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Van de pastoor 
Met ingang van 1 januari jongstleden zijn de parochies van Rotterdam Rechter Maasoever (RRM) 
gefuseerd. Naast de kathedrale parochie zijn er drie grotere parochies ontstaan: H. Bernadette 
(Hilligersberg, Schiebroek en Overschie), H. Johannes (Dominicus, Franciscus & Clara, Albertus en Joseph) 
en H. Maria (Lambertus, Eendracht, Pax Christi). De vier parochies werken samen in een federatie. Meer 
kan ik in dit opzicht niet melden. Op het moment dat ik dit schrijf, wachten we nog op het decreet van de 
bisschop waarin een en ander wordt geregeld. 
 
Bij deze federatie hoort een pastoraal team. Al enige tijd geleden is de samenstelling van het team bekend 
gemaakt. De leden van het pastorale team (priesters en pastoraal werkers) werken al geruime tijd in 
teamverband samen. Soms is daarvan meer te merken dan anders. Zo gebeurt de voorbereiding op een 
aantal sacramenten al gemeenschappelijk. Afgelopen Kerstavond was de eerste viering zonder Eucharistie 
omdat ik in een andere kerk moest voorgaan omdat die anders de hele avond zonder Eucharistieviering 
zou zijn. 
Wat de samenstelling van het team betreft hebben zich inmiddels veranderingen voorgedaan. Over deze 
veranderingen heeft de heer R. Peeters, hoofd personeelszaken van het bisdom Rotterdam, een brief 
geschreven, die u op blz. 8 in deze Lambertusberichten vindt. Van een aantal zaken in deze brief kan ik 
verduidelijking geven, die nuttig is om onzekerheid en verwarring te voorkomen. 
 
In zijn brief spreekt R. Peeters over pastoor Egging. De bisschop heeft hem gevraagd, rector te worden van 
de Liduinabasiliek in Schiedam en lid van het pastorale team aldaar. Het vertrek van pastoor Egging 
betekent een inkrimping van ons pastorale team. Als tegemoetkoming wordt kapelaan C. Biesjot als 
halftimer aan ons team toegevoegd. Of deze personele wisseling concrete gevolgen gaat hebben, zal nog 
moeten blijken. Vervolgens benadruk ik graag, dat pater J. van Duijnhoven o.p. als priester-assistent 
werkzaam blijft in onze parochies en ik hoop dat we veelvuldig van zijn inzet en diensten gebruik kunnen 
maken. 
 
Bij een pastoraal team hoort een moderator, dat wil zeggen een priester die leiding geeft aan het team en 
namens het team naar buiten treedt. In ons team is dat plebaan Chr. Bergs. Ik ben de bisschop dankbaar, 
dat hij mij binnen het team geen kapelaan laat zijn maar pastoor laat blijven en bovendien de functie van 
vicemoderator geeft. In de brief van het bisdom staat dat ik een “eerste betrokkenheid bij één parochie” 
heb. Met deze parochie wordt de Maria-parochie bedoeld, en dus zal ik vanuit het team leiding blijven 
geven aan de Lambertuskerk, en nu ook aan de overige kerken van de Maria-parochie (Eendachtskapel en 
Pax Christi-kerk). 
 
Deze drie kerkgelegenheden in een parochie samen te brengen is geen voor de hand liggende combinatie. 
De Pax Christikerk ligt aan de andere kant van de stad en is evenals de Eendrachtskapel de afgelopen jaren 
sterk op de Kathedraal georiënteerd. Inmiddels is besloten dat iedere kerk zijn eigen naam behoudt. De 
naam Lambertus verdwijnt dus niet, enige verschil is dat we van nu af aan ons niet meer als 
Lambertusparochie presenteren maar als Lambertuskerk. Inhoudelijk kunnen we enige betekenis geven 
aan deze combinatie. Lambertus was een martelaar, een geloofsgetuige. Zo kan deze patroon staan voor 
het geloof. De Eendachtskapel heeft een Eucharistische traditie; wij vieren de Eucharistie om de Heer te 
gedenken maar ook gericht op de toekomst: “Als wij dan eten van dit Brood … verkondigen wij … totdat 
Hij komt”. Zo kan de traditie van deze kapel staan voor de hoop. De naam Pax Christi benadrukt de vrede 
van Christus, die de vrucht is van recht en gerechtigheid. Zo kan deze naam staan voor de liefde. In de drie 
kerken, zijn geloof, hoop en liefde te onderkennen, de christelijke deugden. 
 
Tot slot: dezer dagen heeft u de actie Kerkbalans bereikt. Daarom hecht ik eraan het volgende te 
benadrukken. De parochies maken gezamenlijk kosten, maar afgezien van die kosten moet iedere locatie 
die eigen kosten zelf financieren.  
 
R.G.M. Gouw, pastoor- vicemoderator 
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Parochie updates 
Kerkbalans 2014 – Wat is de kerk u waard? 
Kerkbalans: jaarlijkse fondsenwerving voor de eigen parochie.  
Eind december ontving u de uitnodiging om deel te nemen aan de actie Kerkbalans 2014 met als thema 
‘Wat is de Kerk u waard?’. Hierin vroegen wij u om een toezegging als bijdrage voor het plaatselijke 
kerkenwerk voor het jaar 2014. We vragen u op de persoon af om over die vraag na te denken. Want de 
kerk is het waard om je voor in te zetten. Voor iedereen om zijn eigen redenen. 
 

De vraag ’Wat is de kerk mij waard’ kan ook worden omgekeerd en luidt dan: ’Wat kan ik voor de kerk 
betekenen?’ Misschien een brutale vraag, maar we durven hem tóch te stellen. Want u kunt veel voor 
onze kerk doen. Door aanwezig te zijn in de eredienst. Door u in te zetten als vrijwilliger in het plaatselijke 
kerkenwerk, waarin iedereen naar beste kunnen welkom is, met handen en hoofd. En natuurlijk door uw 
geldelijke bijdrage aan de plaatselijke kerk! Zodat onze kerk van waarde kan blijven, voor ons allemaal, 
voor onze omgeving, nu en in de toekomst.  
 

Van harte bevelen wij de actie Kerkbalans bij u aan. Aan iedere ingeschrevene van onze parochie is een 
acceptgiro gestuurd. Uw steun is van blijvende waarde voor onze parochie! Doe daarom mee met de actie 
Kerkbalans. Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

Pastoor R.G.M. Gouw 
 

Nieuwe belastingregels voor giften aan de Lambertuskerk 
De belastingregels inzake giften zijn per 1 januari 2014 veranderd en vereenvoudigd, zoals uiteengezet op 
de website van de belastingdienst.  
Wat betekenen die nieuwe regels voor de Lambertuskerk die erkend is als goede-doelen-organisatie (ANBI 
– Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee is alvast aan één voorwaarde voor de aftrekbaarheid van 
giften voldaan. Een gift kan bestaan uit meerdere deelbetalingen. Het bedrag van gift is het totaal dat in 
een jaar aan de Lambertuskerk wordt overgemaakt. De belastingen onderscheiden twee soorten giften 
met verschillende regels voor de aftrekbaarheid: 

 gewone giften 

 periodieke giften 
 

Gewone giften 
Voor de aftrekbaarheid moet met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties kunnen worden 
aangetoond dat de gift is gedaan. Het bedrag van de gift aan de Lambertuskerk wordt samengevoegd met  
giften aan andere ANBI-organisaties. Er is aftrekbaarheid als dit totaal meer is dan het drempelbedrag (ca. 
1% van het inkomen). Het deel dat boven dit drempelbedrag is, mag worden afgetrokken, maar tot een 
maximum. 
 

Periodieke giften 
Hierbij wordt schriftelijk vastgelegd dat tenminste gedurende 5 jaar een bedrag aan de Lambertuskerk 
wordt gegeven. Op basis hiervan is het jaarlijkse bedrag volledig aftrekbaar, zonder drempelbedrag of 
maximum. Voorheen was dit ingewikkeld en vrij duur. De vastlegging moest door de notaris gebeuren. 
Vanaf 2014 kan dat vrijwel altijd door een eenvoudige onderhandse overeenkomst. Alleen indien heel 
bijzondere voorwaarden aan de gift worden gesteld, is de tussenkomst van een notaris nodig. 
 

Onderhandse overeenkomst 
De belastingdienst heeft een formulier voor de onderhandse overeenkomst opgesteld dat verkrijgbaar is op het 
secretariaat en ook op de website van de Lambertuskerk staat. De gever vult zijn gegevens in en stuurt het 
ondertekende formulier naar het secretariaat van de Lambertuskerk. Het secretariaat van de Lambertuskerk vult 
vervolgens de gegevens bij vragen 4 en 7 in en stuurt het formulier ondertekend naar de gever terug. Dankzij 
deze nieuwe regels is de procedure vereenvoudigd en toegankelijk voor een grotere groep van donateurs. 
Meer informatie op de website, waar het formulier te downloaden is en voor vragen kunt u terecht op het 
secretariaat, zie contactgegevens achter in dit blad. 



