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Een ander kerstfeest 
In dit nummer kunt u lezen hoe het bisdom Rotterdam invulling wil geven aan het Laurentiusjaar, 
dat mgr. Van den Hende heeft uitgeroepen. Laurentius, de patroon van ons bisdom maar ook van 
de stad Rotterdam, was een diaken in de Oude Kerk. Hij hoort tot de bekende heiligen. We hebben 
nog een bekende diaken: Stefanus. Beide diakens stierven de marteldood. Aandacht voor Stefanus 
is hier op zijn plaats, aangezien we op tweede kerstdag zijn feest vieren. Het is elke Kerst weer  
wat ontnuchterend om na de intieme viering op eerste kerstdag van de geboorte van Gods Zoon, 
op tweede kerstdag de aandacht te verplaatsen naar de marteldood van een van de eerste 
christenen. Het is een ander kerstfeest, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de komst van Gods 
Zoon op aarde ons oproept Hem te volgen door onze inzet. Stefanus werd aanvankelijk geroepen 
vanwege de ondersteuning van armen en behoeftigen. Maar zijn activiteiten breidden zich uit tot 
verkondiging in de preken die hij hield. In daad en woord verkondigde hij de betekenis van de 
menswording van Gods Zoon. Stefanus deed dat tot de uiterste consequentie van de dood, zoals 
ook Gods Zoon tot het uiterste toe ons menselijk leven heeft gedeeld. 
 

Stefanus is niet de enige wiens feest we in de kersttijd vieren. We vieren ook de apostel Johannes 
(27 december) en de onnozele kinderen (28 december). Zij allen zijn getuigen van de komst van 
Gods Zoon in onze wereld. Stefanus getuigt mondeling als diaken in zijn verkondiging en in zijn 
marteldood. Johannes verkondigt in het evangelie dat hij schreef; hij onderging martelingen maar 
werd daardoor niet gedood. De onnozele kinderen getuigen zonder woorden door hun dood: hun 
valt het lot ten deel dat Jezus had moeten treffen en later zou treffen. 
Deze feesten illustreren het evangelie op de eerste kerstdag. We horen dan het begin van het 
Johannes-evangelie met een hymne op het Woord, dat vlees geworden is. 
 

Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. … Hij kwam in het zijne, 
maar  de zijnen aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die Hem wel aanvaardden 
… gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden. (Joh 1,9.12) 

 

Tweede kerstdag – en ook de dagen daarna – vullen de eerste kerstdag aan. In de viering van 
Kerstmis gaat het allereerst om Gods initiatief, maar vervolgens ook over de respons die dit 
initiatief krijgt. Het licht van Kerstmis moet worden uitgedragen. Dat gaat niet vanzelf. Vandaar 
dat we in de kerk Kerstmis niet zonder voorbereiding vieren. Voorafgaand aan Kerstmis is er de 
Advent: weken met vier zondagen waarop telkens een extra kaars aan de adventskrans wordt 
aangestoken. We zien uit naar de komst van het Licht in ons bestaan en bezinnen ons hoe wijzelf 
dragers van het licht kunnen worden. Ook de andere elementen van de adventskrans hebben 
betekenis. Wij leven met de hoop die geen einde kent: het groen van de takken, die niet doods zijn 
als de rest van de natuur en de ronde vorm, die niet ophoudt en geen einde kent. Advent is geen 
voorbereidingstijd die met Kerstmis is afgelopen, maar in de viering van de Advent wordt al 
duidelijk wat de betekenis van Kerstmis is. De dagen na Kerstmis geven ons voorbeelden hoe de 
kerstboodschap in het leven van mensen gestalte krijgt. Het licht van de kaarsen dat steeds sterker 
wordt. Wij zien uit naar Licht dat zich steeds meer verbreidt. Kerstmis maakt geen einde aan de 
Advent, Kerstmis neemt de Advent in zich op. 
De adventskrans heeft vanuit de huiselijke kring een plaats in de kerken gekregen. In de 
Lambertuskerk bracht het ophangen van de krans steeds meer ongemakken met zich mee. 
Daarom is uitgezien naar een handzamer oplossing en hebben ook wij gekozen voor een krans op 
standaard. Als de levering op tijd is, zult u deze Advent een dergelijke krans op het priesterkoor 
zien staan.  
 

We leven in een wereld waar duisternis lijkt toe te nemen. Het Licht van Gods liefde is de hoop 
waarmee wij leven. Ik wens u een Zalig Kerstfeest toe en bid om Gods zegen over het komend 
jaar. 
 

R.G.M. Gouw, pastoor - vicemoderator 
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Parochie updates 
Aanmeldingen eerste heilige Communie en heilig Vormsel 

Voor de voorbereiding op de eerste heilige Communie komen kinderen vanaf groep 
4 van de basisschool in aanmerking. De eerste heilige Communie in de 
Lambertuskerk wordt altijd gevierd op Beloken Pasen (eerste zondag na Pasen). 
Komend seizoen is dit op 12 april 2015. Ter voorbereiding organiseren we op 
zondag 14 december een communicantenmiddag om kennis te maken met elkaar 
en materialen af te halen. Als activiteit gaan de communicanten kerstkaarten 

maken voor zieke kinderen die bij de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen bekend zijn en waarvoor 
speciaal hun gebed gevraagd is.  
In januari 2015 wordt gestart met de voorbereiding op zondagen tijdens de 10 uur mis. 
 
Voor het heilig Vormsel komen in aanmerking jongeren uit groep 8 van de basisschool, ook zij die al 
voortgezet onderwijs volgen. Het heilig Vormsel wordt door onze bisschop tijdens een viering in de 
kathedraal aan de Mathenesserlaan eind mei of begin juni 2015 toegediend aan vormelingen uit een 
aantal parochies van onze stad. De voorbereiding start medio april 2015. 
 

Aanmeldingsformulieren voor de voorbereiding op de eerste heilige Communie en het heilig Vormsel 
liggen achterin de kerk. Aanmelden kan ook op de website www.lambertuskerk-
rotterdam.nl/jeugd. Degenen die zich opgeven, krijgen t.z.t. bericht over de data, 
waarop ouderavonden en voorbereidingen plaatsvinden.  
 
Uiterste inschrijfdatum voor beide sacramentenvoorbereidingen is 5 december 
2014. Meer info op www.lambertuskerk-rotterdam.nl  
 

Kerstspel op kerstavond  
De voorbereidingen voor het kerstspel zijn gestart. Zoals vorig jaar zullen kinderen een levende 
kerststal vormen. Daarom zijn we op zoek naar kinderen die Maria, Jozef, koning, engel, herder, 
schaap, os of ezel willen uitbeelden. Voor de rollen worden mooie kostuums gedragen. 
 
Om te kunnen oefenen en het kerstverhaal te vertellen zijn repetities nodig. Aanmelden voor het 
kerstspel is niet vrijblijvend en er wordt verwacht dat de kinderen zo mogelijk alle repetities bijwonen. 
De repetities vallen samen met de 10:00 uur mis op de zondagen van de Advent:  
 
•1e zondag van de Advent, 30 november van 10.00 tot 11.30 uur, 
•2e zondag van de Advent,   7 december van 10.00 tot 11.30 uur, 
•3e zondag van de Advent, 14 december van 10.00 tot 11.30 uur, 
•4e zondag van de Advent, 21 december van 10.00 tot 11.30 uur (generale repetitie)  
Op woensdag 24 december 19:00 uur, tijdens de gezinsmis op Kerstavond de uitbeelding van het 
kerstevangelie.  
 
