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Kerken in Rotterdam 
Ook in Rotterdam ontkomen wij als katholieken er niet aan kerken te sluiten. Ik hecht eraan u op 
de hoogte te brengen van ontwikkelingen ook op dit terrein. 
Ontwikkelingen op dit gebied zijn er in de Bernadetteparochie, een van de vier parochies in onze 
federatie Rotterdam Rechter Maasoever. De Bernadetteparochie omvat de wijken Overschie, 
Schiebroek en Hilligersberg. Op dit moment zijn er 4 kerkgebouwen: de St. Petrus’ Banden en de 
O.L.V. van Altijddurende Bijstand in Overschie, de Verrijzenis in Schiebroek en de Liduina in 
Hilligersberg (de Pauluskerk is overgenomen door een andere geloofsgemeenschap; de Christus 
Koningkerk is aan de eredienst onttrokken.) 
 

Nieuws is er over de O.L.V.-kerk aan de Baumannlaan. In een brief aan de parochianen signaleert 
het parochiebestuur, dat “het kerkbezoek de afgelopen jaren is teruggelopen en de kosten voor het 
beheer en onderhoud niet meer door de parochie zijn op te brengen”. Het bestuur geeft als 
voorbeeld: “alleen de verwarmingskosten van dit gebouw vertegenwoordigen circa een derde van 
de inkomsten uit Kerkbalans van de gehele parochie”. 
Hoewel het lastig is een nieuwe bestemming voor een kerkgebouw te vinden, lijkt het toch gelukt 
en is het de bedoeling dat er in het gebouw appartementen als ook een passende 
horecavoorziening worden gebouwd. Een en ander moet eind 2019 zijn beslag krijgen. 
De katholieken in Overschie kerken nu de ene zondag in de O.L.V. van Altijddurende Bijstand en de 
andere zondag in de St. Petrus' Banden. Als de kerk aan de Baumannlaan is afgestoten, zullen de 
zondagsvieringen in de Petruskerk gaan plaatsvinden. Echter, dit kan niet de blijvende oplossing 
zijn, daarvoor is de bouwkundige toestand van die kerk te slecht. Ook de Petruskerk zal moeten 
worden afgestoten. Het ligt in de bedoeling dat er in Overschie een plaats komt waar de eredienst 
gevierd kan worden (in het jargon heet dit een “vierlocatie”). 
 

Nieuws is er ook in Schiebroek: de Verrijzeniskerk zal worden afgebroken om op die plaats een 
verzorgingscentrum te bouwen met daarbij een kerkruimte. Dit heeft als voordeel, dat deze 
kerkruimte kleiner kan zijn en meer afgestemd op het aantal kerkgangers. Bovendien kunnen 
bepaalde faciliteiten zoals vergaderruimten en een keuken gemeenschappelijk worden gebruikt. 
Over hoe het een en ander er uit zal gaan zien, overlegt het parochiebestuur met de parochianen. 
Het is de bedoeling, dat in deze kerk ook de katholieken die in Hillegersberg wonen gaan kerken en 
dat ook de Liduinakerk op den duur zal verdwijnen. 
 

Wie een beetje thuis is in Rotterdam, weet dat het bovenstaande niet het hele verhaal is over de 
katholieke gemeenschap in onze stad. Er zijn ook vitale kernen, waar het kerkbezoek niet 
terugloopt. Op die plaatsen is de energie erop gericht deze vitaliteit te behouden en te versterken. 
Ik zou voor hen graag het beeld gebruiken van de adventskrans. 
De adventskrans is een symbool van hoop op een moment dat er weinig hoopvols waar te nemen 
valt. Zo is de adventskrans gemaakt van groenblijvende takken, terwijl het groen in de rest van de 
natuur verdwenen is. De hoop komt daarenboven tot uitdrukking in de vier kaarsen op de krans. Zij 
symboliseren de hoop op het eeuwig Licht, dat Christus is. Deze kaarsen zijn niet zelf het licht, 
daarvoor zijn ze te bescheiden. Toch is hun functie effectief: ze maken dat de wereld niet compleet 
duister is. Steeds een kaars erbij is de hoop dat het licht, hoe bescheiden ook, steeds groter zal 
worden. Zo hoop ik dat de vitale kernen in onze stad op een vergelijkbare wijze lichtpuntjes 
kunnen zijn voor de hele katholieke geloofsgemeenschap in Rotterdam. 
 

De advent is de voorbereiding op Kerstmis. Een Kerstmis zonder Christus kan ik me niet 
voorstellen: “no Christmas without Christ”. Kerstmis is een moment waarop we ervaren hoezeer 
ons geloof ons leven verdiept en verrijkt. 
Mede namens de overige leden van het pastorale team wens ik u een zinvolle adventstijd toe en 
een zalige Kerstmis, en bid om Gods zegen over het nieuwe jaar. 
 

R.G.M. Gouw, pastoor/vice-moderator 
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Aanmelden voor eerste H. Communie & H. Vormsel 
 
 
 
 
 
 

Aanmelden voor de voorbereiding op de eerste heilige Communie en het heilig Vormsel kan nog 
tot en met dinsdag 5 december a.s. In de vorige editie van de Lambertusberichten (27.1) kunt u 
een uitgebreide uiteenzetting lezen hoe de voorbereidingen eruit gaan zien in het komende jaar. 
Aanmeldformulieren liggen achter in de kerk. Via onze website kunt u uiteraard ook aanmelden: 
voor de eerste H. Communie: www.lambertuskerk-rotterdam.nl/eerste-heilige-communie en voor 
het H. Vormsel: www.lambertuskerk-rotterdam.nl/heilig-vormsel-jongeren 

 

Lambertus CaFE weer geopend! 
Dit najaar is er weer een serie van vier avonden waarbij we geloofsverdieping zoeken in een gemoede-
lijke atmosfeer. Thema is deze keer de Eucharistieviering: wat is de achtergrond van de verschillende 
onderdelen van de heilige mis, welke betekenis dragen zij en hoe kunnen we de gebeden en gezangen 
beter verstaan? We zijn verheugd dat we Pastoor Gouw, Vicaris-generaal Visser en diaken Baggen be-
reid hebben gevonden om ieder als inleider op een avond ons op weg te helpen. 
Ondertussen hebben we al twee inspirerende avonden achter ons. Pastoor Gouw nam ons mee door 
de openingsritus en schetste hoe deze deels teruggaat op zeer oude gebruiken in onze kerk. Een voor-
beeld is de schuldbelijdenis: oorspronkelijk een privé gebed van de priester maar later voorafgaand 
aan de mis één voor alle gelovigen en weer later een onderdeel van de mis. Ook de moderniseringen, 
doorgevoerd na het tweede Vaticaans concilie kwamen aanbod. Deze waren bedoeld om de viering 
aantrekkelijker te maken voor de gelovigen, waaronder het invoeren van de mis in de landstaal.  
 

