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Kerk en agenda 
Ik beschouw mijzelf niet bepaald een fervent lezer van columns, maar enige tijd geleden werd mijn 
aandacht getrokken door een column van James Kennedy, Amerikaans historicus en hoogleraar 
Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, in het dagblad Trouw (16-05-2015). De 
column droeg de titel ‘Kerk past niet meer bij veranderende levensstijl’ met daarbij als uitvergroot 
citaat “De redenen voor ontkerkelijking worden vaak niet goed weergegeven. Het is geen kwestie van 
kwellende dogma's”. Mijn belangstelling was gewekt. 
Kennedy begint zijn column met een opmerking over de secularisatie: “'Religieus' Amerika wordt vaak 
gesteld tegenover 'seculier' Europa, maar recent onderzoek onderstreept dat dit beeld niet vaststaat. 
Grote delen van Europa waren tot een halve eeuw geleden nog bijzonder religieus. En nu blijkt dat het 
aantal Amerikanen dat zich christelijk noemt, snel afneemt...” Deze afname van kerkelijkheid vraagt 
om een verklaring. Kennedy verzet zich tegen de gedachte dat het vooral de kerkelijke dogmatiek is, 
die mensen zo was gaan tegenstaan dat ze de kerk verlieten: “Veel Nederlanders lijken te denken dat 
het besluit om niet langer naar de kerk te gaan een daad van bevrijding was door mensen die geen last 
meer willen hebben van het geloof”. Hij wijst op een onderzoek onder mensen die in de jaren zestig de 
kerk verlieten. Daaruit bleek dat “emancipatie uit knellende verbanden niet op het moment van 
uittreding, maar pas achteraf een verhaal werd waarmee de kerkverlating werd verklaard. De oude 
rituelen en praktijken van het religieuze leven waren in een nieuwe expressieve samenleving moeilijk 
te handhaven, en er was vaak een geleidelijke verwijdering”. Eenzelfde geluid hoort Kennedy ook bij 
historici: “volgens sommige historici had de afnemende kerkelijkheid in Europa in de jaren zestig veel 
meer te maken met de toegenomen welvaart en mobiliteit: mensen maakten minder tijd vrij voor 
kerkgang of vergaten te gaan. Vijandigheid tegenover de kerk was er bij sommigen wel, maar het was 
vooral dat de kerk niet leek te passen bij een veranderende levensstijl”. Deze ontwikkeling ziet 
Kennedy zich nu ook in Amerika voltrekken: “een belangrijke reden lijkt te zijn dat mensen geen grote 
sociale verbanden meer nodig hebben om hun leven in te richten”. 
Kennedy wijst erop: “Dat mensen de kerken niet verlaten vanwege knellende dogma's is ook zichtbaar 
in de meest recente cijfers. De kerkverlaters komen zelden uit de evangelische kerken – de meest 
leerstellige van de grote kerken... De grote verliezers zijn de oude protestantse kerken en de 
katholieke kerk”. De oorzaak ontleent Kennedy aan sociologen die “een zwakkere overdrachtscultuur” 
signaleren: “Ouders geven hun kinderen niet de geestelijke ondersteuning die zij nodig hebben om hun 
levensovertuiging in stand te houden, wellicht omdat ze het zelf niet meer zo geloven”. Kennedy 
signaleert dat Amerikaanse kerken steeds minder in staat zijn Amerikaanse jongeren een 
geloofwaardig alternatief te bieden. Zij krijgen “vooral een therapeutische boodschap te horen, waarin 
hun wordt verteld dat God van hen houdt en er voor hen is wanneer ze hem ooit nodig mochten 
hebben”. 
Aan het slot van zijn column haalt Kennedy een (Amerikaanse) katholieke columnist aan, die beweert 
dat het de kerken steeds meer aan vermogen tot zelfkritiek en zelftranscendentie ontbreekt en komt 
tot de conclusie: “Zo gezien is het probleem niet de keus van mensen om de kerk te verlaten, maar 
vooral het onvermogen van kerken om voor hun eigen zaak te staan”. 
Dat laatste lijkt me wat kras gezegd. Maar ik herken het verschijnsel dat kerkgang tegenwoordig vaak 
maar moeilijk in de volgeplande agenda's van mensen past. Kennedy spreekt over te weinig 
zelftranscendentie, het verschijnsel dat hetgeen er in de kerk gebeurt te weinig boven die kerk 
uitstijgt, anders gezegd: te weinig naar God verwijst. Kerk is meer dan de bijeenkomst van een 
verzameling mensen in een gebouw. Het woord kerk is afgeleid van het Griekse woord voor Heer en de 
“eigen zaak” van de kerk is: de Heer centraal te stellen in een gebouw dat naar Hem verwijst en in 
bijeenkomsten die op Hem zijn gericht. 
In de zomermaanden worden agenda's leger. Veel mensen hoor je zeggen, dat ze op vakantie en op 
reis wel kerken binnengaan en er een kaarsje opsteken. Van harte hoop ik dan dat eens de vonk 
overslaat en mensen ervaren dat deze vakantiebelevenis ook dichter bij huis te vinden is. 
Ik wens u fijne zomermaanden toe. 
 

R.G.M. Gouw, pastoor – vicemoderator 
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Parochie updates 
 

Uw gulle gave aan de Vastenactie voor de Kinderen van Caïro 
Tijdens de afgelopen Veertigdagentijd werd in de H. Lambertuskerk een actie op het getouw gezet 
voor de Stichting Kinderen van Caïro. Deze Stichting is opgericht in 1998 met als doel de koptische 
kinderen die in Caïro en andere Egyptische steden op de vuilnisbelt wonen, helpen een menswaardig 
bestaan op te bouwen. Onderwijs is daarbij van groot belang en de zusterstichting Stephen’s Children 
zorgt ervoor dat overal kinderschooltjes worden gebouwd. Maar, naar school gaan met een lege maag 
wens je geen enkel kind toe. Daarom worden op regelmatige basis 
voedselpakketten bezorgd aan de gezinnen die vaak zes en meer 
kinderen tellen. Een voedselpakket, bestaande uit 2 kilo bonen, 1 kilo 
rijst, 1 kilo pasta en 1 liter olie kost € 3,-. Deze pakketten worden 
uitgedeeld aan 3.000 gezinnen met kinderen. Dit betekent dat € 
9.000,- nodig is voor één voedseluitdeling. 
 

De Vastenactie heeft met uw gulle gave maar liefst 3.360 Euro opgebracht. Van dit bedrag is 320 Euro 
ingezameld door de medeparochianen die het initiatief Sober Maal hebben opgezet. Mede dankzij de 
bijdragen van andere sponsoren zijn wij erin geslaagd om 9.000 Euro over te maken aan de Egyptische 
Stichting die hiermee een voedseluitdeling kan bekostigen. 
De Nederlandse Stichting Kinderen van Caïro heeft een vertrouwensrelatie opgebouwd met de 
Egyptische stichting ter plaatse en staat er garant voor dat de ontvangen sponsorgelden aan het 
beoogde doel worden besteed. 
 

Namens de kinderen en hun ouders danken wij u van harte voor uw steun. Uw gave in de afgelopen 
Veertigdagentijd betekent voedsel op tafel voor velen die in moeilijke omstandigheden leven. 
 

Monique Walrave, Voorzitter Stichting Kinderen van Caïro 
 

Lieve mensen van de Sint-Lambertuskerk, 
In de periode voor Pasen heeft u weer voor de klanten van de voedselbank allerlei zaken verzameld 
voor het huishouden zoals was- en schoonmaakmiddelen, maar ook tandpasta en diverse etenswaren. 
Uw giften hebben in totaal 130 kilo aan producten en 85 kilo aan voedsel opgebracht. 
 

