenesserlaan. U bent allen van harte 
uitgenodigd om deze wijding bij te wonen. Wij vragen u om gebed voor Eli in aanloop naar zijn 
priesterwijding. 
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Door Maria tot Jezus 
De Mariadevotie is stevig verankerd in het volksgeloof. Naast de diverse bedevaartplaatsen worden de 
talloze kapellen in het Brabantse land druk bezocht door mensen die er een kaarsje opsteken, al dan 
niet vergezeld van een kort gebed. Toch is het goed om te bedenken dat wij vooral tot Maria bidden, 
omdat we op haar vertrouwen als voorspreekster bij haar Zoon. Ook de feesten en hoogfeesten van 
Maria die wij vieren in de loop van het liturgisch jaar, verwijzen - net als de geheimen die we 
overwegen bij het bidden van de rozenkrans - altijd naar Christus en zijn heilswerk. 
 

Hoewel de Mariafeesten later zijn ontstaan dan de feesten van de martelaren en de apostelen, geven 
ze door hun aantal en gewicht duidelijk aan dat Maria - die immers “vol van genade” is - een unieke 
plaats bekleedt in het heilsbestel. In de hoogfeesten die aan Maria gewijd zijn, worden de diverse 
aspecten van haar heiligheid belicht. De verering van Maria als Moeder van God is vastgelegd in het 
Concilie van Efese, met als primair doel de goddelijke natuur van Jezus veilig te stellen. Reeds Elizabeth 
noemt Maria, nog vóór Jezus’ geboorte, “de moeder van mijn Heer” (Lc. 1, 43). Na de 
liturgiehervorming is op 1 januari, de octaafdag van Kerstmis, het hoogfeest geplaatst dat tot 
uitdrukking brengt dat Maria moeder is geworden van Gods eniggeboren Zoon. 
 

Dat zij daartoe voorbestemd en uitverkoren is, vieren we in het hoogfeest van de Onbevlekte 
Ontvangenis (8 december). Daarmee krijgt het theologisch inzicht gestalte dat Christus als God in 
persoon slechts waardig gedragen en ter wereld gebracht kan worden door een vrouw die gevrijwaard 
is van erfzonde - Maria is a.h.w. bij voorbaat reeds verlost. In de prefatie van dit hoogfeest wordt 
Maria aangeduid als “beeld en begin van de Kerk, door Maria tot Jezus zonder vlek of rimpel” en als 
“allerzuiverste maagd”: Maria is tevens vrij van persoonlijke zonden en bovendien totaal toegewijd 
aan God. 
 

Dat laatste blijkt op bijzondere wijze uit haar ‘fiat’ bij de Annunciatie (hoogfeest van Maria Boodschap 
ofwel ‘de aankondiging van de Heer’ op 25 maart). Maria is bereid om Gods wil in haar leven te laten 
geschieden; de ontvangenis en de geboorte van haar kind (bij die woorden van de geloofsbelijdenis 
knielen we op deze dag) vormen de onverschuldigde gave van God, maar zijn evenzeer het teken van 
haar eigen geloof (“Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer 
gezegd is” (Lc. 1, 45)). Maria ontvangt Christus allereerst in haar ziel en in tweede instantie pas in haar 
schoot. 
 

De ten-hemel-opneming van Maria (op 1 november 1950 tot dogma 
verheven door Pius XII) kan in zekere zin beschouwd worden als de 
‘beloning’ van haar gehoorzaamheid en dienstbaarheid, maar de betekenis 
van dit hoogfeest dat gevierd wordt op 15 augustus reikt verder. Dat Maria 
met lichaam en ziel ten hemel is opgenomen, is van belang voor alle 
gelovigen en heel de Kerk. Het is het teken van de overwinning van Gods 
genadevolle liefde, zoals die ons is geopenbaard in Christus, op zonde en 
dood. Maria is haar zoon trouw geweest, ze heeft heel haar leven met 
Hem gedeeld en aan Hem geschonken; bij haar dood ondervindt ze zijn 
trouw, laat Hij haar delen in zijn heerlijkheid en schenkt Hij haar eeuwig 
leven. Maria is echter ook onze moeder, op grond van Jezus’ woorden op 
het kruis (Joh. 19, 27). Daarom staat haar ten-hemel-opneming niet op 
zichzelf, maar is ze het beloftevolle teken van wat wij, gelovigen, mogen verwachten. 
 

