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1991 – 2016 
September 2016 is te beschouwen als een mijlpaal. Ik kan niet anders dan stilstaan bij september 1991. 
Inderdaad, 25 jaar geleden. Met ingang van 1 september 1991 werd ik benoemd in de St-
Lambertusparochie in Rotterdam. Het eerste weekend dat ik in Rotterdam was en in de Lambertuskerk 
voorging, herinner ik me als de dag van gisteren. Zo zijn er vele gebeurtenissen, die nog maar kort 
geleden lijken. Anderzijds merk ik terugkijkend ook, hoeveel er in de afgelopen 25 jaar veranderd is. 
Een heel persoonlijk voorbeeld is de kwestie van kleding. Toen ik mijn intrede in de parochie deed en 
priesterkleding droeg, was zulke kleding voor velen niet vanzelfsprekend. Inmiddels is dat voor veel 
priesters gebruik en kijken ook anderen er anders tegen aan. 
 
Omdat 1991 al weer een kwart eeuw geleden is, is het goed even wat geschiedenis op te halen. In de 
zomer van 1991 was er in Lambertusparochie een vacature ontstaan. De periode daarvóór was een 
samenwerkingsverband met de parochies van Crooswijk (Verlosser en Barbara) en het Oude Noorden 
(Hildegardis). Een team van drie franciscanen verzorgde de zielzorg in wat het pastoraatsgebied heette. 
De samenwerking beantwoordde – in ieder geval voor de Lambertusparochie – niet aan de 
verwachtingen. Daarnaast wilde pater J. Gaskel ofm, zaliger gedachtenis, de eerst aanspreekbare in 
onze parochie andersoortig pastoraal werk gaan doen dan de basiszielzorg. Het leidde tot een einde 
aan de gestructureerde samenwerking. In afwachting van een nieuwe pastoor voor de 
Lambertusparochie moest er een jaar worden overbrugd. In juni had ik mijn proefschrift in Rome 
verdedigd. Daarmee kwam er een einde aan mijn verblijf in de Eeuwige Stad en moest ik een taak 
krijgen in het bisdom Rotterdam. Een en een was al gauw twee en werd ik voor een jaar benoemd om 
in de Lambertusparochie het pastoraat op me te nemen. Een van de opdrachten die ik kreeg was 
ervoor te zorgen dat de Lambertusparochie op de katholieke kaart van Rotterdam zou staan. Ik meen te 
mogen zeggen dat dat is gelukt. Inmiddels is er een nieuw samenwerkingsverband in de federatie 
Rotterdam Rechter Maasoever, die bestaat uit vier parochies. De Lambertusparochie fuseerde met de 
parochies van de Eendrachtskapel en de parochie Pax Christi tot de Mariaparochie. De Lambertuskerk 
werd daarin de parochiekerk en kan in deze nieuwe context haar liturgische, catechetische en andere 
activiteiten voortzetten. 
Terug naar 1991: de beoogde nieuwe pastoor zou er niet komen. In plaats daarvan werd ik zowel door 
de bisschop als door veel parochianen gevraagd in de Lambertuskerk te blijven en pastoor te worden. 
Dat gebeurde aan het einde van het seizoen op 1 juni 1992. Komend jaar kan ik dus mijn zilveren 
pastoorsjubileum tegemoet zien. Vanzelfsprekend was toen niet te voorzien, dat mijn pastoorschap 
inderdaad 25 jaren zouden worden. Een van de redenen waarom het toch een ongebruikelijke periode 
van 25 jaar is geworden, is de vitaliteit van onze kerkgemeenschap. 
Een voorbeeld daarvan merkte ik de afgelopen weken. In de berichtgeving over de 
Wereldjongerendagen, kwam met regelmaat ter sprake dat deze dagen voor jongeren zo belangrijk 
waren, omdat ze tijdens deze dagen konden ervaren dat ook leeftijdgenoten net als zij betrokken 
katholieken zijn. In hun situatie in Nederland zijn ze vaak de enige jongeren in een vergrijsde 
gemeenschap. Ik herinnerde me die situatie ook uit mijn eigen jeugd. Ik prijs me dan ook gelukkig dat 
deze situatie voor de Lambertuskerk niet opgaat. De jongere die onze kerk bezoekt, is niet de enige 
maar ziet ook leeftijdgenoten. De samenstelling van de kerkgangers is evenwichtig, wat leeftijd betreft 
maar ook in andere opzichten.  
Aan het begin van een nieuw seizoen kijk ik niet alleen terug, maar ook graag vooruit. Dankzij de inzet 
en inspanning van velen kunnen we instaan voor de vitaliteit van onze kerkgemeenschap. In dat opzicht 
is het verheugend, dat we in onze gemeenschap roepingen gestalte zien krijgen voor het ambt in de 
kerk. Nadat diaken Franck Baggen drie jaar geleden tot diaken werd gewijd om dat ambt permanent uit 
te oefenen, kunnen we uitzien naar de diakenwijding van Eli Stok, die later priester zal worden gewijd. 
We hebben opdracht om als geloofsgemeenschap niet alleen te zorgen voor eigen vitaliteit, maar 
indien mogelijk deze ook ten goede te laten komen aan de grotere kerkgemeenschap. 
 
R.G.M. Gouw, pastoor – vice-moderator 
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Parochie updates 
Parochiële Caritas Instelling H. Lambertus 
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) H. Lambertus is een publiekkerkelijke rechtspersoon in de zin van 
instelling (canon 116 Codex luris Canonici), zijnde een zelfstandig onderdeel van de Nederlandse rooms-
katholieke kerkgenootschap, in de zin van artikel VII van het Reglement voor het R.-K. Kerkgenootschap 
in Nederland, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend als 
rechtspersoon naar Nederlands recht. 
Het doel van de PCI H. Lambertus is om vanuit christelijke overtuiging gestalte te geven aan de 
opdracht van de Kerk: dienstbaar zijn aan de samenleving door aandacht te hebben voor de concrete 
noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het 
bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. 
 

