
 



 24.2 -  LAMBERTUSBERICHTEN 2 

 

Inhoudsopgave 
Intro pastoor Gouw 3 

Operatie Sluitpost 4 

Lambertusfeest 2015 4 

Terugblik Kinderen bidden voor oorlogsKinderen 5 

Kroniek 5 

Kerstkaarten: voor zieke kinderen; voor parochianen 6 

Jaar van Barmhartigheid 7 

Kerststal in de St. Jan 7 

Bul van de Paus: Jaar van Barmhartigheid 8 

Sint Nicolaas 9 

Kerstmis op 25 december 10 

23 november: Trudo van Sint-Truiden 11 

Laatste viering in de Paradijskerk 12 

Parochie H Bernadette 13 

Gezangen tijdens de Hoogmis 14 

Venster op muziek 14 

Expositie kerststallen in Bedevaartskerk 15 

Kerstzang Maasstedelijke koren 15 

Uit de agenda november – januari 2016 16 

Wereld Jongeren Dagen 2016 17 

Kinderpagina 18 

Kerk en pastorie – Algemene informatie 19 

Bezinning – Gebed om Barmhartigheid 20 

 



 24.2 -  LAMBERTUSBERICHTEN 3 

Barmhartigheid en Kerstmis 
 
Er is alle reden om over barmhartigheid te schrijven, nu het Jaar van Barmhartigheid dat paus 
Franciscus heeft uitgeroepen begint op 8 december. Deze datum is niet zonder reden gekozen, want 
op 8 december vieren we het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. Dit liturgische feest laat zien 
hoezeer we uitzien naar het heil in Jezus Christus. Zo vieren we negen maanden voor Kerstmis (25 
december) het feest van Maria Boodschap (25 maart) en negen maanden voor het feest van Maria 
geboorte (8 september) het feest van Maria onbevlekte ontvangenis. Dat laatste gaat niet over de 
maagdelijke geboorte zoals heel veel wordt gedacht, maar betekent dat Maria met het oog op haar 
goddelijke moederschap reeds vanaf de conceptie zonder erfsmet was. 
 
De evangelist Lucas begint zijn evangelie niet met de geboorte van Jezus, maar verhaalt eerst de 
gebeurtenissen die aan de geboorte voorafgingen en die de geboorte voorbereidden. Het evangelie 
begint ook niet in Nazareth, waar Maria en Jozef wonen, maar in de tempel in Jeruzalem. Daar 
verschijnt de engel Gabriël aan de priester Zacharias met de aankondiging van de geboorte van 
Johannes de Doper, de voorloper van de Heer. Vervolgens zal de engel de boodschap van de 
menswording aan Maria aankondigen. Maria gaat daarop naar haar nicht Elisabeth om haar bij te 
staan bij de geboorte van haar zoon. Na de geboorte van Johannes de Doper komt het 
geboorteverhaal van Jezus. Ook in het evangelie is het – om zo te zeggen – geen Kerstmis zonder 
Advent. In dit eerste gedeelte van het evangelie horen we twee lange lofzangen: de lofzang van Maria 
(het Magnificat – Lc 1,46-55) en de lofzang van Zacharias (het Benedictus – Lc 1,68-79). Juist in deze 
lofzangen komt Gods barmhartigheid ter sprake. 
 
Maria bezingt Gods barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen (Lc 1,50) en zijn 
barmhartigheid jegens Abraham en diens nakomelingen voor eeuwig (Lc 1,55). Barmhartigheid is Gods 
liefdevolle bijstand aan zijn volk krachtens het verbond dat Hij met de aartsvader Abraham gesloten 
heeft. Dit geldt voor alle geslachten en is eeuwig. 
Zacharias bezingt Gods barmhartigheid jegens de vaderen eveneens in het kader van het verbond dat 
Hij met zijn volk heeft gesloten (Lc 1,72) en vervolgens horen we de uitdrukking de “innige 
barmhartigheid” van God waardoor het volk verlossing krijgt door de vergeving van zonden (Lc 1,78). 
In plaats van 'innig' wordt ook 'liefdevol' vertaald; in beide gevallen blijkt dat barmhartigheid hier een 
extra accent heeft. Ook hier gaat het over Gods verbondstrouw, maar nu wordt in herinnering 
geroepen, hoe God trouw was juist op die momenten, dat het volk ontrouw was. Gods barmhartigheid 
houdt in, dat Hij zo welwillend is jegens zijn volk, dat Hij steeds met hen een nieuw begin wil maken en 
het verbond wil vernieuwen.  
 
In de aanloop naar de geboorte van Jezus zijn zowel Maria als Zacharias zich bewust van Gods 
barmhartigheid. God blijft zijn volk in liefde trouw en neemt het initiatief om een nieuw begin te 
maken. Dat nieuwe begin krijgt gestalte in de onbevlekte ontvangenis van Maria, die de moeder van 
Gods Zoon zal worden en daartoe niet de erfenis van het zondige verleden van de mensheid met zich 
meedraagt en in de geboorte van Johannes de Doper, die de weg van de Heer zal bereiden. In beide 
toont zich Gods barmhartigheid, die ons in levende lijve verschijnt in de menswording van zijn Zoon. 
Hij belichaamt Gods liefde en trouw. 
 
Ik wens u een Zalig Kerstfeest, 
en bid om Gods zegen over het nieuwe jaar. 
 
R.G.M. Gouw, pastoor 
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Parochie updates 

 
In 2012 werd voor het eerst een beroep gedaan op de parochianen van de H. Lambertuskerk om de 
voedselbank te ondersteunen. De inzameling van was- en schoonmaakproducten in onze kerk was 
meteen een succes. 
 

Ook dit jaar willen we de voedselbank helpen met de producten die tijdens de Advent worden 
ingezameld. Traditioneel wordt tegen het jaareinde een extra gevuld pakket overhandigd en daaraan 
willen we ons steentje bijdragen. 
 

Zoals de vorige jaren staan achterin de kerk dozen, waarin u de producten voor de voedselbank kunt 
achterlaten. Vrijwilligers komen regelmatig langs om de oogst op te halen en ze straks in de 
voedselpakketten op te bergen.  
 

In de afgelopen jaren hebben de parochianen van de H. Lambertuskerk een gulle bijdrage geleverd 
voor diegenen in onze maatschappij die het hard nodig hebben. 
 