Aanmeldingsformulieren zijn per post verstuurd en liggen achter 
in de kerk. Aanmelden is ook mogelijk op de website: 
www.lambertuskerk-rotterdam.nl/kerstspel-2014. Aanmelden kan 
tot en met 16 november. Maak je agenda vrij voor de 
voorbereiding op zondagochtend en natuurlijk voor de uitvoering 
op kerstavond en meld je snel aan voor het kerstspel!!!  
 
Bernadette Benner, coördinator kerstspel  

http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/
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Adventsactie 2014 
 
Dit jaar starten we voor het eerst met een gezamenlijk project. 
Het hele cluster, de parochies H. Bernadette, H. Maria, H. Johannes en de H. 
Laurentius en Elisabeth, maakt zich sterk voor de   

 Zandmannetjes naar school 
 
In het straatarme West-Afrikaanse land Burkina Faso heerst goudkoorts! In 600 
goudmijnen zoeken tienduizenden mensen in erbarmelijke, vaak 
levensgevaarlijke omstandigheden naar het kostbare metaal. Onder hen zijn naar 
schatting 20.000 kinderen oftewel: zandmannetjes. Zij tikken namelijk de hele dag in de brandende 
zon steen tot gruis of dalen aan touwen af in de onveilige diepe mijnschachten.  
 
‘School’ is voor deze ‘zandmannetjes’ ver weg. Driekwart van deze kinderen gaat nog naar de 
basisschool, maar daarna willen veel ouders dat hun kinderen geld verdienen. Zo belanden duizenden 
kinderen in het hete zand van de goudmijnen. 
 
Adventsactie wil hier iets aan doen. Daarom willen we drie jaar lang de oprichting en ontwikkeling van 
het middelbaar onderwijs in het dorpje Namsigui. Namsigui ondersteunen. Daar kunnen de kinderen 
op de nieuwe middelbare school zichzelf ontwikkelen en een vak leren.  
Het hoofdgebouw en enkele kamers voor de leerlingen werden al door de Adventsactie in 2013 
gerealiseerd. Met de opbrengst van dit jaar wordt de school uitgebreid met lerarenwoningen, een 
hangar en zonnepanelen. De woningen voor leraren zijn hard nodig, want door slechte 
vervoersmogelijkheden zijn de docenten vaak niet in staat de school te bereiken. De lokale bevolking 
verzorgt de bouw van de woningen en de hangar en dat is weer goed voor de lokale economie.  
 
De bouw van deze school is een kostbaar project. Daarom ondersteunt Adventsactie het project 
gedurende drie jaar waarvoor in totaal € 85.000 nodig is. In dit tweede jaar streeft Adventsactie ernaar 
om  € 30.000 bij te dragen.  
 
Op zondag dag 30 november wordt om 14.00 uur een informatiebijeenkomst over de adventsactie 
gehouden in het kerkelijk centrum de Oase, Wilgenplaslaan 190 in Schiebroek (tram 25 richting 
Schiebroek). 
 
Meer informatie op de website www.adventsactie.nl. 
 
Margriet Quantmeijer, MOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adventsactie.nl/
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17 november: Heilige Elisabeth van Thüringen 
Elisabeth van Thüringen (ook van Hessen of van Hongarije), Marburg, Duitsland; weduwe en 
weldoenster; † 1231. 
Zij werd in 1207 in de Hongaarse plaats Sárospatak geboren als dochter van koning Andreas II van 
Hongarije en zijn vrouw Gertrud van Andechs. Haar familie telt nog enkele heiligen en zaligen: de 
heilige Hedwig van Silezië († 1243; feest 16 oktober) was haar nicht en de heilige Elisabeth van 
Portugal († 1336; feest 4 juli) haar achternicht. Elisabeth groeide op in de Wartburg in Thüringen en 
huwde met Ludwig IV, landgraaf van Thüringen. Ook hij werd later heilig verklaard († 1227; feest 11 
september). Ze kregen drie kinderen, van wie Gertrudis ook als zalige zou worden vereerd; zij staat 
bekend als Gertrudis van Altenberg († 1297; feest 13 augustus). Met instemming van 'haar broertje' 
zoals Elisabeth haar man liefkozend noemde had zij veel aandacht voor de armen. Toen in 1225/26 
grote hongersnood uitbrak, stelde zij alle voorraden in de koninklijke schuren en opslagplaatsen ter 
beschikking van de talrijke noodlijdenden. Zij ging daarin zo ver dat haar schoonfamilie en het 
paleispersoneel bang werden dat er niets zou overblijven. Met name haar schoonmoeder probeerde 
haar bij haar man herhaaldelijk in een kwaad daglicht te plaatsen. 
 

In diezelfde tijd vertrok haar man naar Italië om zich daar bij Frederik Barbarossa te voegen voor een 
kruistocht naar het Heilig Land. Hij overleed onderweg in de Italiaanse 
plaats Otranto in 1227. De twintigjarige Elisabeth bleef achter met 
drie kleine kinderen en werd door haar zwager, die namens Ludwig de 
zaken waarnam, van de Wartburg verdreven. 
Na veel ontberingen legde ze te Eisenach de geloften af die 
behoorden bij de Derde Orde van Sint Franciscus. 
Ze voegde zich bij de communauteit van Marburg. Nu kon ze al haar 
liefde en aandacht geven aan de armen. Ze stichtte een hospitaal en 
was een voorbeeldig verzorgster van armen en zieken. Vermoedelijk 
uitgeput door een al te strenge boetvaardigheid stierf ze op 
vierentwintigjarige leftijd. Ook een van haar dienstmeisjes, Jutta, zou 
later zalig worden verklaard († 1252; feest 19 maart). 
 
Uit heiligennet.nl                    1911 - Illustratie door H. Holtmann 
 

22 november: Cecilia van Rome 
Cecilia was in de middeleeuwen zo populair dat er almaar meer verhalen rond haar persoon geweven 
zijn. Zij zou opgegroeid zijn in een christenfamilie. Zoals vaak in de begintijd van het christendom nam 
zij zich voor maagd te blijven. Dit was een teken dat zij haar geloof te midden van de Romeinse cultuur 
in alle zuiverheid wilde bewaren om te getuigen van de allesomvattende liefde tot Christus. Ze had die 
belofte gedaan in de stilte van haar gebed. 
 

Haar ouders waren er niet van op de hoogte en regelden naar de gewoonte van die tijd een huwelijk 
met een aantrekkelijke partner. In dit geval ging het om een rijke man, Valerianus († 229; feest 14 
april). Ze besloot hem haar vrome voornemen kenbaar te maken. Op het moment dat de bruidsmuziek 
weerklonk, aldus de legende, fluisterde zij Valerianus in het oor dat zij had besloten maagd te blijven 
omwille van Christus. Door haar heilige ernst speelde zij het klaar hem te winnen voor haar ideaal. Hij 
maakte kennis met haar godsdienst en liet zich dopen. Ook zijn broer Tiburtius († 229; feest 14 april) 
wist zij over te halen omwille van Christus verder ongehuwd door het leven te gaan. Niet lang daarna 
ondergingen beide broers de marteldood. Al de goederen die nu aan haar toevielen verdeelde zij 
onder de armen. De corrupte belastingdienst van die dagen had gehoopt er een voordelig slaatje uit te 
slaan, maar de ambtenaren visten achter het net. Uit teleurstelling lieten ze haar arresteren en werd 
ze ter dood veroordeeld door de nekslag met de bijl. 
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Verering & Cultuur 
Op de plaats in Rome waar zij de marteldood had ondergaan, vermoedelijk in de buurt van haar huis, 
verrees in de 5e-eeuw een naar haar genoemde kerk, die in de 9e-eeuw werd vernieuwd. In 1599 
werden er in het kader van een restauratie opgravingen uitgevoerd. Men vond het lijk van een jonge 
vrouw, nog volkomen intact, liggend op haar rechterzij, gehuld in een lang gewaad met goudbrokaat. 
De hals vertoonde een diepe wonde, de kleding bloedsporen. De beeldhouwer Maderno heeft haar 
precies zo in marmer uitgehouwen. Beroemd is het verhaal over haar vingers. De ene hand laat drie, 
de andere één uitgestrekte vinger zien. Dat zou het symbool zijn voor haar geloof in de Drie-ene God. 
 