Lange tijd heeft de PCI H. Lambertus een slapend bestaan geleid en in 2015 is een nieuw bestuur 
aangetreden met Monique Boons als voorzitter, Rolf Brouwer als penningmeester en Monique 
Walrave als secretaris.  
Het bestuur geeft concrete vorm aan de originele doelstelling van een PCI en wil, met de woorden van 
paus Franciscus, vuile handen maken door naast de zwakkere in de samenleving te staan. Het zet die 
ambitie om in concrete daden: hulp aan naasten, individueel of per groep, en ter ondersteuning van de 
diaconie in de Lambertuskerk. 
 

De PCI doet dit enerzijds door persoonlijke financiële hulp te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer een 
parochiaan een nieuwe wasmachine moet kopen, maar er geen geld voor heeft. Anderzijds steunt ze 
projecten die een maatschappelijk probleem bestrijden, bijvoorbeeld een wijkinitiatief om 
eenzaamheid te bestrijden. Contact via het parochiesecretariaat van de Lambertuskerk. 
 

Alpha: is er meer in het leven dan we om ons heen kunnen zien? 
Waar leef je voor? Wat beweegt mensen om naar de kerk te gaan? Wat zoeken (en vinden) ze daar? 
De Alpha-cursus probeert op deze vragen antwoord te geven vanuit het christelijke geloof. Ieder 
najaar biedt de Sint-Lambertuskerk een Alpha-cursus in rooms-katholieke context aan. Zo ook dit jaar. 
Startende op dinsdag 20 september zal de cursus gedurende 10 weken lopen op dinsdagavonden van 
19:00 – 21:30 (uitgezonderd 18 oktober) met een zaterdag op 29 oktober. 
 

Samen eten en inspirerende inleidingen 
De bijeenkomsten zijn in de pastorie en beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Het is een 
laagdrempelige manier om een band op te bouwen met de andere cursisten en elkaar te leren kennen. 
Na de maaltijd, wordt het onderwerp van die avond ingeleid door een spreker. De onderwerpen die 
aan bod komen verkennen de grootste uitdagingen van het christelijke geloof en belichten de basis 
principes ervan. 
Het belangrijkste onderdeel van de Alpha is de gelegenheid om gedachten en ideeën in een kleine 
groep met elkaar uit te wisselen. Het is een kans om van anderen te horen over hun mening en 
standpunten en daarnaast je eigen bijdrage te leveren in een eerlijke, open en vriendelijke omgeving. 
 

Aanmelden en meer informatie 
De aanmeldingen voor de Alpha-cursus kunnen door het betreffende formulier in te vullen op 
www.lambertuskerk-rotterdam.nl onder het kopje 'catechese/verdieping'. Aanmelding kan ook 
schriftelijk met de Alpha-formulieren die achterin de kerk liggen. 
Aanmelden kan tot 13 september. De cursus is gratis, voor de maaltijden wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Voor de zaterdag wordt een bijdrage van € 
20,- gevraagd. Voor meer informatie kunt u een e-mail 
sturen naar alpha@lambertuskerk-rotterdam.nl. Graag 
tot 20 september aanstaande. 

Is er meer in het leven dan dit? 
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Open Monumentendag: 10 september in de Lambertuskerk 
Zoals elk jaar opent de Lambertuskerk de deuren 
op Open Monumentendag, dit jaar op zaterdag 
10 september tussen 10:00 – 17:00 uur. 
 

Programma 
Rondleidingen vinden doorlopend plaats en tussen 14:00-15:00 uur geeft organist Eric Koevoets een 
orgelconcert op het monumentale Maarschalkerweerdorgel. Aansluitend kunt u onder zijn leiding een 
demonstratie van het orgel bijwonen. Grijp deze kans om dit bijzondere en veelzijdige 
muziekinstrument van dichtbij te bekijken. 
Behalve de rondleidingen is er gelegenheid voor stil gebed, om een kaars op te steken, of om gewoon 
rustig te genieten van het interieur en van de glas-in-lood ramen. 
 

Informatie 
De folder over OMR ligt achterin de kerk. Voor meer informatie: 
www.openmonumentendagrotterdam.nl en de link op onze website www.lambertuskerk-rotterdam.nl 
of op het parochiesecretariaat 010 412 36 90. 
 

Lambertusfeest – 18 september 
Dit jaar vieren we op zondag 18 september het feest van de patroon van onze kerk, 
de heilige Lambertus. Na de extra feestelijke Hoogmis zal het inmiddels traditionele 
parochiefeest in de pastorietuin plaatsvinden. 
Voor koffie, thee en limonade zorgen de vrijwilligers van de koffiegroep, voor de 
zoete versnaperingen vragen we weer uw bijdrage, bijvoorbeeld zelf gebakken 
zoete taart en koek: u mag het zelf verzinnen en meenemen. 
Overhandig voor de Hoogmis uw bijdrage, het liefst voorgesneden, aan de 
vrijwilligers van de koffiegroep. U doet dat het beste bij het hek naar de pastorietuin aan het kerkplein. 
 

Behalve een gezellig samenzijn om met elkaar kerkgemeenschap te vieren, zullen de 
vrijwilligersgroepen zichzelf presenteren met het programma voor het komende seizoen. Vrijwilligers 
kunnen u ook verder informeren over de werkzaamheden die zij in de Lambertuskerk verrichten. 
Wellicht zit er een taak voor u bij waarmee u uw aandeel aan de bloeiende kerkgemeenschap van de 
heilige Lambertus kunt leveren. 
Dit parochiefeest is een prima gelegenheid om uw medeparochianen en kerkgangers te ontmoeten en 
informatie te krijgen over bijvoorbeeld het catecheseaanbod van het komende seizoen. 
 