Diaken Baggen behandelde de tweede avond de dienst van het woord. Met begeestering legde hij uit 
dat we de dienst van het woord als een geven van Christus gevolgd door een antwoord van de gelovi-
gen moeten beschouwen. De eerste lezing wordt gevolgd door een (antwoord) psalm, de tweede door 
het alleluia vers en op het evangelie en de preek volgen de geloofsbelijdenis en de voorbeden. 
 

We kijken uit naar de volgende avonden op 30 oktober, waar vicaris Visser een inleiding houdt over de 
dienst van de tafel  en 13 november, waar diaken Baggen de slotriten behandelt. U bent ook van harte 
welkom, de avonden staan ieder op zich. Graag verwelkomen we U met een kop koffie of thee vanaf 
19.45 in het parochiehuis. Om 20.00 begint de avond met een voordracht, daarna is er gelegenheid tot 
vragen en discussie. We eindigen met een glas bier of een glaasje wijn rond 22.00 uur. 

 

Parochiefeest van onze patroonheilige 
 

Na de feestelijke Hoogmis, opgeluisterd 
door het Gregorius koor dat de Missa Te 
Deum Laudamus van Geerten Liefting ten 
gehore bracht, was er buiten in de tuin 
een druk bezocht, zeer geanimeerd feest. 
Het weer was fantastisch, de taart in no 
time op, maar de poffertjes bleken geluk-
kig onuitputtelijk. Er was live muziek en 
vrolijkheid alom. 
De organisatie van dit parochiefestijn liep 
perfect. Dank aan allen die hieraan heb-
ben meegewerkt. Tot volgend jaar! 

           Foto uit: desteronline.nl 
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Verkleedkleren voor kinderen gevraagd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor allerlei diaconieprojecten voor minder bedeelde kinderen zijn wij, kinderwerkers van de 
Lambertuskerk, in contact met onder andere Kingswork (http://www.kingswork.nl/) en voor hen 
willen wij u het volgende vragen. 
 
Aangezien ouders van kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank, geen geld hebben om ver-
kleedkleren aan te schaffen, kunnen kinderen niet deelnemen aan feesten waarbij zij gevraagd zijn 
om verkleed te verschijnen zoals bij carnaval, op school en andere gelegenheden. Om hierin te 
kunnen voorzien zou een medewerker van Kingswork graag een soort ruilbeurs voor deze kin-
deren willen starten. Wellicht heeft u verkleedkleren voor kinderen (3-12 jaar) liggen die niet meer 
gebruikt worden? Er mag een steekje aan los zijn, wij zullen proberen dit te repareren.  
Helpt u mee om kinderen een kans te geven mee te doen met andere kinderen? We kijken uit 
naar uw reactie. 
 
Elly Benner-Poiesz | kinderen@lambertuskerk-rotterdam.nl 
 
 

Wie helpt een handje op 10 november? 
De tuingroep heeft het voornemen om de 
pastorietuin op 10 november ‘winterklaar’ te 
maken. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat 
we ook volgend jaar van een goed onderhou-
den tuin kunnen genieten, zowel tijdens de 
wekelijkse koffieuurtjes na de hoogmis als op 
het Lambertusfeest. Dat is een groot karwei 
en daar zijn heel veel helpende handen bij 
nodig. Kwetsbare planten zoals o.a. de olijf en 
de vijg moeten beschermd worden tegen de 
kou, de dahliaknollen moeten uitgegraven 
worden, de lavendel geknipt, de oude com-
post moet verspreid worden over de perken, 
de verse composthoop moet worden omge-
zet, de druif moet worden gesnoeid en in de 
buitentuinen moet het blad worden geruimd. 
We komen altijd handen te kort: kom alstu-
blieft helpen! We maken er een mooie dag 
van, waardering krijgt u gegarandeerd en voor 
een gezellige lunch wordt gezorgd! 
De tuingroep, 
Info: nvanzoelen@hotmail.com 
of 010-4676631 

x-apple-data-detectors://2/
mailto:nvanzoelen@hotmail.com
tel:010-4676631
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Adventsacties: Voedselbank  
 

“Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mt. 25) 
 

Zes jaar geleden deden wij voor het eerst 
een beroep op de parochianen van de 
Lambertuskerk om de voedselbank te 
ondersteunen met de inzameling van 
was- verzorgings- en schoonmaakpro-
ducten. Zo houden diegenen die naar de 
voedselbank komen, meer geld over om 
eten te kopen. Dit jaar willen we een 
stapje verder gaan om ook de gezinnen 
met baby’s die afhankelijk zijn van hulp 
van de voedselbank te gaan helpen dmv 
de inzameling van wegwerp babyluiers. 
Heeft u nog kinderwagens, maxi cosi’s en 
babymatrasjes staan en zoekt u een goe-
de bestemming hiervoor? Wij weten er 
wel raad mee en wie we er blij mee kun-
nen maken! Graag even contact opne-
men met Elly (zie secretariaat). 
 

Traditioneel wordt rond Kerst een extra 
gevuld pakket overhandigd en daaraan 
willen we ons steentje bijdragen. De ba-
byluieractie past daarbij wel heel mooi in 
deze Adventsactie om ook deze gezinnen 
te kunnen ondersteunen.  
 