Zij is patrones van de (kerk)muziek. De eerste antifoon van haar vespers luidt: "Cantantibus organis 
Caecilia virgo in corde suo soli Domino decantabat dicens: Fiat Domine, cor meum et corpus meum 
immaculatum, ut non confundar" (= "Terwijl orgeltonen klonken, zong Cecilia in haar hart voor de Heer 
alleen met de woorden: Mogen, Heer, mijn hart en mijn lichaam vlekkeloos blijven, opdat ik niet 
beschaamd zal worden"). Ontelbaar zijn de koren, orkesten, blaaskapellen en muziekverenigingen die 
de naam van Sint-Cecilia dragen. Zij wordt afgebeeld met een orgeltje of met andere 
muziekinstrumenten; soms met een boek of met een palm (symbool van de overwinning; martelaren 
werden vroeger beschouwd als overwinnaars).  
 

In 1946 publiceerden Gabriël Smit (rijmpjes) & Piet Worm (prentjes) een boekje over heiligen voor 
kinderen: ‘Roosjes uit de Hemeltuin’; Utrecht/Antwerpen, De Fontein. Het bevat ook een rijmpje voor 
Sint Caecilia: 

Caecilia bij uw muziek 
Klinkt al mijn zingen zwak en ziek, 
Want welke mond zingt ooit zo blij 
Zo rein en hemelhoog als gij? 
Maak dan dat aan mijn hart ontspringt 
Een lied, dat schoon als ’t uwe klinkt. 

 
 
 
 

Vieringen Kerstmis 2014 
Woensdag 
17 december 

19:30 uur  Boeteviering (woordviering ter voorbereiding op het kerstfeest)  
Aansluitend gelegenheid het sacrament van boete en verzoening te 
ontvangen. 

Zondag 
21 december 

14:00 uur Kerstsamenzang met Maasstedelijke koren 

Woensdag 
24 december 

 
19:00 uur 
21:30 uur 
24:00 uur 

Kerstavond 
Kerstavondmis voor gezinnen met kerstspel, crèche  
Kerstavondmis met Maasstedelijk kamerkoor 
Nachtmis met parochiekoor 

Donderdag 
25 december 

 
10:00 uur 

Eerste Kerstdag, Geboorte van de Heer 
Hoogmis met parochiekoor, crèche  Géén mis om 12:00 uur! 

Vrijdag 
26 december 

 
10:00 uur 

Tweede Kerstdag, H. Stefanus 
Hoogmis met parochiekoor  Géén mis om 12:00 uur! 
 

Woensdag 
31 december 

 
09:00 uur 
17:00 uur 

Oudejaarsdag 
Eucharistieviering 
Gezongen avondmis met Te Deum 

Donderdag 
1 januari 

 
11:00 uur 

Nieuwjaarsdag (Heilige Maria, Moeder van God) 
Hoogmis met parochiekoor, crèche. 
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Helpt u mee kerstkaarten maken voor zieke kinderen? 
In de Advent kunnen kinderen in de Lambertusparochie weer 
kerstkaarten maken voor zieke kinderen die tijdens de kerstdagen 
in de Rotterdamse ziekenhuizen liggen. Vorig jaar werd deze 
kerstkaartenactie in meerdere plaatsen in het land opgepakt en 
zijn er totaal zo’n kleine 800 kerstkaarten gemaakt voor zieke 
kinderen in allerlei ziekenhuizen en andere centra. Weer vele 
kinderafdelingen van ziekenhuizen in de regio hebben de 
kerstkaarten van harte in ontvangst genomen en hiermee op 
Kerstavond of op eerste Kerstdag de kinderen verrast. 
 

Ook dit jaar proberen we veel kerstkaarten voor zieke kinderen te realiseren. Achter in de kerk staat in 
de Advent de presentatietafel, waarop voorbedrukte kerstkaarten liggen die u mee naar huis kunt 
nemen om in te kleuren en te versieren met bijvoorbeeld stickertjes en sterretjes. Op deze tafel staat 
ook een brievenbus, waarin u de door u en de kinderen gemaakte kaarten kunt “posten”. Het is de 
bedoeling dat bij elke ingeleverde kaart een kraal op de rozenkransposter wordt ingekleurd. Per 

ingeleverde kaart vragen wij een Weesgegroetje voor deze zieke kinderen te bidden, 
wat ook onze kinderen tijdens de Advent doen. We vertrouwen erop dat er weer een 
grote hoeveelheid mooi versierde kerstkaarten hun weg vinden naar de  kinderen in 
Rotterdamse ziekenhuizen en omgeving.  
 
Kerstkaarten en kaarten met afbeeldingen van Maria met Kind, uitgegeven door de 
Stichting Kinderen bidden voor Kinderen zijn achter in de kerk te verkrijgen. Uw 
bijdrage komt ten goede aan deze Stichting waar wij veel mee samenwerken. 
 

Feestelijke eerste bijeenkomst communicanten  
Op de kennismakingsbijeenkomst van de eerste communicanten (en hun ouders) van 2015 op zondag 
14 december, gaan deze kinderen met elkaar kerstkaarten maken voor kinderen die bij de Stichting 
Kinderen bidden voor Kinderen bekend zijn en waarvoor in het afgelopen jaar gebed is gevraagd.  
Nadat de kaarten zijn gemaakt krijgen de kinderen een korte uitleg over bidden en hoe je dat ook thuis 
kunt doen. Hiervoor krijgen zij verschillende materialen mee naar huis in voorbereiding op de lessen 
die in januari zullen aanvangen. Na de uitleg gaan de kinderen naar de Mariakapel en daar zal speciaal 
voor alle kinderen ziek en gezond, gebeden worden. Natuurlijk zullen we daar de nodige kaarsjes aan 
gaan steken in aanloop naar de viering van de geboorte van Jezus, het grote Licht.  
 

Elly Benner-Poiesz, coördinator kinderactiviteiten 
 

Kerstkaart aan u allen in de Lambertuskerk 
Inmiddels is het in de Lambertuskerk al ruim 20 jaar traditie dat alle 
ingeschreven parochianen in de Advent een kerstwens ontvangen. Aan de 
voorzijde een afbeelding van onze prachtige drieluik waarbij de kerstfiguren uit 
hout zijn gesneden. De verschillende panelen kunnen al naar gelang de feesten 
zich voordoen worden gewisseld. Zo kunnen er dus ook vele foto’s gemaakt 
worden en deze kunnen dienst doen als voorkant van de kerstwens. Zie 
afbeelding hiernaast en op het achterblad van deze Lambertusberichten. 
Op de achterkant van deze kerstwens treft u de tijden van de vieringen rond 
Kerstmis en de jaarwisseling aan. Uiteraard kunt u deze ook op de website zien 
maar een overzicht bij de hand is altijd handig. Ook dit jaar gaan wij de 
kerstwensen naar al de adressen sturen die bekend zijn in onze parochie-
administratie. Heeft u deze kerstkaart met Kerstmis niet ontvangen? U kunt zich dan alsnog 
aanmelden als parochiaan door het formulier dat u achter in de kerk kunt vinden in te vullen en aan 
ons te retourneren. Uiteraard is het ook mogelijk om via onze website u aan te melden, volg de link op 
de homepage.  
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Laurentiusjaar in bisdom Rotterdam:  
15 november – 2 februari 2016 
Op 15 november is in het bisdom Rotterdam het themajaar rond de heilige 
Laurentius, onze patroonheilige, van start gegaan. Hij is een diaken uit het 
begin van de Kerk (3e eeuw) die sterk van Christus heeft getuigd. 
 