U bent van harte welkom en wij kijken uit naar uw komst! 
 

Misintenties 
Katholieke gelovigen kennen het gebruik om aan de priester een geldelijke gave of misstipendium te 
geven voor een misintentie. Dit betekent dat op een bepaalde datum voor die intentie de 
eucharistieviering wordt opgedragen. 
Misintenties moeten bijtijds worden opgegeven, in ieder geval vóór de woensdag voorafgaand aan de 
week waarin u de mis gelezen zou willen hebben, dit in verband met de administratieve verwerking. In 
geval van een onvoorziene intentie zoals bij overlijden, plotselinge ziekenhuisopname en 
"noodsituaties" kunt u telefonisch contact (010 - 412 36 90) opnemen of de koster aanspreken. 
 

Het stipendium voor een misintentie is minimaal € 10,- per opgave (een hoger bedrag mag ook) en 
moeten betaald worden: 
- gepast contant bij de koster of 
- ING: NL08 INGB  0000 2897 12 tnv: Kerkbestuur van de H Lambertus; ovv: misintentie datum + 
omschrijving of ABN AMRO: NL90 ABNA 0500 0304 48 
 

Meer informatie over bovenstaande bij het parochiesecretariaat op dinsdag-, woensdag- en 
vrijdagochtend tussen 09:30-12:30 uur; tel. 010 - 412 36 90 
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Catechetisch aanbod in RRM seizoen 2016-2017  
Gezamenlijke voorbereiding ontvangen van sacramenten 
Het pastorale team van de RRM-federatie heeft de catechetische voorbereidingen op een aantal 
sacramenten gebundeld. De voorbereidingen betreffen het ontvangen van de sacramenten van 
doopsel en huwelijk. Voor het ontvangen van de initiatiesacramenten (doopsel, vormsel en eerste 
heilige communie) door volwassenen wordt de basiscursus Katholiek Geloven georganiseerd (zie 
hiernaast op blz. 7). Deze voorbereidingen worden gegeven door pastoraal werker Gerda Martens en 
vinden plaats in de parochiezaal van de kathedraal.  
Voor alle aanmeldingen contact opnemen met het eigen parochiesecretariaat. 
 

Doopvoorbereiding 
De doopvoorbereiding bestaat uit twee bijeenkomsten: een gezamenlijk 
catechetische over de betekenis van het doopsel en een liturgische over de 
doopviering. In deze laatste hebben ouders een gesprek met de geestelijke die 
het doopsel zal toedienen. Hierin komt de liturgie van de doop aan de orde en 
worden afspraken gemaakt over datum en plaats van het doopsel.  
 

Voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de 
RRM-federatie worden gedoopt, is er maandelijks een gezamenlijke 
catechetische voorbereidingsbijeenkomst. Uitwisseling van eigen 
geloofservaringen en de geloofsopvoeding van de kinderen staan centraal. Daarnaast krijgen ouders 
uitleg over het sacrament van het doopsel. De avond wordt begeleid door pastoraal werker Gerda 
Martens. De catechetische doopvoorbereiding vindt maandelijks plaats op een maandagavond in de 
parochiezaal van de kathedraal HH Laurentius en Elisabeth, ingang Robert Fruinstraat van 20:00 tot 
22:00 uur. Let op! De aanmelding moet minimaal een maand vóór de eerste dag van de maand bij ons 
binnen zijn. Als een groep vol is, moet er uitgeweken worden naar de volgende maand want: vol=vol. 
 

De kosten van deze avond zijn € 10,- contant te betalen op de avond zelf. 
Data in 2016: maandag 5 september, 3 oktober, 7 november, 12 december 
Data in 2017: maandag 2 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 12 juni, 3 juli. 
 

Huwelijksvoorbereiding 
Voor mensen van de parochies binnen de RRM-federatie die willen trouwen is 
er – naast de gesprekken met de geestelijke die het huwelijk inzegent – een 
cyclus van twee gezamenlijke voorbereidingsavonden. Ook als u bijvoorbeeld 
in het buitenland of buiten uw eigen parochie voor de RK-Kerk wilt trouwen, 
dient u deze gezamenlijke huwelijksvoorbereiding te volgen. Neem bijtijds, 
liefst een jaar van tevoren, contact op met het parochiesecretariaat.  
Bij het parochiesecretariaat worden alle gegevens van a.s. bruid en bruidegom 
genoteerd en doorgegeven aan de pastoor. Er wordt vervolgens een afspraak 
met de pastoor gepland, waarin o.a. de ‘Verklaring voor de kerkelijke 
huwelijkssluiting’ (Status liber) wordt doorgelopen en ingevuld. Ook wordt 
aangegeven wat uw bijdrage is. Beide aanstaande echtgenoten vragen bij de 
parochie waar zij gedoopt zijn, een recent doopbewijs aan en geven deze door 
aan de pastoor. 
 