 
 
 
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 - 9.00 uur 
- zaterdag: tussen 9.30 - 13.00 en 18.30 - 19.00 uur 
- zondag tussen 9.30 - 10.00 uur en 11.15 - 12.00 uur 
 
In de afgelopen jaren hebben de parochianen van de  
Lambertuskerk een gulle bijdrage geleverd voor die-
genen in onze maatschappij die het hard nodig heb-
ben. Wij danken alvast allen die hieraan willen bij-
dragen. Uw gulle gaven vinden een zeer goede be-
stemming. 
 
Monique Boons-Prinsen en Elly Benner-Poiesz 
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Gezangen tijdens de Hoogmis 
 

Met veel muzikale voldoening kijken het Sint Gregoriuskoor en ondergetekende terug op de eerste 
uitvoering van de Missa Te Deum Laudamus van Geerten Liefting tijdens het Lambertusfeest op 16 
september. Ook de concertante première van dit werk op 21 september was voor ons een prachti-
ge gebeurtenis. Na beide gelegenheden ontvingen we heel veel goede reacties. 
 

Inmiddels richten we ons vizier weer op de komende tijd met als hoogtepunt natuurlijk het kerst-
feest. 
Voor het zover is wordt tijdens de Hoogmis van 11 november de Missa Salve Regina opus 48 van 
de Duitse componist Max Hohnerlein uitgevoerd. Het is een mis uit de negentiende eeuw, de Ro-
mantiek. Het werk is gebaseerd op het bekende gregoriaanse Salve Regina en op tal van momen-
ten zijn melodische citaten uit dit Salve Regina te horen. Naast dit werk zal tijdens deze Hoogmis 
ook het wondermooie O quam suavis est van Hendrik Andriessen worden uitgevoerd. 
 

Tijdens de Nachtmis van Kerstmis en de Hoogmis op Eerste kerstdag wordt de Missa Brevis van 
L.B. Est uitgevoerd, een elegante mis in Mozartiaanse stijl. Daarnaast zal worden uitgevoerd There 
is no rose of such virtue in de bewerking van Alan Bullard. 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 in-
spireerde meerdere componisten uit de 20e en 21e eeuw, zoals Benjamin Britten, Arnold Bax, 
John Joubert en dus ook 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 com-
ponist goed bewaard door een quasi middeleeuwse koorzetting. De orgelpartij, licht en elegant, 
geeft hier een eigen accent aan dat een eigentijdse afkomst verraadt.  
 

Natuurlijk klinkt er nog meer mooie kerstmuziek tijdens deze dagen maar dat is nog even een ver-
rasing. In ieder geval zal het bekende Transeamus niet ontbreken. 
 

Eric Koevoets, dirigent-organist 

 
Venster op Muziek in de Lambertus   
Na het indrukwekkende openingsconcert op 21 september waarmee ons  jubileumseizoen werd 
geopend was op 14 oktober het optreden van ‘Lautenwerk’ erg succesvol. 
 

Inmiddels zien we uit naar het concert op zondag 18 november van Vocaal ensemble Tiramisu 
o.l.v. Rienk Bakker. Zij brengen het programma Hommikune Hämarus. 
 

Hommikune Hämarus is het Estse woord voor de morgenschemering. Het is dan ook de muzikale 
morgenschemering die wordt bezongen met vernieuwende muziek uit de Baltische Staten. 
Deze muziek wordt in perspectief gezet door eerst Russische kerkmuziek te laten horen voordat 
de luisteraars zich op Baltische muziek concentreren. Hierdoor klinkt een stukje muziekgeschiede-
nis dat aan de wieg stond van de dageraad waarin generaties hedendaagse componisten, waaron-
der Pēteris Vasks en Arvo Pärt tot bloei kwamen en nog steeds komen. 
 

Zoals uit het bovenstaande blijkt: een even interessant als sfeervol najaarsprogramma! Het con-
cert begint om 15.15 uur. Entree 18 euro. 
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Bid- en devotieprentjes 

Bid- en devotieprentjes kennen een rijke geschiedenis. 
Volgens kunsthistorica Evelyne Verheggen zijn de devotieprentjes zoals we die vandaag de dag ken-
nen, ontstaan in de zeventiende eeuw bij de kloppen en begijnen. Dat waren over het algemeen gelet-
terde vrouwen uit gegoede families die, in plaats van te trouwen, een mystiek huwelijk met Christus 
sloten en de gelofte van zuiverheid aflegden. Katholieken mochten hun geloof niet in het openbaar 
belijden, maar kwamen samen in schuilkerken. In die periode waren deze religieus levende vrouwen 
ver in de meerderheid ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Zo waren er 5000 geestelijke maag-
den actief ten opzichte van 400 á 500 priesters. Het is mede aan deze vrouwen te danken dat de Ka-
tholieke kerk in Nederland overeind is gebleven. Omdat vrouwen in die tijd minder in het Latijn onder-
legd waren dan priesters, vonden ze het fijn om bij hun privé-devotie gebruik te maken van prentjes 
met afbeeldingen als hulpmiddel bij het gebed. De kloppen waren veelal werkzaam in de zorg en het 
onderwijs en zij gebruikten de prentjes ook voor de catechese van kinderen. Ze deelden de prentjes uit 
bij de eerste communie, het vormsel, een priesterwijding of gewoon aan elkaar als teken van vriend-
schap. Op de achterzijde van de prentjes schreven ze In Memoriam teksten om te bidden voor de over-
ledenen. Daarnaast introduceerden zij de doodsprentjes. 
 