Het themajaar heeft als motto Kijken met de ogen van het geloof. Op de 
website van het bisdom staat het programma van de activiteiten in het 
Laurentiusjaar. 
 
Priester- en diakenwijdingen 
Op zaterdag 15 november 2014 heeft  mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed vier mannen 
gewijd:l Bouke Bosma tot priester voor het bisdom Rotterdam en Jos van Adrichem, Iwan Osseweijer 
en Bertran van Paassen tot diaken.  
De bisschop vraagt om gebed : “Het blijft een genade Gods om nieuwe wijdelingen te mogen 
verkrijgen voor de Kerk van Rotterdam”. 
 
Start van het diocesane Laurentiusjaar 
Met deze wijdingsplechtigheid, die belangrijk is voor het hele bisdom, heeft de bisschop het 
Laurentiusjaar officieel geopend als vervolg op het Jaar van Daden van Liefde en als voorbereiding op 
het 60-jarig jubileum van het bisdom Rotterdam in 2016.  
 
Het Laurentiusjaar richt de aandacht op de heilige Laurentius in wiens leven geloof en liefde zichtbaar 
bij elkaar komen. De heilige diaken Laurentius is patroon van het bisdom en mag als diaken een 
voorbeeld zijn voor elke diaken en priester en alle gelovigen. 
 
“Ik hoop dat de bijzondere aandacht voor de heilige diaken Laurentius velen in het bisdom zal 
inspireren, om in geloof en liefde op weg te blijven gaan als pelgrims van de Heer, en te bouwen aan 
de Kerk, in antwoord op de uitdagingen en vragen die de huidige tijd ons stelt,” aldus de bisschop. 
 
De heilige Laurentius 
De heilige Laurentius (3e eeuw) heeft als diaken de zorg voor de kerkelijke goederen en de zorg voor de 
armen. Er zijn in die tijd veel weduwen en noodlijdende christenen die moeten worden bijgestaan. 
Laurentius zorgt voor de inzameling en verdeling van voedsel en kleding onder de armen. Als de 
Romeinse keizer de schatten van de Kerk opvraagt, deelt Laurentius alles uit. Daarna gaat hij, met lege 
handen, maar met een grote groep armen naar de keizer en zegt: “Zie, de schatten van de Kerk.” 
Daarop wordt Laurentius op een rooster boven een vuur gefolterd en onthoofd. 
 
De heilige diaken Laurentius is patroon van het bisdom Rotterdam: het bisdom vertrouwt zich aan hem 
toe en bidt op zijn voorspraak. De heilige Laurentius inspireert de gelovige inzet in parochies en 
caritasinstellingen in het bisdom, in zorg, onderwijs en publiek bestuur.  
 
De band tussen de heilige Laurentius en het bisdom Rotterdam betekent: 
 
■ vanuit het geloof de nood willen zien van anderen  
■ concrete dienst aan de naaste door inzameling en verdeling van voedsel, geld en goederen  
■ weten dat echte rijkdom niet samenhangt met je bezit, maar dat echte rijkdom is  

de menselijke waardigheid in het licht van onze band met God is. 
 
www.bisdomrotterdam.nl 
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Gezangen tijdens de Hoogmis  
In het vorige nummer van de Lambertusberichten kondigde ik aan dat het repertoire van het Sint 
Gregoriuskoor uitgebreid wordt met een nieuwe mis. Net als de Missa Brevis van L.B. Est is het een mis 
met een ‘Mozartiaans’ idioom. 
 
Inmiddels zijn we volop aan het repeteren op dit werk. Zoals al verteld in de vorige 
Lambertusberichten, is het eigenlijk een combinatie van twee missen: van Max Keller (1770-1855) 
betreft het Kyrie, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei uit zijn Messe für Landchöre en van Joseph 
Ohnewald (1781-1856) gaat het om het Gloria uit diens Missa no. 4. 
De mis van Keller (leerling van Michaël Haydn) is zeer aantrekkelijk en goed gecomponeerd, maar 
heeft als nadeel dat het Gloria qua tekst zeer onvolledig is: slechts enkele flarden  worden uit de 
Gloria-tekst gebruikt. Omdat ik vond dat de andere delen van deze mis de beste keuze voor ons koor 
zijn, ben ik op zoek gegaan naar een Gloria dat stilistisch het beste past bij deze muziek. Het Gloria uit 
de mis van Ohnewald heeft wel een volledige tekst en is goed inpasbaar tussen de delen van de mis 
van Keller. Dit ging echter niet vanzelf. De orgelpartij in de muziek van Keller is nogal ‘concertant’ van 
karakter, speels en fantasievol. In de muziek van Ohnewald is de orgelpartij veel statischer. Daarom 
zag ik me genoodzaakt het Gloria van Ohnewald ingrijpend te bewerken om meer stilistische eenheid 
te creëren tussen zijn muziek en die van Keller. Hiertoe heb ik in de orgelpartij van dit Gloria meer 
sprankelende omspelingen toegevoegd, maar ook meer ritmische ‘drive’ bewerkstelligd. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat lange bastonen worden uitgevoerd als korte, vitaal herhaalde tonen. De in aanleg 
charmante muziek van Ohnewald heeft hierdoor meer energie kregen. Ook  minder handige liggingen 
in de koorstemmen heb ik aangepast. 
Enkele kenmerken van de mis wil ik u niet onthouden: het Kyrie is lyrisch, maar ook heel lenig in zijn 
ritmische structuur. Het Gloria is een doorlopende lofzang, als in één pennenstreek geschreven,  
waarbij vooral toonsoortverloop mee kleurt met de strekking van de tekst. Het Sanctus begint in een 
rustig tempo om vanaf Pleni sunt caeli verder te gaan in een joyeus en voortvarend deel. Het 
Benedictus is een prachtige dialoog tussen orgelsolo, sopraansolo en koor. Het Agnus Dei begint 
aanvankelijk met een eigen thematiek, maar vanaf het Dona nobis pacem keert de muziek van het 
Kyrie terug en zo is  de cirkel rond. 
Tijdens de nachtmis en dagmis (hoogmis op Eerste Kerstdag) kunt u deze mis, uitgevoerd door het 
Sint-Gregoriuskoor, beluisteren.  
 
Eric Koevoets, dirigent-organist 
 

Venster op Muziek in de Lambertus 
De winter kondigt zich aan de Sint-Lambertuskerk. Voor de concerten houdt 
dit een winterstop in. Op 19 april 2015 kondigt de lente zich aan met ‘Barok 
in de kerk en aan het hof’ met onze eigen organist Eric Koevoets, dit keer op 
kistorgel. Hij begeleidt Jenny Haisma, sopraan en Hilde de Wolf, blokfluit bij inspirerende muziek van 
Händel, Telemann en Campra. 
 