Naast bovengenoemde hoogfeesten zijn er nog twee Mariafeesten in het liturgisch jaar (het oude 
‘Maria Lichtmis’ heet tegenwoordig terecht het feest van ‘de opdracht van de Heer in de tempel’): 
Maria Visitatie (het bezoek aan Elisabeth) dat gevierd wordt op 31 mei en Maria Geboorte (op 8 
september). Hopelijk dragen al deze feestdagen bij tot wat de concilievaders als volgt verwoord 
hebben (LG 66): “De verering van de moeder heeft juist als gevolg dat de Zoon wordt gekend, bemind, 
verheerlijkt en zijn geboden worden onderhouden.” 
 

Dienst Liturgie van het bisdom Den Bosch 



 25.4 -  LAMBERTUSBERICHTEN 12 

Gezangen tijdens de Hoogmis  

Bij het begin van de Goede Week richten we ons vizier op wat u aan kerkmuziek tijdens de Hoogmis op 
Eerste Paasdag kunt gaan beleven. 
 
Tijdens deze Hoogmis, zondag 16 april, wordt uitgevoerd de Missa in honorem Sancti Lamberti van 
Aart de Kort, organist van de H.H. Elisabeth & Laurentiuskathedraal in Rotterdam. Alle delen van dit 
werk zijn op hetzelfde muzikaal motief re-fa-do-re gebouwd en het wordt door de componist op elke 
door hem gewenste toonhoogte gehanteerd. Het toepassen van een steeds terugkerend motief in alle 
delen noemt men cyclisch principe, dat ook vaak in instrumentale muziek wordt gebruikt, onder meer 
door César Franck. Naast deze mis zal wederom het Laudate Dominum (Psalm 117) van 
ondergetekende worden uitgevoerd. Na een markante inleiding voor orgel, waarin de belangrijkste 
muzikale gegevens worden gepresenteerd, ontwikkelt zich een levendige dialoog tussen koor en orgel. 
In de vocale partijen is steeds sprake van zeer bondige muzikale motieven in heldere, scherpe 
contouren. De prikkelende harmonie is hiermee in overeenstemming. In de inleiding klinken veel 
harmonieën waarbij majeur en mineur vermengd zijn, zoals we ook bij Gershwin tegenkomen. Het 
kernachtig beginmotief as-f, een dalende kleine terts, speelt door het hele werk een grote rol en heeft 
zo een verbindende werking. Naast deze twee werken klinken natuurlijk gregoriaanse wisselende 
gezangen en het bekende O filii et filiae. 
 
Eric Koevoets, dirigent-organist 
 
 

Venster op Muziek in de Lambertus 
 
Zondag 9 april 15.15 uur Vocaal Ensemble Tiramisu o.l.v. Niels Kuijers 
Tenebrae – Onder deze titel brengt Tiramisu dit keer een prachtig programma met meerdere 

eeuwen muziek voor de passietijd van  Poulenc (Quatre Motets pour un temps de pénitence), Kuhnau 
(Tristis est anima mea), Lotti (Crucifixus), Bruckner (Christus factus est) en diverse andere 
componisten. Een heel mooi en toepasselijk programma voor palmzondag. 
Het programma zal het trouwe publiek van dit koor weemoedig stemmen want het is tevens het 
afscheidsconcert van de oprichter en dirigent van dit vocaal ensemble, Niels Kuijers. Hij heeft dit koor 
gebracht tot een gezelschap van hoog muzikaal niveau met een heel eigen karakter. Een mooie 
gelegenheid het koor nog voor een laatste keer onder zijn leiding te horen. In het najaar zal een 
nieuwe dirigent bij Tiramisu aantreden. 
 