Volgens kerkhistoricus Peter Nissen heeft het bid- of doodsprentje in de loop der tijd een grote ont-
wikkeling doorgemaakt. Zo zie je dat er voor 1850 helemaal geen biografische gegevens van de overle-
den persoon op het prentje worden vermeld. Mensen zagen de realiteit van de dood onder ogen. Het 
prentje diende vooral als een aansporing om voor het zielenheil van de overledene te bidden. In de 
loop der tijd zie je dat de dood steeds meer wordt verdrongen en komen er steeds meer personalia op 
de prentjes te staan. De godsdienstige boodschappen verdwijnen naar de achtergrond en er is met 
name veel aandacht voor de overleden persoon. Waar er voor 1850 niet eens een geboortedatum van 
de gestorvene werd vermeld, staan er nu halve biografieën op het prentje. Ook is er nu veel aandacht 
voor degenen die achterblijven en voor wat ‘symbolische onsterfelijkheid’ wordt genoemd. Dat komt 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in een tekst als ‘Opa leeft voort in de kleinkinderen’. Kerkhistoricus Peter 
Nissen vertelt dat hij veel meer geïnteresseerd is in doodsprentjes die nog daadwerkelijk gebruikt 
worden, omdat ze op deze manier nog een rol vervullen voor de gelovige in het leven van alledag. Ie-
dereen kent het beeld van het missaal waar allemaal doodsprentjes in zaten. Dat missaal werd min-
stens iedere week gebruikt en bij vromen wel iedere dag. Dan kwamen mensen het prentje van hun 
dierbare overledene weer tegen.   
 

Tegenwoordig zien we dat bidprentjes een speciale plek in huis krijgen, zogenaamde huiselijke gedach-
tenisplekken of ook wel home memorials.  Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 60 procent van de  Neder- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Uit 1846         Uit 1971    Uit 2012 
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landse huishoudens zo’n gedachtenisplek heeft. In een boekenrek of op een kast. Een hoekje waar 
een foto of prentje van een overledene staat met een waxinelichtje of een kaarsje erbij. Dat zijn 
voor religiewetenschappers de interessante plekken om te kijken wat die prentjes nog voor men-
sen betekenen. Ze maken het geloof voor mensen tastbaar en zichtbaar in het alledaagse leven. 
Het moeilijkste in een mensenleven is misschien wel: hoe je met emoties rond het overlijden van 
een dierbare moet omgaan. Doodsprentjes helpen mensen daarbij. 
 

Overgenomen uit Katholiek Nieuwblad 
 
 

Het kerkhof  
Het kerkhof bij de Lambertuskerk stamt uit 1837 en is dus ouder dan het kerkgebouw. Na vele 
protesten kreeg men toen eindelijk de vergunning om hier te mogen begraven. In 1872 besloot 
Gedeputeerden Staten om het weer te sluiten. De koning gaf uiteindelijk de doorslag om het kerk-
hof open te houden, maar in 1917 werd het alsnog weer gesloten. Nabestaanden van reeds be-
graven personen mochten na die datum nog wel een plekje krijgen op het kerkhof. Zo werd er in 
1977 nog een persoon hier begraven. 
Wie vandaag de dag het kerkhof bezichtigt, treft een verwaarloosde begraafplaats aan: onkruid 
heeft de graven overwoekerd, grafstenen staan schots en scheef en er vallen er steeds meer om. 
Vrijwilligers van de tuingroep doen door de jaren heen hun best om het netjes bij te houden met 
eerbied voor dit stukje cultureel erfgoed van Kralingen. Eigenlijk zou een professionele aanpak 
nodig zijn, maar de financiële middelen ontbreken helaas. 
 

Op 2 november, Allerzielen, is het kerkhof geopend na de mis van 9:00 uur en ’s avonds om 18:30 
uur (een uur voordat de requiem mis begint). Vrijwilligers van de tuingroep zullen dan aanwezig 
zijn om zo mogelijk uw vragen te beantwoorden. 
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Plattegrond van de Lambertuskerk 
Op zaterdagmorgen, tijdens de openstelling van onze kerk, worden wij, de medewerkers van 
Kerk Open geregeld geconfronteerd met vragen over het interieur. Als trouwe kerkbezoekers 
weten we natuurlijk wel het een en ander en meestal kunnen we die vragen ook wel beant-
woorden. Maar soms staan we toch met onze mond vol tanden en daarom vragen wij uw hulp, 
medeparochianen! Wie kan ons helpen aan de ontbrekende informatie over de plattegrond die 
hiernaast afgebeeld staat? Wellicht vindt u hier trouwens ook antwoord op úw vragen of gaat u 
met wat meer interesse naar de beelden en glas-in-lood ramen kijken die onze kerk sieren! En 
wellicht motiveert het u om onze werkgroep te komen versterken. Meldt u zich in dat geval bij 
Ina Geenen. 

 
De beelden 

De twaalf apostelen A1 t/m A12 (A1 t/m A10 met rol met tekst uit het Credo) 
A1 A2 A3 Jacobus Minor A4 Simon 
A5 A6 Bartholomeüs A7 A8 
A9 A10 A11 Mattheüs A12 Johannes 

De verdere beelden B t/m J  
B Maria van Lourdes C Heilig Hart D Maria Koningin E Maria 
F Jozef G Petrus H Paulus I Sint Lambertus 
J Sint Antonius K Sint Franciscus L De Heilige Familie  

De glas-in-lood ramen 
De zeven sacramenten 1 t/m 7   
1 Doopsel 2 Eucharistie 3 Boete en verzoening 4 Vormsel 
5 Ziekenzalving 6 Huwelijk 7 Wijdingssacrament 

De vier evangelisten 8 t/m 11   
8 Marcus (leeuw) 9 Mattheüs (engel) 10 Johannes (adelaar) 11 Lucas (os) 

De verdere glas-in-lood ramen 12 t/m 21   
12 Maria koningin 13 Heilige Barbara 14 Sint Willibrord 15 Jezus Overwinnaar 
16 Sint Lambertus 17 Heilige Elizabeth 18 Kind Jezus 19 Joachim en Anna 
20 Rozen en lelies 21 Heilige Geest en Lambertus  
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H. Lambertuskerk, Rotterdam-Kralingen 
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Het menselijk lichaam 
Aan het begin van dit jaar was de wet op de orgaandonatie actueel. Naar aanleiding daarvan pu-
bliceerde kardinaal Eijk een artikel in het Katholiek Nieuwsblad. Omdat vragen, hoe om te gaan 
met ons lichaam altijd actueel zijn, publiceren we hier een thematisch overzicht van uitspraken 
van de kardinaal, die moraalfilosoof is. 
 