We hebben uw spullen zoveel mogelijk verdeeld over de pakketten. Daarnaast hebben we mensen 
kunnen helpen die geen gebruik meer kunnen maken van de Voedselbank, omdat zij bijvoorbeeld na 
drie jaar uitgeschreven zijn, maar het financieel niet beter hebben gekregen.  
 

Bij dit alles hebben wij ook nog 50 Euro van u ontvangen. Dit bedrag zullen wij met uw goedvinden 
bestemmen voor ons spaarpotje voor de Kerstactie 2015. We kopen dan wat extra’s bij de 
voedselpakketten die met Kerst worden uitgedeeld. 
 

Namens de klanten van de Voedselbank Hildegardis wil ik u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid 
en wij hopen dat wij op uw waardevolle steun mogen blijven rekenen. 
 

Met hartelijke groet, 
 
Bas Ruizeveld de Winter, Coördinator van de Voedselbank Hildegardis 
 

Vastenproject "Kinderen geven aan Kinderen": 55 gevulde dozen! 
Wat hebben jullie voor fantastisch veel gevulde dozen gezorgd! Heel veel dank namens de 
ontvangende kinderen in Rotterdam Noord. De dozen stonden opgestapeld te wachten tot ze werden 
opgehaald (zie hieronder voor een foto-impressie).  
Op onze website staan meer foto’s van dit succesvolle project dat alweer voor het derde 
achtereenvolgende jaar werd georganiseerd.  
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Klaske van Veen van de stichting Kingswork laat weten: 
 

Op 10 april mochten we 55 dozen vol speelgoed en andere leuke en lekkere dingen ophalen bij 
de Lambertuskerk. Nog diezelfde dag hebben we de meeste dozen per bakfiets bij de kinderen 
thuis gebracht. Wat een verrassing: waar hadden ze dit cadeau aan te danken?! Grote 
blijdschap bij de kinderen. Hierbij een paar quotes: 
Moeder: “Mijn kind slaapt met de doos naast zijn hoofdkussen. Stel dat het huis af zou branden 
dan kan hij in ieder geval zijn doos meenemen als hij snel naar buiten moet.” (Dit kind heeft 
een brand meegemaakt.) 
Jongen van 10: “Wauw mama, kijk een nieuwe tandenborstel!” (Deze jongen was ontzettend 
blij met een nieuwe eigen tandenborstel en zat er daarna nog een halfuur mee in zijn handen.) 
Grote broer vol trots tegen zijn zusjes: “Shampoo!! Daar ga ik heerlijk van ruiken en jullie 
mogen er niet aanzitten, dat is een mannengeur!” 
Meisje van 9: “Wat leuk! Ik ga een brief terug schrijven en vragen of ze mijn penvriendin wil 
zijn”. 
De kinderen vonden het heel bijzonder dat een kind ergens anders in Rotterdam, speciaal aan 
hen had gedacht. 
 

Ook de rk-basisschool De Bavokring heeft fantastisch veel dozen gevuld, maar liefst elf dozen vol en 
ook nog een heleboel zakken gevuld met allerlei speelgoed. Op Witte Donderdag kwamen tien 
kinderen de gevulde dozen en zakken naar de kerk brengen. Daar kregen zij onder ander uitleg over de 
kruiswegstaties. Zo werd de link naar het Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen gelegd: de 
kinderen hebben naar voorbeeld van Jezus goed voor een ander gedaan en dat zij op deze manier Zijn 
kruis wat lichter hebben gemaakt.  
 
We hopen volgend jaar weer veel kinderen blij te maken bij het Kinderen geven aan Kinderen 
Vastenproject 2016. Doen jullie dan weer mee? Nogmaals heel veel dank. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elly Benner-Poiesz, Kinderen geven aan Kinderen Lambertuskerk (www.lambertuskerk-rotterdam.nl)  
 

Open Monumentendag: Zaterdag 12 september 
Ook dit jaar zal de Lambertuskerk de deuren openen tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 
september tussen 10:00 – 17:00 uur.  
Rondleidingen vinden doorlopend plaats en tussen 14:00-15:00 uur is er een orgelconcert uit het 
programma van de Nationale Orgeldag. Onze organist Eric Koevoets bespeelt het monumentale 
Maarschalkerweerdorgel.  
Aansluitend is onder zijn leiding een demonstratie van het orgel. Een mooie kans om het orgel van 
dichtbij te bekijken, een niet alledaagse gebeurtenis. 
Meer informatie: www.openmonumentendagrotterdam.nl en de link op onze website  
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Van de tuingroep 
Nu het weer langzamerhand wat beter wordt, zijn we als tuingroep(je) weer begonnen met het 
onderhoud van de tuin. Er was volop te genieten in het voorjaar:de pruimenboom, die volop in bloei 
heeft gestaan, de bloembollen, zoals narcissen, blauwe druifjes, een enkele hyacint en ook de vergeet-
me-nietjes. 
Er staan al veel planten in de tuin die met het geloof te 
maken hebben of in de bijbel genoemd worden. De kerk 
kent zijn eigen seizoenen: Advent, Kerst, Veertigdagen-
tijd, Pasen en Pinksteren, de groene zomer, Allerzielen en 
Allerheiligen. Het kerkelijk jaar is herkenbaar aan de kleur 
die in de liturgische vieringen gebruikt wordt: bij grote 
feesten wit, in weken van voorbereiding en bezinning 
paars, met Pinksteren het rood van de Geest en voor de 
zondagen door het jaar de kleur van de hoop. Allerlei 
planten zijn door hun naam of een legende met een 
bepaalde gedachtenis verbonden. Zo proberen we ook in 
deze kerktuin het kerkelijk jaar gestalte te geven. 
En zoals iedere keer als er over de tuin geschreven wordt, vermelden we toch even dat het tuingroepje 
wel erg klein geworden is. We zien graag nieuwe mensen om ons te versterken. Er is voor ieder wat te 
doen, het is niet allemaal zwaar werk, het is vaak ontspannend, soms zelfs meditatief, zeker als we op 
zaterdagochtend de organist horen spelen op de achtergrond. En of je elke week komt, of één keer in 
de maand , alles is mogelijk. Er wordt steeds op de zaterdagochtend gewekt van 10.00u tot 12.00 uur.  
In de zomermaanden zou het ook mogelijk zijn om in de avond in de tuin te werken. 
Het voelt bijzonder om in deze tuin bezig te kunnen zijn. We hopen op een mooie zomer, zodat een 
ieder weer kan genieten van de tuin, als er na de H. Mis weer buiten koffie gedronken kan worden. 
 

Aanspreekpunt voor de tuingroep: Nenette van Zoelen - nvanzoelen@hotmail.com - 010-4676631 
 

Meimaand=Mariamaand 

Meimaand is Mariamaand: aan de hand van de glorievolle geheimen van de rozenkrans leggen we de 
link naar de feesten, die we in deze en volgende maand vieren. Deze gebeurtenissen in het leven van 
Jezus en Maria zijn “vastgelegd” in de geheimen/mysteries van de rozenkrans. Deze geheimen zijn 
moeilijk te begrijpen maar vertellen ons het mooie geloofsverhaal. 
  