Inzamelactie in de H. Lambertuskerk 
van zondag 1 november tot 31 december 2015 

 
Help mee en breng deze producten naar de kerk. Achterin de kerk rechts staan dozen klaar, waar u 
deze kunt deponeren: 
 

In de week:   08.30 – 09.00 uur en 09.30 – 10.00 uur 
Zaterdag:    09.30 – 13.00 uur en 18.30 – 19.00 uur 
Zondag:    09.30 – 10.00 uur en 11.15 – 12.00 uur 

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

 
Lambertusfeest 2015 
 
Op  20 september jl. vierden wij het jaarlijkse 
Lambertusfeest. Dit jaar waren er weer meer parochianen 
die het mee kwamen vieren. Het was een gezellige drukte 
met sfeervolle muziek op de achtergrond. Iedereen genoot 
van het vele lekkers bij de koffie en de poffertjes. De 
expositie van kerk attributen en kazuifels uit vervlogen 
tijden trok veel aandacht. Een grote groep kinderen 
vermaakte zich met de klei en zij maakten de mooiste 
dingen. Ook de inrichting van de kramen, die alle activiteiten 
binnen de kerkgemeenschap etaleerden, wordt elk jaar 
mooier en informatiever. Mede dankzij het zonnetje kunnen 
we terugkijken op een heel geslaagd feest.  
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Terugblik Kinderen bidden voor oorlogsKinderen 
De hele maand oktober is er door de kinderen in de Lambertuskerk 
gebeden voor kinderen die te lijden hebben onder oorlogsgeweld overal 
in de wereld.  
Aan het begin kregen de kinderen een Glow-in-the-dark rozenkransje 
mee en zo konden zij ook thuis bijvoorbeeld een Tientje van de 
rozenkrans thuis gaan bidden samen met ouders en broertjes en zusjes. 
Op 18 oktober hebben we met 1 miljoen andere kinderen in de wereld 
(een tientje van) de rozenkrans gebeden voor vrede. Dus niet alleen in de 
Lambertuskerk gebeurde dit. In samenwerking met de stichting Kinderen 
bidden voor Kinderen en Kerk in Nood is er Nederland en België grootst 
gereageerd om hieraan mee te doen. Totaal hebben er de hele maand 
ruim 3800 kinderen gebeden en op 18 oktober wat minder (door de 
herfstvakantie) maar toch nog zo’n ruim 2100! 

 
Geheimen van het Licht 
In de kinderwoorddienst werd uitleg gegeven over het bidden met de rozenkrans en dit keer hadden 
we speciale aandacht voor de geheimen van het Licht. Op een reuze grote rozenkrans van taartrondjes 
plakten we wekelijks per tientje de kleurplaatjes die bij het gebeden geheim hoorde. Zo ontstond er 
een kleurrijk geheel dat achter in de kerk te zien was.  
Na elke 10 uur mis op zondag hebben we met de kinderen in de Mariakapel en de mensen in de kerk 
een Tientje van de Rozenkrans gebeden speciaal voor de oorlogskinderen en vrede.  
 
Elly Benner-Poiesz, kinderactiviteiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kroniek 

Gedoopt: 

27-09 Viktor Lukas Koszocki zoon van dhr en mw Koszucki-Malolepsza 

04-10 Heere Cryn Harteveld zoon van dhr en mw Harteveld-Boonstra 

04-10 Zoë & 
Roan Joseph Oerlemans 

dochter en zoon van dhr en mw Oerlemans-van Druten 

11-10 Yara Zoë Jonna Zeestraten dochter van dhr en mw Zeestraten-Johannes 

11-10 Jaymz Nathan Daniel Cheong zoon van mw Cheong 

08-11 Isayah Aiden van der Heul Zoon van dhr en mw van der Heul-Sanramat 
 

Getrouwd: 

26-09 Jop Spoelstra en Teresa Boons 
 

Overleden: 

18-10 Antonius Theodorus Benner, in de leeftijd van 94 jaar 
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Kerstkaarten voor zieke kinderen  
In de Advent kunnen kinderen in de Lambertuskerk 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”. 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 die u kunt kopen  
Kerstkaarten en kaarten met afbeeldingen van Maria met Kind, uitgegeven door de Stichting Kinderen 
bidden voor Kinderen zijn weer achter in de kerk te verkrijgen. Uw bijdrage komt ten goede aan deze 
Stichting waar wij veel mee samenwerken. 

 
 
 

 
 
 

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. Hiernaast de kerstkaart die u in december 
als ingeschreven parochiaan zult ontvangen. 
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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Jaar van Barmhartigheid  
Paus Franciscus heeft het initiatief genomen om wereldwijd in de Kerk een 
heilig jaar van Barmhartigheid te houden. Dit heilig jaar zal beginnen op 8 
december 2015 en worden afgesloten op het hoogfeest van Christus Koning 
2016.  
Paus Franciscus schrijft in zijn motu proprio 'Vultus Misericordiae' dat Christus 
het ware gezicht is van de barmhartigheid van de Vader. De barmhartigheid 
heeft te maken met Gods vergevende liefde en tevens met daden van liefde in 
Gods Naam. 
  

Enerzijds worden wij als leerlingen van onze Heer aangespoord om open te staan voor Gods 
vergevende liefde in het sacrament van boete en verzoening om zo Gods barmhartigheid te 
ontvangen. Daarbij hoort ook een houding van vergeving in onze omgang met elkaar. De Heer leerde 
ons immers in het Onze Vader de indringende bede: ‘vergeef ons onze schuld zoals wij aan anderen 
hun schuld vergeven' (cf Mt. 6,12; 8, 21-35). 
  

Anderzijds worden wij als leerlingen van de Heer opgeroepen om in zijn voetspoor te treden waar het 
gaat om waarachtige naastenliefde, heel concreet door het verrichten van de werken van 
barmhartigheid – zowel de lichamelijke (Mt. 25, 31-46) als de geestelijke werken van barmhartigheid 
(Catechismus van de Katholieke Kerk n. 2447) 
  

In het bisdom Rotterdam mogen we het jaar van barmhartigheid inhoudelijk plaatsen in een reeks van 
themajaren die hebben plaatsgevonden: Jaar van Geloof, Daden van Liefde, Laurentiusjaar. De heilige 
diaken Laurentius, patroonheilige van ons bisdom, getuigt ervan dat de belijdenis van het geloof in 
Christus én het doen van barmhartigheid in Zijn Naam één opdracht is, een opdracht die we als 
roeping en zending van de Heer hebben ontvangen. 
  

Met het heilig jaar van barmhartigheid stelt Paus Franciscus deze evangelische opdracht die aan ons 
als Kerk is toevertrouwd, opnieuw centraal: Barmhartig als de Vader. 
  

Als Kerk van Christus worden we geroepen om te geloven in - en te leven vanuit Gods barmhartigheid 
(1) door zijn vergeving te ontvangen en te ondervinden, en (2) door de werken van barmhartigheid te 
beoefenen als concrete naastenliefde aan onze medemens. 
 

+ J. van den Hende, Bisschop van Rotterdam 
 

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. De jaarlijkse kerststal komt tot stand door de inzet van vele vrijwilligers. Dit jaar een wel heel 
bijzondere kerststal, met onder andere een uniek Kerstdrieluik “Klein Bethlehem” gemaakt en 
geschilderd door de iconograaf Geert Hüsstege. Als dit kerstdrieluik klaar is dan is daar 4 maanden aan 
gewerkt. Tevens stelt hij diverse andere iconen en beelden ter beschikking. U kunt een set van 5 
dubbele kerstkaarten bestellen met enveloppen: € 4,- excl. verzendkosten. Mail uw gegevens naar 
porta.fidei.secretaris@gmail.com.  

 
Bezichtigingen van 8 december2015  
t/m 2 februari 2016 
 
Bezoekadres: Sint- Jan (Kathedrale 
Basiliek Sint Jan Evangelist),  
Torenstraat 18, 5211 KK Den Bosch
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Misericordiae vultus - Het gelaat van barmhartigheid 
Paus Franciscus heeft het jaar van Barmhartigheid afgekondigd door middel van de brief Misericordiae 
Vultus, waarvan hieronder een samenvatting. 
 