 22.4 -  LAMBERTUSBERICHTEN 3 

Vervolg CaFE 30+: naar de kroeg om (geloof) op te frissen! 
Op maandagavond 30 september jl. vond de eerste CaFE 30+-avond in het parochiehuis plaats. De maandagen in 
oktober en november werden goed bezocht door een gemêleerde groep van twintig parochianen. Dankzij het 
enthousiasme van de deelnemers aan CaFE 30+ zijn we in 2014 verder gegaan met de inleidingen 4 t/m 7 van CaFE. 
 

Eind januari zijn we weer van start gegaan met het vervolg van CaFE. Iedereen (parochianen in de gehele 
federatie RRM) vanaf 30 jaar is welkom op de  avonden van CaFE 30+ . In  een gezellige en ontspannen sfeer 
verdiepen we ons in de beginselen van het Rooms-katholieke geloof en gaan daarover met elkaar in gesprek. Aan 
het einde krijgt u een mooie gebedskaart met gebeden en overwegingen voor thuis. Aanmelden kunt u via de 
website of het aanmeldformulier in de catechesefolder die u achter in de kerk kunt vinden. 
 

Data 
 
 
 
 
 

Info: cafe@lambertuskerk-rotterdam.nl  

 

Bisschop bezoekt JongerenCaFE 
Inmiddels is onder leiding van een team van jongeren uit de Lambertuskerk het JongerenCaFE succesvol van start 
gegaan. Niet alleen uit Rotterdam of directe omgeving, maar zelfs uit Amsterdam zijn de bezoekers van het CaFE 
enthousiast over deze formule om met elkaar in gesprek te gaan over het geloof. Ongeveer een derde van de 
CaFE-bezoekers is Engelstalig. De inleiding op dvd is elke avond Engels gesproken met Nederlandse ondertitels. Er 
is geen enkele (taal)barrière en iedereen kan deelnemen. Engelstalige informatie is via onze internetpagina te 
raadplegen. 
 

De bijeenkomsten zijn wekelijks op dinsdagavond en beginnen om 20:00 uur met inloop vanaf 19:45 uur in 
het Parochiehuis, Oostzeedijk beneden 5 (tegenover de kerkingang).  
Op de volgende data: 
- 11 februari: Gods Woord leren kennen 

- 18 februari: Gods Geest leren kennen 

- 25 februari: Gods hoop leren kennen 

Aanmelden is wenselijk maar niet perse noodzakelijk: via het digitaal aanmeldformulier op de website van het 
JongerenCaFE: http://lambertuskerk-rotterdam.nl/jongerencafe.html. Voor meer informatie of vragen kijk op 
onze website of stuur een mailtje naar: jongerencafe@lambertuskerk-rotterdam.nl 
 

Namens JongerenCaFE-team, Bernadette Benner en Mark Stuurman (coördinatoren JongerenCaFE) 
 
Wist u dat…. 

 er 115 kerstkaarten zijn gemaakt voor zieke kinderen? 

 het kerstspel in ’een nieuw jasje’ een groot succes was? 

 er maar liefst 2000 kerkgangers tijdens de kerstdagen in de kerk zijn geteld? 

 dat de actie Kerkbalans 2014 direct na Kerstmis is gestart? 

 en dat de acceptgiro’s in plaats van tot 1 februari tot 1 mei 2014 te gebruiken zijn? 

 maar dat het fijn zou zijn als u nu al uw kerkbijdrage overmaakt? 

 de bisschop op bezoek komt bij onze jongeren in JongerenCaFE? 

 u als 30+er iedere laatste maandagavond van de maand welkom bent bij CaFE 30+? 

 u dan in gesprek komt met medeparochianen en dit geloofsverdiepend werkt?    

 in de Lambertuskerk een groot aanbod aan catechetische verdieping is, in deze editie meer 

hierover. 

Maandag  24 februari vanaf 19:30 uur – 22:00 uur 

Maandag 31 maart vanaf 19:30 uur – 22:00 uur 

Maandag 28 april vanaf 19:30 uur – 22:00 uur 

mailto:cafe@lambertus-rotterdam.nl
http://lambertuskerk-rotterdam.nl/jongerencafe.html
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Kerstspel in nieuw jasje op kerstavond groot succes 
Het kerstspel tijdens de gezinsviering is inmiddels een jarenlange traditie. Dit jaar geen eucharistieviering 
vanwege de priesterverdeling in het cluster op kerstavond. Rob Leijsen,  pastoraal werker uit het team 
Rotterdam Rechter Maasoever ging voor in een Woorddienst met Communieritus. Voor de reguliere 
kerkgangers was het even wennen maar de natuurlijke wijze waarop Lijesen de viering leidde 
compenseerde het ontbreken  van de eucharistieviering. Het kerstspel was in een nieuw jasje gestoken: 
kinderen zongen nieuwe kerstliedjes en speelden met nieuwe attributen het aloude Kerstverhaal op 
beeldende wijze. Zo was er een nieuwe stal, een vuurtje voor de herders, kaarsen voor de engeltjes en 
werd het verhaal in een andere stijl geschreven en voorgedragen. De liederen werden bij het altaar op de 
piano begeleid door Tom Jansen sr. Bij de aankondiging van de geboorte van Jezus liet Tom Jansen jr. op 
het orgel een prachtig bazuingeschal horen, wat onder de kerkgangers niet onopgemerkt bleef en positief 
werd ontvangen. Ook in 2014 hopen we dat veel kinderen bereid zijn om vorm te geven aan het kerstspel 
tijdens de gezinsviering op kerstavond.  
 

Vastenproject ’Kinderen geven aan Kinderen’ 
Op Aswoensdag, 5 maart gaat het Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen weer van start. In de 
Lambertuskerk wordt op deze bijzondere avond om 18:30 uur een speciale Aswoensdagviering gehouden 
voor kinderen. In deze viering krijgen de aanwezigen uitleg over het askruisje en de veertigdagentijd en 
kunnen zij het askruisje ontvangen. Aansluitend wordt het Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen 
toegelicht. Wij leggen de kinderen uit hoe we in de voorbereidingstijd op Pasen meer open kunnen staan 
voor God en de medemens. We willen oog hebben voor onze naasten en meer bidden. Dit komt samen in 
dit project: een gevulde doos geven aan een kind dat het niet zo goed heeft en voor hem of haar een Onze 
Vader bidden. In 2013 leverde de actie Kinderen geven aan Kinderen maar liefst 30 dozen op met daar 
bovenop aanvullingen met spullen die niet in dozen werden gegeven voor gezinnen die dit hardnodig 
hebben. 
 

Overal wonen mensen in moeilijke omstandigheden. Kinderen in ontwikkelingslanden, maar ook kinderen 
dichtbij, zoals in Rotterdam–Pendrecht. Zij kunnen de extra steun goed gebruiken en daarom vragen wij 
aan onze Lambertuskinderen: “Wil jij deze kinderen helpen?” 
 

Stichting Sonshine 
De werkgroep kinderactiviteiten heeft hiervoor contact met de stichting Sonshine die ruim tien jaar in 
jeugd- en maatschappelijk werk verricht in de achterstandswijk Rotterdam-Pendrecht. De vrijwilligers van 
deze stichting zetten zich in voor het welzijn van deze kinderen, in woord en daad naar het voorbeeld van 
Jezus. Zij ondersteunen dit project van harte en dragen er zorg 
voor dat elke doos van een Lambertuskind terechtkomt bij het 
Sonshine kind voor wie deze bestemd is. - www.sonshine.nl 
 

Aanmelden en informatie 
In de Kids-info, het maandelijkse informatiebulletin voor de 
Lambertuskinderen, zit een aanmeldformulier. Lever dit in bij het parochiesecretariaat of meld u aan via de website. 
U krijgt dan gegevens van het kind voor wie uw kind(eren) een doos kunnen vullen: jongen of meisje, leeftijd en 
voornaam. Ook krijgt u suggesties over wat dit specifieke kind blij kan maken. Zo heeft uw kind een beter idee welke 
spulletjes leuk en nuttig kunnen zijn voor zijn of haar Sonshinekind. In de Kids-info, op de website van de parochie 
en op de informatietafel vindt u meer uitleg voor uw kinderen met voorbeelden van de mogelijke inhoud van een 
doos. U kunt u als gezin ook laten ‘koppelen’ aan een Sonshine gezin en daarvoor vult u één grote doos met 
spulletjes voor het hele gezin. Natuurlijk bidt u dan met uw gezin voor het minderbedeelde gezin.  
 