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

Dinsdag 23 mei, 20.00 uur: ‘Trois Chorals’ - Eric Koevoets speelt Bach en Franck 
De vaste organist van de Sint-Lambertuskerk brengt een programma met werk van Johann Sebastian 
Bach en César Franck. Uit het oeuvre van deze iconen van het orgel staat het koraal centraal. Van 
Franck hoort u een integrale uitvoering van zijn zwanenzang, de Trois Chorals, waarover hij zelf zei: 
‘Alvorens te sterven zal ik de Chorals schrijven zoals Bach, maar op andere basis’. Een mooie aanleiding 
natuurlijk om deze onvergelijkelijk prachtige muziek vol lyriek, inkeer maar ook hartstocht te spiegelen 
aan drie koraalbewerkingen van Bach: uit diens Grote Orgelmis klinken drie delen die tezamen een 
wondermooi Kyrie vormen. 
 
Het concert wordt voorafgegaan door een inleiding in het parochiehuis met als aanvangstijd 19.15 uur. 
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten, bij mooi weer in de tuin. 
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VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK - PASEN 
Palmzondag 
Zaterdag 8 april 
Zondag 9 april 

 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

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

 

Pontificale Chrismaviering 
Woensdag 12 april 19.30 uur Chrismaviering met de bisschop van Rotterdam 

in de kathedraal aan de Mathenesserlaan 
 
Witte Donderdag 
Donderdag 13 april 

 
19.30 uur 

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

 
Goede Vrijdag 
Vrijdag 14 april 

 
10.00 uur 

 

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

15.00 uur 
 

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

19.30 uur Goede Vrijdag-plechtigheden 

 

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

 
Paaswake 
Zaterdag 15 april 

  
21.00 uur 

Géén eucharistieviering om 9.00 uur! 
Paaswake 

 
Eerste Paasdag 
Zondag 16 april 10.00 uur 

  
12.00 uur 

Plechtige hoogmis met parochiekoor 
kinderwoorddienst en kindercatechese 
Eucharistieviering 

 
Tweede Paasdag 
Maandag 17 april 10.00 uur Hoogmis met parochiekoor 

Géén eucharistieviering om 09.00 noch 12.00 uur 

 

Beloken Pasen 
Zaterdag 22 april  
Zondag 23 april 

19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

Vooravondmis 
Viering eerste Heilige Communie en crèche 
Eucharistieviering 

 
Zie verder pagina 18 Uit de agenda 
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Serve the city - Hemelvaartsactie 
in Kralingen 25-27 mei 
Maak Gods liefde zichtbaar in de wijk! 
 
Wilt ook u Gods liefde uitdragen aan de mensen in Kralingen? Doe mee met de ‘Serve the City 
Hemelvaartsactie’! Bij deze Hemelvaartsactie gaan christenen in de wijk waar ze wonen, of kerken aan 
de slag om met allerlei sociale en praktische projecten hun geloof handen en voeten te geven. Over 
kerkmuren heen werken, waarbij mensen uit verschillende kerken met mensen in de wijk met elkaar 
samenwerken aan initiatieven in de wijk en kerken. 
 

Ook in Kralingen zijn kerken bezig om een lokale Hemelvaartsactie op te zetten! Gepland zijn: een 
uitstapje met bewoners van verzorgingshuis Pniël op 25 mei, een maaltijd bij nachtopvang Havenzicht 
op 26 mei en een inzameling voor de voedselbank op 27 mei. Met vrijwilligers uit verschillende kerken 
in de wijk willen we de mensen in Kralingen ontmoeten, dienen en de wijk een stuk mooier en 
leefbaarder maken.  
 
Zet de datum alvast in uw agenda en doe mee met een project!  
Partners in Kralingen: R.K. Lambertuskerk, Hervormde Gemeente 
Kralingen, Pinkstergemeente Kom en Zie, PKN Kralingen, Evangelische 
Broedergemeente Rotterdam. 
Deze Hemelvaartsactie wordt door de diaconiegroep in de 
Lambertuskerk gecoördineerd.  
 
Meldt u aan bij het parochiesecretariaat, zie achter in dit blad. 
 