Het Heilig Jaar zal op 8 december 2015 geopend worden, het hoogfeest van de 
Onbevlekte Ontvangenis. Dit liturgisch feest wijst op de handelswijze van God vanaf 
het begin van onze geschiedenis. Na de zonde van Adam en Eva heeft God de 
mensheid niet alleen willen laten, ten prooi aan het kwaad. Daarom heeft hij Maria, 
heilig en vlekkeloos in de liefde, gedacht en gewild, opdat zij de Moeder van de 
verlosser van de mens zou worden. Op het feest van de Onbevlekte ontvangenis zal ik de vreugde kennen de 
Heilige Deur te openen. Bij deze gelegenheid zal het een Deur van Barmhartigheid zijn waar ieder die erdoor 
zal binnentreden, de liefde van God, die troost, vergeeft en hoop geeft, zal kunnen ervaren. Ik heb 8 
december gekozen, omdat de vijftigste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Oecumenisch 
Concilie. De concilievaders kwamen, als een ware ademtocht van de Geest, tot inzicht dat het nodig was de 
mensen van hun tijd op een begrijpelijkere manier te spreken over God. Nadat de muren die te lang de kerk 
in een bevoorrechte burcht hadden opgesloten, omver waren gehaald, was de tijd gekomen om het 
Evangelie op een nieuwe wijze te verkondigen. Een nieuwe taak voor alle christenen om met meer 
enthousiasme en overtuiging te getuigen van hun geloof. 
 

“Wij willen dit jubeljaar beleven in het licht van het woord van de Heer: barmhartig als de Vader. De 
evangelist Lucas vermeldt het onderricht van de Heer, die zegt: “weest barmhartig, zoals uw Vader 
barmhartig is”.  De opdracht van Jezus is gericht op allen die luisteren naar zijn stem. Om tot barmhartigheid 
in staat te zijn moeten wij dus op de eerste plaats luisteren naar het woord van God. De pelgrimstocht is een 
bijzonder teken van het Heilig jaar, omdat het een icoon is van de tocht die ieder in zijn bestaan aflegt. Het 
leven is een pelgrimstocht. Ook om de heilige Deur in Rome of andere plaats te bereiken zal ieder naar eigen 
krachten een pelgrimstocht moeten volbrengen. Dit zal een teken zijn van het feit dat ook barmhartigheid 
een doel is om te bereiken en dat het inzet en offer vraagt. Wanneer wij door de Heilige Deur gaan, zullen we 
ons laten omarmen door de barmhartigheid van God en zullen wij ons ervoor inzetten barmhartig te zijn voor 
de ander, zoals de Vader dat is voor ons. Jezus geeft de fases van de pelgrimstocht aan waardoor het mogelijk 
is dit doel te bereiken: “oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden; veroordeelt niet, dan zult ge niet 
veroordeeld worden; spreekt vrij, en ge zult vrijgesproken worden. Geeft, en u zal gegeven worden; een 
goede gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, 
zal men ook voor u gebruiken.” (Lc, 6. 37-38) Barmhartig zoals de Vader is dus het “motto” van het heilig jaar. 
In de barmhartigheid hebben wij het bewijs van hoe God liefheeft. Hij geeft zichzelf geheel, voor altijd, om 
niet en zonder iets daarvoor terug te vragen. Hij komt ons te hulp als wij Hem aanroepen.  
 

Mijn gedachten gaan uit naar de Moeder van Barmhartigheid. Moge de liefelijkheid van haar gelaat ons 
geleiden in dit Heilig Jaar, opdat wij allen de vreugde van de tederheid van God opnieuw kunnen ontdekken. 
Niemand heeft zoals Maria de diepte van het Mysterie van God, die mens is geworden, gekend. Alles in haar 
leven krijgt vorm door de aanwezigheid van de barmhartigheid die vlees is geworden. De Moeder van de 
gekruisigde Verrezene is binnengegaan in het heiligdom van de Goddelijke barmhartigheid, omdat zij ten 
diepste heeft deelgehad aan het mysterie van zijn liefde. Bij het kruis is Maria samen met Johannes, de 
leerling van de liefde, getuige van de woorden van vergeving die komen op de lippen van Jezus. De hoogste 
vorm van vergeving die aan hen die Hem hebben gekruisigd, wordt geschonken, laat ons zien hoever de 
barmhartigheid van God kan gaan. Maria getuigt ervan dat de barmhartigheid van de Zoon van God geen 
grenzen kent en allen bereikt zonder iemand uit te sluiten. Laten wij tot haar het oude en steeds nieuwe 
gebed van het Salve Regina richten, dat zij nooit moe wordt haar barmhartige ogen op ons te richten en ons 
waardig maakt het gelaat van de barmhartigheid, haar Zoon Jezus, te aanschouwen. 
Een bijzonder Heilig Jaar dus om in het leven van elke dag de barmhartigheid te beleven die de Vader ons van 
oudsher betoont. Moge wij ons in dit Jubeljaar laten verrassen door God. Hij wordt nooit moe de deur van 
zijn hart wijd open te zetten om te herhalen dat hij ons liefheeft en met ons zijn leven wil delen.  
De tekst van de gehele bul kunt u vinden  op de site www.rkdocumenten.nl. 
 

Michel Leijs, acoliet 
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Sint Nicolaas 
Sinterklaas is niet jarig op 6 december en al helemaal niet op 5 december. Het schone lied 'Sinterklaas 
is jarig, 'k zet mijn schoen al klaar', zegt dat wel maar het klopt niet. Nu is er op de historiciteit van Sint 
Sinterklaas wel wat af te dingen en het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat we van deze heilige de 
geboortedag zouden weten, maar dat is het punt niet. Van heiligen wordt niet de verjaardag gevierd, 
maar de sterfdag. 
Zo staat Sint-Nicolaas op 6 december op de heiligenkalender van de rooms-katholieke kerk. Bij heiligen 
telt de sterfdag, want dat is de geboortedag in de hemel. Ignatius, een martelaar aan het begin van de 
tweede eeuw, schrijft kort voor zijn terechtstelling aan zijn medegelovigen: “Mijn geboorte is 
aanstaand.” Dat is een zaak van vreugde. Ignatius wordt op transport naar Rome gesteld voor 
onderzoek en hij roept zijn geloofsgenoten daar op om geen pogingen te doen om hem vrij te krijgen, 
want dat zou hem zijn ultieme beloning kosten. We hebben zijn brief aan de gemeente in Rome nog: 
“Ik schrijft alle gemeenten en druk alle op het hart dat ik graag voor God sterf. Als u het mij maar niet 
verhindert.” Op de heiligenkalender staan dus de sterfdata. Met de uitzonderingen van Johannes de 
Doper en Maria, van wie ook de (fictieve) geboortedata een plaats hebben gekregen. 
 

De gewoonte om de sterfdag te vieren veronderstelt een totaal ander levensgevoel dat het onze. Het 
lijkt een treurige levenshouding waarbij niet de geboorte, maar het sterven gevierd wordt, maar er zit 
natuurlijk ook een zonnige kant aan. Godfried Bomans zei het in de vorige eeuw al: Als je vroeger oud 
was, was je er bijna en nu ben je er bijna geweest. De hedonist piekt rond zijn dertigste en levert vanaf 
dat hoogtepunt in. Het grote aftellen is dan begonnen. Dat levensbesef is het voor-moderne 
christendom ten enenmale vreemd. Het leven is een pelgrimstocht, met massale kindersterfte, 
verwoestende oorlogen en rondsluipende pest, maar aan het eind wacht het Vaderhuis, het nieuwe 
Jeruzalem, de hemel, de gloria, God zelf. 
 