Rozen voor Maria 
Iedere zondag in de meimaand worden, per behandeld Glorievolle geheim rozen (van papier), aan de 
kinderen uitgedeeld. Op de achterkant mogen de kinderen hun gebedsintentie schrijven of wat hen is 
bijgebleven van het evangelieverhaal dat ze net gehoord hebben. Deze rozen worden aan lange 
satéprikkers bevestigd met plakband. In het hart van deze rozen is de bijpassende icoon geplakt en zo 
wordt een mooie bos “Glorievolle rozen” voor Maria steeds groter en kleurrijker. Op de achterkant 
hebben de kinderen hun intentie en naam geschreven en de rozen worden iedere week aan het einde 
van de viering in de Mariakapel neergezet. 
  

Boekenlegger 
Alle kinderen krijgen aan het begin van het Meimaandproject een boekenlegger waarin zij, per 
gevolgde kinderwoorddienst, twee gestanste figuurtjes krijgen. Op 31 mei, de afsluitende zondag van 
het Meimaand=Mariamaandproject krijgen de kinderen de boekenlegger met tien uit gestanste 
(geponste) figuurtjes mee naar huis. 
Hiermee kunnen zijzelf dan een 
Tientje bidden voor bijvoorbeeld hun 
eigen intenties en voor zieke 
kinderen. 
Elly Benner-Poiesz, kinderactiviteiten 

mailto:nvanzoelen@hotmail.com
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Kerkennacht voor de vijfde keer in Rotterdam 
In 2007 lanceerde het Oecumenisch Laurensberaad voor het eerst in Nederland de Kerkennacht. Het 
Laurensberaad organiseert in Rotterdam activiteiten op het gebied van kerk, samenleving & cultuur en 
politiek. Het initiatief van de Kerkennacht past perfect in het streven naar samenhorigheid in deze 
bruisende stad. 
 

De Kerkennacht wordt om het jaar georganiseerd en heeft tot doel kerkgebouwen voor een breder 
publiek toegankelijk te maken. Dat gebeurt tijdens een weekend in juni en elke kerk beslist welke 
activiteiten in de avond tussen 19.00 en 23.00 uur worden georganiseerd. Inmiddels heeft deze 
gebeurtenis haar weg gevonden in heel Nederland. In 2013 namen er maar liefst zestig steden en 
dorpen aan deel met zo’n zeshonderd kerken. Ook andere Europese steden, zoals Duitsland 
organiseren hun Kerkennacht. 
 

De Lambertuskerk in Kralingen neemt voor de vijfde keer deel op zaterdag 20 juni 2015 met een 
programma dat het thema van dit jaar Kerk binnenste buiten alle eer aan doet. 
 

Hieronder het programma dat gratis toegankelijk is: 
 

19.00 uur  eucharistieviering met het Gregoriuskoor en Gregoriaanse gezangen 
20.15 uur eerste deel van Hooglied van Palestrina door het koor Capella Gabrieli 
21.00 uur lezing door pastoor Gouw 
21.30 uur programma Inside Out door jongerengroep RK2j. 
 

U bent van harte welkom in de H. Lambertuskerk – Oostzeedijk Beneden 3 in Rotterdam-Kralingen. 
 

Monique Walrave, coördinator 
 
 
 
 
 
 
 

Niet parkeren op het kerkplein 
In de jaren zestig of zeventig moet er het plan zijn geweest de pastorietuin te veranderen in een 
parkeerplaats. Inderdaad, de Lambertuskerk beschikt niet over een groot kerkplein waar geparkeerd 
kan worden. Dat kan ook niet op ons kleine kerkpleintje. De situatie dreigt uit de hand te lopen. Soms 
zijn parochiehuis en pastorietuin nog maar nauwelijks bereikbaar en staat het plein zo vol auto's dat 
hulpdiensten – mocht dat nodig zijn – de kerk niet kunnen bereiken. Dan zijn er de gevaarlijke situaties, 
wanneer auto's wegrijden op het moment dat kerkgangers de kerk verlaten. 
Kortom: er kan niet worden geparkeerd op het kerkplein. Een enkele uitzondering kan gemaakt worden 
voor mensen die zeer slecht ter been zijn. 
 
Parkeerruimte in de buurt is te vinden aan de Honingerdijk bij het Arboretum 
Trompenburg, aan de Oostzeedijk Beneden richting centrum, zeker tussen de 
Aegidiusstraat en de Rubensstraat, en mogelijk zelfs nog dichter bij de kerk. 
 

R.G.M. Gouw, pastoor – vicemoderator 
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Het leven van Liduina van Schiedam  
In Schiedam wordt op 21 juni voor het eerst sinds eeuwen een processie gehouden ter ere van de 
heilige Liduina.  
Liduina werd geboren in 1380 in een groot gezin, vader moeder en acht broers. Ze was een vroom 
meisje. Vaak ging ze naar de kerk, de St. Janskerk, en bad er bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van 
Schiedam. Ze zag haar toekomst met enige angst tegemoet. Als alle meisjes van haar leeftijd was ze 
bestemd om op jonge leeftijd te trouwen, veel kinderen te baren en een sloof worden. Ze zag hoe het 
leven van haar moeder was; zo wilde ze het zelf niet. Daarom deed ze haar best om er niet 
aantrekkelijk uit te zien en was ze dikwijls ziek. Toen ze vijftien was, viel ze op het ijs. Ze was gaan 
schaatsen met vriendinnen en maakte een flinke smak. Ze brak een rib en kwam op bed te liggen. Er 
ontstond een inwendig gezwel, ze had heel veel pijn. Liduina werd niet beter en dat maakte haar 
ongeduldig, opstandig. Ze wilde de deur uit, actief leven, net als haar vriendinnen. Ze wilde haar 
ouders niet tot last zijn, integendeel, ze wilde haar moeder graag helpen in het drukke huishouden. In 
die jaren kon ze nog een beetje lopen, maar ze at weinig, steeds minder. Na drie jaar, ze is dan 
achttien, ligt ze voorgoed op bed.  
Liduina had een wijze biechtvader, Jan Pot. Hij gaf haar de raad om haar lijden te verbinden met het 
lijden van Christus. Ze probeerde zich daaraan over te geven, door veel te bidden. Eerst lukte dit niet, 
maar op den duur kon ze zich gewonnen geven aan haar lot en hierin berusten. Gebed en meditatie 
gaven haar troost en kracht. Ze ging haar dag indelen in de zeven gebedstijden die we kennen uit de 
kloosters: de metten, de lauden, priem, terts, noon, vespers en completen. Ze kon daardoor haar lijden 
omvormen. Het werd een soort levensopdracht en zo groeide ze boven zichzelf uit.  
 

Al spoedig begonnen er zich wonderlijke gebeurtenissen af te spelen rondom haar bed. Ze at niet 
meer, alleen de Heilige Hostie kon ze nog verdragen. Ze dronk eerst nog wat water, maar het verhaal 
gaat dat ze negentien jaar lang ook niets dronk. Ze kreeg er allerlei kwalen bij, maar in haar kamer was 
altijd een wonderlijk zoete geur, wat eigenlijk helemaal niet kon in haar toestand en met het gebrek 
aan hygiëne. Het grootste wonder was dat ze doorging met leven.  
Liduina raakte bekend: die zieke vrouw daar in Schiedam. En al die 
vreemde verschijnselen bij haar bed, dat praatte zich rond. Al gauw 
kwamen mensen naar haar toe met hun problemen en levensvragen, 
rijke, bekende mensen en ook arme mensen met geldzorgen. Ze deelde 
geld uit een beurs, die niet leeg raakte; steeds weer bleef er geld uit 
komen. De beurs van Jezus, werd deze genoemd, of ook wel: de beurs van 
Liduina. Ze ontving zelf ook aalmoezen en die deelde ze weer uit.  
Vanaf 1407 kreeg Liduina mystieke ervaringen. Ze was toen 27 jaar en 
twaalf jaar ziek. Vanaf die tijd kreeg ze ook bezoek van een engel, die haar 
troostte en steunde. Vaak voelde ze zich verbonden met de eeuwigheid, 
de oneindigheid, helemaal opgenomen in het licht. Soms trad ze uit haar 
lichaam en de engel nam haar dan mee naar de St. Janskerk. Die engel 
maakte ook verre reizen met haar, naar het Heilig land en naar Rome.  
 