De kosten voor deze voorbereidingsavonden bedragen € 20,- te betalen op de eerste bijeenkomst. De 
bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal van de 
kathedraal op 
 2016:  Cyclus IV: donderdag 29 september èn 24 november 
 2017:  Cyclus I:   donderdag 18 februari èn 23 maart 

Cyclus II:  donderdag 18 mei èn 15 juni 
Cyclus III: donderdag 6 juli èn 31 augustus 

De twee avonden dienen door beide aanstaande echtgenoten gevolgd te worden. 
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Eerste heilige Communie en heilig Vormsel 
Aanmeldingen eerste heilige Communie en heilig Vormsel 

Voor de voorbereiding op de eerste heilige Communie komen kinderen 
vanaf groep 4 van de basisschool in aanmerking. De eerste heilige 
Communie wordt altijd gevierd op Beloken Pasen (eerste zondag na 
Pasen). Komend seizoen is dit op 23 april 2017. Op zondag 11 december 
wordt een informatieve middag georganiseerd voor de eerste 
communicanten en hun ouders. Daar zal de nieuwe opzet van het 
communieproject worden uitgelegd. Er zal namelijk een 
parallelprogramma voor ouders georganiseerd worden. Meer hierover op 
zondag 11 december. Op zondag 15 januari 2017, starten we met de 

voorbereiding op zondagen tijdens en na de 10 uur mis. 
 

Voor het heilig Vormsel komen in aanmerking jongeren uit groep 8 van de basisschool. Ook zij die al 
voortgezet onderwijs volgen, kunnen meedoen. Het heilig Vormsel 
wordt door onze bisschop in de kathedraal aan de Mathenesserlaan 
toegediend aan vormelingen uit een aantal parochies van onze stad. 
Deze viering zal op een zondagmiddag in mei of juni 2017 
plaatshebben. De voorbereiding start medio april 2017. 
 

Aanmeldingsformulieren voor de voorbereiding op de eerste heilige 
Communie en het heilig Vormsel liggen vanaf eind september achterin 
de kerk. Aanmelden kan ook op de website www.lambertuskerk-
rotterdam.nl/jeugd. Degenen die zich opgeven, krijgen te zijner tijd 
bericht.  
 

Uiterste inschrijfdatum voor beide sacramentenvoorbereiding is  
5 december 2016. Meer info op www.lambertuskerk-rotterdam.nl  
 
Voor volwassenen die de initiatiesacramenten willen ontvangen en zo dus toe willen treden tot de 
katholieke kerk zijn van harte welkom bij de: 
 

Basiscursus Katholiek Geloven 
Deze cursus is bestemd voor: 

 mensen die katholiek willen worden;  

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

 katholieken die zich in het geloof willen verdiepen.  
 

De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met het meevieren van de Eucharistieviering van 
Aswoensdag in de kathedraal.  
Er zijn vervolgens tien maandelijkse bijeenkomsten op donderdagavond.  
De nieuwe cursus start op Aswoensdag op 1 maart 2017 en loopt tot Pasen 2018.  
Voor deze cursus dient u zich vóór 18 februari 2017 aan te melden. De bijeenkomsten vinden plaats op 
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal van de kathedraal. 
 

De kosten voor deze cursus zijn € 25,-. 

http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/
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Geloofsavonden voor Volwassenen: Het Onze Vader 

Ook dit najaar is een drietal geloofsavonden gepland, bestemd voor 
allen die zich willen verdiepen in het geloof. Het onderwerp dit najaar is 
het Onze Vader. Met ingang van de Advent 2016 wordt het nieuwe 
Onze Vader geïntroduceerd in de katholieke kerk. Uiteraard komen de 
veranderingen in het Onze Vader tijdens deze geloofsavonden aan bod. 
Graag uw eigen bijbel meenemen. De bijeenkomsten vinden plaats op 
maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur op de pastorie, Hoflaan 
121 en worden geleid door pastoor Gouw. 
17  oktober  31  oktober  14  november 
Voor deze cursus kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier dat 
u achterin de kerk vindt en het af te geven aan of op te sturen naar het 
parochiesecretariaat. U kunt ook het formulier op de website invullen, 
zie gegevens achterin dit blad. Aanmelden tot uiterlijk 14 oktober 2016. 

Lambertuscafe: Samen je geloof op 
frissen! 

Dit seizoen zal het Lambertuscafe weer zijn deur openen. Lambertuscafe beoogt een extra 
ontmoetingsplaats voor gelovigen te zijn om informeel het geloof van iedere dag te bespreken.  
Komend voorjaar gebruiken we als aanleiding de nog immer actuele drie preken van Henri Nouwen 
met als titel: ‘You are the beloved’ (Je bent de geliefde). In deze preken geeft Henri een zeer positieve 
boodschap: “Onze identiteit wordt niet bepaald door wat we doen, kunnen of hebben maar door de 
wetenschap dat God ons liefheeft”. Iedere avond begint met het bekijken van een video-opname van 
de preek van ongeveer 20 minuten, daarna gaan we in kleinere groepen in gesprek met elkaar omtrent 
de betekenis in het geloofsleven van iedere dag. We eindigen de avond met een gezellig samenzijn. 
Alhoewel het een cyclus is, staat elke avond op zichzelf en is het niet noodzakelijk om elke keer 
aanwezig te zijn.  
 

Engelstalig 
Aangezien de inleidingen op dvd in het Engels gesproken zijn en Nederlands ondertiteld, is het 
aantrekkelijk Engelssprekende kerkbezoekers uit te nodigen. Daarom willen we u vragen Engelstalige 
medeparochianen op deze verdiepende mogelijkheid te attenderen. De informatie op de website en in 
de flyer is tweetalig. Ook wordt op de avonden een Engelstalige gespreksgroep gevormd. U bent allen 
van harte welkom en u kunt andere belangstellenden naar het Lambertuscafe meenemen.  
 