Wat weten we, historisch gezien, van de heilige Nicolaas, bisschop 
van Myra, die in de vierde eeuw geleefd moet hebben in wat nu 
het zuidwesten van Turkije is? Weinig. De Vitae, vrome vertellingen 
over het leven van de heilige Nicolaas, verschijnen vanaf de 
negende eeuw. Als historische bron is een bericht van vijfhonderd 
jaar na dato natuurlijk dubieus. Dat geldt te meer voor 
heiligenlevens, waarin het er niet om gaat een historisch 
betrouwbaar verslag te geven, maar om de gelovigen te stichten. 
Dat zien we ook in deze Vitae: verhalen klonteren samen, de ene 
Nicolaas wordt geïdentificeerd met de andere en de wonderen zijn 
niet van de lucht. 
 

Maar historisch gesproken hebben we toch nog iets meer houvast. 
De naam Nikolaos komt in de voor- en vroegchristelijke tijden 
weinig voort. Maar vanaf het begin van de vijfde eeuw mag de 
naam zich juist in de omgeving van Myra op een grote populariteit 
verheugen. Dat wijst erop dat daar vóór die tijd een heilige met die 
naam geleefd moet hebben. Zoals in onze eeuw ouders hun kind 
naar filmsterren of sporthelden noemen, zo werden destijds 
heiligen vernoemd. 

 

We kunnen nog een detail van deze heilige Nicolaas met grote waarschijnlijkheid vaststellen: zijn 
sterfdatum. We weten dat een zekere abt, Nicolaas van Sion (de eerste naam zal niet toevallig zijn), in 
564 een reis heeft gemaakt naar een kerk even buiten Myra waar de sterfdag van bisschop Nicolaas 
door bisschoppen en abten van de regio jaarlijks wordt gevierd. Nicolaas van Sion komt ziek thuis van 
de reis en sterft op 10 december van dat jaar. De sterfdag van zijn beroemde naamgenoot op 6 
december zal dus wel historisch zijn. 
 

Bovenstaande is ontleend aan een essay van Sam Jamse in dagblad Trouw 30-11-2013 
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KERSTMIS OP 25 DECEMBER 
Er zijn twee theorieën over het ontstaan van het Kerstfeest op 25 december te  verklaren – allebei te 
mooi om niet waar te zijn. De eerste wijst op het bestaan van een zonnecultus in Rome in de maand 
december. De zon wordt overal op aarde gewaardeerd en op vele plaatsten vereerd, zoals in Rome. De 
inheemse cultus werd versterkt door allerlei zonnereligies uit het Oosten, bijvoorbeeld de 
Mithrasverering. In 274 stelt keizer Aurelianus de cultus van de Sol invictus, de onoverwinnelijke Zoon, 
in. En wel op 25 december. De datum is niet toevallig, want die zit in de buurt van de zonnewende: de 
langste nacht is geweest, de zon neemt weer in kracht toe. 
Daar zullen de christenen niet aan mee hebben gedaan. Die dachten er het hunne van. Had Jezus niet 
gezegd: “Ik ben het licht van de wereld”? Had de oudtestamentische profeet Maleachi niet geschreven 
over de 'zon der gerechtigheid' die zou opgaan? En sloeg dat niet op de komst van Jezus Christus, de 
ware Zon? 
Als keizer Constantijn in het jaar 313 de christenen voluit als loyale staatsburgers accepteert en het 
christendom nog wel niet als staatskerk erkent, maar wel rechten en voorrechten geeft, gaat er ook in 
de feestkalender van de kerk iets veranderen. Constantijn is een raadselachtige figuur. Hoeveel 
berekening en hoeveel persoonlijke overtuiging zit er achter zijn beslissing? Hij laat na zijn bekering (al 
dan niet tussen aanhalingstekens) op de grote overwinningsboog te zijner ere ook symbolen van de 
traditionele zonnegod zetten. De verering van de zon gaat na de Wende van Constantijn gewoon door. 
Meende de keizer dat juist op deze manier oud en nieuw geloof met elkaar te verbinden waren? Het 
was belangrijk voor de eenheid van her rijk om de tegenstelling niet op de spits te drijven. 
Voor deze visie pleit ook dat Constantijn in 321 de zondag als vrije dag invoert. De christenen konden 
samenkomen in de kerk, de heidenen konden hun eigen god(en) blijven vereren. Deze argumenten 
pleiten ervoor dat de invoering van het kerstfeest bewust op 25 december heeft plaatsgevonden. Wat 
voor Constantijn mogelijk een manier was om twee geloven te combineren, zal voor de bisschop van 
Rome een poging zijn geweest om het oude feest te vervangen door het nieuwe. 
Zo bezien is het Kerstfeest op 25 december een poging van de christelijke kerk om een heidens feest te 
kerst-enen en met behoud van oude vormen, een nieuwe inhoud te geven: Jezus Christus is de 
onoverwinnelijke Zon, de Zon der gerechtigheid, het Licht van de wereld. 
 

Er is nog een andere verklaring voor die datum. De kritiek op de hierboven gegeven theorie is dat het 
Kerstfeest al veel eerder, al vóór Constantijn en vóór de instelling van het feest van de 
Onoverwinnelijke Zon op 25 december gevierd wordt en dat de kerstviering op die datum eigen, 
kerkelijke wortels heeft. 
Een oud geschrift, mogelijk uit de vierde eeuw, 'De solstitiis' (Over de Zonnewende'), verbindt de vier 
keerpunten van het jaar met momenten uit de heilsgeschiedenis. Deze vier momenten vallen op de 
langste en kortste dag en op de equinoxen, de data waarop dag en nacht even lang duren. Dat zijn de 
vier momenten die het begin ven een nieuw seizoen markeren. 
De nu volgende redeneerkunst zal in die tijd wellicht indrukwekkend geweest zijn, al overtuigt ze ons 
niet meer. Duidelijk is dat de conclusie de argumentatie bepaalt in plaats van omgekeerd. De 
anonieme schrijver stelt dat Johannes de Doper verwerkt werd bij het begin van de herfst, tijdens het 
loofhuttenfeest. Het was in de tijd dat diens vader, de priester Zacharias, dienst moest doen in de 
tempel. Sterk is dit uitgangspunt niet. Sterker is de conclusie dat Johannes negen maanden later, op de 
langste dag ,werd geboren. Uit het Evangelie van Lucas haalt de schrijver dat Johannes zes maanden 
ouder is dan Jezus. Bijgevolg moet Jezus op 25 maart, aan het begin van de lente, verwekt zijn en op 25 
december geboren. 
In dit soort redeneringen speelt ook de veronderstelling mee dat de sterfdag en de geboortedag of de 
dag van de verwekking dezelfde zijn. Immers, net als de gelovigen van die tijd, houdt God van 
afgeronde tijdseenheden. Uit de bijbel is te halen dat Jezus op de veertiende van de Joodse maand 
Nisan sterft, een datum die gelijkgesteld werd aan 25 maart. Dan zal Hij ook op 25 maart verwekt zijn. 
Negen maanden later hebben we dan 25 december. 
De logica van een andere schrijver uit die tijd leit tot 28 maart als Jezus' geboortedatum. Want, zo 
veronderstelt hij, zijn sterfdag valt samen met de eerste dag van de schepping: 25 maart. Als de zon op 
de vierde dag is geschapen moet Jezus als de ware zon dus op 28 maart geboren zijn. Op een 
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woensdag. Voor ons gevoel zijn het kronkelrederingen, maar christelijke theologen waren niet de 
enigen ze te berde brachten. Joodse wijzen, pagane [heidense] filosofen en gnostische denkers kunnen 
ons evenzeer verbazen met een voor ons vreemde redeneertrant die destijds een zekere 
geloofwaardigheid moet hebben gehad. 
 