Ze zag met haar engel ook allerlei prachtige tuinen en op een dag liet de 
engel haar een rozelaar zien, vol knoppen, waarvan er sommige al waren 
ontloken. ‘Als deze rozelaar in volle bloei staat, zal je lijden voorbij zijn’, 
legde de engel uit. Dan zou Liduina sterven en voor altijd opgenomen 
worden in het eeuwige licht, waar ze nu al dikwijls contact mee kon 
maken.  
De laatste maanden van haar leven waren heel zwaar. Ze had heel veel 
pijn en meende dat God haar was vergeten. Toen verscheen de engel haar 
weer, met de rozelaar. Alle knoppen waren uitgekomen. Liduina wist dat 
ze spoedig zou sterven. Dit gebeurde op 14 april 1433.  
De rozelaar, met de rozen in volle bloei, werd het symbool van Liduina.  
 

Lidwien Meijer, 2014 – www.liduinavanschiedam.nl
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Lourdes reis 2015 
Lourdes is Lourdes niet meer…  
Ach dat valt wel mee hoor, maar rond de grot is er flink verbouwd. Aanleiding was de grote 
overstroming van de rivier die Lourdes een paar jaar geleden onder water zette en ook nog eens 
bedekte met een dikke laag modder!  
 
Lourdes is Lourdes niet meer…. 
Vooral rond de grot! Want als de oevers van de rivier dan toch versterkt moesten worden, doe het dan 
meteen goed en pak in de verbouwing meteen het hele heiligdom mee! 
 
Lourdes is Lourdes niet meer…. 
Want het is stiller aan de grot: minder gesmoes, 
minder rumoer en minder geklets. Niet omdat er 
minder mensen komen,  maar omdat de stilte bij de 
verbouwing voorrang heeft gekregen.  
 
Lourdes is Lourdes niet meer…. 
Als dat gelukt is: nog meer stilte bij de grot, om in die 
stilte alles te ‘zeggen’ wat je niet kan of wilt 
verwoorden. Om alles wat je wakker houdt bij dag en 
bij nacht, al jouw vragen, al jouw zorgen, al jouw 
twijfels, je vreugde en je hoop, in stilte bij Haar neer 
te leggen, dan is het de moeite waard om op 2 
oktober in de bus te stappen die ons in twee dagen 
naar de stilte brengt! 
 
Drie volle dagen verblijven we in Lourdes waar we deelnemen aan de Sacraments- en lichtprocessie, 
we lopen de Kruisweg, nemen deel aan de internationale viering in de ondergrondse Pius X Basiliek en 
sluiten aan bij de viering aan de Grot van Massabielle. Natuurlijk krijgt u ook de gelegenheid om de 
baden te bezoeken.  
 
Op de heenreis overnachten we in Orléans en op de terugweg brengen we de nacht door in het 
klooster van Nevers, waar we Bernadette zien rusten.  
Ons verblijf in Lourdes is op basis van vol pension (alle maaltijden zijn dus inbegrepen) en een twee 
persoonskamer met douche en toilet. 
 
De reis kost € 529,00 pp. Maar Als uw financiële draagkracht minder is, kunt u altijd contact opnemen 
met uw eigen pastor. Hij of zij weet dat er altijd wel een katholieke mouw aan te passen is! Informatie 
en inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij uw parochiesecretariaat. U kunt ook contact opnemen met 
de reisleiders: 
 

- pastoraalwerker Rita Schoolenberg, tel: 010-4214174 of per e-mail: c.schoolenberg@chello.nl  
- pastoraalwerker Rob Lijesen, tel: 06 40 94 81 79 of per mail: rob.lijesen@live.nl 

 
Op zaterdagmiddag 19 september is er om 16.00 uur in de Open Hof in Ommoord een 
informatiebijeenkomst gepland waar Rotterdammers onder elkaar, jong of iets ouder, maar altijd 
kleurrijk, de laatste reisinformatie ontvangen. 
Gaat u mee? 
 
Rita Schoolenberg en Rob Lijesen, pastoraalwerkers 

mailto:c.schoolenberg@chello.nl
mailto:rob.lijesen@live.nl
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10 augustus – Naamdag Laurentius 
Dit jaar staat in het teken van Laurentius. Wie was Laurentius eigenlijk?  
De heilige martelaar Laurentius van Rome leefde in de derde eeuw in Rome 
tijdens de christenvervolgingen. Over zijn leven is nauwelijks iets bekend. Hij is 
ongeveer in het jaar 225 geboren in Huesca (Spanje) en oefende in Rome het 
ambt van diaken uit. Sint Laurentius is patroon van de stad en het bisdom 
Rotterdam. Als diaken belast met de zorg voor de (heilige) boeken wordt 
Laurentius vereerd als patroon van de bibliothecarissen. Hij is ook de 
beschermheilige van koks, pastei- en banketbakkers, kolenbranders en brandweerlieden. De naamdag 
van Sint-Laurentius wordt gevierd op 10 augustus. Het is bekend dat er in die tijd in Rome 46 priesters 
waren, daarnaast zeven diakens en zeven subdiakens. De aartsdiaken Laurentius heeft naast de 
kerkelijk administratieve taken ook het beheer over de giften die binnenkomen voor die behoeftigen. 
 

Eén jaar voor Laurentius' dood ontneemt keizer Valerianus I de christenen niet alleen het recht van 
vergadering, maar sluit hij hun godshuizen en verbiedt ze de eigen begraafplaatsen te gebruiken. In 
258 draagt paus Sixtus II toch het H. Misoffer op in de catacomben van Pretextatus, hetgeen dus tegen 
de wet van de keizer ingaat. Sixtus wordt verraden en op 6 augustus met vier van de zeven diakens ter 
dood gebracht. Laurentius wordt wel gevangengenomen, maar niet meteen ter dood gebracht. Keizer 
Valerianus eist van hem dat hij eerst alle rijkdommen van de Kerk, de kostbare gouden en zilveren 
vaten en ook de heilige boeken, die onder zijn hoede zijn gesteld, aan hem overhandigt. De keizer 
heeft namelijk veel geld nodig om het grote rijk te verdedigen tegen aanvallen van Germanen en 
andere vreemde volkeren; ook de keizerlijke eredienst kost veel geld. 
 

