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Ten dienste van het feest 
Enige tijd geleden besteedde ik aandacht aan een van de lezingen in de wijdingsplechtigheid van Eli 
Stok tot diaken. Gelukkig heeft ook de priesterwijding plaatsgevonden en sta ik graag stil bij een van de 
lezingen in die eucharistieviering. De evangelielezing nodigt uit om nog even aandacht aan te besteden. 
Gekozen was voor een passage uit het Lucas evangelie, waar Jezus zijn leerlingen oproept om 
waakzaam te zijn (Luc 12,35v). Deze oproep laat Hij vergezeld gaan van een korte gelijkenis over de 
thuiskomst van de heer des huizes. De dienaren, die de heer bij thuiskomst wakend vindt, worden zalig 
gesproken. Zij zijn zo gelukkig te spreken, omdat de heer na thuiskomst de wakkere dienaren aan tafel 
zal nodigen om hen te bedienen (Luc 12,37). 
 
Dienstbaarheid 
Wat we in de gelijkenis horen, lijkt een heel merkwaardige gang van zaken: de heer die zijn dienaren 
bedient. Het is de omgekeerde wereld: dienaren zijn er om hun heer te dienen en niet andersom. 
Personeel is in dienst om hun werkgever werk uit handen te nemen. De dienstbaarheid van de heer 
wordt nog onderstreept doordat met zoveel woorden wordt beschreven welke handelingen hij verricht: 
“Hij zal zich omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen” (v 37). Maar 
liefst vier werkwoorden worden gebruikt! 
Een verklaring voor hetgeen Jezus niettemin schetst, zou men kunnen vinden door te verwijzen naar 
andere passages in het evangelie, waarin Jezus van zichzelf zegt, dat Hij niet gekomen is om te heersen 
maar om te dienen, of in passages waarin Jezus zijn leerlingen voorhoudt, dat zij niet moeten heersen 
maar elkaar moeten dienen. Beide uitspraken vinden we in Lucas' verhaal van het laatste avondmaal, 
waar Jezus zegt: “... wie onder u de voornaamste is, moet als de jongste wezen, en wie bevelen geeft 
als iemand die dient. Wie is immers de grootste: die aanligt of die bedient? … Welnu, Ik ben onder u als 
degene die bedient” (Luc 22, 26-27). 
 
Bruiloftsfeest 
In de gelijkenis over de thuiskomt van de heer des huizes valt naast het feit, dat de heer zijn dienaren 
bedient, ook op, dat hij bij thuiskomst blijkbaar voedsel bij de hand heeft om te gaan bedienen. Deze 
laatste waarneming zou ons weleens op het goede spoor kunnen zetten. In dit verhaal blijkt meer aan 
de hand dan alleen waakzaamheid. 
De heer komt namelijk niet zomaar thuis van even weg te zijn geweest. Hij komt thuis van een bruiloft. 
Het gegeven van een bruiloft is niet zonder betekenis in de Schrift: bruidegom en bruid zijn beelden die 
gebruikt worden om te spreken over de relatie van God met zijn volk, over de relatie van Christus met 
zijn kerk. Een bruiloft staat voor het feest van Gods verbond met de mensen.  
De heer komt dus thuis van een feest met een bijzondere betekenis. Als hij, thuisgekomen, zijn 
dienaren gaat bedienen, laat hij hen delen in het feest waaraan hij heeft deelgenomen. Hij brengt het 
feest waarvoor hijzelf was uitgenodigd mee naar huis. De vreugde van het bruiloftsfeest houdt hij niet 
voor zichzelf maar laat zijn dienaren daarin delen. De heer wordt dienaar opdat zijn dienaren deel 
krijgen aan de bruiloft. 
 
Het moge duidelijk zijn, dat Jezus met de heer des huizes in deze gelijkenis een typering geeft van 
Zichzelf. Evenals de heer des huizes wil Jezus zijn leerlingen, zijn dienaren, wakend vinden als Hij komt. 
Echter, het beeld in de gelijkenis lijkt me eveneens een treffende typering van het priesterschap en de 
evangeliepassage daarmee een heel geschikte lezing voor een priesterwijding. Door de wijding deelt de 
priester in het priesterschap van Christus; vanuit zijn verbondenheid met Christus kan de priester de 
eucharistie vieren. Als celebrant is de priester opgenomen in het bruiloftsmaal dat God aanricht, maar 
juist dan heeft de priester de opdracht dit feest niet voor zichzelf te houden, maar anderen er in te 
laten delen. Daarin bestaat zijn dienstbaarheid: gelovigen laten aanzitten aan de tafel van de Heer en 
langs gaan om hen te bedienen, zodat ook zij deel krijgen aan het bruiloftsfeest, dat God voor ons 
aanricht. 
 
R.G.M. Gouw, pastoor/vice-moderator 
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Parochie updates: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmelden seminar en cadeau voor pastoor Gouw 
Rechts achterin de kerk staat een speciale tafel met daarop flyers met aanmeldformulieren en een kist 
voor uw bijdrage aan het cadeau voor pastoor Gouw. De restauratie van zijn pateen (schaaltje voor de 
grote mishostie) die hij bij zijn priesterwijding heeft gekregen, zal hiervan worden bekostigd. Alvast 
veel dank. Na de hoogmis (om 11:00 uur) op 17 september zal deze worden aangeboden. 
U bent allen van harte uitgenodigd om deze dag mee te vieren. Voor het seminar (en eventueel 
afsluitend buffet) dient u zich aan te melden. 
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Open Monumentendag 9 september  
 
Voor Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen: 
‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge 
economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en 
mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het 
heden. 
‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de 
aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners 
van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun 
onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, 
kermissen en volksvermaak. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere 
objecten: van boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen en molens via 
markten, waaggebouwen, pakhuizen en winkels tot buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en 
bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan 
bijzondere monumenten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd. 
 
In de H. Lambertuskerk zijn de deuren van 9:30 tot 17:00 uur geopend en is de kerk vrij te bezichtigen. 
Vrijwilligers van Kerk Open staan klaar om de mensen te ontvangen en bieden eventuele rondleiding 
en uitleg aan. Ook is er ruimte voor stil gebed en het opsteken van een kaars. De pastorietuin en 
begraafplaats worden eveneens voor bezichtiging opengesteld.  
Om 14:00 uur geeft Eric Koevoets een orgelconcert waarna belangstellenden op het oksaal een 
toelichting bij het Maarschalkerweerd-orgel krijgen. 
 