In mei begint een nieuwe zomer met orgelconcerten. Een belangrijk jaar voor onze kerk, want 2015 
staat in het teken van Michaël Maarschalkerweerd, de bouwer van ons prachtige, romantische orgel. 
Het orgel in onze kerk is één van zijn topwerken, naast de orgels in bijvoorbeeld de Maria van Jesse 
kerk te Delft, de Sint Catharinakathedraal te Utrecht, het Concertgebouw te Amsterdam en de 
Peperbus in Zwolle.  
 
Het hele jaar is er de Maarschalkerweerd Muziektour door het hele land. In het kader daarvan 
organiseren wij meerdere activiteiten waarvan vrijdag 25 september 2015 het hoogtepunt vormt. Dan 
vindt een groots concert plaats, met de titel ‘De klank tussen hemel en aarde’, waaraan ons eigen 
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parochiekoor Sint Gregorius zijn medewerking verleent. Het zingt dan een nieuwe mis, gecomponeerd 
door Eric Koevoets in opdracht van onze stichting.  
Er zijn nog veel meer activiteiten in het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015.  
Informatie hierover vindt u op www.maarschalkerweerd.info.  
 
CD ‘Voix Céleste’ van 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 parochiesecretariaat voor € 15,- (in vakhandel € 18,50) 
 

Deze CD is geproduceerd in opdracht van Stichting ‘Venster op muziek in de 
Lambertus’ en mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de 
Erasmusstichting. 

 

Ook de cd “Muziek in de Lambertuskerk” (2004) is nog steeds verkrijgbaar - € 10,- bij het secretariaat. 
 

Kerkbalans: jaarlijkse fondsenwerving voor eigen parochie  
De actie Kerkbalans is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. Vorig jaar vierde 
Kerkbalans zijn 40-jarig jubileum. Dat is een hele periode van actie voeren, waarbij eens in de zoveel 
jaren de campagne in een nieuw jasje wordt gestoken. Dat is nu het geval. Na een aantal jaren met het 
thema  ‘Wat is de Kerk u waard?’ is de actie Kerkbalans 2015 opnieuw vormgegeven.  
 

De actie Kerkbalans is van groot belang voor parochies, want de kerkbijdrage is een substantieel 
onderdeel van de inkomsten. Maar liefst 36% van de inkomsten van parochies in het bisdom 
Rotterdam komen voort uit de actie Kerkbalans.  
 

Kerkbalans gaat over de parochie als goed doel. De parochie zet zich bijvoorbeeld in voor sociale 
cohesie, en heeft zorg en aandacht voor mensen die het moeilijk hebben. Dat komt voort vanuit de 
liefde voor God en voor de naaste, en vanuit het geloof dat iedere mens waardevol is en erbij hoort. 
Ook mensen die minder kerkelijk betrokken zijn, erkennen hiervan het belang. Met Kerkbalans laten 
we zien dat we als parochie een goed doel zijn. 
 

Onze bisschop, mgr. Van den Hende: “De waarde van de Kerk is niet in geld uit te drukken, maar de 
Kerk kan niet zonder geld bestaan. Met Kerkbalans voorzie je je parochie van reisgeld om te kunnen 
blijven pelgrimeren. Het is een bijbels beeld dat we als geloofsgemeenschap op reis zijn hier op aarde. 
Geld voor de Kerk is reisgeld voor de pelgrimerende kerkgemeenschap. Die reis krijgt op allerlei 
manieren vorm. Soms met grote kerkgebouwen, soms met een kleine gemeenschap die een nieuwe 
actie begint om er te zijn voor de wijk.” Daarnaast is de Kerk aanwezig in de haarvaten van de 
samenleving: “Een groot deel van de vrijwilligers die actief zijn in de samenleving is kerkelijk 
betrokken. Denk aan vrijwilligers in ziekenhuizen, mantelzorgers of medewerkers van de voedselbank. 
Vaak mensen met een grote bezieling vanuit het geloof,” aldus de bisschop. 
 

In onze parochie zijn de voorbereiding van de actie inmiddels in volle gang. De nieuwe folders zijn 
besteld, de ledenadministratie wordt geraadpleegd en de brieven worden voorbereid. De actie 
Kerkbalans 2015 wordt gehouden vanaf 18 januari 2015 en duurt twee weken. 
 

Redactie Lambertusberichten (Bron: www.bisdomrotterdam.nl) 
 

* Mocht u uw bijdrage Kerkbalans voor 2014 nog niet hebben overgemaakt, dan kan dit nog steeds op 
NL08 INGB  0000 2897 12 of NL90 ABNA 0500 0304 48  
Ten name van kerkbestuur H Lambertus Rotterdam 

http://www.maarschalkerweerd.info/
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O-ANTIFONEN  
Vanaf 17 december wordt in de Vespers bij de lofzang van Maria de 
O-antifoon gezongen, zo genoemd naar het eerste woord van deze 
antifoon. 
De O-antifonen worden voor het eerst vermeld in de 6e eeuw na 
Christus, en in de 8e eeuw waren ze in Rome algemeen in gebruik in 
liturgische vieringen. Deze verzen of grote antifonen worden 
gereciteerd tijdens de Vespers, één per avond, tussen 17 en 23 
december. Elke antifoon is gebaseerd op een andere titel voor Jezus 
uit het Oude Testament, zoals Emmanuël, Sleutel van David, 
Dageraad en Wijsheid. Bij elkaar verwoorden deze titels het 
verlangen van de Israëlieten naar de Messias, maar ook ons 
verlangen naar de komst van Jezus met Kerstmis als bij de 
wederkomst.  
Het overheersende thema van de O-antifonen is ‘hoop en op Jezus’ 
komst. Door de verschillende titels van de Messias helpen ze helpen 
ons de ogen te openen voor wie Jezus is: zowel God als mens. Hij 
heeft de macht in de hemel en op aarde. Hij is de wijsheid van God, en het verlangen van ieder 
mensenhart. 
 

Elke antifoon eindigt met de smeekbede dat Jezus, wanneer Hij komt, krachtig in ons leven zal werken. 
Zo vragen we in de eerste antifoon Jezus om te komen en ons ’de weg naar het heil’ te laten wijzen. In 
de tweede antifoon smeken we Jezus: ’strek uw machtige hand uit om ons te bevrijden’. We vragen 
Jezus dus niet alleen om te komen, maar ook om ons verder te leiden in de vrijheid die Hij voor ons 
heeft gewonnen toen Hij voor het eerst kwam, tweeduizend jaar geleden. 
Wanneer de Messiastitels in omgekeerde volgorde worden gelezen, vormen de initialen de woorden 
ero cras, Latijn voor 'morgen zal ik er zijn'. Wie zijn verlangen naar de Messias in het zingen van de O-
antifonen uitdrukt, vindt in het 'ero cras' van de beginletters al de zekerheid dat Hij werkelijk komt. 
 

17 december: 0 WIJSHEID, Gij zijt voortgekomen uit de mond van de 
Allerhoogste en doordringt alles met milde kracht, kom nu, 
wijs ons uw wegen. 

Jesaja 11,2-3;  
Wijsheid 8,1; Spreuken 
9,1 

18 december: 0 ADONAI, Heer van Israël's huis, Gij zijt aan Mozes 
verschenen in het brandend braambos en hebt hem de wet 
gegeven op de Sinaï; kom nu, bevrijd ons met sterke hand. 

Exodus 3,1-8; 
Exodus 20,1-20; 
Deuteronomium 26,5-9 

19 december: 0 WORTEL VAN JESSE, Gij zijt het teken waar de volken op 
hebben gewacht; voor U staan koningen sprakeloos en 
werpen hun onderdanen zich biddend neer: kom nu, 
bevrijd ons, wacht niet langer. 