 

Kerkennacht 23 juni - ‘Meer dan een dak’ 
De Kerkennacht is het grootste oecumenische evenement van 
Nederland. Kerken van allerlei gezindten zetten op 23 of 24 juni een 
avond lang hun deuren wagenwijd open. Bezoekers kunnen zo ervaren 
wat kerken in huis hebben: muziek, verhalen, verstilling, kunst, 
ontmoeting.  
De Kerkennacht is een internationaal evenement dat sinds 2007 elke 
twee jaar wordt gehouden. Het aantal deelnemers groeit nog steeds. 
Van Groningen tot Zeeland doen er gemeenten mee en landelijk trekt de 
Kerkennacht meer dan 50.000 bezoekers. 
 
Om 20.00 uur bent u in de H. Lambertuskerk welkom voor een actieve presentatie rond het thema: 

Gregoriaanse psalmen in de vesperdienst. 
Een gastschola zingt enkele Gregoriaanse psalmen, Sarah Draus 
speelt op de harp een muzikale aanvulling, pastoor Gouw maakt ons 
duidelijk hoe de oude teksten van deze psalmen ons kunnen 
inspireren en Monique Tonino leert de aanwezigen meezingen met 
het Gregoriaanse repertoire.  
Het woord ‘psalm’ is afgeleid van het Griekse psalmos wat duidde op 
het tokkelen van snaarinstrumenten. In het Hebreeuws worden de 
psalmen tehillim (lofliederen) genoemd.  
 
Vrijdag 23 juni 2017 om 20:00 uur H. Lambertuskerk; meer informatie 
zie website Lambertuskerk. 
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Boekbespreking: Paus Franciscus vierde jaar  
Verlangen naar eenheid is de rode draad door dit nieuwe boek over het vierde 
jaar van het pontificaat van paus Franciscus in het kalenderjaar 2016. 
In het voorwoord schrijft mgr. de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch dat 
mensen als schepselen geroepen zijn tot eenheid en christenen geroepen zijn 
tot kerkelijke eenheid. Hij beschouwt de paus als een moreel baken voor velen, 
binnen maar ook ver buiten de rooms-katholieke kerk. De paus wil ons raken 
en inspireren tot navolging van Jezus Christus in een vernieuwde kerk. 
 

Auteur Christian van der Heijden schetst in zijn inleiding de herhaalde 
pogingen, vanaf de 13e eeuw, om het Grote Schisma van 1054 te beëindigen. Dat de paus 
hartstochtelijk verlangt naar eenheid bewijst hij door zijn vele oecumenische contacten in het jaar 
2016. Hij streeft naar eenheid in Europa en in de Romeinse Curie. Om zijn boodschap nog beter te 
verspreiden spreekt hij maandelijks een video in waarin hij benadrukt dat we allen kinderen van God 
zijn. 
 

Het boek zelf beslaat twaalf hoofdstukken, een voor elke maand, onderverdeeld in een toelichting 
over de feiten die zich die maand hebben afgespeeld, een selectie van teksten van de paus zelf, een 
kroniek met zijn ontmoetingen en tenslotte een drietal tweets die terug te vinden zijn op de account 
@Pontifex. Van de paus is bekend dat hij een uitgesproken Mariaverering heeft. Geen wonder dus dat 
het eerste hoofdstuk al meteen gewijd is aan Maria, de moeder van God. 
 

Het boek wordt afgesloten met een verdieping, geschreven door de Nederlandse jezuïet, pater 
Edouard Kinman. Hij heeft het over de onderscheiding die erin bestaat dat men leert uit de ervaring. 
Dit is de theologie waarin paus Franciscus werd opgeleid en waarin de zoektocht naar Gods 
openbarende aanwezigheid ons voert naar armen en verdrukten. 
De paus twittert: 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 19,50 - Uitgeverij Adveniat - ISBN  9789492093370 
 