Orgaandonatie 
De rooms-katholieke Kerk prijst het doneren van organen na de dood aan als een daad van naas-
tenliefde en solidariteit. Na de dood is het lichaam geen essentiële waarde meer. Er bestaan daar-
om geen principiële bezwaren tegen het uitnemen van organen voor transplantatiedoeleinden, 
wetenschappelijk onderzoek of onderwijs.  
 
Anderzijds 
Het stoffelijk overschot houdt echter een bijzondere band met de overledene. De piëteit voor de 
menselijke persoon aan wie het lichaam heeft behoord, en het respect voor de nabestaanden slui-
ten een vrij en onbeperkt beschikkingsrecht van de gemeenschap over de organen na de dood uit. 
De band tussen de overledene en zijn stoffelijk overschot ligt op een bijzondere wijze besloten in 
het christelijk geloof in de verrijzenis van de mens naar lichaam en ziel aan het einde der tijden.  
 
Leven en dood 
Een aantal organen, zoals hart en longen, zijn alleen voor transplantatie geschikt als die uit het 
lichaam worden genomen op een moment dat de ademhaling en de bloedcirculatie nog intact zijn. 
Dan moet echter wel met zekerheid vaststaan dat de donor overleden is. Maar bestaat zo'n situa-
tie wel dat iemand al overleden is terwijl ademhaling en bloedsomloop nog intact zijn? Van ouds-
her zien wij adem en hartstilstand als tekenen van de dood en gaan we ervan uit dat de patiënt 
nog leeft zolang hij ademhaalt en zijn hart klopt.  
Bij kunstmatige beademing kan er zich echter een moment voordoen dat de patiënt overleden is, 
terwijl de ademhaling kunstmatig op gang wordt gehouden en de bloedcirculatie nog intact is, 
doordat het hart mede met behulp van medicamenten nog enige uren blijft kloppen. Dit moment 
doet zich voor bij een totale hersendood, dat wil zeggen een onomkeerbare uitval van de herse-
nen, inclusief de hersenstam en het ruggenmerg. 
 
Lichaam en ziel 
Volgens de rooms-katholieke leer is de dood de scheiding tussen ziel en lichaam. De ziel is als le-
vensprincipe verantwoordelijk zowel voor de geestelijke en de sensitieve levensverrichtingen van 
de mens als voor de vegetatieve. Onder de laatste valt de ademhaling. Een onomkeerbare uitval 
van de hersenstam waar zich het ademcentrum bevindt dat de ademhaling aanstuurt, brengt het 
definitieve verlies met zich mee van het vermogen tot spontane ademhaling. 
Dit betekent dat het lichaam niet meer als een geïntegreerd geheel kan functioneren, waardoor 
het geen levend menselijk lichaam meer is. De totale hersendood is daarom een zeker teken dat 
de scheiding tussen ziel en lichaam zich heeft voltrokken.  
Bijgevolg mogen na het vaststellen van een totale hersendood de organen uit het lichaam worden 
verwijderd, ook al zijn ademhaling en bloedcirculatie door medisch ingrijpen nog intact.  
Vanuit katholiek perspectief komen niet alle organen voor donatie en transplantatie in aanmer-
king. Bezwaar moet worden gemaakt tegen de donatie voor transplantatiedoeleinden van herse-
nen of hersendelen omdat deze een nauwe band hebben met de persoonlijke identiteit. Hetzelfde 
geldt voor de donatie van voortplantingsorganen ten behoeve van transplantatie vanwege het feit 
dat die een bijzondere rol spelen bij het doorgeven van – althans een deel – van de persoonlijke 
identiteit.  
 
Uit Katholiek Nieuwsblad 

http://www.katholieknieuwsblad.nl/
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Boekberichten 
Martha Hoffenkamp, Uitgedaagd; De wonderbaarlijke weg naar Santiago, € 15,- 
‘Misschien staan de goede dingen al ergens opgeschreven, en zijn wij er om ze te doen.’ Zo begint dit 
aanstekelijke verhaal voor jongeren vanaf 15 jaar. De schrijfster van dit avontuurlijke boek switcht tus-
sen de pelgrimage van Ruben en Juliette, twee hedendaagse tieners, en die van leeftijdgenoten Tho-
mas en Josephine in de 15e eeuw. Dit boek daagt de lezer uit om ook naar Santiago de Compostela af 
te reizen. Want: ‘Op de Camino vind je dat, waarvan je misschien niet eens wist dat je het miste. Bijna 
iedereen die hem gaat, ontvangt een geschenk. Welk? Dat bepaal je niet zelf. Er gebeurt iets wonder-
lijks met je’. 
 

 Wouter Beekers, De goede gemeenschap, € 22,50 
In dit boek brengen dertien auteurs het katholiek-sociale denken tot leven. Centraal staat de oproep 
om met liefde om te gaan met je medemens en de schepping. De katholieke traditie heeft speciale 
aandacht voor de armen en kent sterke pleidooien voor herverdeling van rijkdom. Ze bekijkt andere 
religies, jodendom en islam voorop, met een positieve blik. Katholiek-sociaal denken is genuanceerd, 
maar kan ook radicaal zijn waar het gaat om ecologie en de ethiek rondom leven en dood.  
De hoofdstukken vormen een toegankelijke introductie voor iedereen die meer wil weten over deze 
veelzijdige traditie. Vier dubbelinterviews met een protestant en een katholiek zorgen daarnaast voor 
debat en reflectie. Zo vertellen onder anderen bisschop Gerard de Korte, journalist Anton de Wit en 
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers over hoe ze zich tot het katholiek-sociale denken verhouden. 
 