Zaterdag 9 september | 9:30 – 17:00 uur | H. Lambertuskerk – pastorietuin 
 

Alpha, is er meer in het leven dan we om ons heen kunnen zien? 
Waar leef je voor? - De Alpha probeert onder andere op deze vraag antwoord te geven vanuit het 
christelijk geloof. Ieder najaar biedt de H. Lambertuskerk een Alpha cursus in rooms-katholieke context 
aan. Startende op dinsdag 19 september zal de cursus gedurende 10 weken lopen op dinsdagavonden 
van 19:00 – 21:30 (uitgezonderd 17 oktober) met één zaterdag op 28 oktober. 
 
Samen eten en inspirerende inleidingen - De bijeenkomsten vinden plaats in de pastorie (Hoflaan 121 
– Kralingen) en beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Het is een laagdrempelige manier om een 
band op te bouwen met de andere cursisten en elkaar te leren kennen. 
 
In groepsverband het geloof ontdekken - Als belangrijkste onderdeel biedt de Alpha cursus de 
gelegenheid om gedachten en ideeën in een kleine groep met elkaar uit te wisselen. Het is een kans 
om van anderen te horen over hun mening en standpunten en daarnaast je eigen bijdrage te leveren 
in een eerlijke, open en vriendelijke omgeving. 
 
Aanmelden en meer informatie - De aanmeldingen voor de Alpha cursus kunnen door het betreffende 
formulier in te vullen op www.lambertuskerk-rotterdam.nl onder het kopje 'Geloofsverdieping'.  
Aanmelden kan tot 12 september. De cursus is gratis, voor de maaltijden wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Voor de zaterdag wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
 
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen 
naar alpha@lambertuskerk-rotterdam.nl. Graag 
tot 19 september aanstaande. 
 

Is er meer in het leven dan dit?  
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Bekeerd door een kerkgebouw 
Onlangs is er in Engeland onder jongeren van 11 tot 18 jaar onderzoek gedaan naar de manier waarop 
ze met het geloof in aanraking kwamen: 13 % bleek belangstelling te hebben gekregen na bezoek aan 
een kerk of kathedraal. Ze werden geraakt door de ‘heiligheid van het gebouw’. 
 
"In die kerk heb ik 'ja' gezegd, zonder dat ik alles begreep. Het was de unieke sfeer, de ruimte, de stilte. 
Ik voelde: hier gebeurt iets wat niet van vandaag is, iets wat van buiten deze wereld komt, van buiten 
de tijd. Het gebouw bracht dat over." Aan het woord is een nu 22-jarige jongeman.  
W. Houtman in ND 8-7-17 
 
Een bezoekster van onze kerk, tijdens de Verborgen Tuinen dagen vertelde dat ze even moest 
bijkomen van de heel bijzondere ervaring die ze in de kerk had gehad.  
V. Houtzager in Lambertusberichten 25.5. 
 
"Een kerkgebouw dat vol is van Gods woorden, van beelden en symbolen, van geschiedenis en 
schoonheid, waar God aanbeden wordt en dat altijd open is voor iedere dorstige ziel, zo'n gebouw is 
een kostbaar missionair bezit."  
F. van Dalen in ND 5-7-17 
 
Zomaar wat citaten van de laatste tijd waarin duidelijk naar voren komt hoe belangrijk het is dat de 
kerk open staat - letterlijk! 
 
Velen van ons proberen tijdens de vakantie de kapellen of kerken onderweg te bezoeken. Vaak lukt dat 
omdat er (veelal oude) mensen zich beschikbaar stellen om gastheer/vrouw te zijn. Ook onze kerk 
wordt tijdens de openstelling op zaterdagochtend bezocht, zo'n 15 mensen per ochtend! Deze mensen 
lopen verwonderd rond, steken een kaars aan of zitten - soms heel lang - stil op een bank. De 
vrijwilligers van de werkgroep Kerk Open horen regelmatig dat mensen onder de indruk raken van de 
schoonheid, de ruimte, de gewijde stilte van onze kerk. Vaak mogen we uitleg geven over het geloof. 
  
Wat zou het mooi zijn als we de kerk wat vaker open konden stellen! Daar zijn medewerkers voor 
nodig die eens per maand een paar uur beschikbaar zijn: een heel eenvoudige, rustige manier om 
missionair bezig te zijn! Er is voldoende materiaal aanwezig met uitleg over het kerkgebouw en u zult 
worden ingewerkt. 
Iets voor u? Meld u aan bij het secretariaat!  
 
Namens de werkgroep Kerk Open,  
Gusta Balkema 
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Geloofsavonden voor volwassenen 
 
Najaar 2017 
Ook dit najaar is een drietal geloofsavonden gepland, 
bestemd voor allen die zich willen verdiepen in het geloof. 
Het onderwerp dit najaar is, naar aanleiding van het 
Fatimajaar: 
 

H. Maria in de bijbel, traditie en devotie 
 
De geloofsavonden gaan dus over Maria, de Moeder Gods 
en we bekijken hoe de bijbel over Haar spreekt, de plaats 
die Zij inneemt in het rooms-katholieke-geloof en hoe de 
devotie tot Haar is.  
Graag uw eigen bijbel meenemen.  
De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden van 
20.00 uur tot 22.00 uur in de pastorie, Hoflaan 121 en 
worden geleid door pastoor Gouw op de volgende data: 

- maandag 18 september 
- maandag 16 oktober 
- maandag 20 november 

 
 
 
Voorjaar 2018 
In het voorjaar is er ook een drietal geloofsavonden 
gepland, zoals gewoonlijk met een bijbels onderwerp. Dit 
keer zal pastoor Gouw u meenemen door het boek Exodus: 
 

Mozes en de 10 geboden 
 
De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden van 
20.00 uur tot 22.00 uur in de pastorie, Hoflaan 121 en 
worden geleid door pastoor Gouw op de volgende data: 

- maandag 12 februari 
- maandag 12 maart 
- maandag 16 april 

 
Aanmelden 
Voor deze cursus kunt u zich aanmelden met het 
aanmeldformulier dat u achterin deze folder en achterin de 
kerk vindt en het af te geven aan of op te sturen naar: 
secretariaat H. Lambertuskerk, Hoflaan 121, 3062 JE 
Rotterdam.  
U kunt ook het formulier op de website invullen: 
www.lambertuskerk-rotterdam.nl bij ‘Catechese’ of een e-mail sturen naar: 
catechese@lambertuskerk-rotterdam.nl 
 
Uiterste aanmelddatum najaar: vrijdag  15 september 2017; 
uiterste aanmelddatum voorjaar: vrijdag 9 februari 2018.  
 