Boeken: Schitterende bijbelverhalen om voor te lezen 
Een kinderbijbel vol schitterende bijbelverhalen voor jonge kinderen. Lees voor 
terwijl uw kind meekijkt naar de prachtige tekeningen die tot in detail zijn 
uitgewerkt. De mooiste verhalen uit Oude en Nieuwe Testament komen aan bod. 
Samen met de ontroerende en soms spannende prenten zullen ze u en uw kind 
geen moment vervelen. Iets oudere kinderen lezen hem zelf! Achterin het boek 
staat een tekst voor de ouders: hoe lees je dit boek met je kind? Het boek draagt 
het stempel van 'Geloven thuis', het project dat ouders van jonge kinderen helpt op 
een speelse manier hun inspiratie door te geven. via uitgaven en de website 
www.geloventhuis.nl 
 

€ 14,50 - Uitgeverij Adveniat – ISBN 9789491042300  
 

Maria, Moeder vol mededogen 
Gedachten, gedichten en verhalen van mensen over hun Maria. Maria, de moeder 
van Jezus, is ook vandaag de dag nog een heilig voorbeeld en een toeverlaat voor 
velen. Wat hebben bekende katholieken van haar geleerd en wat is hun favoriete 
Mariaverhaal? 
 

€ 5,95 - Uitgeverij Adveniat - Verschijnt in april – ISBN 9789492093356 

Elke christelijke gemeenschap zou een oase van liefde moeten zijn in de 
woestijn van eenzaamheid en onverschilligheid 
 

Kleine gebaren van liefde, tederheid en zorg laten mensen voelen dat 
God met ons is. Zo wordt de deur van de barmhartigheid geopend. 
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Drie herderskinderen in Portugal zien Maria 

Op 13 mei 2017 is het honderd jaar geleden dat Maria aan drie herderskinderen in de 
Portugese plaats Fatima is verschenen. Dit wordt groots gevierd, ook in de H. 
Lambertuskerk besteden we hieraan aandacht in de meimaand. Meer hierover elders 
in dit blad. Onderstaand verhaal is vereenvoudigd en geschikt gemaakt voor 
kinderen.  
 
Op zondag 13 mei 1917 gaan Lucia, Jacinta en Francisco na de heilige mis met hun 
schapen naar het veld, zoals zo vaak. Terwijl ze samen aan het spelen zijn, zien de 
kinderen plotseling een hele mooie dame in witte kleren 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 
weer om 12 uur ´s middags naar deze plek te komen. Bid elke dag de rozenkrans voor 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 God heeft, 
wanneer 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 en te bidden om vrede. De kinderen vinden het heel 
fijn om de mooie dame te zien en ze willen graag doen wat zij vraagt. 
 

Intussen is overal bekend geworden dat de herderskinderen bijzondere 
dingen meemaken op het veld bij Fatima. 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 mensen niets of niemand. Toch maakt het zo´n 
grote indruk dat op 13 oktober 1917 meer dan 70.000 mensen aanwezig 
zijn bij de laatste keer dat de mooie dame zal verschijnen. 
 
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 nieuwsgierig naar hen kijken. Met 
moeite kunnen de kinderen door de menigte  naar het eikenboompje 

lopen. Net zoals de vorige keren zien alleen de kinderen de mooie dame verschijnen. Lucia vraagt haar 
wie zij is en ze hoort: “Ik ben Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.” Sinds die dag is dit een van de 
namen voor Maria. 
 
Dan breekt de zon door. Maar wat is dat? De zon is anders dan 
normaal. “Kijk eens naar de zon!” roepen de mensen naar elkaar. 
Zonder dat hun ogen pijn doen, kunnen ze gewoon naar de zon 
kijken, die parelkleurig lijkt. Er is een vreemd licht. Het lijkt alsof 
alles eerst paars, dan hemelsblauw en dan geel is. 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 gaat vallen! De mensen schrikken er een beetje van. Ze 
knielen in de modder en beginnen te bidden. Dit alles duurt 
ongeveer 10 minuten en dan keert de zon weer naar zijn gewone 
plaats terug. Als de mensen een beetje bijgekomen zijn van de 
schrik, merken ze dat alle natte kleren droog zijn en zonder 
moddervlekken. Iedereen begrijpt dat er een wonder gebeurd is.  
En ja, wonderen komen van God. Deze herderskinderen hebben 
Maria gezien en gesproken!  
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Het evangelie tijdens de viering van de eerste Heilige Communie gaat over de Emmaüsgangers. 