Jesaja 11,1-4; 
Jesaja 45,23; 
Jesaja 52,13; 
Lucas 1,32-33 

20 december: 0 SLEUTEL VAN DAVID en Scepter van Israël's huis, wat Gij 
opent zal niemand meer sluiten; wat Gij sluit zal niemand 
meer openen; kom nu en bevrijd ons, gevangenen, uit de 
duisternis en de schaduw van de dood. 

Jesaja 22,22; 
Jesaja 42,6-7; 
Lucas 4,17-19 

21 december: 0 DAGERAAD, Afglans van het eeuwig licht en Zon van 
gerechtigheid; kom nu met uw licht tot hen die in duisternis 
leven, in de schaduw van de dood. 

Maleachi 3,20; 
Jesaja 9,1;  
Psalm 107,14 

22 december: 0 KONING VAN DE VOLKEREN, zo lang verwacht, Gij zijt de 
hoeksteen waarop alles rust; kom nu, red de mens die Gij 
uit aarde hebt gevormd. 

Jesaja 28,16; Genesis 
2,7; Matteus 21,42; 1 
Petrus 2,4-5 

23 december: 0 EMMANUEL, Koning en Wetgever, lang verwachte 
Redder van de volkeren, kom nu, red ons, Heer onze God. 

Jesaja 7,14; Maleachi 
3,1; Matteus 1,21-23 

 
Uit: Het Woord onder ons 
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Transeamus usque Betlehem – Laten wij naar Bethlehem gaan 
Tijdens de kerstperiode zingt het koor elk jaar weer het lied Transeamus usque Betlehem, Laten we 
naar Bethlehem gaan. 
 

Wat is de geschiedenis en de betekenis van dit lied uit de 19de eeuw? 
De gang naar de kerk en naar de kerstvieringen (destijds drie stuks: de nacht-, dageraads- en 
dagmis) is niet alleen een noodzaak tijdens de kerstnacht, maar heeft met de geboorte van 
Christus ook een symbolische betekenis. Dat komt tot uitdrukking in het Silezisch kerstlied dat de 
Joseph Ignaz Schnabel, kapelmeester van de dom in Breslau begin 19e eeuw schreef en van muziek 
voorzag: ‘Transeamus usque Bethlehem’. In dit lied worden de herders en ook wij vandaag de dag 
aangespoord om naar Bethlehem te gaan en het Kind te aanbidden. 
 

Interessant is wel dat in dit lied de schriftlezingen van de drie kerstmissen verweven zijn: het koor 
der engelen uit het evangelie van de nachtmis wordt evenzo genoemd als Maria en Jozef die door 
de herders gevonden worden, zoals het in de dageraadsmis verkondigd wordt. En ook het woord 
van Johannes ‘woord dat vlees geworden is’ uit de dageraadsmismis die overdag wordt 
opgedragen. 
 

Wat betekent ‘Transeamus’?  
Dit woord geeft aan dat wij onderweg zijn , maar 
op een andere manier dan wanneer we gewoon op 
reis gaan. We zijn trouwens altijd onderweg en wie 
denkt dat hij op tijd is, vergist zich. Tussen 
Bethlehem en de wereld waarin wij leven en 
waaruit wij voortkomen ligt een diepe kloof. Wie 
daarheen onderweg wil zijn, moet zich eerst vrij 
maken van de vele, vaak oppervlakkige dingen die 
wij- helaas vooral tijdens Kerstmis – belangrijk 
vinden. Het woord ‘trans’ betekent ‘naar de 
overkant’ en het is inderdaad niet eenvoudig om de 
weg naar de overkant te volbrengen. 
 

Kerstmis echt beleven kan slechts als je weet, en ook van daaruit leeft, dat je ‘erdoor heen’ moet 
naar het wezenlijke. Dit besef is belangrijker dan de mooie herinnering aan bepaalde kerstliederen 
of gerechten op het kerstmenu. Kerstmis kan je pas echt vieren, als je je vrij maakt van al het 
overbodige en onbelangrijke. Dit louteringsproces kan je leven lang duren. De apostel Paulus 
schrijft in zijn brief aan de Filippenzen: ‘de Zoon van God heeft zich ontledigd van zijn 
goddelijkheid om onze gelijke te zijn’. 
 

De gang naar de kribbe van het kind in Bethlehem is tegelijk het doel en de doorgang, daar ons 
onderweg zijn niet eindigt in het feest van de kerstnacht. De mens geworden Christus geeft ons de 
kracht om steeds verder te gaan. Wij moeten niet bang zijn om toe te geven dat we grote nood en 
ontbering zonder de binding met de Heer nauwelijks kunnen dragen. Zijn armoede kan onze 
rijkdom zijn. 
 

‘En het woord is vlees geworden’ schrijft de apostel Johannes in de proloog tot zijn evangelie. 
Slechts vanuit dit geheim is de betekenis van Kerstmis te begrijpen: ‘Transeamus’, een aansporing 
die heel wat van ons vergt! Ons hele wezen wordt opgevorderd, zonder enig compromis. Het is 
een uitdaging die risico’s en tegenkantingen inhoudt, maar die ons brengt naar het doel, waarvoor 
het de moeite waard is om dag na dag ons leven te wagen Christus tegemoet. 
 
Door de redactie bewerkt uit: “Unsere Weihnachtslieder und ihre Geschichte”  - Guido Fuchs. 
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Adventskrans 
Op de eerste zondag van Advent, dit jaar op 2 december, start in de kerk het nieuwe kerkelijk jaar. 
Advent komt van ‘adventus’ en betekent ‘komst’. 
 
De ronde vorm van de adventskrans verwijst naar God zelf, Hij is er altijd geweest en zal er altijd 
zijn. Hij is oneindig en ook zijn Liefde is oneindig.  
De vier kaarsen verwijzen naar de vier zondagen van de Advent. Iedere zondag mag er weer een 
volgende kaars aan. Jezus heeft zelf gezegd: Ik ben het Licht van de wereld. Dit Licht (Jezus) komt 
steeds dichterbij naarmate we het Kerstfeest naderen. De adventskrans is een teken van hoop, dat 
niet de duisternis en de dood, maar licht en leven zullen overwinnen. Gods Zoon is immers voor 
ons mens geworden; door zijn dood en verrijzenis heeft Hij voor ons alles nieuw gemaakt. 
 
De krans is gemaakt van dennengroen, dat is groen uit de natuur dat de winter trotseert. De altijd 
groene den staat voor de hoop en Gods trouw (net als straks de kerstboom). De krans in de kerk 
heeft paarse linten en de priester heeft in deze tijd ook een paars kazuifel. Deze kleur nodigt uit 
tot bezinning, om even stil te staan in de drukte van het leven en je hart weer voor God open te 
stellen. 
 
Waar komt de krans oorspronkelijk vandaan? 
De krans komt uit de tijd van de Germanen. Zij vierden de tijd dat ze dachten dat de zon een paar 
dagen niet werkte en dat dit de donkerste dagen van het jaar waren, rond 25 december. Dit 
heette de winterzonnewende. Ze vierden vooral dat het daarna weer lichter zou worden. Omdat 
de zon niet werkte, vonden ze dat mensen dat ook niet mochten doen en geen wiel mocht 
draaien, bijvoorbeeld een wagenwiel of spinnewiel. Daarom hingen ze een wiel versierd met 
bladeren en kaarsen aan het plafond van het huis. 
 