De avonden vinden plaats in het parochiehuis van de Lambertuskerk – Oostzeedijk beneden 5 - van 
20:00 uur tot 22:00 uur met eventuele uitloop naar 22:30 uur, op dinsdagen: 

17 januari – 31 januari – 14 februari 2017 
Wilt u graag deelnemen aan (een van) deze avonden? Meldt u zich 
aan door het invullen van het activiteitenformulier dat te vinden is 
achterin de kerk of door het sturen van een e-mail naar het adres 
hieronder. Het is voor ons handig om te weten hoeveel mensen wij 
straks mogen verwelkomen, maar u bent ook zonder aanmelding van 
harte welkom.  
Meer informatie over het Lambertuscafe: cafe@lambertuskerk-
rotterdam.nl of telefoon 010-412 36 90 
 

Oproep vrijwilligers 
Om het Lambertuscafe blijvend open te houden, hebben we 
dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen om 
deze avonden te organiseren. We zoeken mensen die lichte hand- en 
spandiensten kunnen verrichten om bezoekers te ontvangen. U kunt 
zich aanmelden bij het parochiesecretariaat. 
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Cursusaanbod in de RRM-federatie 
In tegenstelling tot vorig seizoen zal er geen brochure verschijnen van de gezamenlijke 
parochielocaties in de federatie Rotterdam Rechter Maasoever. 
Informatie over het cursusaanbod in de andere locaties kunt u vinden via onze website waar links met 
informatie staan naar alle parochies en kerken binnen onze federatie.  
 
In de Lambertuskerk zal net als voorgaande jaren het cursusaanbod in een A5-brochure worden 
uitgereikt op het Lambertusfeest en zal achterin de kerk te vinden zijn, evenals de 
aanmeldformulieren. 
Verder verwijzen wij u naar onze website voor activiteiten die niet in deze brochure zijn opgenomen, 
omdat bij verschijning het volledige programma voor 2017 nog niet bekend is. In de volgende edities 
van de Lambertusberichten wordt aanvullende informatie verstrekt. 
 

Cursus ‘Lichter leven met meditatie’  
Het leven kan soms zwaar zijn, bijvoorbeeld door gezondheidsklachten. Dan kan meditatie u helpen. 
Niet als geneesmiddel of therapie, maar als heilzame manier om hiermee om te gaan.  
Dit najaar organiseert het team geestelijke zorg van gezondheidscentrum Levinas een cursus ‘Lichter 
leven met meditatie’. . Parochianen en anderen uit de wijk zijn welkom.  
 
‘Lichter leven met meditatie’ biedt een programma van vier avonden om op verschillende manieren  
meditatief bezig te zijn. Er is een mogelijkheid van twee bijeenkomsten extra.  
De meditatiecursus is gebaseerd op de rijke christelijke traditie, maar respecteert ieder in zijn of haar 
eigen levensbeschouwing. Wie zich aanmeldt, heeft een individueel kennismakingsgesprek voordat de 
cursus begint. U bent van harte uitgenodigd.  
 
begeleiding M.J.S. (Mirjam) Heikens MEd, pastoraal werker/geestelijk verzorger 
plaats   wachtkamer van gezondheidscentrum Levinas, Noordeinde 97 
data  woensdag 21 september, 28 september, 5 oktober en 12 oktober 

evt. 26 oktober en 2 november  
tijd  19.30 – 21.00 uur 
groepsgrootte 4 tot 8 deelnemers 
kosten  60 euro; een lager bedrag voor wie dit niet kan opbrengen 
info  Mirjam Heikens (06 83 144 535) 
aanmelding geestelijkezorg.levinas@gmail.com 
 

Gebed om vrede 
Lieve Vader in de hemel, 
We bidden voor de mensen in deze wereld  
van alle volken, rassen, geloven en talen 
dat we mogen leren elkaar te verstaan 
en in vrede naast elkaar te leven.  
In ieder van ons heeft U een verlangen gelegd gelukkig te worden. 
Neem onze angst voor de onbekende ander weg 
en geef ons een open hart. 
Help ons de ander datgene te gunnen  
wat we zelf ook zo graag hebben: 
Vrede en liefde 
en een plaats om te wonen. Amen. 
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Kinderen bidden voor oorlogskinderen 
Wilt u in oktober ook met kinderen bidden voor oorlogskinderen? 
 

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen, waar het kinderwerk in de Lambertuskerk nauw mee 
samenwerkt, nodigt parochies en gezinnen uit om met kinderen te bidden voor de vele kinderen die te 
lijden hebben onder oorlogsgeweld. Het is de bedoeling om in oktober, Rozenkransmaand, met heel 
veel kinderen in Nederland en België één tientje van de Rozenkrans te bidden. Dat is één Onze Vader 
en 10 keer het Weesgegroet. 
 

Waarom meedoen?  
Maria heeft bij haar verschijningen juist ook aan kinderen gevraagd om te bidden. Het gebed van 
kinderen is extra sterk. In Fatima heeft Maria gezegd dat de Rozenkrans een gebed voor vrede is. Zeker 
in deze tijd is gebed voor vrede heel hard nodig. Daarom willen we met kinderen samen veel tientjes 
bidden, speciaal voor de kinderen in oorlogsgebieden. 
 

Dinsdag 18 oktober: één miljoen kinderen bidden de Rozenkrans 
Op dinsdag 18 oktober worden alle kinderen over de hele wereld uitgenodigd 
om massaal het rozenkransgebed te bidden voor vrede. Op zondag 16 
oktober zullen we hier met de kinderen in de kerk aandacht aan besteden. 
Het idee voor zo’n massaal gebed komt van de Italiaanse pater Pio (1887-
1968): “Stel je eens voor hoezeer de wereld zou veranderen als één miljoen 
kinderen tegelijkertijd het Weesgegroet zouden opzeggen en daarmee bidden 
voor vrede.” Samen met de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen en Kerk 
in Nood willen we proberen zoveel mogelijk kinderen en gezinnen te 
benaderen om aan deze keten van gebed deel te nemen. Om u op weg te 

helpen hoe je de Rozenkrans kan bidden, bieden we u het rozenkransboekje. U kunt eea vinden op de 
Mariatafel achterin de kerk. Hier treft u rozenkransen aan in verschillende prijsklassen, ook voor 
kinderen. 
 