Hieronder vind je verschillende puzzels over dit onderwerp waar de leerlingen Jezus 

herkenden aan het breken van het brood. 

Vul de antwoorden in en streep de lettergrepen in het vakje ernaast weg. 

Welk zinnetje blijft er over? ……………………………………………………..  
 

Twee vrienden zijn op weg naar ………………. 

De naam van de ene is …………………….. 

Ze komen uit ………………… 

Ze dachten dat Jezus de …………………. was. 

Wanneer zijn de vrouwen bij het graf geweest? ……………….. 

Wie zagen de vrouwen daar? ……………………… 

Wat deed Jezus met het brood? ……………………… 

 

Streep de woorden weg uit de woordzoeker! 

Jezus  discipelen Emmaüs Jeruzalem 

praten  droevig  Kleopas  vreemdeling 

Nazareth wonderen leraar  Romeinen 

gekruisigd Christus Israël  hogepriesters  

vrouwen graf  dood  engelen 

leeft  profeten Mozes nacht 

brood  breken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de les voor de twee vrienden, die ze leerden van Jezus? 

………………………………………………………………………………. 
Oplossingen zijn te vinden op onze website: http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/kids-info-actueel 

 Mes – ’s mor – je - pas – je -  

e – ru – zus - Em – ken – o –

us – is - si – bre – eng – lem 

– op - ma – kle – gens – len – 

as – ge - za -staan 
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Uit de agenda april - juni 

 
Za 
Zo 

 
29-04 
30-04 

 
19:00 uur 
10:00 uur 
11:15 uur 
12:00 uur 

3
e
 Zondag van Pasen (A) 

Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
tot 13:00 uur: RK2j geloofsverdieping voor jongeren; na de hoogmis voorin de kerk verzamelen. 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
6, 13 
7, 14 
mei 

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

4
e
 & 5

e
 Zondag van Pasen (A) 

Vooravondmis 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Wo 3, 10, 17, 
31 mei 

19:30 uur Rozenkrans bidden 

Za 20-05 13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
20-05 
21-05 

 
19:00 uur 
10:00 uur 
11:15 uur 
12:00 uur 

6
e
 Zondag van Pasen (A) 

Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
tot 13:00 uur: RK2j geloofsverdieping voor jongeren; na de hoogmis voorin de kerk verzamelen. 
Eucharistieviering 

Zo 21-05 15:00 uur Vormseltoediening in de kathedraal aan de Mathenesserlaan 

 
Wo 
Do 

 
24-05 
25-05 

 
19:00 uur 
10:00 uur 

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

Vr 26-05 09:30 uur Start Pinksternoveen 
Na elke ochtendmis tot Pinksteren om 9.30 uur bij de doopkapel 

 
Za 
Zo 

 
27-05 
28-05 

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

7
e
 Zondag van Pasen (A) 

Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor en kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Wo 31-05 19:30 uur Rozenkrans bidden 

 
Za 
Zo 

 
03-06 
04-06 

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

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

 
Ma 

 
05-06 

 
10:00 uur 

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

Za 10-06 11:00 uur Priesterwijding Eli Stok in de kathedraal aan de Mathenesserlaan 

 
Za 
Zo 

 
10-06 
11-06 

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

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

Za 17-06 13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
17-06 
18-06 

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

Feest van het H Sacrament 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst en sacramentsprocessie 
Eucharistieviering 

Voor meer info over verschillende activiteiten verwijzen wij u naar de website van de H. Lambertuskerk. 
Ook wijzigingen van bijvoorbeeld de weekvieringen worden daarop bijtijds bekendgemaakt. Alle 
wijzigingen van vieringen zijn ook te vinden in het mededelingenkastje bij de ingang van de kerk. 
 