Omdat keizer Valerianus weet dat Laurentius als diaken weldoende is rondgegaan tussen de arme 
christenen, concludeert hij daaruit dat Laurentius veel geld en goederen tot zijn beschikking moet 
hebben. De keizer zet hem gevangen en eist veel geld. Als Laurentius verlof vraagt om het gevraagde 
op te halen, besteedt hij zijn tijd nuttig door alles wat er is aan de armen uit te delen. Als hij met lege 
handen, maar met een grote groep arme mensen terugkeert bij zijn rechters verklaart hij, wijzend op 
de stoet van mensen: "Zie daar de schatten van de Kerk." Omdat ze hem niet geloven, wordt hij 
gegeseld. Maar ook dat maakt hem niet loslippig. Dan wordt besloten hem op een rooster boven een 
vuur te folteren. Volgens een legende zou hij toen gezegd hebben: "Ik ben al gaar, keer mij om en eet 
me op." Mogelijk is hij tijdens deze foltering gestorven, maar waarschijnlijker is het dat hij ten slotte 
onthoofd is. De relikwie van zijn hoofd dat nog los bewaard wordt, wijst daarop. De tempel van 
Antoninus en Faustina op het Forum Romanum is, ten tijde van de bloei van het christendom, als kerk 
toegewezen en naar hem vernoemd.  
Meer informatie op de website van het bisdom Rotterdam: www.bisdomrotterdam.nl 
 

Kroniek 

Gedoopt: 

03-05 Alexis-Grace Taylor, dochter van de heer en mw Chundro-van den Andel 

17-05 Emilia Maaike, dochter van de heer en mw den Ouden-Nadolska 

Eerste Heilige Communie: 

12-04 Larisa van der Aa 
Priscilla van der Aa 
Victoria Durinck 

Hugo Ferguson  
Elijdjah van der Heul 
Quincy van ‘t Hoff  

Nilaja Jacobs 
Daniël Mayor Mallarino  
Olivier van de Sandt 

Ilse Westmeijer 
Denzel Wielingen 
Jet van Zelst 

 

Heilig Vormsel: 

07-06 Sophie van Anraad  
Simon Boon  

Victoria Durinck  
Julia de Heide  

Tessa van den Thillart  
Destiny Wielingen  

Hilde van ’t Westende Meeder 

Door de initiatiesacramenten in de rk-kerk opgenomen: 

04-04 Saskia Oomkes  Hanny Spiessens 

Overleden: 

11-04 Agnes Maria de Veld in de leeftijd van 95 jaar 

19-04 Quirina Cornelia Maria Groenewegen-Hendriks in de leeftijd van 81 jaar 

http://www.bisdomrotterdam.nl/
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15 augustus – Maria Tenhemelopneming 
Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt 
hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. 
Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria 
Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.   
 

De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie 
van Efeze (431), waarop Maria, de moeder van Jezus, als de Godbarende of Moeder van God werd 
betiteld. Deze feesten - 'Maria Boodschap' en de 'Opdracht van de Heer in de tempel' - zijn primair op 
Christus gericht en hebben een relatie met Kerstmis. Later kwamen feesten waarop Maria als heilige 
geëerd werd: 'Maria Geboorte' en 'Maria Tenhemelopneming'.  Dit feest werd eind 6e eeuw door 
keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd. In de 7e eeuw nam Rome, onder paus Sergius I, dit feest uit 
het Oosten over. 
 

Het feest dat wij op 15 augustus vieren heette aanvankelijk 'Dormitio Mariae' (= de ontslaping van 
Maria). Onder invloed van apocriefe literatuur en volkslegenden werd het feest vanaf de achtste eeuw 
de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd. De intrede van Maria in de hemel geldt zowel haar 
lichaam als ziel. Zij is hier volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen. Op 1 
november 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam door paus Pius XII tot 
dogma verklaard. 
In Nederland is 15 augustus, in tegenstelling tot de ons omringende landen, geen maatschappelijke 
vrije dag. Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin tal van 
belangrijke Mariafeesten op de kalender staan, waaronder Maria Koningin (22 augustus, octaafdag van 
Maria Tenhemelopneming), Maria Geboorte (8 september) en Naam van de Heilige Maagd Maria (12 
september) 
 

Uit: www.mariatenhemelopneming.nl 
 

http://www.mariatenhemelopneming.nl/
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Gezangen tijdens de Hoogmis  

Het seizoen 2014-2015 nadert langzaam het einde. Voor het Sint-Gregoriuskoor was het weer een jaar 
met diverse hoogtepunten: het Lambertusfeest, de grote kerkelijke feestdagen en het succesvolle 
optreden ter gelegenheid van de opening van het Michaël Maarschalkerweerd herdenkingsjaar op 27 
februari 2015 in de Sint-Catharinakathedraal te Utrecht, in samenwerking met Vrouwenkoor La 
Confiance. 
 
Tijdens het afgelopen Pinksterfeest stond de Missa in honorem Sancti Lamberti van Aart de Kort op de 
lessenaar en voor het hoogfeest van het Heilig Sacrament op 7 juni 2015 staat mijn Missa Brevis 
gepland. 
 
Tussen de bedrijven door wordt inmiddels hard gestudeerd op een nieuwe mis, de Missa in honorem 
Sancti Michaeli van ondergetekende. Mij viel de eer toe deze compositie te schrijven in opdracht van 
de Stichting Venster op Muziek in de Lambertus. Het werk is gecomponeerd ter gelegenheid van het 
Michaël Maarschalkerweerd herdenkingsjaar 2015. Zoals u in de vorige editie uitvoerig kon lezen, 
herdenken we dit jaar dat deze grote Nederlandse orgelbouwer, die ook in onze kerk het prachtige 
orgel bouwde, honderd geleden is overleden. Deze mis is gecomponeerd ter ere van de patroonheilige 
van Maarschalkerweerd, de aartsengel Michaël. In een volgende editie van de Lambertusberichten zal 
ik u vertellen over de muzikale ins en outs van dit werk en dat de heilige Michaël de inspiratiebron is 
geweest bij de totstandkoming van deze muziek. Daarbij, in een mis gerelateerd aan de herdenking 
van een belangrijke Nederlandse orgelbouwer, ligt het voor de hand dat de orgelpartij veel aandacht 
krijgt. Het werk zal voor het eerst klinken tijdens het Lambertusfeest op zondag 20 september 2015 in 
de hoogmis van 10.00 uur. 
 
Op zondag 14 juni maakt Vrouwenkoor La Confiance weer haar opwachting tijdens de hoogmis van 
10.00 uur. Het koor zal Kyrie, Gloria en Agnus Dei zingen uit de Missa sine nomine II van Giovanni 
Matteo Asola (ca. 1532-1609), aangevuld met het Sanctus uit de gregoriaanse Missa XII. Asola is een 
componist uit de late renaissance. De stijl van zijn werk komt overeen met die van bekende 
tijdgenoten, zoals Giovanni Pierluigi da Palestrina en Orlando di Lasso. Naast deze prachtige muziek 
zingt het koor de gregoriaanse introitus van deze zondag en twee wondermooie liederen van 
Hildegard von Bingen (1098-1179). Zij was actief op het gebied van religie, kosmologie, 
wetenschappen, filosofie, compositie en muziekbeoefening, poëzie, plantkunde en linguïstiek. Deze 
mystica was bovendien de eerste componist van de klassieke muziek, die bij naam bekend is. Op 10 
mei 2012 werd zij heilig verklaard en op 7 oktober van dat jaar als kerklerares erkend. Beide 
verklaringen werden door Paus Benedictus XVI uitgesproken. Van haar hand wordt gezongen Laus 
Trinitati en O aeterne Deus. 
 