Kindvriendelijk 
In plaats van het hele rozenkransgebed vragen we kinderen om een tientje te bidden: vijf minuten van 
gebed voor oorlogskinderen. In de Lambertuskerk bidden we na de mis van 10 uur gezamenlijk een 
tientje van de Rozenkrans. Voor deelnemende kinderen is er een sleutelkoordtientje met een kruisje 
en 10 kralen. Tijdens de kinderwoorddiensten in de maand oktober  krijgen de kinderen uitleg over het 
rozenkransgebed met speciale aandacht voor de Blijde Geheimen. Achterin de kerk wordt een grote 
rozenkrans van karton steeds mooier door tekeningen die per tientje worden aangebracht. Per 
Geheim is er een afbeelding, dus de vijf tientjes krijgen per tientje tekeningen van de vijf Blijde 
Geheimen. Zo maken we inzichtelijk hoeveel (gezamenlijke) tientjes we in de Lambertuskerk bidden 
voor de oorlogskinderen. 
 

Meld u aan voor gratis armbandjes 
De leuke sleutelkoordtientjes (met werkbeschrijving hoe deze gemaakt moeten 
worden) in diverse kleuren helpen kinderen een tientje te bidden. Bij deelname aan 
het kindergebed voor oorlogskinderen kunt u deze gratis (exclusief verzendkosten) 
bestellen tot 31 oktober 2016 (zolang de voorraad strekt). Op 
www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl staan diverse suggesties hoe u dit initiatief  kunt 
invullen, bijvoorbeeld voor de kinderwoorddienst. Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Elly op het parochiesecretariaat. 
Mail naar oorlogskinderen@kinderenbiddenvoorkinderen.nl : 

 de datum/data in oktober waarop een tientje gebeden wordt; 
 het verwachte aantal kinderen met wie u gaat bidden; 

(maximale bestelling is 20 sleutelkoordtientjes voor parochies en 4 voor gezinnen. Mocht u 
meer sleutelkoordtientjes nodig hebben, neem dan contact op via bovenstaand mailadres.)  

 gewenst aantal brochures van het Onze Vader en/of Weesgegroet (€ 0,15/stuk); 
 contactpersoon en adresgegevens, en indien van toepassing tevens de naam van de parochie.  

http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl/
mailto:oorlogskinderen@kinderenbiddenvoorkinderen.nl
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Diaconaat 
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Eli Stok, ik ben 26 jaar en ben nu vijf jaar bezig met de opleiding tot priester. Op het 
Grootseminarie St. Willibrord, waar pastoor Gouw docent is, kwam ik in aanraking met de 
Lambertuskerk. Inmiddels ben ik ingeschreven als parochiaan en vervul ik af en toe de rol van acoliet. 
Op zaterdag 1 oktober a.s. hoop ik de diakenwijding te ontvangen door handoplegging en gebed van 
mgr. Van den Hende. Dit zal gebeuren in een plechtige Eucharistieviering, die begint om 11.00 uur in 
de kathedraal van Rotterdam (Mathenesserlaan 305). U bent hiervoor natuurlijk uitgenodigd! 
Ter gelegenheid van de wijding is mij gevraagd iets te vertellen over de achtergrond van het diaconaat. 
Wat is het en waar komt het vandaan? 
 

Diakens in het Nieuwe Testament 
In feite is het ambt van diaken voortgekomen uit geruzie. In Hnd. 6 wordt verteld dat de vroege 
christengemeenschap in Jeruzalem bestond uit twee groepen: mensen uit het joodse volk (‘Hebreeën’) 
en mensen uit andere volken (‘hellenisten’). De laatste groep klaagde dat de weduwen van joodse 
oorsprong op meer steun konden rekenen dan de andere weduwen; die dreigden buiten de boot te 
vallen. 
De apostelen vonden het belangrijk dat dit werd rechtgetrokken, maar hadden geen tijd om er zelf op 
toe te zien. Daarom werden zeven mannen uitgekozen, ‘vol van de Geest en van wijsheid’, aan wie de 
apostelen vervolgens de handen oplegden. Eén van hen was Stefanus, de eerste die zijn leven geeft 
voor het geloof (Hnd. 7). Een ander was Filippus, die in Hnd. 8 de Blijde Boodschap verkondigt aan 
niet-joden. Het woord diakonoi ‘dienaars’ wordt hier nog niet gebruikt. Verderop in de Bijbel vinden 
we het wel, vooral in 1 Tim. 3, waar de diakens een aparte rol hebben naast de leiders van de 
gemeente (episkopoi, waarvan het woord ‘bisschop’ is afgeleid). 
 

Diakens in de kerkgeschiedenis 
In de vroege Kerk was de diaken de rechterhand van de bisschop; hij hielp hem bij het bestuur van de 
lokale gemeenschap. In Rome was er een college van zeven diakens, dat de bisschop hielp met o.a. de 
zorg voor de armen. Onder hen was Laurentius, patroon van ons bisdom. De dalmatiek (het gewaad 
van de diaken) was oorspronkelijk een bisschopskleed; lange tijd mocht het alleen gedragen worden 
door de diakens van de stad Rome! 
De bijzondere band tussen de diaken en de bisschop is nog te zien in de huidige liturgie. De diaken 
staat namelijk direct rechts van de bisschop. 
In de Middeleeuwen verloor het diakenambt veel van zijn glans. Het werd steeds meer gezien als een 
stap op weg naar het priesterschap (in één lijn met de ‘lagere wijdingen’ zoals lector en acoliet), in 
plaats van een zelfstandige functie in de Kerk. 
 