Kinderen bidden voor Kinderen 
Net als bij de Adventsactie kerstkaarten maken voor zieke kinderen, vragen wij 
deelnemende kinderen om minstens één keer het Onze Vader voor het ontvangende 
kind te bidden. Zo worden diaconie en gebed wederom op een mooie manier met 

http://www.sonshine.nl/
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elkaar verbonden. Lever de doos uiterlijk in op Goede Vrijdag (18 april). De dozen zullen na Pasen naar de 
stichting Sonshine worden gebracht waarna de familie Kamp zal zorgen voor distributie van de dozen op 
de adressen van de gezinnen. We hopen dat veel kinderen willen meedoen. De Sonshine kinderen waren 
vorig jaar verrast en blij met de boordevolle dozen. Maken jullie weer een Sonshine kind gelukkig? 
  

Elly Benner-Poiesz, kinderactiviteiten St. Lambertuskerk 
 

 
Alweer twee jaar geleden werd voor het eerst een oproep gedaan aan alle christelijke kerken in Rotterdam 
om de voedselbank in Rotterdam Noord te ondersteunen. De nood wordt groter en steeds meer mensen 
komen bij de voedselbank aankloppen. 
 

Dit jaar wil de Lambertuskerk juist in de Vastentijd meehelpen om de minderbedeelden in onze 
samenleving tot steun te zijn en hen te voorzien van het meest noodzakelijke. De oproep van paus 
Franciscus is ook in Rotterdam gehoord en de Lambertuskerk wil zijn steen(tje) bijdragen. Zoals de vorige 
jaren zamelen we  toiletartikelen en wasmiddelen in, zodat de bezoekers van de voedselbank wat geld 
over houden voor de maandelijkse kosten. Het zijn niet alleen gezinnen met kinderen, maar ook 
eenpersoonshuishoudens die wekelijks door de voedselbank worden geholpen. Daarom zijn ook kleine 
verpakkingen zeer welkom 
 

In de Lambertuskerk loopt de inzamelactie gedurende de maanden maart en april, dus tijdens de 
Vastentijd en tot in de week na Pasen. 
 

Help mee en breng deze producten naar de kerk. Achterin de kerk rechts staan dozen klaar, waar u deze 
kunt deponeren: 
In de week:   08.30 - 09.00 uur en 09.30 - 10.00 uur 
Zaterdag:   09.30 - 13.00 uur en 18.30 - 19.00 uur 
Zondag:   09.30 - 10.00 uur en 11.15 - 12.00 uur 
 

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

Info: Secretariaat Lambertusparochie – 010 - 412 36 90 - secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl  
 

Solidariteitsmaaltijd in de 40-dagentijd 
Zoals elk jaar worden we in de Veertigdagentijd uitgenodigd om op woensdagavond om 19:30 uur de 
kruisweg te lopen en te bidden. Daaraan voorafgaand organiseren enkele vrijwilligers dit jaar wekelijks een 
eenvoudige maaltijd om soberheid een plaats te geven. 
 

Door in deze weken onder meer sober voedsel met elkaar te delen, beleven wij samen de vastentijd als de 
voorbereiding op Pasen. Samen met u willen we stilstaan bij de vraag wat 'vasten' in onze tijd inhoudt, 
waarom, waartoe en hoe we het vasten in de praktijk brengen. Na afloop van dit sobere maal is er 
gelegenheid om samen de kruisweg in de kerk te bidden. Iedereen is van harte welkom. Van de 
deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht aan de Vastenactie in de Lambertuskerk, waardoor wij 
tot uiting brengen dat we ons iets willen ontzeggen ten behoeve van anderen. 
 

Plaats:  Pastorie Lambertuskerk, Hoflaan 121 
Tijd:  18:30 tot 19:00 uur; u bent welkom vanaf 18:15 uur 
Data:  12, 19 en 26 maart, 2 en 9 april 2014 (geen verplichting om elke keer te komen) 
 

In de zondagsvieringen na Aswoensdag zal nog een herinnering aan dit bericht worden uitgedeeld. Daar 
staat op aangegeven hoe u zich kunt aanmelden voor deze maaltijden. Ook zonder aanmelding bent u van 
harte welkom.  
 

Gusta Balkema en andere vrijwilligers 

mailto:secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl
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Vrijwilligers gevraagd voor rolstoelgebruikers in Pniël 
In het verpleeghuis Pniël, Oude Dijk 15, wonen mensen die zich alleen kunnen 
verplaatsen door gebruik van een rolstoel. Als de katholieke bewoners naar de 
mis willen, zijn zij aangewezen op vrijwilligers om hen op zondag naar  de 
Lambertuskerk te brengen. 
Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die op zondag om 9.30 uur bij Pniël 
kunnen zijn om een katholieke bewoner in zijn rolstoel op te halen en lopend 
naar de Lambertuskerk te brengen. Na de Mis brengt u deze persoon weer 
terug naar Pniël. Wij hopen een vrijwilligersteam te vormen, zodat u 
bijvoorbeeld om de week of een keer in de maand aan de beurt bent. Indien u ons hiermee wilt helpen, 
kunt u contact opnemen met Wim Tobé – 06 12 66 57 38. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

Een week lang gastgezin in juli 2014 
Van 19 tot 26 juli 2014 hopen zo'n 1000 artsen en studenten 
geneeskunde uit de hele wereld in Rotterdam het ICMDA 2014 
congres bij te wonen. De International Christian Medical and Dental Association (ICMDA) werd vijftig jaar 
geleden in Nederland opgericht en wereldwijd zijn inmiddels meer dan zestig landen aangesloten. Het 
congres heeft als doel christelijke artsen de kans te bieden ervaringen te delen en elkaar in hun taak aan 
te moedigen en te helpen bij medisch-ethische onderwerpen. Voor veel congresbezoekers is een verblijf in 
Nederland erg duur en we willen hen graag helpen met de verblijfskosten door gratis logies aan te bieden. 
Daarom doen wij een beroep op u. 
 

Wilt u in de week van 19-26 juli de hele of week (of een gedeelte) twee of meer deelnemers als 
gastgezin ontvangen en daarmee laten zien hoe gastvrij Nederland is? 
 

De deelnemers hebben een vol programma en worden dagelijks van 8u30 tot 22u00 verwacht in het 
Congrescentrum De Doelen in Rotterdam. Voor u als gastgezin betekent het dat ze bij u overnachten en 
ontbijten, de bed & breakfast formule. De voertaal van het congres is Engels en een eventuele voorkeur 
voor een andere taal kunt u samen met uw aanmelding als gastgezin aangeven in het formulier dat u vindt 
op: http://www.icmda2014.org/content/gastgezinnen-gezocht  
Meer informatie via de e-mail gastgezinnen@icmda2014.org 
NB. CMF-Nederland en ICMDA kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onvoorziene 
omstandigheden. 
 

Geloofsavonden voorjaar - Psalmen op weg naar Pasen 
De geloofsavonden zijn cursusavonden voor volwassenen rond een bepaald geloofsthema. Deze avonden 

zijn bestemd voor parochianen die zich willen verdiepen in hun geloof.  
Zoals gebruikelijk, gaan de avonden in het voorjaar over een bijbels onderwerp.  
Pastoor Gouw ons in vier avonden mee door de Psalmen, specifiek gericht op de 
voorbereiding van het Paasfeest, dit jaar op 20 april.  
De cursusavonden worden op maandagavond gehouden in de pastorie,  
Hoflaan 121 van 20.00 uur tot 22.00 uur:  
 

- maandag 10 februari  
- maandag 17 februari 

- maandag 17 maart 
- maandag 24 maart  

 
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. 
U kunt zich aanmelden tot 7 februari 2014 door het aanmeldformulier in de 
catechesefolder (achter in de kerk) in te vullen en af te geven aan of op te 

sturen naar het secretariaat, zie adresgegevens achter in dit blad. U kunt u ook aanmelden via de website. 
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Ouderavond geloofsopvoeding op 11 maart 2014 
Wat is geloven? Een vraag van een kind? Of een vraag van u? 
Niet een vraag waar zomaar een antwoord op te geven is. 
Gelukkig hebben we ‘professionals in het kinderwerk’ van de Stichting Samuel 
Advies bereid gevonden een inleiding over dit thema te verzorgen. Met 
gebruik van eigentijdse materialen komen allerlei aspecten bij het 
beantwoorden van deze vraag naar voren. 
 