Aan de cursussen zijn geen kosten verbonden.  
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Gezamenlijke voorbereiding ontvangen van sacramenten 
Het pastorale team van de RRM-federatie heeft de catechetische voorbereidingen op een aantal 
sacramenten gebundeld.  
De voorbereidingen betreffen het ontvangen van de sacramenten van doopsel en huwelijk. Voor het 
ontvangen van de initiatiesacramenten (doopsel, vormsel en eerste heilige communie) door 
volwassenen wordt de basiscursus Katholiek Geloven georganiseerd.  
Deze voorbereidingen worden gegeven door pastoraal werker Gerda Martens en vinden plaats in de 
parochiezaal van de kathedraal. Voor alle aanmeldingen contact opnemen met de pastoor, via het 
eigen parochiesecretariaat.  
 

Doopvoorbereiding  
De doopvoorbereiding bestaat uit twee bijeenkomsten: een gezamenlijk 
catechetische over de betekenis van het doopsel en een liturgische over de 
doopviering. In deze laatste hebben ouders een gesprek met de geestelijke die 
het doopsel zal toedienen. Hierin komt de liturgie van de doop aan de orde en 
worden afspraken gemaakt over datum en plaats van het doopsel.  
 
Voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de 
RRM-federatie worden gedoopt, is er maandelijks een gezamenlijke 
catechetische voorbereidingsbijeenkomst.  
Uitwisseling van eigen geloofservaringen en de geloofsopvoeding van de 
kinderen staan centraal.  
 
Daarnaast krijgen ouders uitleg over het sacrament van het doopsel. De avond 
wordt begeleid door pastoraal werker Gerda Martens en vindt plaats op 
maandag van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal van de kathedraal. Een keer per maand wordt 
deze avond georganiseerd. 
 
Let op! De aanmelding moet minimaal een maand vóór de eerste dag van de maand bij ons binnen 
zijn. Als een groep vol is moet er uitgeweken worden naar de volgende maand 
want: vol=vol. 
 
Eerstvolgende data op maandag in 2017 en 2018:  
2017: 4 september, 2 oktober, 13 november, 4 december  
2018: 8 januari, 5 februari, 5 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni en 9 juli 
 

Aanmelding via het secretariaat van de H. Lambertuskerk 
 

Huwelijksvoorbereiding  
Voor mensen van de parochies binnen de RRM-federatie die willen trouwen is 
er – naast de gesprekken met de geestelijke die het huwelijk inzegent – een 
cyclus van twee gezamenlijke voorbereidingsavonden. Ook als u bijvoorbeeld in 
het buitenland of buiten uw eigen parochie voor de rooms-katholieke Kerk wilt 
trouwen, dient u deze gezamenlijke huwelijksvoorbereiding te volgen. Neem 
bijtijds, liefst een jaar van tevoren, contact op met het parochiesecretariaat.  
 
Bij het parochiesecretariaat worden alle gegevens van de aanstaande bruid en 
bruidegom genoteerd en doorgegeven aan de pastoor. Er wordt vervolgens een 
afspraak met de pastoor gepland, waarin o.a. de ‘Verklaring voor de kerkelijke 
huwelijkssluiting’ (Status liber) wordt doorgelopen en ingevuld. Ook wordt 
aangegeven wat uw bijdrage is. Beide aanstaande echtgenoten vragen bij de 
parochie waar zij gedoopt zijn een recent doopbewijs aan en geven deze door 
aan de pastoor.  
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De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal van de 
kathedraal. Aanmeldingen mogelijk in de volgende cycli: 
 
In 2017:  
Cyclus IV: donderdag 14 september èn donderdag 28 september 
Cyclus V: donderdag 23 november èn donderdag 28 december 
 
En in 2018: 
Cyclus I:  Donderdag 04-01 en 08-02 
Cyclus II: Donderdag 22-03 en 19-04 
Cyclus III: Donderdag 31-05 en 21-06 
 
 
 
 
 

Basiscursus katholiek geloven 
Deze cursus is bestemd voor: 

 mensen die katholiek willen worden; 

 katholieken die gedoopt zijn, maar geen andere sacramenten (vormsel, communie) hebben 
ontvangen; 

 katholieken die zich in het geloof willen verdiepen. 
 
De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met het meevieren van de Eucharistieviering van 
Aswoensdag in de kathedraal. Er zijn vervolgens tien maandelijkse bijeenkomsten op donderdagavond.  
 
De nieuwe cursus start op 14 februari 2018 en loopt tot Pasen 2019.  
 
Voor deze cursus dient u zich vóór 1 februari 2018 aan te melden. Alvorens wij de aanmelding kunnen 
afronden dient u eerst in gesprek te gaan met de pastoor. U kunt een afspraak hiervoor maken door 
de pastoor aan te spreken of op het spreekuur (dinsdag- en vrijdagochtend) contact met hem op te 
nemen. De aanmeldingen gaan via het parochiesecretariaat. 
 
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal van de 
kathedraal. 
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Geloofsverdieping voor ouders van:  
communicanten en vormelingen 
In 2017 is een nieuw concept succesvol toegepast bij de voorbereiding op de eerste heilige Communie. 
Gezinnen van de aangemelde communicanten gaan gezamenlijk naar de 10-uur mis waarna de 
communicanten tijdens de woorddienst het eerste gedeelte van de voorbereiding krijgen. Bij de 
offerande keren de communicanten terug naar de ouders in de kerk. Na de mis gaan de 
communicanten en hun ouders naar de pastorie voor het tweede gedeelte van de voorbereiding en de 
ouders voor het parallelprogramma. Vanaf 2018 zullen ook ouders van vormelingen hiervoor worden 
uitgenodigd. 
 
Inhoud verdiepend parallelprogramma 
Aan de hand van inleidingen over bijvoorbeeld: Geloofsoverdracht thuis en in de kerk, Bidden, hoe doe 
je dat?, toelichting op de verschillende sacramenten met behulp van filmmateriaal op internet en dvd, 
uitgebreide uitleg over de viering van de eucharistie, etc. voeren we groepsgesprekken over deze 
onderwerpen.  
Uiteraard worden er ook (praktische) toelichtingen gegeven over de vieringen van de eerste heilige 
Communie en het Vormsel en is er ruimte voor groepsgesprek. 
Halverwege het voorbereidingstraject wordt voor de gezinnen van communicanten en vormelingen op 
zaterdagochtend een speurtocht georganiseerd in de kerk. 
 
Aanmeldingen 
Voor de eerste H. Communie komen in aanmerking jongens en meisjes vanaf de 4e groep van de 
basisschool. De viering van de eerste H. Communie wordt gehouden op de tweede zondag van Pasen 
(beloken Pasen) en wel op zondag 8 april 2018. De aanmeldingen kunnen tot en met 5 december 2017 
plaatsvinden. 
De aangemelde kinderen en hun ouders worden op zondagmiddag 10 december van 14:00 - 16:00 uur 
voor een kennismaking verwacht, waarbij zij ook materialen ter voorbereiding krijgen. Verder zal de 
nieuwe opzet van het communieproject worden toegelicht, met onder meer een parallelprogramma 
voor de ouders. Deze bijeenkomst vervangt de eerste ouderavond en is verplicht voor alle ouders en 
kinderen. Vanaf 7 januari 2018 vinden de voorbereidingslessen plaats tijdens en na de 10 uur mis. 
 