Diakens nu 
Het Tweede Vaticaans Concilie zorgde voor een 
belangrijke verandering. In het document Lumen 
gentium § 29 wordt het herstel aangekondigd van 
het diaconaat als ‘eigen en blijvende hiërarchische 
rang’, die ook is opengesteld voor gehuwde mannen 
van rijpere leeftijd. Met hun ervaring (ook van 
moeilijke gezinssituaties) en hun levenswijsheid 
kunnen zij de Kerk dienen. Diakens worden gewijd ‘niet voor het priesterschap, maar voor het 
dienstbetoon’. Zij dienen op drie verschillende manieren: in de liturgie, in de woordverkondiging en in 
caritatief werk. Ook kunnen diakens bepaalde heilige handelingen verrichten namens de Kerk: het 
toedienen van de doop, communie uitreiken, voorgaan in een huwelijksviering of uitvaartdienst, het 
Evangelie lezen in de Mis en de homilie (preek) houden. De martelaar Polycarpus (1e eeuw) riep de 
diakens op om ‘barmhartig en vol ijver’ te zijn. Bid alstublieft voor onze diakens en voor mij, dat we 
niet verstarren en niet verslappen! 
 

Eli Stok 
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Wereld Jongeren Dagen: interview met RK2j 
Met maar liefst zeven jongeren uit de Lambertuskerk, vertrokken we op zondag 
17 juli als WJD-pelgrims vanuit Den Haag (Ado stadion) richting Krakau. Vanuit 
de bisdommen Rotterdam en Breda vertrok het reisgezelschap ‘Let’s go Krakau’ met 180 deelnemers , 
onder wie zowel jongeren als begeleiding met onder andere bisschop Van den Hende, verschillende 
priesters, diakens, priesterstudenten en pastoraal werkers uit beide bisdommen.  
Als eerste bestemming stond Echternach op het programma waar de eerste mis in WJD-setting bij het 
graf van St. Willibrordus werd gevierd. Na de eerste overnachting in een heus oud fort met schitterend 
uitzicht over Koblenz vertrokken we naar Marburg en verder richting Eichstätt waar we drie dagen in 
het seminarie hebben doorgebracht. Iedere dag was er aandacht voor de zogenaamde ‘dag-heilige’. Bij 
ons bezoek aan Dachau, vierden we een bijzondere mis in de kapel midden op het terrein van het 
concentratiekamp. Pastoor Tjeerd Visser preekte daar over de zalige Titus Brandsma. Deze sprak zich 
vanuit zijn geloof uit tegen de wetten die de nazi's in Nederland invoerden en werd daarvoor 
opgepakt. Hij stierf in Dachau. Ter afsluiting van deze indrukwekkende dag bezochten we het Heilig 
graf in Eichstätt waar de bisschop op mooie wijze de dag afsloot. 
Op de 'Avond van Barmhartigheid', de laatste avond in Eichstätt, werd het sacrament van boete en 
verzoening aangeboden. Het is de barmhartigheid van God de Vader, waar we elke keer naartoe 
kunnen gaan als we zijn woord niet hebben geleefd. Zuster Faustina zegt: “de goddelijke 
barmhartigheid is groter dan welke zonde ook. God zal ons altijd vergeven," aldus rector Schnell van de 
opleiding Bovendonk. De preek tijdens deze Avond van Barmhartigheid van mgr. Van den Hende, die 
door vele jongeren als zeer inspirerend werd ervaren, ligt ter verdieping achter in de kerk op de tafels.  
De reis ging verder naar Praag, waar in de Sint-Vituskathedraal de heilige deuren van barmhartigheid 
speciaal voor de WJD-pelgrims werden geopend en de jongeren zonder aanwezigheid van toeristen de 
kathedraal en het graf van H. Johannes Nepomuk konden 
bezichtigen. Vanuit Praag naar Kielce (Polen) waar de ‘Days in the 
Diocese’ (dagen in een lokaal bisdom) van start gingen. Midden 
in de nacht, na een lange reis met onder meer een mis langs de 
snelweg, kwamen we aan bij onze gastgezinnen waar we zeer 
hartelijk werden ontvangen. In Kielce ontmoetten we andere 
WJD-jongeren van verschillende nationaliteiten, waarbij het 
echte WJD-gevoel begon op te borrelen. In een voetbalstadion 
vierden we de mis met 5.000 jongeren en de laatste dag werden de Days in Diocese afgesloten met 
een groot concert in het amfitheater van Kielce.  
Eenmaal aangekomen in Krakau, begon het WJD-programma. Na onze WJD-rugzak opgehaald te 
hebben, overnachtten we in een schoolgebouw dichtbij de catecheselocatie. Op de tweede dag in 
Krakau bezochten vele WJD-pelgrims het heiligdom van paus Johannes Paulus II en zuster Faustina. In 
de kerk van Johannes Paulus II bevinden zich prachtige mozaïeken, ontworpen door de jezuïetenpater 
Marko Ivan Rupnik (ook ontwerper van het logo van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid) en een 
bloedreliek van de paus.  
Van woensdag tot en met vrijdag verzorgden de Nederlandse bisschoppen Hendriks, Mutsaerts en Van 
den Hende de WJD-catechese rondom het thema barmhartigheid.  
Op zaterdag 30 juli maakten alle pelgrims de uitputtende voettocht naar Campus Misericordiae (veld 
van barmhartigheid) net buiten Krakau. Waar 's avonds de indrukwekkende gebedswake met paus 
Franciscus gehouden werd, waarbij de paus ons aanmoedigde niet op de bank te blijven zitten, maar in 
actie te komen en barmhartigheid tot uitvoering te brengen. Ook werden, nadat op vrijdag tijdens de 
kruisweg de lichamelijke werken van barmhartigheid werden uitgebeeld, op zaterdag de geestelijke 
werken van barmhartigheid in beeld gebracht.  
Na een rustige en droge nacht op het veld vierden we op zondag in de brandende zon de slotmis met 
2,5 miljoen mensen. Op maandag 1 augustus vertrokken we uit Krakau waarna we op dinsdag 2 
augustus vermoeid maar verrijkt terug in Nederland waren. Vele nieuwe contacten met andere 
jongeren zijn gelegd en we  kijken terug op een zeer intensieve en inspirerende Wereld Jongeren 
Dagen 2016! 
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Sacrament van de Ziekenzalving 
Sacramenten van genezing 
Evenals het sacrament van boete en verzoening is het sacrament van de 
ziekenzalving een sacrament van genezing. Ze geven extra kracht in onze 
relatie met God. Ze helpen ons als we het moeilijk hebben.  
 