Een uitgebreide boekentafel van Samuel Advies zal op deze avond ingericht 
worden waarbij u verschillende materialen kunt aanschaffen voor uw kinderen 
én ter verdieping voor uzelf. Behalve boeken en materialen voor de 
geloofsopvoeding zullen er ook religieuze artikelen speciaal voor kinderen 
verkrijgbaar zijn, suggesties voor communie- en vormselcadeaus. 
Alle ouders die ingeschreven zijn in de Lambertuskerk, ontvangen een 
uitnodiging en ouders van naburige parochies zijn ook van harte welkom. 

Graag aanmelden door invulling van het formulier in de catechesefolder die achter in de kerk ligt of via de 
website bij ‘catechese’. Aanmeldingen tot uiterlijk 4 maart 2014. De ouderavond geloofsopvoeding Wat is 
geloven? vindt plaats op dinsdag 11 maart 2014 met inloop vanaf 19:45 uur en programma van 20:00 tot 
22:00 uur in de pastoriezaal van de Lambertuskerk, Hoflaan 121, 3062 JE Rotterdam. 
 

Contact: ouderavond@lambertuskerk-rotterdam.nl 
 

Rotterdam en de eerste Wereldoorlog 
Vanaf 2014 en gedurende vier jaar wordt in België veel aandacht besteed aan de herdenking van de eerste 
wereldoorlog, ook ‘ de groote oorlog’ genoemd. Nederland bleef tijdens deze wereldoorlog neutraal, maar 
hij ging niet ongemerkt aan het land voorbij. Na de val van Antwerpen op 9 oktober 1914 bood Rotterdam, 
zoals andere Nederlandse plaatsen, onderdak aan Belgische vluchtelingen. Zo’ n 25.000 Belgen vonden in 
de Maasstad een veilig onderkomen. 
Na het uitbreken van de oorlog maakten de Rotterdamse handel en scheepvaart zware tijden door als 
gevolg van de beperkingen in het doorvoerverkeer, opgelegd door Engeland en Duitsland die niet 
toelieten dat schepen onder neutrale vlag met een vijandige natie handel dreven. 
 

Toch was er hoop. In de periode november 1914 – januari 1915 kwamen schepen uit Engeland en Amerika 
met voedingsmiddelen en lading, bestemd voor de zwaar getroffen Belgen, de Rotterdamse haven binnen. 
Deze goederen werden ingezameld door de American Commission for relief in Belgium om de dreigende 
hongersnood in België te voorkomen. Het eerste schip ‘ Coblenz’ met voedingsmiddelen kwam op 1 
november 2014 vanuit Londen in de Rotterdamse Maashaven aan. Het transport naar België gebeurde per 
spoor of binnenvaartschip. Het ging om tienduizenden tonnen goederen, waardoor Rotterdam met haar 
neutrale haven een waardevolle schakel vormde in de hulp aan onze zuiderburen. 
 

Ook de Lambertuskerk speelde een rol in WO I en de opvang van de Belgische vluchtelingen, zoals we 
kunnen lezen in het boekje’ Katholiek Kralingen in den loop 
der tyden’ door dr. A. Th. C. Kersbergen (april 1947)1: ‘In het 
eerste oorlogsjaar, waarin pastoor Lagerwey zich zoozeer 
ontfermde over de Belgische vluchtelingen, dat deze een 
gedenkplaat in de kerk liet aanbrengen, vierde hij zijn zilveren 
priesterfeest’. Een gedenkplaat kunt u nog zien vooraan rechts 
in de kerk met de inscriptie, zie foto hiernaast. 
 

Monique Walrave 
                                                 
1 Katholiek Kralingen in den loop der tijden werd als gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het Derde 
Eeuwfeest van het herstel van den eeredienst en het tweede eeuwfeest van het herstel der eenheid in de 
parochie van den H. Lambertus te Rotterdam, aangeboden aan de weer eerwaarde heer H.J.C. Haver bij diens 
vijfentwintigste Kralings pastoraat, gelijktijdig te vieren 20-30 april 1947. 

mailto:ouderavond@lambertuskerk-rotterdam.nl
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De brief van dhr. R. Peeters, hoofd personeelszaken Bisdom Rotterdam: 
Er is de afgelopen periode door velen intensief gewerkt aan de samenwerking in de federatie Rotterdam Rechter 
Maasoever (RRM) richting fusies. Deze samenvoeging is nodig om ook in de toekomst nog voldoende krachten te 
kunnen vrijmaken om te werken aan de verkondiging van het Evangelie. Dat is immers waar het om gaat: dat ons 
geloof gehoor blijft vinden. Deze inzet op verdere samenwerking was onderdeel van een proces dat in het hele 
bisdom speelde en bekend stond onder de naam Samenwerking Geboden 2. 
 

Bij die samenwerking hoort ook een pastoraal team. Voor de federatie Rotterdam Rechter Maasoever zal de 
bisschop een pastoraal team installeren dat bestaat uit de volgende personen. De eindverantwoordelijkheid over de 
federatie legt de bisschop bij plebaan Chris Bergs. Hij wordt moderator van de hele federatie en geeft leiding aan het 
pastoraal team. Pastoraal werker Rob Lijesen zal als teamcoördinator de moderator bij zijn taak ondersteunen. 
Pastoor Gouw wordt benoemd tot vicemoderator, met eerste betrokkenheid bij één parochie. Ook pastoraal 
werker Gerda Martens zal deel uitmaken van het pastorale team.  
 

Dat geldt niet voor pastoor Henri Egging. De bisschop heeft gemeend op hem een beroep te moeten doen een 
benoeming elders te aanvaarden. Ik kondig u dan ook aan dat pastoor Egging het pastoraal team  met ingang van 5 maart 
zal verlaten. [Pastoor Henri Egging wordt benoemd tot lid van het pastoraal team van de parochie De Goede Herder in 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en rector van de Liduina Basiliek in Schiedam, red]. Ook pater Jan van Duijnhoven 
o.p. zal geen deel uitmaken van het pastoraal team. In overleg met zijn provinciaal krijgt hij een andere taak elders en zal 
hij in samenspraak met het team beschikbaar zijn als priester-assistent. We zijn pastoor Egging en pater van Duijnhoven 
dankbaar dat zij zich naar beste kunnen hebben ingezet voor het welzijn van uw geloofsgemeenschap. 
 

De bisschop heeft er uitdrukkelijk voor willen waken dat het pastoraal team van uw federatie te klein wordt. Ik mag u 
daarom melden dat het in de bedoeling ligt per 5 maart 2014 als lid van het pastoraal team te benoemen de 
weleerwaarde heer C.J.M. Biesjot, thans lid van het pastoraal team van parochie De Goede Herder in Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis. Dit in een omvang van 0.5 fte en vooralsnog tijdelijk. De bisschop heeft per 1 januari 2014 de 
zeereerwaarde heer A. de Lange tot vaste priester-assistent voor de federatie benoemd. Ook de bisschop zelf draagt zijn 
steentje bij: hij heeft zijn beschikbare data aangereikt waarop hij kan voorgaan in de viering van de H. Eucharistie.  
Mijn bericht zal gemengde gevoelens bij u oproepen: de vreugde over het team en de komst van de een zal 
gemengd zijn met verdriet over het vertrek van de ander. Dat is begrijpelijk. Ik spreek graag de hoop uit dat uw 
federatie een mooie plaats zal blijven om te werken aan de verkondiging van Gods blijde boodschap. 
 

Oriëntatiedag priester-en diakenopleiding bisdom Rotterdam 
Zaterdag 29 maart 2014, 10.00-14.00 uur op Vronesteyn te Voorburg 
 

Priester worden in deze tijd? 
‘Jezus riep mensen om Hem te volgen (Mc. 1,15). Naast de oproep aan alle 
mensen van goede wil koos de Heer twaalf leerlingen uit om op een 
bijzondere manier met Hem verbonden te zijn en uitgezonden te worden’ 
(uit: Geloofsboekje van Mgr. Van den Hende over het sacrament van de 
wijding). 
 

God heeft voor ieder van ons een plan, de vraag is echter hoe dit eruit ziet. 
Wat is jouw roeping? Misschien speel je wel eens met de vraag of God jou 
(man) roept tot het priesterschap. Mogelijk heb je dit ontdekt in de 
parochie waarin je actief bent, in een (jongeren)groep, op de 
Wereldjongerendagen of in gebed. Weet dat je niet de enige bent! 
Ondanks het bescheiden aantal van zes priesterstudenten in ons bisdom, 
blijkt toch dat er meer mensen met deze vraag rondlopen. 
 