Vormsel 
Jaarlijks worden in de H. Lambertuskerk jongeren voorbereid op het ontvangen het H. Vormsel. Zoals 
gebruikelijk, vindt de voorbereiding buiten schooltijd in de pastorie plaats. 
Voor het Vormsel komen in aanmerking jongens en meisjes uit groep 8 van de basisschool, maar ook 
degenen die al voortgezet onderwijs volgen, kunnen meedoen. De precieze datum van de toediening 
van het H. Vormsel moet nog worden vastgesteld, maar is waarschijnlijk op een zondagmiddag in mei 
of juni 2018.  
Nieuw  in 2018: het parallelprogramma voor ouders van communicanten en vormelingen. Deze 
bijeenkomsten van een uur vinden plaats na de 10 uur mis op zondag en beginnen op zondag 7 januari 
2018 om 11.15 uur.  
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De voorbereiding voor de vormelingen begint komend voorjaar (2018). Degenen die zich hebben 
opgegeven, krijgen een bevestiging van de aanmelding. Zodra de verschillende data en tijden bekend 
zijn, zal dit schriftelijk aan de betrokkenen worden gemeld. 
 
Aanmelden vanaf heden tot en met uiterlijk 5 december 2017 via de website: www.lambertuskerk-
rotterdam.nl/1e-communie-vormsel of met de formulieren achterin de kerk. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Geloofsverdieping buiten de Lambertus:  
Theresia van Avila-parochie te Dordrecht 
 
Elk jaar biedt de Theresia van Avila-parochie geïnteresseerden een serie avonden voor 
geloofsverdieping aan. Externe deskundigen worden hiervoor uitgenodigd. Aanmelden is niet nodig. 
Hieronder vindt u een beknopt overzicht. Voor een uitgebreide beschrijving van de inleidingen 
verwijzen wij u naar de website: www.lambertuskerk-rotterdam.nl/geloofsverdieping-buiten-de-
lambertus en naar de catechese brochure 2017-2018 die achter in de kerk aantreft. 
 
Dinsdag 26 september 2017:  
Prof. Dr. Jan Peters SJ: Een introductie in de islam  
 
Dinsdag 24 oktober 2017:  
Ds. Paul Wansink: De kerkvader Ireneus en het christendom van de 2e eeuw  
 
Dinsdag 21 november 2017:  
Mgr. Dr. Hans van den Hende: De Kerk als netwerk van liefde  
 
Dinsdag 23 januari 2018: 
Prof. Dr. Thomas Quartier OSB: Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld 
 
Dinsdag 27 februari 2018: 
Drs. Charles Duynstee: De kruiswegstaties van Aad de Haas te Wahlwiller 
 
Dinsdag 20 maart 2018: 
Dr. Ruud Gouw: Predestinatie bij Paulus  
 
Dinsdag 24 april 2018: 
Rob Winkelhuis: Het sacrament van boete en verzoening 
 
Tijd en locatie voor de hierboven genoemde inleidingen:  
20.00 uur in de kapel Titus Brandsma, Nolensweg 8 te Dordrecht-Crabbehof 
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Huwelijk en gezin 
Aanbod voor aanstaande bruidsparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie 
De huwelijksvoorbereiding van het bisdom Rotterdam wordt bisdombreed georganiseerd en 
gecoördineerd door de diocesane werkgroep voor huwelijk en gezin. Deze werkgroep werd opgericht 
in het verlengde van de twee bisschoppensynodes over huwelijk en gezin, die op uitnodiging van paus 
Franciscus in Rome werden gehouden (oktober 2014 en oktober 2015), en in het licht van uitwisseling 
en gesprekken in de Priesterraad. Voorzitter van de werkgroep is vicaris-generaal pastoor Tjeerd 
Visser. Inhoudelijk is de huwelijksvoorbereiding gebaseerd op de Premarriage Course en de Marriage 
Course van Alpha Nederland. Deze cursussen zijn een zeer nuttige en vooral praktische aanvulling van 
de huwelijksvoorbereiding in de parochies. 
 

Voor inhoudelijke vragen: 
 vicaris-generaal Mgr. drs. T.F.M. (Tjeerd) Visser 

(t.visser@bisdomrotterdam.nl)  
 

Meld je zo vroeg mogelijk aan. De cursussen worden zoveel mogelijk georganiseerd op basis van 
aantallen en woonplaatsen van de aangemelde aanstaande echtparen. 
Tijdens de cursus ga je, in een ontspannen sfeer, met z’n tweeën, in gesprek over wat echt belangrijk is 
voor je relatie, en je verwachtingen voor de toekomst. 
 

Inhoud van de cursussen 
De Premarriage Course is voor aanstaande echtparen die niet, of maximaal een half jaar, 
samenwonen. De cursus wordt gegeven in vijf avonden. De kosten bedragen € 150,- per echtpaar. 
Voor jonge paren (t/m 23 jaar) subsidieert het bisdom de cursuskosten tot € 130,-. 
De Marriage Course is voor aanstaande echtparen die langer dan een half jaar samenwonen. Deze 
cursus wordt gegeven in zeven avonden. De kosten bedragen € 200,- per echtpaar. Voor jonge paren 
(t/m 23 jaar) subsidieert het bisdom de cursuskosten tot € 150,-. 
De Premarriage Course en de Marriage Course behandelen praktische onderwerpen die in het huwelijk 
een belangrijke rol spelen:  
• Communicatie: praten en luisteren  
• Toewijding: tijd voor elkaar nemen 
• Gezonde familierelaties: omgaan met ouders en schoonouders  
• Conflicten oplossen: omgaan met boosheid, elkaars verschillen 

ontdekken, en elkaar vergeven  
• Liefde in actie: de vijf talen van de liefde  
• Liefde levendig houden: vriendschap en seksualiteit  
• Gedeelde doelen en waarden  
• Gelijkwaardigheid en verbondenheid 
 

Elke cursusavond begint met een complete en sfeervolle maaltijd, met 
z’n tweeën aan een eigen tafel. Na het eten gaan de deelnemers aan 
de slag met het thema van de avond. 
De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend. En met een flinke dosis 
humor. 
 