Antoine Bodar, Vervulling in bekering, € 21,99 
Overwegingen voor een troostrijker en liefdevoller leven. In de huidige tijd wekt een term als bekering 
bij velen afschuw op, maar bekering is volgens priester Antoine Bodar juist een stap naar zelfonder-
zoek en daarmee naar een werkelijk vervuld leven. Bodar laat in deze nieuwe bundel overtuigend zien 
dat termen als ‘vervulling' en ‘bekering' nog altijd van levensbelang zijn voor elk individu dat maar 
enigszins openstaat voor zelfonderzoek. Want bekering is aanstekelijk en kan eenieder verwacht of 
onverwacht overkomen.  
 
Tip: Wie zich inschrijft bij de 'The Catholic Book Club' krijgt wekelijks een van de 1200 klassieke katho-
lieke werken als e-book toegestuurd, zonder enige verplichting. 
Het eerste boek is ‘The imitation of Christ' van Thomas à Kempis. Aanmelden kan via: 
https://ucatholic.leadpages.co/the-catholic-book-club-cmt/, afmelden kan op elk gewenst moment. 

 
Receive free books by some of the all-time greatest Catholic writers 

 

 

 

https://ucatholic.leadpages.co/the-catholic-book-club-cmt/
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Boekrecensie 
De basis van het menselijk bestaan is dat wij, ieder afzonderlijk, geliefd zijn.’ 
 
Henri Nouwen, Wie ben ik? Drie onvergetelijke preken, € 9,95 
 
Drie onvergetelijke preken: het is een ondertitel die deze uitgave recht doet, al is het eigenlijk één 
preek in drie delen. De Nederlandse priester Henri Nouwen is 22 jaar na zijn dood nog altijd een 
geliefde ‘wereldleraar’, een gezaghebbende spirituele gids, ook voor mensen die de kerk de rug 
hebben toegekeerd. Hij schrijft met een onweerstaanbare eerlijkheid en openhartigheid, waarmee 
hij ook weerbarstige en verharde harten raakt. 
De drie preken die in dit kleine maar fijne boekje zijn gebundeld, vormen de schriftelijke weerslag 
van het tv-programma Hour of Power. (De opname waarin Nouwen met de hem kenmerkende 
bevlogenheid en authenticiteit getuigt van de blijde boodschap, is te zien via YouTube.) Ze bevat-
ten de kern van zijn overtuiging. Je bent de geliefde dochter of zoon van God. 
Op de vraag ‘wie ben ik’ geeft menigeen het antwoord: ik ben wat ik doe; ik ben wat anderen van 
me zeggen; ik ben wat ik heb, stelt Nouwen. We identificeren ons met onze prestaties, met de 
oordelen die anderen over ons hebben, met onze bezittingen en verworvenheden. We maken ons 
voor ons gevoel van eigenwaarde afhankelijk van de omstandigheden. 
Henri Nouwen roept ons op om vast te houden aan onze eerste liefde, om te luisteren naar de 
zachte, vriendelijke fluisterstem van God. Dan kunnen we vrijelijk van mensen houden zonder 
verwachtingen van ze te koesteren. ‘Elke keer als u geneigd bent bitter te worden, jaloers te wor-
den, uit te halen, u afgewezen te voelen, zeg dan tegen uzelf: ik ben de geliefde zoon of dochter 
van God.’ 
Nouwen roept ons ook op onze ge-
brokenheid en verdriet te aanvaar-
den in plaats van te ontkennen en 
ervoor weg te lopen. ‘Als je je gebro-
kenheid laat zegenen, wordt het een 
heilzame snoei’, zegt hij.  
Nouwen gaf zijn geloof heel concreet 
vorm door, na een carrière als hoog-
leraar, toe te treden tot de Ark-
gemeenschap, waar hij broederlijk 
samenleefde met mensen zonder en 
met (ernstige) handicaps. 
Dit is een boekje om altijd binnen 
handbereik te hebben, een verzorgde 
uitgave ook om cadeau te geven met 
de feestdagen, of om iemand in don-
kere levensdagen te bemoedigen. 
Het bevat een onvergetelijke bood-
schap die we in de hectiek en zorge-
lijkheid van het dagelijks bestaan 
telkens weer dreigen te vergeten.  
Met voor- en nawoordje van Leo Fij-
en.  
Zie voor informatie over leven en 
werk van Nouwen: www.nouwen.org 
 
Bep van Muilekom 

http://www.nouwen.org/
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Kerstspel ‘Levende kerststal’ 
Bij de komende editie van het informatie bulletin voor de jeugd ‘Kids-info’ 
zit weer de uitnodiging om je aan te melden om mee te doen aan het 
Kerstspel op Kerstavond om 19:00 uur. Ook dit jaar wordt het weer 
heel bijzonder!  
Meldt jij je ook aan?  
Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 11 november en kan ook op de 
website:  
www.lambertuskerk-rotterdam.nl/kinderen/advent&kerst.  
De voorbereidingen vinden weer plaats tijdens de Advent, op zondagen tijdens de 10 uur mis. 
Jullie zijn van harte welkom! 
 

Adventsprojecten met kinderen voor zieke kinderen … 
Ook dit jaar maar liefst twee adventsprojecten met de kinderen: 
kerstkaarten maken voor zieke kinderen die tijdens Kerstmis in het 
ziekenhuis liggen en kerststalletjes maken voor ouderen van de 
parochie.  
 

Deze inmiddels zeer succesvolle kerstkaartenactie voor zieke kin-
deren, voor het eerst vanuit de Lambertuskerk gelanceerd in 
2012, is in het land opgepakt met ontelbare kerstkaarten voor 
zieke kinderen in ziekenhuizen en andere centra. Vele kinderafde-
lingen nemen ieder jaar weer de kerstkaarten van harte in ont-
vangst en verrassen op Kerstavond of op eerste Kerstdag de zieke 
kinderen hiermee.  
Natuurlijk gaan we dit jaar weer veel kerstkaarten maken en aan 
zieke kinderen aanbieden. Achter in de kerk staat in de Advent de 
presentatietafel, waarop voorbedrukte kerstkaarten liggen. Die 
kunnen jullie mee naar huis nemen om in te kleuren en te versie-
ren met bijvoorbeeld stickertjes en sterretjes. 
 