Deze Oriëntatiedag is speciaal voor jou om antwoord te krijgen op vragen met betrekking tot het 
priesterschap. Het is dé gelegenheid om met de rector en met priesterstudenten te spreken. Je krijgt te 
horen hoe de opleiding in elkaar zit, maar ook hoe anderen ontdekt hebben dat ze 'geroepen' zijn. De dag 
vindt plaats op Vronesteyn. Het is dus gelijk mogelijk om iets van de sfeer aldaar te proeven.  
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Heb je er wel eens over gedacht om diaken te worden? 
Je voelt je betrokken bij je parochie en bent wellicht als vrijwilliger actief binnen de liturgie, het pastoraat 
en de diaconie. Je zou wel meer willen doen en ook spiritueel en studieus je verder willen bekwamen. Je 
belangstelling gaat met name uit naar zorg voor de meest kwetsbaren in kerk en samenleving: naar 
armen, zieken, daklozen, gevangenen, asielzoekers, eenzamen. Je wilt graag dat hun stem gehoord wordt 
in de geloofsgemeenschap. Je bent aangesproken en geraakt door het evangelie en met name door Jezus 
die zegt: “Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.” (Mattheüs 
20.28). Dan is het echt te overwegen om je te oriënteren op het ‘ambt van diaken’. 
 

Op dit moment zijn zes mannen in opleiding tot permanent diaken. Het gaat om mensen zoals jij, gehuwd, 
met een gezin, met een werkkring. Zij hebben er voor gekozen om een wending te geven aan hun leven 
om, na hun opleiding, tot diaken gewijd te worden en dan in fulltime dienstverband te werken in dienst 
van kerk en samenleving. Diakens zijn werkzaam in parochies, ziekenhuizen, gevangenissen, in ‘oude’ 
wijken van steden met veel sociale problematiek en bijvoorbeeld ook in het leger. Het is boeiend om in de 
Randstad ‘werk te maken van je geloof’. 
 

Wil je meer weten?  
Meld je dan aan voor de Oriëntatiedag op 29 maart 2013, van 10.00-14.00 uur op Vronesteyn 
E: diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl  Zie ook: www.vronesteyn.nl 
 

Kroniek 

Gedoopt: 

11-01 Quinten Alexander Wojciechowicz, zoon van dhr. en mw. Wojciechowicz-Stappers 

02-02 Pheline Isabella Yvonne Angeline Brugma, dochter van dhr. en mw. Brugma-Blind 
 

Huwelijk: 

28-12 Joyce Elshof en Dennis van der Wolf 
 

Overleden: 

21-12 Joannes Franciscus Antonius Braams, in de leeftijd van 94 jaar. 

26-12 Aalbert van ‘t Hart, in de leeftijd van 59 jaar. 

 

Stille omgang 22 maart 2014 
De Stille Omgang is een bijzondere gebeurtenis die sinds 1881 jaarlijks in Amsterdam plaatsvindt. Duizenden 
mensen komen naar de hoofdstad voor de Eucharistieviering en lopen mee in een stille tocht door de binnenstad. 
De Stille Omgang wordt in 2014 gelopen in de nacht van zaterdag 22 maart op zondag 23 maart.  
Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2014 als intentie: ‘In de stilte hoor je meer, God spreekt in onze 
tijd’. De intentie van dit jaar verwijst naar bescheidenheid en eenvoud, kenmerken van het leiderschap 
van paus Franciscus met zijn vernieuwende visie. In de stilte horen we de stem van God. Stilte verlicht ons 
levenspad; door niet te spreken zien we duidelijker. 
  

We nodigen u van harte uit om ook dit jaar met ons mee te gaan. In de avond van 22 maart verzamelen 
we op diverse plaatsen in Rotterdam en reizen per bus naar Amsterdam waar we 
om 22:30 uur deelnemen aan de Eucharistieviering in de Papegaai in de 
Kalverstraat. . Na de viering lopen we de Stille Omgang. Tussen 02:00 - 03:00 uur 
zijn we weer terug in Rotterdam.  
 

Vertrek vanaf de Lambertuskerk om 20.00 uur. Deelname op eigen gelegenheid is altijd 
mogelijk.  
 

Informatie: www.lambertuskerk-rotterdam.nl en www.destilleomgang.nl, 
Intekenlijsten achterin de kerk tot 12 maart. Inschrijven kan ook op onze website. 
Deelname kost € 13,50 per persoon, contant bij de koster of secretariaat te 
voldoen. Aanmelding is definitief wanneer de betaling geïnd is. 

http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/
http://www.destilleomgang.nl/
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Gezangen tijdens de Hoogmis  

Het liturgisch jaar heeft een veelheid aan kleuren. Hiermee bedoel ik niet alleen de kleuren die zichtbaar 
zijn tijdens de liturgie, maar ook die hoorbaar zijn in de vocale én instrumentale kerkmuziek. De 
Veertigdagentijd, tijd van inkeer en voorbereiding op de Goede Week en Pasen, kenmerkt zich door 
soberheid. 
 
Op zondag 16 maart, de Tweede Zondag van de Veertigdagentijd, kunt u luisteren naar een compositie 
van ondergetekende:  Messe pour le Carême (Mis voor de Vastentijd). Dit werk werd de afgelopen jaren 
tijdens de Veertigdagentijd al meermaals door het Sint-Gregoriuskoor gezongen. In essentie zijn alle delen 
gebouwd op een even zangrijk als kernachtig hoofdthema. In het Kyrie wordt het thema gepresenteerd in 
milde tinten om vervolgens in het Sanctus  krachtig en hymnisch te worden. Het Agnus Dei begint 
aanvankelijk met  een uitgesponnen lyrisch nieuw thema, maar grijpt daarna in het Dona nobis pacem 
terug op de muziek van het Kyrie, waardoor de cirkel rond is. De kleur van de harmonie is van een kruidige 
dissonantie, maar toch altijd tonaal georiënteerd. 
Gedurende de Veertigdagentijd wordt traditiegetrouw het  boetelied Attende Domine gezongen. Dit 
gezang, bestaande uit vijf strofen en een refrein, is voortgekomen uit een Mozarabische litanie, daterend 
van de tiende eeuw. Deze litanie werd in de Vastentijd gebeden. 
In veel kerken wordt het in een gregoriaanse toonzetting gezongen tijdens de uitreiking van de communie 
op de zondagen van de Veertigdagentijd. 
Dit gezang heeft een uitgesproken boetekarakter: Christus de Verlosser wordt gesmeekt om in zijn 
oneindige barmhartigheid alle vergrijpen jegens God te vergeven. 
 
Eric Koevoets, dirigent-organist 
 

Venster op Muziek 
We kijken terug op een prachtige vocale winter! Het recente concert van 
Capella Sine Nomine was een succes. Zowel koor als toehoorders waren 
zeer enthousiast. Nu wordt het wachten. De winterstop is daar en deze 
duurt tot 20 mei met de start van de ‘Internationale Muziekzomer 
Lambertus’. Eric Koevoets is dan te beluisteren samen met sopraan Jenny 
Haisma. Zij brengen onder meer het prachtige ‘Les Angélus’ van Louis 
Vierne ten gehore en Eric speelt de Symphonie II, opus 13 van Widor. 
Tiramisu volgt kort daarna op 24 mei met mooie a-capella koormuziek.  
Het programma is nog een verrassing. Nog even geduld dus….  
 
 

Geniet thuis van de sfeer van de Lambertuskerk! 
CD ‘Voix Céleste’ van uw eigen organist Eric Koevoets op het orgel van de Sint-Lambertuskerk: 

‘Wat een mooi orgel…, wat een organist, wat een sfeer.’ Nederlands Dagblad 
sep. 2013  
NU TE KOOP bij het secretariaat voor € 15,- 
(in vakhandel € 18,50)  of via www.erickoevoets.nl 
 
Programma: Vorspiel zu Parsifal (Wagner/Koevoets), Naïades, op. 55/4 (Vierne), 
Introduktion und Passacaglia – Sonate VIII, op. 132 (Rheinberger), Prélude et 
Fugue (Koevoets), Capriccio in fis, op.59/10 (Reger), Pièce Symphonique, op. 16 

(Tournemire), Trois Méditationes sur la Sainte Trinité (Langlais) 
 
Deze CD is geproduceerd in opdracht van Stichting ‘Venster op muziek in de Lambertus’ en mede 
mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Erasmusstichting. 
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Migranten en vluchtelingen: op weg naar een betere wereld 
Uittreksel uit de boodschap van paus Franciscus in Rome op 5 augustus 2013, Mondiale Dag voor 
Migranten en Vluchtelingen 
 

Vanuit christelijk perspectief verwijzen zowel de realiteit van migratie, als andere menselijke realiteiten 
naar de spanning tussen de schoonheid van de schepping, gekarakteriseerd door Genade en Verlossing en 
het mysterie van de zonde. Tegenover solidariteit, opnamebereidheid en het gebaar van broederschap en 
begrip, staan afwijzing, discriminatie, handel in uitbuiting, lijden en dood. Vooral verontrustend zijn 
situaties, waarin migratie niet alleen gedwongen geschiedt, maar zelfs door verschillende vormen van 
mensenhandel en slavernij. In onze dagen is ‘ slavenhandel’ een geldzaak! En toch is hetgeen grote 
aantallen migranten en vluchtelingen op de been houdt, ondanks de problemen, risico’s en ondervonden 
moeilijkheden, de combinatie van vertrouwen en hoop; in hun harten dragen migranten het verlangen 
naar een betere toekomst, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun families en voor de mensen van 
wie ze houden. Wat brengt de schepping van ‘een betere wereld’ met zich mee ? Deze uitdrukking slaat 
niet naïef op abstracte begrippen of op onbereikbare idealen, maar richt zich juist op een authentieke en 
integrale ontwikkeling, op de inspanningen om te voorzien in waardige leefomstandigheden voor allen, 
opdat op een rechtvaardige wijze tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van individuen en families 
en opdat de schepping, die God ons gegeven heeft, wordt geëerbiedigd, bewaard en bewerkt.  
 