Kroniek 

Gedoopt: 

29-01 Noach Nicolaas Johannes, zoon van dhr en mw Spoelstra-Boons 

27-02 Sofia Maria Ubaldina Pieternella Johanna, dochter van dhr en mw Kooten-Caucci 

12-03 Samuel Hendrik Miguel, zoon van dhr en mw van Dijk-Tromp 
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Kerk en pastorie 
Kerk Oostzeedijk 3 (geen brievenbus, zie voor postadres hieronder) 
Pastorie Hoflaan 121   3062 JE Rotterdam 
Telefoon 010 – 412 36 90 
Internet www.lambertuskerk-rotterdam.nl 
E-mailadres secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl 
Secretariaat Dinsdag- woensdag- en vrijdagochtend: 9.30 – 12.30 uur 
Kerkbijdrage NL08 INGB  0000 2897 12  

NL90 ABNA 0500 0304 48  
Ten name van kerkbestuur H Lambertus Rotterdam 

 

Pastoor 
Dr. R.G.M. Gouw 
Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam 010 – 412 36 90 
Privé Schultz van Hagenstraat 56 3062 XJ Rotterdam 010 – 212 02 29 
Spreekuren dinsdag- en vrijdagochtend 9.30 – 12.00 uur  op de pastorie 
Indien er wijzigingen in het vieringenrooster zijn -  zie informatiekastje bij de ingang van de kerk en 
op de  website - komt op deze dagen het spreekuur te vervallen.  
 

Eucharistievieringen en Kerkdiensten 
Weekend zaterdag  

zondag 
 

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

Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Weekdagen maandag 
t/m 
zaterdag 
donderdag 

  9:00 uur 
 
 
21:00 uur 

Eucharistieviering 
 
 
Oecumenisch avondgebed 

Aanbidding &  3e zaterdag 16:00 uur Aanbidding H. Sacrament 
Vespers in de maand 16:30 uur Vesperviering 
 
Biechtgelegenheid Iedere dag voor aanvang van de Mis. Laat de koster van tevoren weten dat u 

wilt biechten. U kunt daarna plaatsnemen in de kerk, de priester komt zo 
spoedig mogelijk.  

Kerk Open Kerk is iedere zaterdagochtend vanaf de ochtendviering open tot 13:00 uur 
 

Kinderactiviteiten 
Crèche   9:50 uur Iedere zondag in het parochiehuis (tegenover kerkingang) is de 

crècheruimte beschikbaar voor ouders met jonge kinderen. 
Kinderwoorddienst 10:00 uur Iedere zondag voor kinderen die rustig naar een verhaal kunnen 

luisteren (vanaf 3 jaar – 12 jaar). 
Kindercatechese 10:00 uur Tijdens gezinsmissen, Advent, Veertigdagentijd en feesten. Voor 

jeugd na hun eerste Heilige Communie. 
Gezinsviering 10:00 uur Laatste zondag van de maand met alle kinderactiviteiten.  

Nadien koffiedrinken in het parochiehuis. 
 

 
Lambertusberichten verschijnen vijf à zes keer per jaar.  
Voor meer inlichtingen over het inleveren van kopij voor editie 25.5, neemt u contact op met het 
secretariaat van de H. Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven. 



 

 
Gebed van toewijding 
 

 
Wees gegroet, Moeder van God, 

Maagd Maria, Koningin van de Rozenkrans van Fatima, 

gezegend bent u onder alle vrouwen, 

u bent het beeld van de Kerk die bekleed is met het Licht van Pasen, 

u bent de eer van de mensen, 

u die het kwaad overwonnen heeft. 

 

Draagster van de barmhartige Liefde van de Vader, 

lerares van de aankondigde Blijde boodschap van de Zoon, 

teken van het brandende vuur van de Heilige Geest, 

leer ons, in het leven van vreugden en zorgen, 

de eeuwige waarheden die de Vader bekendmaakt aan de kleinen. 

 

Toon ons de kracht van uw beschermende mantel. 

Wees met uw Onbevlekte Hart 

de toevlucht van de zondaars 

en de weg die leidt naar God. 

 

In eenheid met mijn broeders en zusters,  

in Geloof, Hoop en Liefde, 

vertrouw ik mij aan u toe. 

In eenheid met mijn broeders en zusters wijd ik mij, door u, toe aan God, 

o Koningin van de Rozenkrans van Fatima. 

 

Omgeven door het Licht van uw handen 

zal ik altijd en eeuwig eer brengen aan God. 

 

Amen. 