Het leidt te ver om de voors en tegens van de twee theorieën te bespreken: heeft de kerk van buitenaf 
impulsen gekregen om op 25 december het Kerstfeest te vieren als alternatief voor een heidens feest, 
of waren er intern-liturgische argumenten waardoor de christenen tot de viering van 25 december als 
geboortefeest van de Heer kwamen? Duidelijk is wel dat er een sterk verband is tussen de kerkelijke 
feestkalender en de natuurlijke keerpunten van de jaarkalender. Ook al zou het Kerstfeest op 25 
december van vroeger datum zijn dan het Romeins-heidense feest van Sol invictus, op een gegeven 
moment worden het wel concurrerende grootheden met het christendom als overwinner. 
De kerk zag kans om met de viering van Christus' geboorte nog een punt binnen te halen. Nu niet naar 
buiten, maar de zonaanbidders, maar naar binnen, naar de Arianen, vanuit katholiek gezichtspunt de 
ketters bij uitstek. De leerlingen van Arius vonden de doop van Jezus het hoogtepunt van zijn leven en 
dus ook van wezenlijk belang voor de christenen. Op dat moment aanvaardde, adopteerde God de 
mens Jezus als zijn goddelijke Zoon. De orthodoxe christenen verzetten zich tegen deze 
gedachtengang, met de uitspraken van het concilie van Nicea in 325 als steun in de  rug. God was mens 
geworden in Jezus Christus, Hij was 'God uit God', vanaf zijn geboorte, ja al van eeuwigheid. Het 
moment van Jezus' geboorte was voor de orthodoxe christenen dus belangrijker dan dat van zijn doop. 
Ongetwijfeld heeft dit motief meegespeeld om het Kerstfeest in de kerk in korte tijd tot een belangrijk 
feest te laten uitgroeien. Jezus' verjaardag werd niet gevierd, maar met Kerst werd een 
geloofsbelijdenis uitgesproken. 
 

Bovenstaande is ontleend aan een essay van Sam Jamse in dagblad Trouw 30-11-2013 
 

23 november: Trudo van Sint-Truiden  
Trudo (ook Tron, Trond, Trudon, Truiden of Truud) van St-Truiden (ook van Haspengau), België; 
geloofsverkondiger, priester & stichter; † ca 695. 
Hij moet rond 628 in Haspengau geboren zijn als zoon van een adellijk 
geslacht. Het was Sint Remaclus († ca 675; feest 03 september), die hem naar 
Metz stuurde om er voor priester te studeren. Hij ontving er de wijding uit 
handen van bisschop Clodulfus († 696; feest 08 juni). Nu trok hij predikend 
door Limburg en Brabant; hij stichtte eerst een klooster in Brugge; vervolgens 
begon hij in 660 een kloostervestiging op zijn eigen landgoed Zerkingen; 
daaruit groeide de huidige naar hem genoemde stad St-Truiden. 
 

Verering & Cultuur  
Sinds 1803 wordt zijn reliekschrijn bewaard in de plaatselijke Onze-Lieve-
Vrouwekerk. Er zijn twee Levensbeschrijvingen (= 'Vitae') van hem bewaard 
gebleven: de ene geschreven door Donatus rond 785 en de ander door 
Theodoricus van Sint-Truiden in 1093. 
Een devotielied uit de 15e eeuw zingt:  

'O heilich Sint Truud van grooter weerden 
die den mensen te hulpen comt up der eerden 
wilt voor ons bidden , heilich sant 
al zyt ghy niet bekent in Vlaenderenlant 
hu heilich lichame rust int clooster te Aspergauwe 
wilt ons verlossen van alle rauwe.' 

Hij is patroon van de plaats Sint-Truiden en van fruithandelaren, omdat in die streek veel fruit wordt 
verbouwd. Hij wordt afgebeeld als abt, of als priester gekleed in albe en kazuifel; vaak zien we aan zijn voeten 
een duivelsfiguur; maakt een vrouw blind die hem stoort bij de bouw van de kerk en geneest haar weer. 
 

Uit heiligen.net 
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Laatste viering in de Paradijskerk 

 
Voor vele oudere Rotterdammers is het heel bekend dat er ooit een mooie en grote Rooms-katholieke 
kerk stond op de West-Kruiskade. De kerk was toegewijd aan de Heilige Joseph. Het markante gebouw 
stond op de plek waar nu huize ‘Leeuwenhoek’ staat. De namen van d e enkele zijstraten herinneren 
ons nog aan de Josephkerk. We kennen nog de Josephstraat en de Mariastraat. Ook het gebouw van 
de Augustinusschool staat er tot op de huidige dag.  
 
Nu alweer bijna vijftig jaar gelden sloot deze kerk aan de West-Kruiskade als één van de eerste Rooms-
katholieke kerken in onze stad de deuren. Wat we toen niet wilden of durfden vermoeden: ‘er zouden 
er nog vele volgen’. In de dagen van de sluiting van de Josephkerk werd gezocht naar vervangende 
kerkgelegenheid en die werd toen gevonden in de ‘Oud Katholieke’ kerk aan de Nieuwe Binnenweg.  
 
De West-Kruiskade en Nieuwe Binnenweg lopen vrijwel parallel. Zo werd de Oud-katholieke 
Paradijskerk van af die tijd een oud-katholieke kerk (HH. Petrus en Paulus) en een Rooms-katholieke 
kerk (Sint-Joseph). Hierdoor moesten de rooms-katholieken wel hun mooie Josephkerk en West-
Kruiskade verlaten, maar zij konden hun intrek nemen in een zeer waardige kerk van het Paradijs.  
 
Nu zijn we weer op een heel ander punt in de kerkgeschiedenis aangekomen, het punt waarop nog 
meer kerken hun deuren moeten sluiten. Ook onze stad Rotterdam ontkomt hier niet aan. Veel jaren 
hebben we niets of heel weinig gesloten, maar het kan niet meer verder op de manier waarop het nu 
gaat. Zo zie je dat op allerlei plekken, waar ooit een groot kerkgebouw stond en dat zo’n veertig of 
vijftig jaar geleden vervangen is door een vervangende (kleinere) kerk, nu deze vervangende kerk 
alweer gesloten moet worden. Kijk bijvoorbeeld naar Crooswijk, het Boschje, Noordsingel, 
Stieltjesplein en nu ook de Josephkerk in het paradijs aan de Nieuwe Binnenweg 
 
We moesten besluiten om de Rooms-katholieke vieringen van de Josephparochie in de Paradijskerk 
niet langer voort te zetten. Er zijn in onze stad veel kerkplekken, maar weinig priesters en andere 
pastores en weinig parochianen. Op zondag 27 december zal de allerlaatste viering van de 
Josephgemeenschap zijn in de paradijskerk. 
 