Wanneer en waarom hebben de christenen dat overgenomen en met welk doel? 
Pas in de zesde eeuw na Christus werd de Advent bekend in de kerk van Rome. Ook allerlei andere 
Roomse gebruiken werden overgenomen in heel Europa. Nu werd de krans gebruikt als symbool 
om de geboorte van Jezus Christus aan te kondigen, als licht voor de wereld. Hierover besliste 
paus Gregorius de Grote (590-604). 
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Kroniek 

Gedoopt: 

31-08 Eléa Elisabeth Post, dochter van dhr en mw Post-Molenaar 

07-09 Mali Emma Glorie, dochter van dhr en mw Glorie-Bùi 

28-09 Kai-lin Lychia de Kruijff, dochter van dhr en mw de Kruijff-Snoijl  

05-10 Lars Martin Johannes Zeestraten zoon van dhr en mw Zeestraten-Johannes 

05-10 Olivier Pieter Hendrik Jacob Ritsma zoon van dhr en mw Ritsma-Johannes 

05-10 Luna Mila Martinez Vera dochter van dhr en mw Martinez Vera-van der Meer 

02-11 Casper Petrus van Maurik zoon van dhr en mw van Maurik-van Vliet  
 

Door de initiatiesacramenten in de katholieke Kerk opgenomen: 

21-09 Bruna Natacha Moreira da Silva Sandro Flavio Moreira da Silva 

01-11 Johan Frederik van Rooij  
 

Getrouwd:  

06-09 Natalina Gomes Monteiro en Joris Wientjes 

18-09 Jenny Chan en Norman Tan 
 

Overleden: 

08-09 Hendricus Christoffel Bavo Kok, in de leeftijd van 70 jaar. 

26-10 Martinus Heijnsbroek, in de leeftijd van 84 jaar. 
 

Uitgaanstips 
Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen  
Catharijneconvent tot  01 maart 2015  
In het Museum Catharijneconvent loopt de tentoonstelling 'Ik geef om 
jou. Naastenliefde door de eeuwen heen' tot 1 maart 2015. Deze brede 
cultuurhistorische expositie brengt op indringende en interactieve manier 
de geschiedenis en de ontwikkeling van de christelijke naastenliefde in 
beeld.  
‘Heb je naaste lief als jezelf’ is een populaire uitspraak. Afkomstig uit de 
Bijbel, maar eigenlijk een universele leefregel. Omzien naar de ander is 
van alle tijden en van oudsher zijn er al regels en voorschriften om hulp te 
bieden aan mensen die ziek of arm zijn, of in nood verkeren. Hoe doen 
we dat eigenlijk: onze naasten liefhebben? Waardoor wordt iemand 
gedreven die een naaste in nood helpt? En waar staan we zelf: helpen wij wel of blijft het bij een goed 
voornemen? Wordt er vandaag de dag minder of juist meer aan liefdadigheid gedaan en wat is 
hiervoor de reden?  
http://www.catharijneconvent.nl/ 
 

Kerst met de Zandtovenaar komt naar Roermond 
Donderdagavond 11 december wordt op de Markt in Roermond het 
televisie-evenement ‘Kerst met de Zandtovenaar’ opgenomen, met als 
middelpunt zandtovenaar Gert van der Vijver. Het verhaal van de 
geboorte van Jezus wordt op eigentijdse wijze met indrukwekkende 
zandtekeningen en muzikaal  bij de kathedraal uitgebeeld. Jonge 
talenten en gerenommeerde artiesten zingen kerstliedjes die perfect 
passen bij dit eeuwenoude verhaal. De omroepen KRO en RKK zenden 
dit evenement tijdens de kerstdagen uit op NPO Zapp en NPO 1. Bovendien worden de 
gebrandschilderde ramen van de kathedraal van half december tot begin januari van binnenuit verlicht  
http://www.bisdom-roermond.nl/zandtovenaar-naar-roermond 
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Kerstzang Maasstedelijke koren 
Op zondagmiddag 21 december wordt om 14.30 uur de jaarlijkse 
kerstsamenzang verzorgd door de Maasstedelijke koren: het Maasstedelijk 
Kamerkoor, het Maasstedelijk Senior Kamerkoor en het Maasstedelijk Vocaal 
Ensemble onder leiding van. Anneke van Es. Met overdenking door pastoor 
Gouw. 
 
Meer info: http://www.maasstedelijkekoren.nl/ 
Aanvang: 14:30 uur - Toegang is vrij met collecte bij de uitgang. 

 
 

Kerststal in de St. Jan 
In een enorme kerststal staan tijdens Kerstmis? Dat kan rond kerst in de kerststal Sint-Jan in Den 
Bosch, waar het verhaal rond kerstmis wordt uitgebeeld. Misschien is het wel de grootste kerststal van 
ons land. Door zo’ n dertig vrijwilligers wordt ieder jaar de kerststal gerealiseerd met hulp van 
sponsoren en gratis of in bruikleen verkregen materiaal. Als het ontwerp voor de kerststal in mei wordt 
geboren, wordt de rest toevertrouwd aan de vrijwilligers die in september beginnen met de bouw 
hiervan. De kerststal wordt dan netjes afgeschermd tot ruim een week voor Kerstmis. Het interieur van 
een deel van de Sint-Jan wordt dan omgetoverd en aan de hand van een fototentoonstelling wordt de 
voortgang van de bouw van de kerststal getoond. 
 

Bezichtigingen van 13 december2014  t/m maandag 4 januari 2015 
 
Op zondag:   13.30 tot 16.30 uur 
Overige dagen:  10.00 tot 16.30 uur 
1e Kerstdag:   na de viering rond 13.30 uur 
2e Kerstdag:   na de viering rond 12.30 uur 
Gesloten:   tijdens vieringen in de Sint- Jan en op kerstavond. De kerk sluit om 17.00 uur 
 

Bezoekadres: Sint- Jan (Kathedrale Basiliek Sint Jan Evangelist), Torenstraat 18, 5211 KK Den Bosch 
 

Wwweetje: paramentica 
Op zolders en in kasten van pastorieën en musea bevinden zich schitterend kerkelijk textiel dat vrijwel 
nooit tevoorschijn komt. Onbekend maakt onbemind. Veel gewaden en vaandels, ooit met aandacht 
gemaakt en met trots geschonken, zijn in de afgelopen jaren spoorloos verdwenen. Onterecht: de 
stoffen zijn schitterend en het borduurwerk is verbazingwekkend vakkundig. En niet te vergeten: al 
deze voorwerpen vertellen boeiende verhalen over priesters, parochianen en verenigingsleven, 
ondernemers en kunstenaars. 
 

De website paramentica brengt collecties en informatie over kerkelijk textiel uit heel Europa samen, in 
de hoop dit verwaarloosde onderwerp onder de aandacht te brengen en nieuw onderzoek te 
stimuleren. Een lust voor het oog en aanmoediging om deze site te bezoeken. De paramenten zijn per 
categorie ingedeeld. 
 

http://paramentica.wordpress.com/ 
 

http://paramentica.wordpress.com/
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Uit de agenda november - december 
Ma 17-11 20:00 uur Geloofsavond over de diaken (4-4), Pastorie 

Di 18-11 20:00 uur RK2j jongerengroep in parochiehuis: Avond 1 over Heiligen – “oud en 
nieuw” 

 
Za 
Zo 

 
22-11 
23-11 

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

Feest Christus, Koning van het heelal; afsluiting Jaar van het Geloof 
Vooravondmis 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst en crèche 
Eucharistieviering 

Ma 24-11 Inloop vanaf  
19:45 uur 

LambertusCaFE, laagdrempelige geloofs-opfrisavond in parochiehuis.  
20:00 uur start inleiding Engelstalig, Nederlands ondertiteld.  