Ons hart verlangt naar een mee’ dat niet eenvoudig een meer weten of meer bezitten is, maar dat voor 
alles een meer zijn is. 
 

Terwijl wij de ontwikkeling naar een betere wereld aanmoedigen, kunnen wij helaas niet zwijgen over het 
schandaal van de armoede in zijn verschillende vormen. Geweld, uitbuiting, discriminatie, marginalisering en 
inperking van fundamentele vrijheden, of het nu gaat om individuen of groepen, zijn enige van de belangrijkste 
elementen van armoede die overwonnen moeten worden. Vaak karakteriseren juist deze elementen de 
migratiebewegingen en verbinden zo migratie met armoede. Op de vlucht voor situaties van extreme armoede in 
de hoop op een betere toekomst, of gewoon om hun eigen leven te redden, kiezen miljoenen mensen ervoor op 
trektocht te gaan. Terwijl ze hopen op de vervulling van hun verwachtingen, stuiten ze vaak op wantrouwen, 
geslotenheid en buitensluiting en worden ze getroffen door andere, vaak nog veel ernstiger vormen van 
rampspoed die hun menselijke waardigheid verwondt.  
 

De werkelijkheid van migratie, met de dimensies die ze in ons tijdperk van mondialisering aanneemt, vraagt een 
nieuwe, rechtvaardige en efficiënte aanpak, die bovenal internationale samenwerking en een geest van diepe 
solidariteit en mededogen vereist. Gezamenlijk werken voor een betere wereld, vereist dat landen elkaar helpen 
in een geest van bereidwilligheid en vertrouwen, zonder onoverkoombare barrières op te werpen. Een goede 
samenwerking kan een bron van bemoediging zijn voor regeringsleiders om sociaal-economische 
onevenwichtigheden en een ongeregelde globalisering tegemoet te treden, die tot de oorzaken van de migratie 
horen, waarin personen meer slachtoffers zijn dan hoofdrolspelers. Geen enkel land kan alleen de moeilijkheden 
aan die met dit verschijnsel gepaard gaan, dat zo wijdverspreid is, dat het inmiddels ieder werelddeel aangaat in 
de dubbele beweging van immigratie en emigratie.  
 

De werkelijkheid van migranten en vluchtelingen in ogenschouw nemend, wil ik tenslotte pleiten voor het 
uitbannen van vooroordelen en vooringenomenheden in het denken over migratie. Niet zelden immers 
veroorzaakt de komst van migranten, ontheemden, asielzoekers en vluchtelingen achterdocht en 
vijandigheid bij de plaatselijke bevolking. Gevreesd wordt dat de maatschappij minder veilig wordt, dat 
men het gevaar loopt de eigen identiteit en cultuur te verliezen, dat op de banenmarkt 
de concurrentie groter zal worden, of zelfs dat criminele activiteiten zullen toenemen. 
Op dit punt is bij iedereen ten aanzien van migranten en vluchtelingen een verandering 
van houding nodig: de omslag van een houding van afweer en angst, van 
onverschilligheid en marginalisering naar een houding die gebaseerd is op een ‘ cultuur 
van ontmoeting’. 
 

U vindt de integrale tekst achterin de kerk of op onze website. 
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Het universele gebed (de voorbede) 
De voorbede is tijdens de eucharistieviering het laatste gedeelte van de liturgie van het woord. Dit 
onderdeel, dat na het tweede Vaticaans Concilie in ere werd hersteld, wordt ook wel ‘gebed van de 
gelovigen’ genoemd.  
 
Met ‘de gelovigen’ worden alle christenen, leken zowel als gewijde bedienaren, bedoeld die samen met 
Christus God het offer van of en eer brengen en daarom is ‘het universeel gebed’ een betere aanduiding. 
Het gaat er immers om dat in de voorbede niet alleen de particuliere noden en bekoormissen van de 
betreffende parochie aan bod komen. Daar dat het gebed een algemene dimensie krijgt (zoals de gehele 
eucharistieviering geschiedt in eenheid en verbondenheid met de universele Kerk en ten bate van die kerk 
en de wereld.  
 
Het universele gebed bij uitstek is dan ook de reeks van tien voorbeden voor Kerk en wereld, zoals die, elk 
met een eigen afsluitend gebed door de priester, in de liturgie van Goede Vrijdag tot God gericht worden. 
In reguliere vieringen blijft het aantal doorgaans beperkt tot een handvol, waarbij in volgorde wordt 
gebeden voor de Kerk (paus, bisschoppen, zegen over een conclaaf of concilie, enz.), de noden van de 
wereld (bijvoorbeeld voor de regeringsleiders, om vrede, voor de slachtoffers van rampen), mensen die 
beproefd worden door het lijden in welke vorm dan ook (zieken, eenzamen, vluchtelingen) en de eigen 
parochie, waarbij specifiek personen (overledenen, gehuwden, dopelingen) als intentie genoemd kunnen 
worden.  
 
Het is belangrijk erop te letten dat het gaat om smeekbeden, niet om een klacht of een dankbetuiging 
(zoals nogal eens gebeurt bij huwelijken en uitvaarten).  
Bij voorkeur wordt in de verwoording verwezen naar de lezingen van die dag, zodat de eenheid van de 
liturgie van het woord versterkt en benadrukt wordt. De gebeden hoeven niet lang te zijn, wel dienen ze 
stuk voor stuk door de verzamelde gelovigen beantwoord te worden (gebruikelijk is de vraag “Heer onze 
God, wij bidden U: verhoor ons” maar ook andere acclamaties zijn mogelijk).  
Het is in principe aan de diaken, of indien deze ontbreekt aan de lector om de respectieve gebeden aan de 
ambo voor te lezen, aan de priester komt het echter toe het universele gebed vanaf zijn zetel kort in te 
leiden en met een samenvattend slotgebed ook af te ronden. Overigens zijn in het altaarmissaal ook 
voorbeelden van voorbeden opgenomen. 
 

Dienst Liturgie – BisdomNieuwsbrief – Jaargang 1 – nummer 4 – april 2013 – Bisdom ‘s-Hertogenbosch 
 

Mattheüs 5, 1-12 – De zaligsprekingen 
Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet,  
kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: 
 

Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. 
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. 
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. 
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad  
beticht om Mijnentwil:  

 

Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.  
Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die vóór u geleefd hebben. 
Willibrord 1995  
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Boeken: De bergrede - A. Augustinus - Het huis op de rots 
De lente is in aantocht en dat betekent dat we uitzien naar het Paasfeest. Het is onze jaarlijkse kans om 
ons leven en ons geloof te vernieuwen. Maar omdat Pasen dit jaar laat valt (20 april) en dus ook 
Aswoensdag pas op 5 maart gevierd wordt, hebben we nog even de tijd. In de evangelielezingen van de 
eucharistie in de periode tussen Kerstmis en de Veertigdagentijd wordt dit jaar gelezen uit de Bergrede, de 
eerste grote toespraak van zes die Jezus in het Mattheüs evangelie houdt. Een goede gelegenheid om zelf 
thuis deze hele rede (evangelie volgens Mattheüs 5-7) in haar geheel te lezen. 
 

De Bergrede bevat bijzondere aansporingen tot de leerlingen om hen van een wettisch (volgens de wet van God, 
red) geloof te bevrijden en hun relatie met de levende God en de naaste te verdiepen en te versterken. Zeker 
twintig zegswijzen en uitdrukkingen zijn aan de Bergrede ontleend, zoals bijvoorbeeld: "Niemand kan twee heren 
dienen", "Je mag geen parels voor de zwijnen werpen", "Pas op voor een wolf in schaapskleren", "Zoekt en gij zult 
vinden", "Hij ziet wel de splinter in andermans oog, maar niet de balk in zijn eigen ogen". De Bergrede bevat het 
beginsel dat als gouden positieve regel de geschiedenis is ingegaan: ”doe aan een ander 
wat jij wilt dat aan jou gedaan wordt.” (Mattheüs 7, 12) Dit betekent dat we niet een 
afwachtende passieve houding aannemen, maar ons juist actief op de ander gericht 
opstellen. Het hart van deze toespraak wordt gevormd door het Onze Vader. Het 
herinnert ons eraan dat ons geloof voortkomt uit een luisterende houding naar God. 
 