Op zondag 22 november echter (hoogfeest van Christus Koning) zal het afscheid van de paradijskerk 
feestelijk worden gemarkeerd. Om 11:00 uur is er een Eucharistieviering, daarna is er een bijeenkomst 
in de De Ark om met elkaar te praten, te zingen, te eten en te drinken. Iedereen die betrokken is 
geweest bij de Josephparochie wordt hiervoor uitgenodigd. In de kerk bij de Eucharistieviering bent u 
natuurlijk allemaal welkom, daar kunt u zo naar toe gaan. 
Voor de bijeenkomst in De Ark moet u zich opgegeven. 
Als u gaat, geeft u zich op via de mail 
f.a.m.jacobs@ziggo.nl. 
 
De paradijskerk blijft natuurlijk behouden en zal verder 
gaan zoals het gebouw ooit bedoeld was als oud-
katholieke kerk van de parochie HH. Petrus en Paulus. 
Voor de Rooms-katholieke vieringen kan men natuurlijk 
in de verschillende andere kerken in de stad terecht.  
 
Chr. N. Bergs, moderator Federatie RRM 
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Parochie H. Bernadette 
Op 15 oktober 2015 werd in de Oasezaal van de Verrijzeniskerk in Schiebroek een parochie-avond 
gehouden om alle parochianen te informeren over de toekomst van de parochie H. Bernadette. Uit het 
verslag dat daarna is verspreid, nemen we de onderstaande passages over. 
 

Gebouwen 
Veel dierbare herinneringen zijn verbonden aan kerkgebouwen. Het doet pijn als gebouwen aan de 
eredienst worden onttrokken, een andere bestemming krijgen of plaats maken voor andere 
gebouwen. Toch ontkomt de parochie H. Bernadette hier niet aan.  
Na de verkoop van de Pauluskerk aan de Eritrese gemeenschap zijn nog vijf kerkgebouwen over. 
Afgezet tegen het aantal kerkbezoekers is dit te veel. Het is bovendien duidelijk dat het onmogelijk is 
om het onderhoud van vijf gebouwen te bekostigen. 
Belangrijk is dat het gebied van de parochie H. Bernadette zowel geografisch, als sociaal-
maatschappelijk uit twee delen bestaat: Hillegersberg-Schiebroek ten oosten van de A13 en Overschie 
aan de andere zijde. Daarmee hangt samen dat één kerk als punt van samenkomst tekort schiet. 
Anderzijds zijn twee volwaardige kerkgebouwen op termijn te veel. 
 

Hillegersberg en Schiebroek 
Het besluit is genomen dat de kerk De Verrijzenis van de Heer de parochiekerk voor de parochie H. 
Bernadette wordt. Primair zijn daarbij pastorale afwegingen gemaakt met betrekking tot de ligging, de 
bereikbaarheid en het mogelijke gebruik van bijgebouwen. Bijkomend aspect is het feit dat juist de 
locatie van de Liduinakerk heel gewild is als plek voor herontwikkeling. Verkoop zal leiden tot een 
belangrijk hogere opbrengst dan geldt voor de andere locaties. Van belang is ook dat al veel stappen 
zijn gezet om te komen tot verkoop. Ook de verkoop van de Christus Koningkerk die al jaren niet meer 
gebruikt wordt, zal doorgang vinden. 
 

Overschie 
Voor Overschie is in nauw overleg met het bisdom, besloten om in te zetten op de kerk aan de 
Baumannlaan als vierlocatie voor de toekomst. De insteek daarbij is om te komen tot herontwikkeling, 
waarbij in het gebouw een goede kleine kerkruimte wordt ondergebracht samen met een aantal 
andere functies die passen bij een kerkgebouw. Er moet nog onderzocht worden of en in hoeverre dit 
kan worden gerealiseerd. Een kleine locatie als beoogd is ook op lange termijn goed betaalbaar. De 
Petrus’ Bandenkerk, een rijksmonument, vergt te grote onderhouds- en restauratie uitgaven om te 
komen tot behoud op lange termijn. Er is besloten om ook te komen tot verkoop van deze kerk en te 
zoeken naar een passende herbestemming. 
 

Stand van zaken 
Voor de kerken in verkoop geldt in alle gevallen dat sprake is van concrete belangstelling en 
gegadigden met wie wordt gesproken. De verwachting is dat minstens twee van de gebouwen al op 
korte termijn (binnen een jaar) zullen worden verkocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petrus Bandenkerk aan de Schie         H. Liduinakerk 
Delftweg - Overschie           BLF de Montignylaan - Hillegersberg
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Gezangen tijdens de Hoogmis 
 
Nu we het einde van dit jaar naderen bereidt het Sint Gregoriuskoor zich grondig voor op het kerstfeest. 
De vrolijke Missa Brevis van L.B. Est (1795-1882) mis kunt u gaan beluisteren tijdens de nachtmis van 
Kerstmis (24.00 uur) en de hoogmissen op Eerste Kerstdag en Driekoningen. In de afgelopen paar jaren 
was het een van de missen de we met heel veel plezier hebben ingestudeerd. Het leuke is dat het een 
‘Mozartiaanse’ mis is voor onze koorbezetting van Sopraan, Alt, Bariton met orgel. Hoewel L.B. Est een 
19e eeuws componist was, ademt zijn werk nog geheel de geest van de tweede helft van de 18e eeuw. 
Nu vrijwel vergeten, maar in zijn tijd een componist uit Zuid-Tirol die heel geliefd was vanwege zijn 
heel goed geschreven, charmante, melodieuze muziek. Dat hij vergeten is heeft zeker te maken met 
het feit dat zijn stijl was blijven voortborduren op de muziek van Mozart en alle baanbrekende 
ontwikkelingen van de 19e eeuw (incluis o.m. Brahms, Bruckner, Liszt en Wagner) aan zich voorbij 
heeft laten gaan. Dit alles neemt niet weg dat, hij goed kon componeren.  
 
John Rutter 
Behalve deze mis zal het koor twee carols van een van de grootheden van 
de huidige Engelse kerkmuziek, John Rutter (1945) uitvoeren. Van hem 
klinkt dit jaar weer zijn beroemde Star Carol. De stijl van deze componist 
kan je eclectisch noemen: hij combineert zonder schroom diverse 
stijlrichtingen met elkaar. Stevig verankerd in de beroemde Engelse 
koortraditie, combineert hij de geest van de Engelse koormuziek (bijv. 
Howells, Britten, Willcocks) met een vleugje jazz. Deze carol is speels en 
dansant, heeft zowel ‘spirit’ als een onweerstaanbare ‘sweetness’ en toont 
hoe Rutter meester is over alle details van zijn compositie: elke noot is 
doordacht en staat daar waar die staan moet en is nooit ‘zomaar’ 
opgeschreven. Dit maakt dat elk akkoord bijzonder goed en raak klinkt en 
elke partij boeiend is om te zingen. Het levert, ook in zijn eigen versie voor 
‘onze’ bezetting van driestemmig koor en orgel, een heel rijke, typisch Engelse een heel rijke, typisch 
Engelse sound op. Dit geldt ook voor Christmas lullaby. Dit is een intieme compositie waarbij de 
genoemde ‘sweetness’ evident aanwezig is. Het is in al zijn eenvoud een ontroerende compositie die 
we dit jaar voor het eerst uitvoeren. Naast al deze muziek worden ook bekende gezangen als 
Transeamus en Stille nacht uitgevoerd en niet te vergeten diverse prachtige gregoriaanse wisselende 
gezangen. 
 