Aandachtspunten 

 Maak als aanstaand echtpaar zo snel mogelijk een afspraak met degene die in de parochie 
waar je gaat trouwen verantwoordelijk is voor de huwelijksvoorbereiding, waaronder de 
voorbereiding van de kerkelijke viering 

 Het cursusbedrag is inclusief cursusmateriaal, welkomstdrankjes, een sfeervolle, complete 
avondmaaltijd aan het begin van elke avond en koffie, thee, koek etc.  

 Mocht het cursusbedrag een hindernis vormen om deel te nemen, geef dit dan aan op het 
aanmeldformulier 

 Na aanmelding ontvang je meer informatie  
 

mailto:%20t.visser@bisdomrotterdam.nl
mailto:t.visser@bisdomrotterdam.nl
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Gezangen tijdens de Hoogmis  

De eerste grote uitdaging voor het Sint-Gregoriuskoor na het zomerreces is de muzikale invulling van de 
hoogmis tijdens het Lambertusfeest. Dit jaar extra bijzonder omdat we ook het zilveren jubileum van 
pastoor Gouw als pastoor van onze kerk vieren. 
 
Tijdens de hoogmis zal de Missa in honorem Sancti Michaeli die ik in 2015 componeerde, worden 
uitgevoerd. We herdachten in 2015 dat de bekende orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd (1838-
1915), die ook in onze kerk het prachtige orgel bouwde, honderd geleden is overleden. Deze mis is 
gecomponeerd ter ere van de patroonheilige van Maarschalkerweerd, de aartsengel Michaël Zowel de 
aartsengel Michaël als de orgelbouwer Michaël inspireerden tot de muzikale ingrediënten van deze 
mis. Allereerst de orgelbouwer: het ligt voor de hand dat in een koorwerk gerelateerd aan de 
herdenking van een orgelbouwer de orgelpartij een zeer zelfstandig musicerend karakter heeft en 
hieraan allurevol bijdraagt. Dan de aartsengel, op meerdere manieren vormde hij een inspiratiebron.  
Tijdens het Lambertusfeest van 2015 werd deze mis voor het eerst uitgevoerd. Hoewel ik toen ook in 
de Lambertusberichten over deze mis heb geschreven, lijkt het me zinvol om een en ander toe te 
lichten: 
 
Kyrie: Engelen zijn in mijn verbeelding vaak heel beweeglijk. De lenige, ritmisch uitdagende muziek (in 
7/8 maatsoort) beantwoordt aan dit idee van beweeglijkheid. Het door het koor gezongen Kyrie-thema 
zal op meerdere momenten in het werk een belangrijke rol spelen.  
Gloria: In het bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 12, vers 7-12) lezen we hoe de aartsengel Michaël de 
draak (de duivel) verslaat. De strijdvaardige muziek van het Gloria is op dit beeld geïnspireerd. In veel 
afbeeldingen staat de aartsengel met een getrokken zwaard om de draak te doden. Het energiek 
trekken van dat zwaard is letterlijk het begin van dit Gloria: met het zwaardmotief, een snelle 
opwaartse toonladder, wordt deze beweging verklankt. Na de tumultueuze orgelinleiding presenteert 
het koor op Et in terra pax het Michaëlthema dat gevormd wordt door de aanhef van het vers (Sancte 
Michael) van het gregoriaanse Alleluia voor het feest van de H. Michaël. Het zwaardmotief en het 
Michaëlthema voeren een muzikale dialoog. In het ingekeerde Qui tollis klinkt opnieuw de melodiek 
van het Christe eleison uit het Kyrie. Vanaf Cum Sancto Spiritu worden, nu in majestueuze ritmiek, het 
Michaëlthema, het Kyriethema en de begintonen van het zwaardmotief tegelijk tot klinken gebracht:  
Sanctus: Michaël werd in de Byzantijnse tijd afgebeeld met een staf waaraan een wimpel is bevestigd 
met de woorden Heilig, heilig, heilig uit het boek Jesaja (hoofdstuk 6), de bijbelse bron van het Sanctus 
zoals we dat in de misviering zingen. We lezen: ’…de Heer, gezeten op een hoge en verheven 
troon…Serafs stonden boven Hem opgesteld... Zij riepen elkaar toe: “Heilig, heilig, heilig is de HEER van 
de machten; en heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid.” De deurpinnen in de dorpels schudden van 
het luide geroep en de tempel stond vol rook.’ Dit grootse visioen vormde de aanleiding om grootse, 
vervoerende muziek te componeren. Het is een hevige lofzang waarin trompetachtige motieven in de 
orgelpartij goed herkenbaar zijn. 
Agnus Dei: Als een basso ostinato (=steeds herhaalde bas) klinkt in het pedaal van het orgel het 
Kyriethema, nu langzaam en zwaar, verwrongen in een mineurachtige klank. Het is het trieste beeld 
van de kruisweg van Jezus: Lam Gods, dat wegdraagt de zonden van de wereld… 
Steeds indringender klinken de beden door het koor, waarbij in de altpartij een litanie-achtige 
tekstherhaling opvalt. In het Dona nobis pacem klinkt het, nu door het koor het unisono gezongen 
Kyriethema waarna het werk in peinzende verstilling besloten wordt. 
 

Eric Koevoets, dirigent-organist 
 

Venster op Muziek in de Lambertus 
Met het openingsconcert door Eric Koevoetsop 23 mei jl. is de Internationale 
Muziekzomer Lambertus van start gegaan. Hierna een overzicht van wat u de 
komende maanden kunt verwachten. 
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Vanaf 23 mei is de Internationale Muziekzomer Lambertus van start gegaan. We mochten al genieten 
van een aantal heel mooie concerten. Hieronder een overzicht van wat u dit jaar nog kunt verwachten. 
Dinsdag 22 augustus, 20.00 uur - Jan Vermeire, organist uit Koksijde (België)  
Een vooraanstaand Vlaamse organist die niet alleen als organist en dirigent maar ook als artistiek 
directeur van diverse Belgische orgelfestivals van zich doet spreken. We verwelkomen hem met 
plezier. Hij speelt onder meer werk van Vierne en Franck maar ook zwierige, vrolijke Italiaanse muziek 
van Petrali en Morandi. Voorafgaand om 19.15 uur een inleiding in het parochiehuis.  
 

Zaterdag 9 september 14.00 uur - Orgelconcert in het kader van Open Monumentendag en Nationale Orgeldag  
Eric Koevoets, organist van de H. Lambertuskerk 
Na afloop bent u welkom bij de speeltafel bij het orgel, Eric Koevoets ontvangt u daar graag om alles 
over het Maarschalkerweerd-orgel te vertellen.  
 