Eric Koevoets, dirigent-organist 
    

 
Stichting Venster op Muziek in de Lambertus 
Internationale muziekzomer Lambertus 2015 
 
Op het prachtige Maarschalkerweerdorgel van onze kerk is ook deze 
zomer een keur van organisten uit binnen- en buitenland te beluisteren 
met speciale aandacht voor twee organisten uit België. Dit in het kader 
van twintig jaar Cultureel Verdrag Nederland-Vlaanderen.  
Beiden besteden in hun programma aandacht aan muziek van Vlaamse 
bodem. 
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Overzicht van de concerten in juni, juli en augustus 2015 
23 juni 2015, 20.00 uur; toegang vrij, collecte 
Ignace Michiels, organist van de Sint-Salvatorkathedraal te Brugge (B) 
o.a. Bach, Guilmant, Bonnet, Debussy, Lemmens en Callaerts 
 
10 juli 2015, 20.00 uur; toegang vrij, collecte 
Hoflaan Wandelconcert 
De organisten van de Sint-Lambertuskerk en de Hoflaankerk spelen dit jaar op elkaars orgel. 
Aanvang in de Sint-Lambertuskerk met organist Wouter van der Wilt, na de pauze vervolg in de 
Hoflaankerk met Eric Koevoets. 
o.a. Franck en Bach 
 
25 augustus 2015, 20.00 uur; toegang vrij, collecte 
Frank Heye, organist Onze-Lieve-Vrouw-ter Sneeuw te Destelbergen (B) 
o.a. Vlaamse componisten 
 

Nieuwe Media – Bewust Katholiek 
“We willen de katholieken helpen om bewust katholiek te zijn.” Dat stelt het team van Bewust 
Katholiek dat bestaat uit pastoor Van Klaveren, Emy Jansons en Frank Jansons van de parochie  
St.-Jan de Doper in Gouda. Met internetfilmpjes over de zeven sacramenten willen ze katholieken 
inspireren en het katholiek gedachtegoed toegankelijk maken, vooral voor jongeren. Bewust 
Katholiek hoopt dat mensen (her) ontdekken wat het geloof in hun eigen leven kan betekenen. 
Het eerste filmpje, over de doop, staat online.  
 
Volgens pastoor Van Klaveren dagen de filmpjes uit “om nog meer te weten te komen over het 
geloof, omdat het in de Katholieke Kerk ergens over gaat”.  Hij merkt dat jonge katholieken 
behoefte hebben aan een helder verhaal. “Jonge mensen die met vragen zitten, gaan zoeken op 
internet. Daarom willen we zorgen dat dáár goede en aansprekende antwoorden te vinden zijn, 
waar ze zich aan op kunnen trekken en waar ze wijzer van worden.”  
 
De filmpjes zijn onder andere gebaseerd op vragen die aan pastores, diakens en pastoraal werkers 
worden gesteld. Naast meer kennis en de uitdaging om na te denken waar het in de Kerk om gaat, 
zijn de filmpjes bedoeld om katholieken te helpen beter hun geloof te verwoorden. Op de website 
staan vier tips voor het gebruik van de filmpjes. Ze kunnen gebruikt worden bij groepsgesprekken 
over de sacramenten, als voorbereiding op het ontvangen van een sacrament, ter inspiratie en bij 
het beantwoorden van lastige vragen, zoals:  “Waarom laten mensen zichzelf of hun kinderen 
dopen?” “Verandert dat stukje brood écht in het lichaam van Christus?” “Waarom zou ik biechten 
als ik God ook zelf om vergeving kan 
vragen?”  
 
Het bisdom Breda heeft op haar 
YouTube kanaal verschillende 
filmpjes over gebed, die gebuikt 
kunnen worden voor een 
geloofsgesprek. Er zijn filmpjes over 
het Onzevader, het Weesgegroet, de 
rozenkrans, het getijdengebed en de 
kruisweg. 
 
www.bewustkatholiek.nl, www.youtube.com/bisdombreda 

http://www.bewustkatholiek.nl/
http://www.youtube.com/bisdombreda
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In totale overgave aan God 
Van 29 november 2014 tot en met 2 februari 2016 wordt het “Jaar van het Godgewijde Leven” 
gehouden om meer aandacht te besteden aan het religieuze leven binnen de Kerk. Dit “bijzondere Jaar” 
heeft plaats op initiatief van onze Paus Franciscus; die wil de rol van de orden en congregaties voor de 
Kerk, evenals hun inzet voor de wereld, onder de aandacht brengen.  
De Orde van de Karmelieten kent haar oorsprong op de berg Karmel bij de havenplaats Haifa in Israël. 
Vanaf 1150 vormen verspreide kluizenaars daar stilaan een gemeenschap. Hun dagen en nachten 
brengen ze vooral door in vurig gebed. Een eigentijdse stichter is niet aan te wijzen. Wel zorgt de 
bijbelse profeet Elia voor de grondinspiratie: “God is de Levende die mij ziet, ik sta in zijn dienst” (1 
Kon. 17,1). Vooral zijn liefde voor de eenzaamheid en zijn contemplatief gebed willen ze navolgen.  
Ook Maria, de Moeder Gods, zijn ze bijzonder genegen. Een zeer mooie, kleine kerk wordt aan haar 
toegewijd. Vanwege het oprukken van de Turken, die langzamerhand weer het hele land bezetten, 
keerden ze terug naar Europa en vestigden zich in verschillen de landen: Italië, Engeland, Frankrijk en 
Duitsland. Ze vroegen in 1247 aan Paus Innocentius III een aanpassing van de Regel om te kunnen 
leven zoals de Bedelorden, Dominicanen en Franciscanen. Ze verspreidden zich in heel Europa en 
bevorderden op heel bijzondere wijze de devotie aan Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. 
 

De Heilige Teresia van Jezus (van Avila) 
Langzamerhand ontstond ook de vrouwelijke tak van de orde. In 1535 wordt Teresia de Ahumada, geboren in 
Avila, aangenomen in het klooster van de Menswording van de Karmelietessen in haar geboortestad. Ze leeft 
er vele jaren een gelukkig leven. Maar langzamerhand, vooral door bijzondere genaden in het gebed, voelt ze 
zich door God geroepen om een nieuw klooster te stichten, waar men in een kleine gemeenschap een leven 
van gebed en vriendschap onder elkaar zou leven, in totale overgave aan God, voor het welzijn van de Kerk. In 
1562 sticht ze, na veel moeilijkheden overwonnen te hebben, het eerste klooster van de Ongeschoeide 
Karmelietessen in Avila. Ze leeft er vijf heel gelukkige jaren. In 1567 krijgt ze bezoek van de Generale Overste, 
die zeer veel bewondering heeft voor de nieuwe gemeenschap en aan Teresia vraagt zoveel kloosters te 
stichten als mogelijk is. Hetzelfde jaar nog sticht ze een tweede klooster. 
 

De Heilige Johannes van het Kruis 
Teresia echter uitte aan de Generale overste de wens ook kloosters te stichten voor mannen, die evenals de 
zusters een leven van gebed en broederschap zouden leven, en bovendien apostolisch werkzaam zouden zijn, 
vooral door assistentie aan de zusters. Na lang aarzelen, geeft de overste toe. Zo sticht Teresia in 1568 met 
Johannes van het Kruis het eerste klooster van de paters.  Er komen steeds meer stichtingen van kloosters 
van mannen en vrouwen. Dit loopt na enige strubbelingen uit op de scheiding van de Orde van de 
Karmelieten in twee ordes: Geschoeide en Ongeschoeide Karmelieten. 
 

Charisma 
De Ongeschoeide Karmelieten en Karmelietessen zijn op het ogenblik aanwezig in bijna 100 landen; de 
Karmelietessen door hun leven van gebed; de Karmelieten door hun leven van gebed en door hun apostolaat 
dat heel bijzonder gericht is op de bevordering van het geestelijk leven, bijzonder het gebed. Ze omarmen het 
religieuze leven in vriendschap en dienstbaarheid aan Jezus Christus en zijn Kerk, in navolging en onder 
bescherming van de Allerheiligste Maagd Maria. Haar leven en vertrouwen, geloof, nederigheid en 
verbondenheid met haar Zoon en zijn opdracht, is voor hen het model van leven.  
 