De Bergrede besluit met de vergelijking van het huis dat op de rots gevestigd is en 
niet door stormen wordt verwoest. Ons bidden tot God en ons handelen tot de 
naaste vormen de bouwstenen voor het huis van ons leven. Uiteindelijk is de rots 
van ons huis God zelf, niet een fundament door mensenhanden gemaakt. Jezus 
openbaart aan zijn luisteraars dit fundament dat meestal voor het oog verborgen 
is. Laten wij oog houden voor wat God ons schenkt en dit ook doorgeven aan de 
mensen die wij ontmoeten. 
 

Ad van der Helm, vicaris en pastoor St. Jacobus de Meerdere, Den Haag 
 

Leestip: A. Augustinus, Het huis op de rots: Verhandeling over de Bergrede [De sermone Domini in monte], 
vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker en Hans van Reisen. Uitgeverij 
Damon – € 29,90 - ISBN: 978-90-5573-579-2. 
 

Anselm Grün - Spreken is goud - Taal en geloof 
Iemand die als geen andere auteur heeft gevochten voor de echtheid van de taal, was 
de joodse dichter Paul Celan. Gerhart Baumann, hoogleraar Germanistiek in Freiburg, 
dacht met Paul Celan steeds weer na over het geheim van de taal. Baumann zegt over 
deze fijngevoelige dichter: ‘Nooit gebruikte hij een woord op nonchalante toon, in 
ieder woord hoorde hij nog de gevarieerdheid van oorspronkelijke denkbeelden. Hij 
verzette zich tegen de vergeetachtigheid van de omgangstaal en probeerde de op 
elkaar volgende betekenissen van een woord duidelijk uiteen te zetten’. Paul Celan 
probeerde in zijn woorden ‘te laten oplichten wat nog niet zichtbaar, wat gezien maar 
nog niet te onderscheiden is’. Paul Celan noemde zichzelf geen gelovig mens. Maar hij heeft het geloof in 
de taal niet verloren. Voor hem was de taal ‘openbaring en geweten, waagstuk en toevlucht – het enige 
wat je nooit kwijt kunt raken’. Baumann sprak met Paul Celan over de samenhang tussen geloven, dichten 
en denken. ‘Wij volgden hoe het ene zich in het andere openbaart, hoe alles naar elkaar verwijst, hoe 
geloof zonder taal net zo zinloos is als taal zonder geloof’. Voor mij is dit een belangrijk inzicht: er is geen 
geloof zonder taal en geen taal zonder geloof. Geloof komt ook altijd in taal tot uiting. Maar iedere taal 
verraadt ook het geloof of het ongeloof van degene die spreekt. Toen Petrus vanuit de binnenplaats van 
de hogepriester het gebeuren rond Jezus wilde gadeslaan, zeiden de mensen die daar stonden tegen hem: 
‘Inderdaad, jij hoort ook bij hen; trouwens, jouw spraak verraadt je’ (Mt. 26,73b). 
 

Uit: Spreken is goud - Anselm Grün - uitgeverij VBK media - ISBN 978 902 590 3572 - € 15,95 
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KRUISWEG  
Al sinds mensenheugenis wordt in de Lambertuskerk tijdens de Vasten- of Veertigdagentijd op een 
doordeweekse dag, de kruisweg gelopen en gebeden. Ook dit jaar gaan we iedere woensdagavond om 
19:30 uur met gebeden en overwegingen langs de prachtige kruiswegstaties die onze kerk rijk is. Waar 
komt deze aloude gewoonte vandaan?  
 
In Jeruzalem lopen pelgrims nog altijd de via crucis (kruisweg) of via dolorosa (lijdensweg). De weg wordt 
gezien als de weg die Jezus met het kruis liep vanaf het gerechtsgebouw van Pontius Pilatus naar de 
Calvarieberg, waar Hij de dood vond door kruisiging. Volgens een legende uit de 5e eeuw zou Maria na de 
dood van haar zoon elke dag dezelfde weg hebben afgelegd. Deze legende werd steeds verder met 
beschrijvingen en toevoegingen uitgebreid. Uit pelgrimsverslagen ontstond geleidelijk aan een route, 
beginnend bij het huis van Pilatus en eindigend bij de Heilig-Grafkerk, die op de executieplaats werd 
gebouwd. De term statie, afgeleid van het Latijnse statio (stilstaan), werd al snel in de christelijke wereld 
gebruikt voor de plaatsen waar men een ogenblik stilstond om te bidden, te mediteren of te memoreren. 
Vanaf het begin van de 16e eeuw werd de lijdensweg van Christus gezien als een op zichzelf staande route 
door Jeruzalem. En ook de afgeleide vorm, het lopen van een nagebouwde of nageschilderde route elders, 
werd de belangrijkste devotionele oefening in de christelijke wereld.  
 

Zevenvoetvallen 
Aanvankelijk bestond de kruisweg uit zeven staties of voetvallen. Het getal zeven is een heilig getal dat 
duidt op het volmaakte, het volledige. Door het lijden van Christus uit te beelden aan de hand van zeven 
taferelen werd tot uitdrukking gebracht dat de gelovige in alle volledigheid had deelgenomen aan de 
verlossing en het heil. Een mooi voorbeeld van zeven voetvallen staat in Nürnberg, rond 1508 door 
beeldhouwer Adam Kraft vervaardigd. De zeven staties voeren van het Pilatushuis aan de Tiergärntnertor 
naar het Johannisfriedhof, waar naast de ingangspoort de laatste van de zeven Fussfälle staat. Op de 
begraafplaats zelf staat een kapel naar het voorbeeld van het heilig graf in Jeruzalem, met de graflegging 
van Adam Kraft als afsluiting van de lijdensweg van Christus.  
  

Veertien kruiswegstaties  
Na verloop van tijd werden er in kruiswegboeken allerlei varianten bedacht en staties toegevoegd, variërend van 
9 tot 26 staties. Leonardo van Porto Maurizio (1677-1751), franciscaan,  bewerkstelligde de definitieve erkenning 
van de kruiswegdevotie. In 1731 stelde (de kerk bij monde van) paus Clemens XII (1730-1740) het aantal staties 
van de kruisweg vast op veertien. Het is geen toeval dat veertien twee maal zeven is. Leonardo en zijn 
ordebroeders richtten tot 1750 in Italië, Oostenrijk, Zwitserland en Beieren meer dan 1600 kruiswegen op. Nog 
steeds behoort de kruisweg tot de standaarduitrusting van een katholieke kerk. 
 

Types Kruiswegstatie  
De kruiswegstaties kwamen voort uit een aantal types, waarbij de dodenlantaarn en de kapel een belangrijke rol 
speelden. In de middeleeuwen werd vaak op een begraafplaats een dodenlantaarn geplaatst, die bestond uit een 
zuil met daar bovenop een open lantaarn, bekroond met een kruis. Om het uitwaaien van de vlam in de lantaarn 
te voorkomen, werden drie zijden van de lantaarn dichtgemaakt. Op deze drie zijden konden decoraties worden 
aangebracht of reliëfs met religieuze scènes, bijvoorbeeld uit het lijdensverhaal van Christus. De volgende stap 
was om meerdere scènes af te beelden, niet op dezelfde 
lantaarn, maar op een aantal gelijksoortige ‘beeldzuilen’ naast 
elkaar. De eerste kruiswegmonumenten ontstonden rond 
1500-1600 , toen de lantaarns waren verdwenen en er alleen 
nog beeldzuilen met lijdensvoorstellingen waren 
overgebleven. Een tweede ontwikkeling van kruiswegstaties 
was de bouw van ‘heiligenhuisjes’ en bouwwerkjes die zich 
ontwikkelden tot kapelletjes met beelden of reliëfs in het 
interieur of in de nissen. 
 