Vrijdag 22 september 20.00 uur - Ziel en zaligheid  
Een herdenkingsconcert ter ere van het 125e geboortejaar van Hendrik Andriessen en het 100e 
geboortejaar van Albert de Klerk  
Jenny Haisma, sopraan, Vrouwenkoor La Confiance, Gerrit Christiaan de Gier, organist en Eric Koevoets, 
dirigent en organist.  
O.a. Missa Sponsa Christi en Miroir de peine van Andriessen en Tantum ergo en Haec est regina 
virginum van De Klerk  
De Missa Sponsa Christi en Miroir de peine van Andriessen vormen twee prachtige hoogtepunten in 
zijn religieuze oeuvre: De mis is gecomponeerd voor het Feest van Kerkwijding waarbij het bijzonder is 
dat Andriessen niet alleen de vaste gezangen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei 
maar ook de wisselende gezangen Introitus, Graduale met Alleluia, Offertorium en Communio heeft 
gecomponeerd. Hierdoor ontstaat een grote mate van eenheid. Een Tantum ergo en de hymne 
Caelestis urbs Ierusalem sluiten het geheel af. Miroir de Peine is een cyclus van vijf liederen voor 
sopraan en orgel waarin het lijden van Christus centraal staat. Zeer ontroerend is hier dat dit lijden 
wordt gezien vanuit de persoon van Maria.  
 

Oktobermaand- Mariamaand 
Mariologie – deel I  
Mariologie is de theologische doordenking van het geloof in Maria, 
de moeder van Jezus. Deze is gebaseerd op een combinatie van de 
Schrift als belangrijkste (historische) bron en de kerkelijke traditie. 
Maria is de grootste heilige in de katholieke kerk. Omdat Maria na 
zwanger te zijn geraakt van de Heilige Geest het leven schonk aan 
Christus, de eeuwige Zoon van de Vader en tweede persoon van de 
heilige Drie-eenheid, wordt zij door de Kerk ‘Moeder van God’ 
(Theotokos) en ‘altijd maagd’ (Aeiparthenos) genoemd. Met name in 
de volksdevotie is Maria prominent aanwezig; hier neemt de 
Mariaverering een belangrijke plaats in. De officiële kerkelijke leer 
benadrukt dat Maria nooit de plaats van Jezus als Verlosser kan 
innemen of met hem kan delen, maar dat zij naar Jezus verwijst als 
de werkelijke Middelaar tussen God en mens. Hoewel ook in de 
oosters-orthodoxe kerk Mariaverering een grote rol speelt, is in 
geen andere christelijke kerk de mariologie zo gedetailleerd uitgewerkt als binnen de rooms-
katholieke.  
 

De Bijbelse Maria 
In het Nieuwe Testament lezen we dat de maagd Maria verloofd was met Jozef, een timmerman, en 
dat Nazareth hun woonplaats was. Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, was een nicht van 
Maria. Maria en Jozef woonden nog niet met elkaar samen en hadden nog geen 
geslachtsgemeenschap gehad toen Maria zwanger werd van de heilige Geest. De engel Gabriël kwam 
deze bijzondere maagdelijke geboorte aankondigen (de annunciatie) en vertelde aan Maria (aldus het 
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Lucasevangelie) en aan Jozef (aldus Mattheüs) dat ze de zoon die Maria zou baren Jezus moesten 
noemen, wat betekent ‘God redt’, omdat hij zijn volk zou redden en Zoon van God genoemd zou gaan 
worden (zie Mat. 1,18-25 en Luc. 1,26-38).  
De geboorte van Jezus vond volgens de evangeliën plaats in Bethlehem, omdat Jozef en Maria 
daarheen moesten voor een volkstelling. Na de geboorte van Jezus vluchtten zij enige tijd naar Egypte, 
om de pasgeboren Jezus te beschermen tegen koning Herodes die hem wilde vermoorden, nadat deze 
o.a. door de drie magiërs of wijzen over deze ‘koning’ had horen vertellen. Jezus kreeg bij Maria en 
Jozef een joodse opvoeding en leerde waarschijnlijk ook het beroep van timmerman. Maria wordt in 
de evangeliën nog enkele keren genoemd in de verhalen over het openbare optreden van Jezus, en 
volgens het Johannesevangelie was zij bij de dood van Jezus aanwezig.  
 Hoewel over Maria’s leven weinig bekend is, doen daarover verschillende verhalen de ronde. Zo 
zouden volgens een oude traditie, die zich baseert op het zo genaamde proto-evangelie van Jacobus 
daterend uit de 2e of 3e eeuw, Joachim en Anna haar ouders zijn, maar dit is niet in de Schrift te 
vinden. Volgens de overlevering heeft Maria, na uit Jeruzalem vertrokken te zijn, haar laatste jaren in 
de omgeving van Efeze doorgebracht samen met de apostel Johannes, haar aangenomen zoon. Daar 
zou zij in een huis gestorven zijn waarvan uiterlijk en locatie door de Duitse non Anna Katharina 
Emmerick (1774-1824) in detail beschreven werden, naar aanleiding van een visioen dat zij had. In 
1881 werden op deze plek inderdaad resten van een huis ontdekt. Het huis werd herbouwd en werd 
een bekend bedevaartsoord. 
 

Mariadevotie 
De Kerk van de eerste eeuwen kende nog nauwelijks Mariaverering. Door de eeuwen heen echter is er 
in de katholieke (en oosters-orthodoxe) traditie een kleurrijke en gevarieerde Mariadevotie ontstaan. 
De (toen nog ongedeelde) Kerk kondigde aan het begin van de Middeleeuwen de eerste twee 
Mariadogma’s af (‘Maria Moeder Gods’ en ‘Maria altijd Maagd’, zie hierover de volgende paragrafen). 
Gelovigen gingen Maria, mede op basis van het Magnificat in Luc. 1,46-55, als het ‘oerbeeld’ van de 
verlossing van de mens door Christus zien, in de zin van: de verlossing kwam tot stand door de 
medewerking van Maria aan Gods heilsplan en daarmee was zij een voorbeeld voor mens en Kerk. Zij 
werd daarom in de Middeleeuwen (ideaal-)beeld en moeder van de Kerk (typus et mater ecclesiae) 
genoemd. Het ‘moeder van de Kerk’ bleek vele eeuwen later overigens een niet onomstreden titel: zij 
werd dan ook niet letterlijk zo in Lumen Gentium, de dogmatische constitutie over de Kerk van het 
Tweede Vaticaans Concilie, opgenomen (‘beeld van de Kerk’ overigens wel). 
Vele gelovigen zoeken troost en bemoediging bij Maria, zoals we dat bv. zien in de vele 
Mariabedevaartsplaatsen (o.a. Lourdes, Fatima, Medjugorje, en dichter bij huis Kevelaer, Banneux, 
Beauraing, Heiloo, ’s Hertogenbosch en Maastricht). De ervaring van bemoediging zit mede in de 
menselijkheid van Maria: God schakelde haar, ondanks dat zij volledig mens was, in voor zijn heilsplan 
en bestemde haar tot de moeder van zijn Zoon. Maria op haar beurt werkte mee en ontving Christus 
(God zelf) onvoorwaardelijk. Dit maakt haar tot de grootste heilige en een groot voorbeeld voor de 
mens. Maria’s menselijkheid en moederlijkheid maakt dat vele gelovigen een troostende nabijheid van 
haar ervaren. Ook de voormalige paus Johannes Paulus II was bekend 
om zijn grote Mariadevotie, en geloofde dat zij het was die hem 
beschermd had bij de aanslag op zijn leven in 1981. 
  