Eric Koevoets, dirigent-organist 
 

Venster op Muziek in de Lambertus 
Met een tevreden gevoel trekt ‘Venster op Muziek in de Lambertus’ zich 
terug in een korte winterslaap. Tevreden omdat we tijdens de zomer 
veel succesvolle concerten hadden met een groot aantal bezoekers. Dit 
ook dankzij de extra publiciteit vanuit het Michaël Maarschalkerweerd 
Herdenkingsjaar 2015!  
We zien dat steeds meer mensen de weg vinden naar de concerten in de 
Lambertuskerk en dat daaronder zich inmiddels een vaste kring van 
bezoekers bevindt met steeds meer parochianen! Eén van hen gaf in oktober zelf een concert: Sarah 
Draus op harp samen met violiste Isabel Gállego Lanau. Het was een prachtige ervaring voor deze 
musici in opkomst, die door de stichting dit podium is aangeboden.  
Van december t/m maart zijn er geen concerten in onze kerk, omdat het dan te koud is voor musici en 
bezoekers. In april 2016 beginnen de concerten weer met als eerste een bijzonder barokconcert! Houd 
onze publicaties dus in de gaten.  
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Expositie kerststallen in Bedevaartskerk 
Unieke collectie voor het eerst in Brielle te zien 
  
Dit jaar organiseert de Bisschoppelijke Brielse Commissie voor de 
eerste keer een Kerststallenexpositie in de Bedevaartskerk van de 
Heilig Martelaren van Gorcum aan de Rik 5 te Brielle. Tientallen 
kerststallen en kerstgroepen zijn te bezichtigen, van velerlei aard en 
afkomstig uit een uitgebreide privécollectie, en verzameld in binnen- 
en buitenland.  
 
In een van de zijgangen achter de kerk zal in kerstsfeer koffie en thee 
met wat lekkers, warme chocomel enz. verkrijgbaar zijn. Tijdens de 
kerststallenexpositie zijn er gidsen aanwezig om de bezoekers te 
informeren over de gebeurtenissen uit 1572 en de moord op de 19 
martelaren van Gorcum, die in deze kerk herdacht wordt. 
De toegang tot de expositie is gratis, een vrijwillige bijdrage voor het 
onderhoud van de kerk  wordt zeer op prijs gesteld. 
 
De kerk (uit 1932) is tussen 1998 en 2012 grondig gerestaureerd, 
waarbij ook de ommegang rond het Martelveld en de beelden van 
de martelaren in de kerk in oorspronkelijke staat zijn gebracht. Sinds twee jaar beschikt de kerk over 
een  Maarschalkerweerdorgel (1876), afkomstig uit de RK kerk H. Hart van Jezus te Zwijndrecht. 
 
De Bedevaartskerk is bij veel gelovigen bekend. Het hoogtepunt is de jaarlijkse nationale Bedevaart 
rond 9 juli, de dag waarop 19 katholieke geestelijken in 1572 op wrede wijze zijn vermoord door de 
Watergeuzen. Honderden gelovigen, onder wie veel tieners en jongeren, komen jaarlijks naar het 
bedevaartsoord. 
 

Naast de Nationale Bedevaart worden in de kerk ook 
andere activiteiten gehouden, zoals de kostersdag in 
april, de Kerktoetredersdag in juni en de Brielle 
Lezing door Leo Fijen op 26 september. Deze eerste 
editie van de kerststallenexpositie is van dinsdag 15 
t/m zondag 20 december 2015. De openingstijden 
zijn van 13.00 tot 16.00 uur. 
 
Iedereen is van harte welkom in de Bedevaartkerk in 
Brielle, De Rik 5 (even buiten het centrum). Meer 
informatie over kerk en bezoekmogelijkheden: 
www.martelarenvangorcum.nl. 

 
Kerstzang Maasstedelijke koren  
Op zondagmiddag 20 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. 
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Uit de agenda november – januari 2016 

 
Za 
Zo 

 
28-11 
29-11 

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

1e Zondag van de Advent 
Vooravondmis met zang 
Gezinsmis met adventsprogramma voor kinderen; koffie en limonade na de 
mis in het parochiehuis. 
Eucharistieviering 

 

Open Huis in de pastorie op zondag 29 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 

 
05-12 
06-12 

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

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

 
Za 
Zo 

 
12-12 
13-12 
 

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

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

Zo 13-12 14:00 uur Kennismakingsbijeenkomst eerste communicanten 2016   
Za 19-12 13:30 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
19-12 
20-12 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

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

Zo 20-12 15:00 uur Kerstsamenzang Maasstedelijke koren met Aad van der Hoeven, orgel. 
Toegang vrij, deurcollecte na afloop 

Di 22-12 19:30 uur Boeteviering (woordviering ter voorbereiding op het kerstfeest)  
Aansluitend gelegenheid sacrament van boete en verzoening te ontvangen. 

 
 
 

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

Kerstavond/nacht 
Gezinsmis met kerstspel door en voor kinderen en gezinnen 
Kerstavondmis mmv Maasstedelijk Kamerkoor 
Nachtmis mmv parochieel zangkoor St. Gregorius 

Vr 25-12 10:00 uur Eerste Kerstdag, Geboorte van de Heer 
Hoogmis met parochiekoor, crèche  Géén mis om 12:00 uur! 

Za 26-12 10:00 uur Tweede Kerstdag, H. Stefanus 
Hoogmis met parochiekoor  Géén missen om 12:00 uur of om 19:00 uur! 

Zo 27-12 10:00 uur 
12:00 uur 

Hoogmis met parochiekoor 
Eucharistieviering 

Do 31-12  
09:00 uur 
17:00 uur 

Oudejaarsdag 
Eucharistieviering 
Gezongen avondmis met Te Deum 

Vr 01-01  
11:00 uur 

Nieuwjaarsdag (Heilige Maria, Moeder van God) 
Hoogmis met parochiekoor 

 
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. Alle wijzigingen van vieringen zijn ook te vinden in het mededelingenkastje bij de ingang van 
de kerk. 
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Wereld Jongeren Dagen 2016  
De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter 
wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het 
katholieke geloof te vieren. WJD betekent dan ook nieuwe vrienden maken, 
nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen de heilige eucharistie 
beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Iedereen in de 
leeftijd van 16 t/m 30 jaar (leeftijd tijdens de WJD) is welkom op de 
Wereldjongerendagen. Het is een katholiek evenement maar jongeren van alle 
geloofsovertuigingen zijn van harte welkom. Het bisdom Rotterdam organiseert 
samen met het bisdom Breda een reis naar de WJD. ‘Let’s go, Weg van barmhartigheid’. 
Ben je geïnspireerd door het geloof, wil je andere culturen ontmoeten, ga je uitdagingen niet uit de 
weg en wil je je grenzen verleggen? Dan is deze reis voor jou bedoeld! 
 