Di 25-11 20:00 uur RK2j jongerengroep in parochiehuis: Avond 2 over Heiligen: Heilige uit de 
omgeving – H. Laurentius door diaken Franck Baggen 

Za 29-11 20:00 uur Sinterklaas bezoekt RK2j, jongerengroep in parochiehuis 

 
Za 
Zo 

 
29-11 
30-11 

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

1e Zondag van de Advent 
Vooravondmis 
Hoogmis met parochiekoor, adventsprogramma voor kinderen en crèche 
Eucharistieviering 

  
Open Huis in de pastorie op zondag 30 november  van 15:00 - 17:30 uur, 

ter gelegenheid van de verjaardag van pastoor Gouw. 
U bent allen van harte welkom om onze pastoor te feliciteren. 

 

 
Za 
Zo 

 
06-12 
07-12 

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

2e Zondag van de Advent 
Vooravondmis 
Hoogmis met parochiekoor, adventsprogramma voor kinderen en crèche 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
13-12 
14-12 

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

3e Zondag van de Advent 
Vooravondmis 
Hoogmis met parochiekoor, adventsprogramma voor kinderen en crèche 
Eucharistieviering 

Zo 14-12 14:00 uur Kennismakingsbijeenkomst communicanten 2015 (opgave t/m 5-12-2014)  

Wo 17-12 19:30 uur Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis 
Nadien gelegenheid voor sacrament van de biecht 

Za 20-12 13:30 uur 
16:00 uur 
16:30 uur 

Karmelgemeenschap van St. Jozef  
Aanbidding van het Heilig Sacrament 
Vesperviering 

 
Za 
Zo 

 
20-12 
21-12 

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

4e Zondag van de Advent 
Vooravondmis 
Hoogmis met parochiekoor, adventsprogramma voor kinderen en crèche 
Eucharistieviering 

Zo 21-12 15:00 uur Kerstsamenzang Maasstedelijk Meisjes, Kamerkoor en Senior Kamerkoor 
met Aad van der Hoeven, orgel. Toegang vrij, deurcollecte na afloop 

 
 
 
 

Zie voor de agenda rond de kerstdagen bladzijde 7 
 

 
Voor meer informatie over de verschillende activiteiten verwijzen wij u naar de website van de 
Lambertuskerk. Ook wijzigingen van bijvoorbeeld de weekvieringen worden daarop bijtijds bekend 
gemaakt. Een volledig overzicht en alle wijzigingen van vieringen zijn ook te vinden in het 
mededelingenkastje bij de ingang van de kerk. 
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Het nieuwe jaar 
Weet je wanneer de laatste dag van het jaar is? Natuurlijk, 31 december. ’s Avonds 
oliebollen op tafel en als het nieuwe jaar net is begonnen, begroeten we dat met 
vuurwerk. Op 1 januari begint dan het nieuwe jaar.  
In de kerk doen we dat een beetje anders. De kerk heeft een eigen kalender. Kerstmis is 
een nieuw begin, dat is op 25 december. Dan vieren we dat Jezus geboren is. Maar daar 
willen we ons goed op voorbereiden; wel vier weken lang. Vier weken vóór Kerstmis begint 
in de kerk het nieuwe jaar. Dat is op de eerste zondag van de Advent. Gelukkig Nieuwjaar!  
Deze vier weken noemen we dus de tijd van de Advent. In de vier adventsweken wachten 
we op de komst van Jezus. Advent is een mooie tijd: je hoort overal kerstliedjes, de 
donkere straten zijn extra verlicht met feestelijke lampjes, thuis wordt de kerstboom gezet 
en natuurlijk de kerststal. Daar zien we Maria en Jozef, de os en de ezel, herders in de 
velden. Maar de kribbe is nog leeg. En wie zijn er ook nog niet? De Drie Koningen! Wat je al 
wel ziet is de ster, boven de kerststal. 
 

Je kent het verhaal van de Drie Koningen toch wel? Ze volgen de ster al maanden. Het was 
een heel bijzondere ster. Ze wisten wat deze ster betekende: de ster zou hen de weg 
wijzen naar een heel bijzondere Koning. In oude boeken hadden ze gelezen dat deze 
heldere ster die ze nog nooit eerder 
hadden gezien, de geboorteplaats van 
de Verlosser zou aanwijzen. Toen ze 
deze ster zagen wisten ze: dit is de ster 
waar de oude boeken over spreken; 
kom, laten we de ster volgen. 
 

Je weet hoe het afloopt: de ster bracht 
de drie wijze mannen bij het stalletje in 
Bethlehem. En daar zagen ze een kind 
in een kribbe, een voerbak voor dieren, 
en ze knielden neer. Lang hebben ze 
moeten wachten voor de ster eindelijk 
stil bleef staan en zijn licht wierp op de 
stal. Hoe lang moeten wij wachten? 
Hoe lang duurt de advent ook al weer? 
Heel goed: vier weken. Vier weken 
kijken wij uit naar Kerstmis. En die vier 
weken gaan we gebruiken om echt 
klaar te zijn voor het grote feest. 
Daarom bidden we extra in de Advent, 
we proberen extra goed te zijn voor 
elkaar en extra goed op te letten in de 
kerk. Als we dat doen, dan weet Jezus: Ik ben welkom!                  Zoek de verschillen 
 

Marcus 13,33-37 – uit: Met fietskaart en kompas – mgr. R. Mutsaerts –  
isbn 978-90-75717-95-2 - € 15,- (bij het parochiesecretariaat verkrijgbaar)  
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Kerk en pastorie 
Kerk Oostzeedijk 3 (geen brievenbus, zie voor postadres hieronder) 
Pastorie Hoflaan 121   3062 JE Rotterdam 
Telefoon 010 – 412 36 90 
Internet www.lambertuskerk-rotterdam.nl 
E-mailadres secretariaat@lambertuskerk-rotterdam.nl 
Secretariaat Dinsdag- woensdag- en vrijdagochtend: 9.30 – 12.30 uur 
Kerkbijdrage NL08 INGB  0000 2897 12  

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

 

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

Eucharistievieringen en Kerkdiensten 
Weekend zaterdag  

zondag 
 

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

Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, 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 Iedere dag voor aanvang van de Mis. Laat de koster van tevoren weten dat u 

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

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

Kinderactiviteiten 
Crèche   9:50 uur Iedere zondag in het parochiehuis (tegenover kerkingang) 
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 Heilige Communie. 
Gezinsviering 10:00 uur Laatste zondag van de maand met alle kinderactiviteiten.  

Nadien koffiedrinken in het parochiehuis. 
 

 
Lambertusberichten verschijnen vijf à zes keer per jaar.  
Voor meer inlichtingen over het inleveren van kopij voor editie 23.3, neemt u contact op met het 
secretariaat van de Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven. 



 
 
 

Transeamus usque Bethlehem  

et videamus hoc verbum  

quod factum est:  

Mariam et Joseph et Infantem,  

positum in praesepio. 

 

Gloria in excelsis Deo  

et in terra pax  

hominibus bonae voluntatis. 

 

Laten wij naar Bethlehem gaan  

en zien wat ons bekend gemaakt is:  

Maria en Josef en het Kind,  

dat in de kribbe gelegd is.  

 

Eer aan God in den hoge  

en vrede op aarde  

aan de mensen van goede wil. 

 

 
Lucas 2, 15-16,14 
 
 