Het belang van Maria in de rooms-katholieke Kerk zien we onder 
andere terug in de vele Mariafeesten, Maria in de liturgie (Magnificat, 
Weesgegroet, Angelus, Marialitanie enz.), de aan Maria gewijde kunst 
en bouwwerken en de vier Mariadogma’s (zie paragraaf hieronder). 
De officiële kerkelijke leer benadrukt dat Maria nooit de plaats van 
Jezus als enige Middelaar en Verlosser kan innemen en dat Maria 
altijd verwijst naar Jezus als de Verlosser en werkelijke Middelaar 
tussen de mens en God. In de praktijk echter wordt Maria door vele 
gelovigen als ‘toegankelijker’, ‘nabijer’ of ‘vertrouwder’ dan Jezus 
beschouwd, waardoor het voor velen gebruikelijk is om Maria aan te 
roepen, zij het dan als 'voorspreekster bij de Heer’. 
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Ontwikkeling van de mariologie I 
Hoewel de Vroege Kerk nog weinig Mariaverering kende, zien we daar reeds discussies en 
beschouwingen over het belang van Maria. Zo introduceerde kerkvader Irenaeus van Lyon (ca. 140-
202) de titel ‘de nieuwe Eva’ voor Maria. Zijn redenatie was: waar Eva ‘nee’ zei tegen God, zei Maria 
‘ja’, waarmee zij Eva’s ongehoorzaamheid rechtzette en aldus de ‘nieuwe Eva’ werd. 
In de geloofsbelijdenis van Nicea uit 325 worden met de woorden ‘die ontvangen is van de heilige 
Geest, geboren uit de Maagd Maria’ de ideeën van de Vroege Kerk en de kerkvaders over Maria 
samengevat. In deze uitspraak kan men de hele kerkelijke leer over Maria, over haar voorbestemming 
(het zwanger worden van de Geest, het baren van de Zoon en Verlosser en daarmee het meewerken 
aan Gods heilsplan), de maagdelijke geboorte en onbevlekte ontvangenis (let op: deze betekenen niet 
hetzelfde, zie de volgende paragraaf over Mariadogma’s), Maria’s goddelijk moederschap en 
medewerking aan de verlossing, herkennen. 
Vanaf het begin van de 5e eeuw zien we de eerste aan Maria gewijde kerken verrijzen. Tijdens het 
Concilie van Efeze in 431 wordt Maria voor het eerst officieel ‘Moeder van God’ (Theotokos in het 
Grieks) genoemd. Dit was een reactie op de leer van Nestorius, die de goddelijkheid van Jezus scheidde 
van zijn menselijkheid en in lijn daarmee Maria beschouwde als ‘slechts’ de moeder van de menselijke 
Jezus. Nestorius werd door het Concilie veroordeeld omdat zijn opvatting onvoldoende rekening hield 
met de eenheid in de persoon van Christus. 
 

Ontwikkeling van de mariologie II 
In die allereerste eeuwen van de Middeleeuwen komt ook het 
dogma ‘Maria altijd Maagd’ tot stand, hoewel dit nooit officieel en 
in definitieve vorm is afgekondigd. Het was een uitwerking van het 
geloof van de kerkvaders en de Vroege Kerk in de altijddurende 
maagdelijkheid van Maria, op basis van het vaste geloof dat God in 
zijn heilsplan gewild heeft dat zijn Zoon geboren werd uit een 
blijvend maagdelijke (maagdelijk dus zowel vóór, tijdens als na de 
geboorte van Jezus) en aan God toegewijde vrouw (vgl. Luc. 1,38 en 
48). In de Middeleeuwen komt de Mariaverering tot grote bloei. Er 
worden vele Mariakerken gebouwd, Mariabeelden en -schilderijen 
gemaakt, Mariahymnen (zoals het Salve Regina) gecomponeerd, en 
ook diverse Mariagebeden, zoals het Weesgegroet (Ave Maria), 
kennen hun oorsprong in deze periode. Ook worden vele 
Mariafeesten aan de liturgie toegevoegd.  
In de Renaissance komt de aan Maria gewijde kunst tot een hoogtepunt met kunstenaars als Fra 
Angelico, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli, Jeroen Bosch, Jan van Eyck en Albrecht 
Dürer. 
  

Met de Reformatie in de 16e eeuw kwam de rooms-katholieke mariologie in vele landen in (West- en 
Noord-) Europa onder vuur te liggen: protestanten zagen de Mariadevotie als bijgeloof en als een 
bedreiging voor het geloof in Jezus Christus als enige Verlosser en Middelaar. In diverse inmiddels 
protestantse landen werd heel wat mariale en andere religieuze kunst vernietigd. De Contrareformatie 
waarmee de katholieke kerk op de protestantse Reformatie reageert brengt de Mariaverering echter 
weer tot grote bloei, en zij is in deze periode kleurrijker en gevarieerder dan ooit; vele mariologische 
geschriften, nieuwe processies, bedevaarten, hymnen en litanieën zien het licht, en de aan Maria 
gewijde kloosterorden kennen een groot aantal leden. 
 

Uit: Tilburg School of Catholic Theology. Deel II wordt in Lambertusberichten 26.2 gepubliceerd. 
 