 
Vijfde eeuwfeest van de geboorte van de Heilige Teresia 
In de hele wereld bereidt de Ongeschoeide Karmel zich voor op de viering, in 2015, van het vijfde eeuwfeest 
van de geboorte van de Heilige Teresia. Dit vijfde eeuwfeest is een prachtige gelegenheid omdat Teresia 
voorgaat met de kracht van haar getuigenis en met haar passie om te spreken. De Heilige vertelt de 
geschiedenis van haar ziel die na veel weerstand toegegeven heeft aan de liefde van de levende God. Daarin 
heeft ze de waarheid, de goedheid en radicale schoonheid ontdekt van het religieuze leven in totale overgave 
aan God.  

Kringblad, jaargang 24, nummer 1 – voorjaar 2015 
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9 juli - Martelaren van Gorcum 
De geschiedenis van de Martelaren van Gorcum speelde zich af ten tijde van de opstand tegen Spanje. 
Een strijd voor onafhankelijkheid, maar er liepen ook religieuze stellingnamen doorheen die verhard 
waren aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog. De Beeldenstorm raasde in 1566 door de 
Nederlanden. In 1567 stelde Alva de gehate Raad van Beroerten in, die de opstandelingen en 
beeldenstormers streng berechtte. Op 1 april 1572 werd Brielle ingenomen door de watergeuzen, 
onder aanvoering van Lumey. Door dit succes kreeg de opstand voet aan de grond in de Noordelijke 
Nederlanden. 
 

Vooral de clerus en de katholieke godsdienst waren het mikpunt van de geuzen. Kloosters werden 
gesloten. In verschillende plaatsen werden priesters en religieuzen vermoord. Velen van hen zochten 
daarom een veilig heenkomen als de geuzen in aantocht waren. Toen de geuzenvloot op 26/27 juni 
Gorcum innam, werd een groepje geestelijken gevangen genomen. Bijna twee weken lang werden ze 
gefolterd, getreiterd en verleid om hun geloof af te zweren. Op 5 juli 1572 werden ze per vrachtschuit 
naar Brielle vervoerd waar Lumey hen opwachtte. Bij hun gezelschap kwamen nog vier priesters van 
andere plaatsen. In totaal waren ze toen met 23. 
 

Bij de verhoren in Brielle vielen drie van hen af, bij de terechtstelling nog één. In de nacht van 9 juli zijn 
ze naar Rugge gebracht, even buiten Brielle, naar een klooster dat in april al gesloten was. Daar zijn de 
19 martelaren opgehangen aan de balken van de turfschuur. Hun geschiedenis is goed bekend, omdat 
iemand uit Gorcum, die familie was van één van hen, de gebeurtenissen van dichtbij heeft 
meegemaakt, daarbij nog getuigenissen van anderen verzameld heeft en daarover een boek 
geschreven. Zo weten we van al deze mensen de namen, waar ze vandaan kwamen, wat ze deden. En 
van de meesten ook hun levensloop en leeftijd. In de 19e eeuw hebben katholieken de grond gekocht, 
er een houten kapel en een binnenplaats, het zgn. martelveld gebouwd. Later is er een grote stenen 
kerk neergezet. Op het martelveld zijn met een betonnen rand de omtrekken van de turfschuur 
aangegeven. In de kerk staat een reliekschrijn, een soort kast van koper met beenderen van deze 
mensen. Al heel lang trekken mensen naar deze plaats om er te bidden en de gedachtenis van deze 
martelaren in ere te houden. 
 

Op 11 juli is er een viering van het geloofsgetuigenis van de HH. Martelaren van Gorcum in de 
Bedevaartskerk te Brielle. 
 

11.00 uur Eucharistieviering met hoofdcelebrant Bisschop J.H.J. van den Hende 
13.30 uur Rozenkransgebed / Programma voor de jongeren  
14.30 uur Kruisweg  
15.30 uur Vespers en Processie  

 

Ook voor deze dag is er een speciale busregeling getroffen naar het Heiligdom in Brielle. De bus 
vertrekt van de Kathedraal aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam naar CS Rotterdam naar Brielle 
en terug. Informatie en aanmelding hiervoor bij het Bisdom Rotterdam - 010-2815171 
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Zomerleesavonden in ‘Het Hof van Hildegard’! 
Na Amsterdam (Tonio), Rome (Paus Franciscus),  Rotterdam (Onze vaders in het 
verzet) strijken we deze zomer neer in Ierland. Dit jaar is gekozen voor het boek: 
Pelgrimage van Smaragd, geschreven door Annemarie Latour en Frank Bosman. 
Als ondertitel kreeg het mee: ‘Een inspirerende route door Keltisch Ierland.’  
 

Muziek in Keltische stijl, Ierse gebedenboekjes en pelgrimstochten worden 
steeds populairder. De Kelten hebben iets wat veel mensen inspireert en 
aanspreekt. Ons boek voor deze zomer ‘Pelgrimage van smaragd’ schetst de 
historische achtergrond en kenmerken van de Kelten. De auteurs nemen 
ons daarna mee op een reis langs twaalf plaatsen in Ierland, die het 
hoogtepunt van de Keltische spirituele traditie vormen. Dit deel leest als een 
reisverslag, maar vertelt ook over de geschiedenis, legendes en 
heldenverhalen. Meer nog dan een historisch boek is ‘Pelgrimage van Smaragd’ een spiegel die de 
lezer wordt voorgehouden. Het Keltisch christendom lijkt namelijk iets te hebben wat wij soms 
verloren zijn in onze kerken en geloof: verwondering over de natuur, heelheid, eenvoud, mystiek, 
warmte en ruimte voor gevoelens en emoties. Interessant voor mensen die in Ierland zijn geweest, 
daar nog eens heen willen of geïnteresseerd zijn in het Keltisch christendom. Maar ook voor iedere 
christen die verdieping zoekt en zich wil laten inspireren door de schoonheid van het Keltisch 
christendom. 
 

De leesavonden zijn dinsdagavond 18, donderdagavond 20 en dinsdagavond 25 augustus. Steeds van 
19.30 – 22.00 uur. Aanmelden, uiterlijk 10 augustus, per email naar: info@franciscusenclara.nl of 
telefonisch naar het secretariaat. 010 – 466 07 92 (bereikbaar op woensdag- of donderdagochtend 
tussen 10.00 – 12.00 uur). De kosten bedragen: € 21,00 inclusief het boek en onbeperkt koffie, thee en 
bronwater. Als u het boek al heeft dan vragen we een bijdrage van € 3,-. Uw Inschrijving is definitief na 
betaling. Een enkel keertje meedoen behoort helaas niet tot de mogelijkheden. 
U mag betalen door het bedrag over te maken naar: NL 95 INGB 0000 50 28 07, t.n.v. Giften en 
speciale acties Parochie H. Johannes. Onder vermelding van: ‘Zomerleesavonden’. 
De Hof van Hildegard is de binnenplaats van de pastorie van de Hildegardiskerk en bereikbaar via de 
garage tussen het Jan van der Ploeghuis en de Hildegardiskerk (naast Verbraakstraat 23). 
 