Op deze tafel staat ook een brievenbus, waarin u de door u en de 
kinderen gemaakte kaarten vóór 17 december kunt ‘posten’. Per 
ingeleverde kaart vragen wij een Weesgegroetje voor deze zieke 
kinderen te bidden. We vertrouwen erop dat er weer een grote 
hoeveelheid mooi versierde kerstkaarten hun weg zullen vinden 
naar de kinderen in Rotterdamse ziekenhuizen en omgeving. Be-
halve in de Lambertuskerk gaan ook de kinderen op basisschool 
De Bavokring weer prachtige kaarten versieren. Zij zullen ook voor 
de oudere mensen in verzorg- en verpleeghuizen kaarten maken. 
 

… en ouderen in de parochie 
Behalve het kerstkaartenproject gaan de kinderen tijdens de kin-
derwoorddienst in de Advent kerststalletjes maken voor de oude-
re en zieke mensen in de parochie. Mensen die niet meer naar de 
kerk kunnen komen omdat ze zo oud en/of ziek zijn. De diaconie 
bezoekersgroep gaat de kerststalletjes uitdelen aan deze mensen 
en zal het kerststalletje bij het kerstpresentje voegen. Zo zijn de 
kinderen al jong betrokken bij diaconieprojecten in de kerk. De 
kinderen zullen ook voor deze oudere mensen bidden.  
 
Elly Benner-Poiesz, kinderactiviteiten Lambertuskerk 



 LAMBERTUSBERICHTEN - 27.2 13 

 

 
 
 
 
 

Kaarsjes in donkere maanden - Feest van licht 
Om ons heen is het volop herfst: de dagen worden korter, het waait, regent en het wordt 

wat kouder. Niet zo veel aan, zou je zeggen. Maar kijk maar eens goed en je ziet de mooi-

ste kleuren. Ook in de kerk wacht ons een mooie tijd. Haal de kaarsjes en lantaarns maar 

uit de kast! De komende periode staat in het teken van licht. 

Op zondag 11 november gedenken we Sint Maarten. Een hei-

lige met een mooi verhaal en op zondag 2 december begint 

de Adventstijd. 
 

Sint Maarten 

Sint Maarten leefde in de 4e eeuw na Christus (in het jaar 

300). Hij werd geboren in Hongarije. Zijn vader was soldaat 

in het Romeinse leger en geloofde in de Romeinse goden. Hij 

noemde zijn zoon naar een van hen: Martinus naar de oor-

logsgod en strijder Mars. Martinus werd net als zijn vader 

soldaat en werd gelegerd in Frankrijk.  
 

Rode mantel 

Toen hij op een dag op zijn paard bij een van stadspoorten van Amiens kwam, zag hij daar 

een bedelaar die rilde van de kou. Uit medelijden pakte hij zijn zwaard, sneed zijn rode 

soldatenmantel doormidden en gaf een helft aan de arme man. Die nacht zag hij de bede-

laar weer in zijn droom, met zijn mantel. Martinus had zijn mantel met Jezus gedeeld. 

Hierop verliet hij het leger, liet zich dopen en leefde verder als kluizenaar. Martinus was 

erg geliefd bij de armen. Hij kreeg veel volgelingen. Later werd hij bisschop van Tours, 

een stad in Frankrijk, waar hij ook begraven ligt. Zijn mantel werd een belangrijk reliek 

dat veel bezocht wordt in de pelgrimsstad Tours. Het Latijnse woord voor mantel is ‘cap-

pa’ en verkleind ‘cappella’. Sindsdien is ‘kapel’ het woord voor een devotieplaats of bede-

huisje. 
 

Het feest van Sint Maarten is in de loop der tijd op veel verschillende manieren 

gevierd. Bijvoorbeeld als bedelfeest voor de armen en als feestdag vóór een 

periode van vasten. Dit jaar gaan de kinderen in de Lambertuskerk op zondag 11 

november hun eigen lantaarn versieren en dragen deze in de offergave proces-

sie. De lantaarns worden dan op de altaartreden neergezet. Komen jullie ook? 
 

Advent 

Op zondag 2 december begint de Adventstijd. We maken ons op voor Kerstmis en zijn in 

afwachting van de geboorte van Jezus. Ook hierbij speelt licht een belangrijke rol: iedere 

zondag van de Advent (en dat zijn er vier!) wordt een kaars meer aan-

gestoken op de Adventskrans. Hoe meer kaarsen er branden, hoe dich-

terbij het feest van de geboorte van Jezus komt. 
 

Wist je dat … 

… de Adventszondagen dit jaar op 2, 9, 16 en 23 december zijn? 

… het woord Advent afkomstig is uit het Latijn: van adventus = komst en van advenire = 

naartoe komen? … het in de kerk betekent: God komt naar ons toe? 
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Agenda november en december 
 
Za 
Zo 

 
27-10 
28-10 
 

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

30e Zondag door het jaar (B) 
Vooravondmis met zang 
Gezinsmis met kinderwoorddienst; koffie & limonade in parochiehuis 
Eucharistieviering 

Di 30-10 20:00 uur Lambertuscafé: De Eucharistie, zie blz. 2 

Do 01-11  
09:00 uur 
19:30 uur 

Allerheiligen 
Eucharistieviering 
Avondmis met parochiekoor 

Vr 02-11  
09:00 uur 
19:30 uur 

Allerzielen 
Eucharistieviering 
Plechtige Requiemmis voor alle overleden parochianen en alle overledenen 
die vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd 

 
Za 
Zo 

 
03-11 
04-11 
 

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

31e Zondag door het jaar (B) 
Vooravondmis met zang 

Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
10-11 
11-11 
 

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

32e Zondag door het jaar (B) 
Vooravondmis met zang 

Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Ma 12-11 20:00 uur Geloofsavonden voor volwassenen – II 
Bidden in de Bijbel: Nieuwe Testament 

Di 13-11 20:00 uur Lambertuscafé: De Eucharistie, zie blz. 2 

Za 17-11 

 
13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
17-11 
18-11 
 

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

33e Zondag door het jaar (B) 
Vooravondmis met zang: Markusmis 

Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
24-11 
25-11 
 

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

Feest Christus, Koning van het heelal 
Vooravondmis met zang 
Gezinsmis met kinderwoorddienst; koffie & limonade in parochiehuis 

Eucharistieviering 

Zo 25-11 Open Huis in de pastorie op zondag 25 november van 15:00 - 17:30 uur, ter gelegenheid 
van de verjaardag van pastoor Gouw.  
U bent allen van harte welkom om pastoor te feliciteren. 