Kroniek 
Gedoopt: 

23-07 Marvin Cornelis Willem, zoon van dhr en mw Warendorff-Suprianto 

06-08 Jamie Qi-Tzong, zoon van dhr en mw Chang-Tjong-A-Hung 
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Uit de agenda september - november 
 

 
Za 
Zo 

 
26-8 
27-8 
 

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

21e Zondag door het jaar (A) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor 
Eucharistieviering 

Wo 30-08 19:30 uur Rozenkrans bidden: wekelijks op woensdagavond tot en met oktober 

 
Za 
Zo 

 
02-09 
03-09 
 

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

22e Zondag door het jaar (A) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst: start kinderactiviteiten 
Eucharistieviering 

Wo 06-09 19:30 uur Rozenkrans bidden: wekelijks op woensdagavond tot en met oktober 

Za 09-09 09:30-17:00 
14:00 uur 

Open Monumentendag 
Orgelconcert met nadien rondleiding door het orgel – Eric Koevoets, orgel 

 
Za 
Zo 

 
09-09 
10-09 
 

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

23e Zondag door het jaar (A) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Wo 13-09 19:30 uur Rozenkrans bidden: wekelijks op woensdagavond tot en met oktober 

Za 16-09 & 
21-10 

13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
16-09 
17-09 
 

 
19:00 uur 
11:00 uur 
 

Patroonsfeest H. Lambertus & jubilea pastoor Gouw 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst (er is geen mis om 12:00 u) 
Hierna parochiefeest en feest bgv jubilea pastoor Gouw, zie blz. 4 

Ma 18-09 20-22 uur Geloofsavonden voor volwassenen (I-III)  
Maria in de bijbel, traditie en devotie, zie blz. 7 

Wo 20-09 19:30 uur Rozenkrans bidden: wekelijks op woensdagavond tot en met oktober 

 
Za 
Zo 

 
23-09 
24-09 
 

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

25e Zondag door het jaar (A) 
Vooravondmis met zang 
Gezinsmis met kinderwoorddienst; nadien koffie & limonade in parochiehuis 
Eucharistieviering 

Wo 27-09 19:30 uur Rozenkrans bidden: wekelijks op woensdagavond tot en met oktober 
 

Za 
 

Zo 

oktober 
7, 14  
& 21 
1,8, 15 
& 22 

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

26
e
 t/m 29

e
 Zondag door het jaar (A) 

Vooravondmis met zang 
 
Hoogmis met parochiekoor; kinderwoorddienst: start rozenkransproject 
Eucharistieviering 

Ma 16-10 20-22 uur Geloofsavonden voor volwassenen (II-III)  
Maria in de bijbel, traditie en devotie, zie blz. 7  

 
Za 
Zo 

 
28-10 
29-10 
 

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

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

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

Allerheiligen 
Eucharistieviering 
Avondmis met parochiekoor 

Do 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 

Voor meer info over verschillende activiteiten verwijzen wij u naar de website van de H. Lambertuskerk. 
Ook wijzigingen van bijvoorbeeld de weekvieringen worden daarop bijtijds bekendgemaakt. Alle 
wijzigingen van vieringen zijn ook te vinden in het mededelingenkastje bij de ingang van de kerk. 
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Oktober - Mariamaand 
In oktober en in mei is er in de katholieke kerk speciaal aandacht voor Maria. We bidden dan 

wat vaker de rozenkrans (ketting met kraaltjes als hulpmiddel bij het bidden). 

Lees hieronder waarom Maria zo bijzonder is. 
 

Maria, met heel haar leven zei ze ‘ja’ 
Maria was de moeder van Jezus. Ze droeg Hem in haar armen. 

Ze hielp Hem om groot te worden. Ze was erbij als hij wonderen 

deed. Ze kende zijn vrienden. En uiteindelijk volgde ze Hem 

helemaal tot de voet van het kruis. Zij heeft ons allemaal laten 

zien hoe we Jezus kunnen volgen.  
 

Maria was een eenvoudig meisje uit een klein dorp in Galilea. 

Toch koos God haar uit om de moeder van Jezus te worden. 

Jullie weten wel hoe Jezus geboren werd (het kerstverhaal). 

Veertig dagen na zijn geboorte ging Maria met Jozef naar de tempel om haar Zoon aan God op 

te dragen. Ze wist dat Jezus niet alleen van haar was; bovenal behoorde Hij God toe. 

Op de bruiloft in Kana zei Maria tegen Jezus dat er geen wijn meer was. Ze had alle 

vertrouwen in haar Zoon, ze wist dat Hij naar de wereld was gekomen om vreugde te brengen. 

Jezus luisterde naar zijn moeder en deed een wonder: Hij veranderde water in wijn! 

Toen Jezus aan het kruis werd geslagen was Maria nog steeds aan zijn zijde. Ze liet Hem 

nooit in de steek. Hoeveel pijn het haar ook deed, toch bleef ze daar, bereid om Gods wil te 

doen. Vanaf het kruis zie Jezus tegen de apostel Johannes: ‘Zie daar je moeder’. Tegen Maria 

zei Hij: ‘Zie dar je zoon’. Zo is Maria de moeder van iedereen die broer of zus wordt van haar 

Zoon. Zo zijn wij allemaal kinderen van God en is Maria onze Moeder in de Hemel.  
 

Het goede voorbeeld 

Maria sprak niet zoveel. Ze was niet steeds druk in de weer. Ze bad en zorgde voor har gezin. 

De mensen die in God geloven, hebben bewondering voor haar geloof en haar vertrouwen. We 

bewonderen haar omdat ze precies deed wat Jezus van haar verwachtte en omdat ze ‘ja’ zei, 

zelfs toen ze nog niet helemaal begreep wat er zou gebeuren. In alles diende zij de Heer. 

Maria is een prachtig voorbeeld voor ons.  
 

De rozenkrans 

Een rozenkrans is een lange ketting of krans met heel veel kralen en een kruis eraan om mee 

te bidden. Het heeft vijf delen met elk tien kralen: die delen heten tientjes. Elk tientje 

beginnen we met het Onze Vader en bij iedere kraal bidden wij een Weesgegroet. Ook 

gedenken we steeds een belangrijke gebeurtenis uit het leven van Maria en/of Jezus. 
 

Rozenkrans voor kinderen  

In oktober organiseren we speciaal met jullie een rozenkransproject. Net 

als voorgaande jaren bidden we weer een tientje (zie hierboven) voor 

kinderen die lijden onder het geweld van oorlogen. Kinderen ver weg maar 

ook kinderen die gevlucht zijn. Bid je ook mee? Kijk maar in de Kids-info 

die je binnenkort ontvangt hoe we dat dit jaar doen.   
 

Kom jij ook iedere zondag om 10 uur naar de kinderwoorddienst?  
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Kerk en pastorie 
Kerk Oostzeedijk 3 (geen brievenbus, zie voor postadres hieronder) 
Pastorie Bezoek- en postadres: 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 
woensdag 

09:00 uur 
 
 
21:00 uur 
19:30 uur 

Eucharistieviering 
Zie voor wijzigingen op de website en 
informatiekastje bij ingang van de kerk 
Oecumenisch avondgebed 
Rozenkrans bidden (tot en met oktober 2017) 

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 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 – 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 koffiedrinken in het parochiehuis 
of bij mooi weer in de pastorietuin.  

 

Lambertusberichten verschijnen vijf keer per jaar.  
Voor meer inlichtingen over het inleveren van kopij voor editie 26.2, neemt u contact op met het 
secretariaat van de H. Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven. 



 

 
 