De route van de reis Let’s Go, Weg van barmhartigheid zal er als volgt uit zien. Op zondag 17 juli 
stappen we in Den Haag in de bus op weg naar Krakau. Vlak voor vertrek krijgen we de reiszegen, die 
afgesloten wordt met de woorden: ‘Let’s Go!’ De eerste etappe voert naar Echternach in Luxemburg 
waar we het graf van de heilige Willibrordus bezoeken. Van hem kunnen we leren niet bang te zijn 
over ons geloof te spreken. De volgende dag reizen we naar Marburg in Duitsland, waar we een 
ziekenhuis bezoeken dat de heilige Elisabeth heeft gesticht. Zij werd heilig verklaard omdat ze voor de 
armen opkwam. Als we die avond de bus uitstappen zijn we aangekomen in Eichstätt. In dit mooie 
Beierse stadje worden we gastvrij onthaald. In de omgeving zijn bijzondere plaatsen te bezoeken. We 
bezoeken een kerk waar een kopie van het heilig graf van Jezus in Jeruzalem te vinden is. En we maken 
een excursie naar voormalig concentratiekamp Dachau. In Dachau zijn vele priesters en religieuzen 
gestorven voor hun geloof. Tijdens het verblijf in Eichstätt is er ook ruimte voor ontspanning en 
sportiviteit. We sluiten af met een avond van Barmhartigheid. De nadruk ligt daarbij op barmhartigheid 
ondervinden; open je hart voor Jezus, stel je hart open voor Zijn vergeving. Donderdag vertrekken we 
naar Praag. Deze prachtige hoofdstad van Tsjechië kent veel bezienswaardigheden en bijzondere 
geloofsverhalen. De kerngroep, die de reis organiseert, tipt je vooraf over de mooiste plekjes. 
Na het bezoek aan Praag komen we op vrijdag voor het eerst in een grotere groep jongeren terecht als 
we aansluiten bij de Days in the Diocese in Polen. We zijn te gast in het bisdom Kielce, dat grenst aan 
het aartsbisdom Krakau. Het thema van de WJD ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 
ondervinden’ (Mt 5, 7) wordt hier verder uitgediept. Ook maken we kennis met het land en de cultuur. 
Op maandag reizen we naar Krakau voor ons hoofddoel: de Wereldjongerendagen. We verblijven met 
alle Nederlandse deelnemers op een locatie. Op dinsdag begint de WJD met een eucharistieviering. 
Overal in de straten van Krakau zijn jongeren, afkomstig uit alle landen. Neem vooral je Nederlandse 
vlag mee, om te laten zien waar je vandaan komt. 
Woensdag, donderdag en vrijdag is er in de ochtend een Nederlandstalig catecheseprogramma. De 
Nederlandse bisschoppen die meereizen verzorgen de inleidingen. Ook zijn er getuigenissen van 
jongeren en zorgt een bandje voor muzikale ondersteuning. Na de heilige mis ben je vrij om deel te 
nemen aan het festival dat overal in Krakau plaats vindt. De laatste dagen van de WJD staan in het 
teken van het bezoek van paus Franciscus. Hij zal op donderdag aankomen en we gaan hem dan 
natuurlijk welkom heten. 
 

Verstillende momenten kun je beleven tijdens de kruisweg op vrijdag. Hierin wordt het lijden en 
sterven van Jezus Christus herdacht. Op zaterdag voel je hoe miljoenen jongeren samen stil kunnen 
zijn tijdens de avondwake. Dit is op de locatie waar ook de slotviering plaatsvindt. Matje mee en 
overnachten onder de sterren. Paus Franciscus is op de slotdag van de WJD de hoofdcelebrant van de 
grootste jongereneucharistieviering ter wereld. Een hoogtepunt van de reis! Na afloop maakt hij 
bekend waar de volgende WJD zullen plaatsvinden. We reizen van het veld terug naar onze 
slaaplocatie om de volgende dag de reis naar Nederland te beginnen. Op dinsdag 2 augustus kom je 
moe én geïnspireerd weer thuis. Kortom: met je reisgenoten ga je een gezellige en inspirerende tijd 
beleven in Krakau. LET’S GO! 
 

www.bisdomrotterdam.nl  
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Op 29 november is de eerste zondag van de Adventstijd. Advent betekent “de 

komst”, namelijk de komst van Jezus. En wij kijken hiermee alvast vooruit naar de 

geboorte van Jezus met Kerst. 

In de Adventstijd komen we iedere week weer samen tijdens de 10 uur mis bij de 

kinderwoorddienst, zodat alle kinderen (t/m 12 jaar) zich goed kunnen voorbereiden 

op het grote feest van Kerstmis. Daarbij vieren we dat God mens is geworden in zijn 

Zoon, Jezus Christus.  

Tijdens de Advent is er ook weer de voorbereiding voor de levende kerststal, 

waarmee de kinderen op Kerstavond het Kerstevangelie uitbeelden. 

 

 

 

Gebed 
Wij willen zingen voor U, God, omdat wij blij zijn. 

Zo blij omdat U Jezus aan ons gaf: 

Hij kwam bij ons en zei “je mag van Mij zijn” 

en nu neemt niemand ons meer Jezus van ons af! 

Amen 
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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) is de 

crècheruimte beschikbaar voor ouders met jonge kinderen. 
Kinderwoorddienst 10:00 uur Iedere zondag voor kinderen die rustig naar een verhaal kunnen 

luisteren (vanaf 3 jaar – 12 jaar). 
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 24.3, neemt u contact op met het 
secretariaat van de Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven. 



 

 

Heer Jezus Christus, 
U heeft ons geleerd barmhartig te zijn  
zoals de hemelse Vader,  
en heeft ons gezegd dat wie U ziet, Hem ziet. 
Toon ons Uw gelaat en we zullen gered worden. 
Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs  
van de slavernij van het geld; 
de overspelige vrouw en Magdalena  
van het zoeken naar geluk  
enkel en alleen in de geschapen dingen; 
deed Petrus wenen na zijn verraad,  
en verzekerde de berouwvolle dief  
dat hij naar het paradijs zou gaan. 
Laat ons de woorden horen,  
alsof ze gericht zijn tot ieder van ons,  
die U sprak tot de Samaritaanse vrouw: 
“Als u de gave van God kende!” 

U bent het zichtbare gelaat  
van de onzichtbare Vader, 
van de God die Zijn kracht vooral toont  
door vergeving en barmhartigheid: 
laat de kerk in de wereld uw zichtbaar gelaat zijn, dat 
van de opgestane en verheerlijkte Heer. 
U heeft gewild dat ook uw dienaren zelf onderworpen 
zijn aan zwakheid 
om mee te kunnen leven met de onwetenden en dwalenden: 
laat iedereen die zich tot hen richt voelen dat ze gezien zijn,  
dat God van hen houdt en hen vergeeft. 

Stuur uw Geest en wijdt eenieder van ons met zijn zalving, 
zodat het Jubileum van Barmhartigheid  
een jaar van genade zal zijn van de Heer, 
en uw kerk met hernieuwd enthousiasme  
het goede nieuws zal brengen aan de armen,  
de vrijheid zal verkondigen aan gevangenen en de onderdrukten, 
en blinden zal laten zien. 

Wij vragen dit op voorspraak van Maria, Moeder van Barmhartigheid, 
Gij die leeft en heerst met de Vader en de heilige Geest  
in alle eeuwigheid. 
Amen. 

 
Paus Franciscus 
Pauselijk gebed voor het Jaar van de Barmhartigheid 
7 mei 2015 