 
Za 
Zo 

 
01-12 
02-12 
 

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

1e Zondag van de Advent (C) 
Vooravondmis: Mis ‘Christus het eeuwige woord’ en Nederlandse liederen 
Hoogmis: Missa XVII, Rorate caeli; kinderwoorddienst; oefenen kerstspel 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
08-12 
09-12 
 

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

2e Zondag van de Advent (C) 
Vooravondmis: Mis ‘Christus het eeuwige woord’ en Nederlandse liederen 
Hoogmis: Missa XVII, Rorate caeli; kinderwoorddienst; oefenen kerstspel 
Eucharistieviering 

Ma 10-12 20:00 uur Geloofsavonden voor volwassenen – III 
Bidden in de Bijbel: Nieuwe Testament 

Za 15-12 

 
13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
15-12 
16-12 
 

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

3e Zondag van de Advent (C) 
Vooravondmis: Mis ‘Christus het eeuwige woord’ en Nederlandse liederen 
Hoogmis: Missa XVII, Rorate caeli; kinderwoorddienst; oefenen kerstspel 
Eucharistieviering 

 

Zie voor agenda rond de kerstdagen bladzijde 16 
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Vieringen rond Kerstmis 2018 
Di 18-12 19.30 uur Boeteviering (woordviering ter voorbereiding op het Kerstfeest) 

Aansluitend gelegenheid het sacrament van boete en verzoening te ontvangen 

 
Za 
Zo 

 
22-12 
23-12 
 

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

4e Zondag van de Advent (C) 
Vooravondmis: Mis ‘Christus het eeuwige woord’ en Nederlandse liederen 
Hoogmis: Missa XVII, Rorate caeli, kinderwoorddienst; oefenen kerstspel 
Eucharistieviering 

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

Kerstavond/nacht 
Gezinsmis voor kinderen en gezinnen met uitbeelding van het Kerstevangelie 
door kinderen in de levende kerststal. 
Crècheruimte beschikbaar in parochiehuis (ingang t.o. de kerkingang) 
Kerstavondmis mmv Maasstedelijke koren 
Nachtmis mmv parochiekoor Sint Gregorius 

Di 25-12  
10:00 uur 

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

Wo 26-12  
10:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
29-12 
30-12 

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

Feest Heilige Familie 
Vooravondmis: Norbertusmis en Nederlandse liederen 
Hoogmis met parochiekoor: Missa IV, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Ma 31-12 17:00 uur Oudjaar: Mis met Te Deum 

 
Di 

2019 
01-01 

 
11:00 uur 

Nieuwjaarsdag - Heilige Maria, Moeder van God 
Hoogmis met parochiekoor 

 
Za 
Zo 

 
05-01 
06-01 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

Feest heilige Driekoningen 
Vooravondmis: Norbertusmis en Nederlandse liederen 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
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. 

 
Kerstkaart aan u allen in de Lambertuskerk  
Inmiddels bij velen van u bekend: de kerstkaart van de Lambertus-
kerk aan u allen die ingeschreven zijn in onze parochie. Aan de 
voorzijde een afbeelding van ons prachtige drieluik waarop de 
kerstfiguren uit hout zijn gesneden. De verschillende panelen kun-
nen naar gelang van de feesten worden gewisseld. Hiernaast de 
kerstkaart die u in december als ingeschreven parochiaan ont-
vangt. Dit jaar prijkt een afbeelding van de Drie Koningen die het 
Jezuskind bezoeken op de voorkant.   
 

Op de achterkant van de kerstwens treft u de tijden van de vierin-
gen rond Kerstmis en de jaarwisseling aan. Uiteraard kunt u deze 
ook op de website raadplegen. Heeft u deze kerstkaart met Kerst-
mis niet ontvangen? U kunt zich dan alsnog aanmelden als paro-
chiaan 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 

 



Kerk en pastorie 
E-mailadres secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl 
Internet www.lambertuskerk-rotterdam.nl 
Kerk Oostzeedijk 3 (geen brievenbus, zie voor postadres hieronder) 
Kerkbijdrage NL08 INGB  0000 2897 12  

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

Pastorie Bezoek- en postadres: Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam 
Secretariaat maandag- dinsdag- en vrijdagochtend: 9.30 – 12.30 uur 
Telefoon 010 – 412 36 90 
 

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 

09:00 uur 
 
 
21:00 uur 

Eucharistieviering 
Zie voor wijzigingen op de website en het 
informatiekastje bij de ingang van de kerk 
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 De kerk is iedere zaterdagochtend vanaf de ochtendviering open tot 13:00 uur.  
 

Kinderactiviteiten 
Crèche 09:50 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 tot 12 jaar). 
Juli en augustus geen kinderactiviteiten. 

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 (behalve in juli en augustus) met 
alle kinderactiviteiten. Nadien koffie en limonade in het paro-
chiehuis of bij mooi weer in de pastorietuin.  

 

In Lambertusberichten worden artikelen geplaatst van/voor parochianen. Kopij kunt u voor 15 decem-
ber sturen naar secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl. U krijgt in elk geval bericht over plaatsing 
en over eventuele wijzigingen in de tekst. 
 

Achterkant omslag:  Giotto di Bondone: H.Stefanus, ca 1320. Museo della Fondazione Horne, Florence



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
       Bemint uw vijanden 
         

       Bidt voor wie u vervolgen 