Uit: http://www.atelier-terreaarde.nl                          
            14e kruiswegstatie in de Lambertuskerk 
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Agenda februari – april 
Za 15-02 13:30 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
15-02 
16-02 

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

6e Zondag door het jaar (A) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met Vrouwenkoor La Confiance, crèche, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Ma 17-02 20:00 uur Geloofsavond Psalmen op weg naar Pasen, deel II 

Di 18-02 19:45 uur JongerenCaFE in het parochiehuis, mmv Mgr. Van den Hende 

 
Za 
Zo 

 
22-02 
23-02 
 

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

7e Zondag door het jaar (A) 
Vooravondmis 
Gezinsmis met kinderwoorddienst, crèche; na de mis koffiedrinken 
Eucharistieviering 

Ma 24-02 19:30 uur CaFE 30+ in parochiehuis. 20:00 uur start inleiding En/Nl. (p. 3) 

Di 25-02 19:45 uur JongerenCaFE in het parochiehuis, laatste bijeenkomst dit seizoen 

 
Za 
Zo 

 
01-03 
02-03 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

8e Zondag door het jaar (A) 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst, crèche 
Eucharistieviering 

Wo 05-03  
09:00 uur 
18:30 uur 
19:30 uur 

Aswoensdag, verplichte vasten- en onthoudingsdag 
Ochtendviering 
Aswoensdagviering met kinderen 
Avondmis met zang 
Tijdens alle vieringen uitdeling van het askruisje 

 
Za 
Zo 

 
08-03 
09-03 

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

1e Zondag van de Veertigdagentijd (A) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, crèche, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Di 11-03 19:45 uur Ouderavond ‘Wat is geloven’ met boeken/materialen verkoop (p. 7) 

Wo 12-03 19:30 uur Kruisweg, overweging en gebed voorafgegaan door soberheidsmaaltijd (p. 5) 

 
Za 
Zo 

 
15-03 
16-03 

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

2e Zondag van de Veertigdagentijd (A) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, crèche, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Ma 17-03 20:00 uur Geloofsavond Psalmen op weg naar Pasen, deel III 

Wo 19-03 19:30 uur Kruisweg, overweging en gebed voorafgegaan door soberheidsmaaltijd (p. 5) 

Za 22-03 13:30 uur 
16:00 uur 

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

Za 22-03 20:00 uur Vertrek naar Amsterdam voor de Stille Omgang (p. 9) 

 
Za 
Zo 

 
22-03 
23-03 

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

3e Zondag van de Veertigdagentijd (A) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, crèche, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Ma 24-03 20:00 uur Geloofsavond Psalmen op weg naar Pasen, deel VI - slot 

Wo 25-03 19:30 uur Kruisweg, overweging en gebed voorafgegaan door soberheidsmaaltijd (p. 5) 

 
Za 
Zo 

 
29-03 
30-03 

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

4e Zondag van de Veertigdagentijd (A) 
Vooravondmis met zang 
Gezinsmis met kinderwoorddienst, crèche; na de mis koffiedrinken 
Eucharistieviering 

Ma 31-03 19:30 uur CaFE 30+ in parochiehuis. 20:00 uur start inleiding En/Nl. (p. 3) 

Wo 02-04 19:30 uur Kruisweg, overweging en gebed voorafgegaan door soberheidsmaaltijd (p. 5) 
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Mirakel van Amsterdam 
Reis je mee terug in de tijd? We gaan naar Amsterdam in het voorjaar van 1345. Op de 

dinsdag voor Palmzondag gaf de pastoor van de Oude Kerk de Communie aan een 

stervende man in een huis aan ‘die Lane’ (Kalverstraat). Kort na de bediening werd de 

zieke misselijk en gaf over. Zijn vrouw gooide 

alles in het haardvuur, maar wist niet dat 

tussen het braaksel ook de Communie lag.  

De volgende morgen rakelde zij het vuur op en 

zag plots in de vlammen de Hostie zweven.  

Ze stak haar hand uit en nam zonder zich te 

verbranden Deze uit het vuur. Ze legde de 

Hostie in een houten linnenkist, tot een 

priester het Sacrament meenam.  

De volgende dag lag de Hostie echter weer in de kist. Opnieuw droeg de pastoor het 

Sacrament naar de Sint-Nicolaaskerk, die door de Amsterdammers de Oude Kerk wordt 

genoemd. Maar weer vond men een dag later 

de Hostie weer in de kist.  

Toen dit zich weer herhaalde, werd in een 

plechtige processie (=optocht) met vele 

gelovigen, priesters en misdienaars, met 

kaarsen en wierook, de Hostie overgebracht 

naar de Oude Kerk en bleef daar nu ook.  

Op de plaats van het huis, waarin het wonder 

of mirakel was gebeurd, werd in 1346 een 

kapel gebouwd die de Heilige Stede werd 

genoemd.  

Hier bewaarde men de Hostie in het 

tabernakel op de plaats waar zoveel jaren geleden de vrouw Deze uit het vuur had 

genomen. Ieder jaar hield men in maart processie en volgde de omgang uit 1345. Velen 

kwamen in deze kapel bidden. Sommigen werden op wonderlijke wijze genezen, zoals 

keizer Maximiliaan van Oostenrijk. Hij schonk uit dankbaarheid de kapel een kostbaar 

glasraam en gaf Amsterdam het recht tot het dragen van de keizerskroon in haar 

stadswapen. 

In 1908 werd de kapel gesloopt en werd de processie een 

tijdlang vergeten. Maar in 1880 begonnen enkele katholieke 

Amsterdammers in stilte de oude processieweg van 1345 

weer te gaan. Elk jaar lopen steeds meer mensen mee. Ook 

dit jaar komen ze uit heel Nederland naar Amsterdam dit 

jaar op zaterdag 22 maart. Omdat er alleen in stilte wordt 

gebeden en nagedacht, wordt de processie de Stille Omgang genoemd. 
 

Uit: Altijd zomer, Dick Coensen, ISBN 90 6216 003 4 
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Kerk en pastorie 

Kerk Oostzeedijk 3 
Pastorie Hoflaan 121   3062 JE Rotterdam 
Telefoon 010 – 412 36 90 
Internet www.lambertuskerk-rotterdam.nl 
E-mailadres secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl 
Secretariaat Dinsdag- woensdag- en vrijdagochtend: 9.30 – 12.30 uur 
Kerkbijdrage ING IBAN:                NL08 INGB  0000 2897 12  – BIC: INGBNL2A 

ABN AMRO IBAN:  NL90 ABNA 0500 0304 48  – BIC: ABNANL2A 
Ten name van Kerkbestuur Lambertusparochie Rotterdam 

 

Pastoor 
Dr. R.G.M. Gouw 
Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam 010 – 412 36 90 
Privé Schultz v. 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 en op de  
website, komen 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, crèche en 
kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Weekdagen maandag 
t/m 
zaterdag 
donderdag 

  9:00 uur 
 
 
21:00 uur 

Eucharistieviering 
 
 
Oecumenisch avondgebed 

Aanbidding &  3e zaterdag 16:00 uur Aanbidding H. Sacrament 
Vespers in de maand 16:30 uur Vesperviering 
 
Biechtgelegenheid Op afspraak en op zaterdag voor de avondmis 
Kerk Open Kerk is iedere zaterdagochtend vanaf ochtendmis open tot 13:00 uur 
Studentenpastoraat Vieringen in het tweede weekend van de maand 
Studentenpastor Pater dr. Mark-Robin Hoogland c.p.  
 

Kinderactiviteiten 
Crèche   9:50 uur Iedere zondag in het parochiehuis (tegenover kerkingang) 
Kinderwoorddienst 10:00 uur Iedere zondag voor kinderen die rustig naar een verhaal 

kunnen luisteren (vanaf 3 jaar). 
Kindercatechese 10:00 uur Tijdens gezinsmissen, Advent, Veertigdagentijd en 

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

Nadien koffiedrinken in het parochiehuis. 
 

 
Lambertusberichten verschijnen vijf keer per jaar. Kopij voor het aprilnummer van de 
Lambertusberichten dient tegen 31 maart 2014 bij de redactie te zijn: 
secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl of schriftelijk: Hoflaan 121; 3062 JE Rotterdam



 

 

 

 

 

 
Tegen alle hoop in, vol van hoop! 

Zelfs vandaag de dag, 

met de aanwezigheid van vele grauwe luchten, 

moeten we het licht van de hoop zien  

en onszelf hoop geven. 

 

De schepping bewaren,  

iedere man en iedere vrouw te behoeden  

met een blik vol tederheid en liefde,  

dat betekent  

de horizon van de hoop openen,  

betekent,  

alle wolken open te scheuren voor één lichtstraal,  

betekent  

de warmte van de hoop te brengen. 

 

En voor de gelovigen, voor ons Christenen  

- zoals reeds voor Abraham en voor de heilige Jozef -  

biedt de hoop die wij brengen,  

de horizon van God,  

die ons is getoond in Christus  

en die gegrond is op de Rots,  

die God is. 

 

Paus Franciscus in zijn preek op 19 maart 2013 

 

Kruisweg in Lourdes: Beelden in marmer door Maria Faykod. 
Indrukwekkende menshoge beelden met symbolisch lijnenspel.  
 