Rob Lijesen, pastoraalwerker 
 

Op weg gaan 
Preek van Paus Franciscus tijdens de mis met de Kardinalen, gevoerd in de Sixtijnse Kapel 
 

‘Huis van Jakob, laat ons op weg gaan in het licht van de Heer’ (Jesaja 2, 5). Dit waren de eerste 
woorden van God tot Abraham: ga op weg in mijn tegenwoordigheid en wees onberispelijk. Op weg 
gaan. Ons leven is de weg die we moeten afleggen en wanneer we stil staan, werkt het niet. Steeds op 
weg, in de tegenwoordigheid van God, in het licht van God, terwijl we proberen die onberispelijkheid 

te bereiken die God in zijn belofte van Abraham vroeg. 
Opbouwen, de Kerk opbouwen. Dat doen we met stenen. De 
stenen hebben stevigheid, maar het zijn levende stenen, 
stenen die gezalfd zijn door de Heilige Geest. De Kerk 
opbouwen, de Bruid van Christus, met als fundament de 
hoeksteen die de Heer zelf is. Ook dit is een actie die deel 
uitmaakt van ons leven: opbouwen! (….) We kunnen op weg 
gaan zoveel we willen, we kunnen van alles bouwen, maar als 
we Jezus Christus niet belijden, werkt het niet. Dan worden we 

een gewone hulporganisatie, maar geen Kerk, geen Bruid van de Heer. Wanneer we niet op weg gaan, 
staan we stil. En wanneer we niet op stenen bouwen, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er wat er met 
kinderen op het strand gebeurt wanneer ze zandkastelen bouwen: alles stort in, er is geen stevigheid. 
 

Paus Franciscus, 14 maart 2013 

http://www.bol.com/nl/c/boeken/annemarie-latour/11423858/index.html
http://www.bol.com/nl/c/boeken/frank-bosman/3173432/index.html
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Uit de agenda juni - augustus 

 
Za 
Zo 

 
06-06 
07-06 

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

Feest van het heilig Sacrament 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst, sacramentsprocessie en 
zegen met het Allerheiligste 
Eucharistieviering 

Di 09-06 20:00 uur Jongerengroep RK2j - 4e avond nieuwe serie "Catholicism" 
geloofsverdieping en ontmoeting in het parochiehuis 

 
Za 
Zo 

juni 
13 & 20 
14 & 21 

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

11e en 12e Zondag door het jaar 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis, met parochiekoor/La Confiance en kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Za 20-06 13:30 uur 
16:00 uur 

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

Za 20-06 Vanaf  
19:00 uur 

Kerkennacht Rotterdam 
Heel de avond een programma met verschillende activiteiten in oa de 
Lambertuskerk. vanaf 21:30 uur geeft Jongerengroep RK2j invulling aan 
Kerkennacht "de kerk binnenste buiten" op het kerkplein 

 
Za 
Zo 

 
27-06 
28-06 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
 
12.00 uur 

13e Zondag door het jaar 
Vooravondmis  
Laatste gezinsmis van het seizoen met crèche en kinderwoorddienst, 
koffiedrinken na de mis in het parochiehuis of tuin 
Eucharistieviering 

Vakantie in de Lambertuskerk  
Eucharistievieringen: In de maand juli geldt een zomerrooster: op weekdagen kan er in plaats van de 
ochtendmis een Woorddienst met Communieritus zijn. Meer informatie kunt u vinden in het 
mededelingenkastje naast de ingang van de kerk en op de website van onze kerk 
www.lambertuskerk-rotterdam.nl. 
Kinderactiviteiten: In juli is er geen gezinsmis. Van 6 juli tot en met 23 augustus is de crèche gesloten 
en is er geen kinderwoorddienst. Op zondag 30 augustus starten we weer met de kinderactiviteiten 
zoals de crèche tijdens de gezinsmis en kinderwoorddienst tijdens de 10 uur mis. Op zondag 20 
september vieren we het feest van onze patroon de heilige Lambertus. De eerste gezinsmis in het 
nieuwe seizoen is dus op zondag 30 augustus. 
 
Za 
Zo 

 
juli -aug 

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

14e t/m 21e Zondag door het jaar 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor, géén kinderactiviteiten in de vakantie 
Eucharistieviering 

Za 15-08 10:00 uur Maria Tenhemelopneming 
Gezongen eucharistieviering 

Za 15-08 13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
29-08 
30-08 

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

22e Zondag door het jaar 
Vooravondmis 
Eerste Gezinsmis van het seizoen met crèche en kinderwoorddienst, 
koffiedrinken na de viering in het parochiehuis of tuin 
Eucharistieviering 

Koffie na de Hoogmis bij mooi weer in de tuin 
In de zomermaanden zal er bij mooi weer na de mis van 10 uur een kopje koffie en/of thee 
geschonken worden in de pastorietuin. Een ideale gelegenheid om mede-kerkgangers in 
een ontspannen setting te ontmoeten. 
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15 augustus - Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 
Een belangrijke feestdag van Maria en daarom in 

België, Frankrijk en veel andere landen zelfs een vrije 

dag. We vieren dat Maria door God in de hemel is 

opgenomen. Wat betekent dit? Toen Maria dood ging, 

liet God haar rechtstreeks naar de hemel gaan met 

ziel en lichaam. Meteen naar de hemel, dat is ook het 

geval voor de zielen van heilige mensen wanneer ze 

sterven. Maar Maria is zo heilig, dat haar lichaam niet 

op aarde thuishoort maar in de hemel. Daarom is er 

nergens op aarde een graf van Maria.  

 

22 augustus - Maria Koningin 
Een week na het hoogfeest van Maria 

Tenhemelopneming viert de Kerk dat Maria toen ze in 

de hemel aankwam door God gekroond werd tot 

koningin van hemel en aarde. Een hele eer! 
 

Het vijfde glorievolle Geheim van de Rozenkrans gaat 

hierover. In het boekje “Kinderen van God bidden met 

Maria” staat: 

Maria wordt in de hemel gekroond 

Omdat Maria heiliger is dan alle heiligen, werd zij in de hemel gekroond tot koningin van 

hemel en aarde. God kijkt in het hart van mensen, niet naar de buitenkant. Maria houdt 

heel veel van God en de mensen. Daarom wil God graag naar haar luisteren als ze iets 

vraagt voor mensen op aarde. Zij is de beste voorspreekster. 

 

Misschien begrijp je nu iets 

beter waarom zoveel mensen 

een kaarsje opsteken bij Maria 

als ze voor iets belangrijks 

willen bidden. Zij is de Moeder 

van Jezus, onze hemelse 

Moeder en ook nog Koningin 

van hemel en aarde! 

 

Het Mariabeeld naast de 

sacristie bij ons in de kerk is 

ook een Maria Koningin, kijk 

maar naar de kroontjes, ook 

bij het Jezuskind.  
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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 23.6, neemt u contact op met het 
secretariaat van de Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven. 



 
 
 
 
 

Het pelgrimsreisgebed 
 
Goede god, U gaf geborgenheid aan Abraham en Sara 
toen zij wegtrokken uit het land Ur. 
U smeedde zwervers samen tot een hecht volk 
toen zij op weg waren naar het land van de Belofte. 
En wijzen uit het Oosten wees U door een ster 
de weg naar het kind van Bethlehem. 
 
Maak ook ons tot uw mensen, samen onderweg. 
Vergezel ons op onze tocht door het leven. 
Wees tijdens hitte een koele schaduw 
en bij regen en ontij een veilige beschutting, 
wees een schild tegen onze angsten 
en een stok op glibberige paden. 
Geef ons perspectief als wij de moed verliezen. 
 
Mogen wij op onze levensweg uw goedheid ontmoeten 
en tijdens onze reis en levensloop 
Uw bevrijdende aanwezigheid ervaren. 
Wijs ons de weg naar de vrede, 
naar een wereld waar ieder tot zijn recht komt. 
Dat wij ons ook laten leiden door woord en voorbeeld 
van Johannes de Doper, de wegbereider, 
en zo mogen aankomen bij Hem die hij aankondigde: 
Jezus Christus uw Zoon, onze Heer, 
Amen.  
 
 
Dit pelgrimsgebed is gemaakt aan de hand  
van een oud middeleeuws reisgebed. 
 
 
Afbeelding 
Onbekende Vlaamse meester, 16de eeuw.  
Luik, Universiteits Bibliotheek 