Voorliefde voor zieke en lijdende mensen 
In de evangelies lezen we dat Jezus bekommerd is om de zieken. Hij zoekt ze 
op, ze komen bij hem of ze worden bij hem gebracht. Jezus heeft een 
voorliefde voor zieke en lijdende mensen. En hij geneest ze ook! Zo lezen we 
bijvoorbeeld in het evangelie van Lucas: “Bij zonsondergang brachten allen 
hun zieken, die aan allerlei kwalen leden, naar Hem toe. Hij legde hun een 
voor een de handen op en genas hen” (Lucas 4,40).  
 

Gebed voor zieken 
De Kerk heeft dit voorbeeld voor Jezus nagevolgd. In de brief van de apostel Jakobus vinden we al de 
eerste aanzet van het sacrament van de ziekenzalving: “Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van 
de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam 
van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden 
heeft begaan, zal het hem vergeven worden” (Jakobus 5, 14 en 15).   
 

Zalving met Ziekenolie 
Ook in onze tijd is het sacrament van de ziekenzalving een kans, een manier waarop Jezus ons wil 
ontmoeten, sterken en genezen, en anders kracht wil geven om de ziekte te dragen. De priester zalft 
het voorhoofd en de handen van de zieke met de ziekenolie. Hij spreekt daarbij de volgende woorden 
uit: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u 
bijstaan met de genade van zijn heilige Geest. Moge Hij u van zonde bevrijden, u heil brengen en 
verlichting geven”. De ziekenolie wordt elk jaar door de bisschop gezegend tijdens de Chrismaviering 
op de vooravond van Witte Donderdag. 
 

Niet alleen 
Laten we dus niet bang zijn een priester te vragen om het sacrament van de ziekenzalving toe te 
dienen, wanneer dat nodig is, voor onszelf of voor anderen! 
Paus Franciscus schrijft hierover: “Het is fijn te weten dat we op momenten van lijden en ziekte niet 
alleen zijn. De priester en zij die aanwezig zijn bij de ziekenzalving vertegenwoordigen in feite heel de 
christelijke gemeenschap”. Met gebed en broederlijke warmte ondersteunen zij de zieke. Hij vervolgt: 
“Maar de grootste troost komt echter van het feit dat de Heer Jezus zelf in dit sacrament aanwezig 
komt, ons bij de hand neemt, ons streelt zoals Hij met de zieken deed en ons eraan herinnert dat we 
Hem toebehoren en dan niets – kwaad nog dood – ons van Hem kan scheiden”. 
 

Moet je stervend zijn om het sacrament van de ziekenzalving te mogen ontvangen? 
Vroeger werd het sacrament van de ziekenzalving het ‘heilig of laatste oliesel’ genoemd en was het 
bedoeld als steun bij een naderende dood. Als we nu spreken over het sacrament van de ziekenzalving, 
wordt duidelijker dat de betekenis van dit sacrament ruimer is. Het is bestemd voor iedere gelovige die 
ernstig ziek is en/of stervende is. Ook als iemand een ernstige operatie moet ondergaan, kan hij/zij de 
ziekenzalving ontvangen. Het sacrament kan ook meer dan één keer ontvangen worden. De YouCat, de 
jongerencatechismus van de Katholieke Kerk (nr 245) zegt hierover: “Veel zieken zijn bang voor dit 
sacrament en schuiven het voor zich uit tot het laatste moment, omdat ze denken dat het een soort 
doodsvonnis is. Het tegendeel is waar: de ziekenzalving is een soort levensverzekering”. Nogmaals: 
laten we niet bang zijn om een priester te roepen om dit sacrament toe te dienen, voor onszelf of als 
een naaste ernstig ziek is. 
 

De catechese van paus Franciscus over de ziekenzalving is te vinden via www.rkdocumenten.nl 
 

Mirjam Spruit in SamenKerk – bisdomblad Haarlem - juni 2014 

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

Op zondag 20 september 2015 beleefde de MISSA IN HONOREM SANCTI MICHAELI, die ik in 2015 
componeerde de eerste uitvoering tijdens het Lambertusfeest. Aanleiding voor deze compositie was de 
herdenking in 2015 van het 100e sterfjaar van de grote orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd 
(1838-1915), die ook in onze kerk het prachtige orgel bouwde.  
 
Tijdens het aanstaande Lambertusfeest op zondag 18 september zal deze mis in de Hoogmis worden 
uitgevoerd. Het is dus pas de tweede keer dat het werk tijdens de Hoogmis wordt gezongen, vandaar 
dat het mij nuttig lijkt om nog eens de muzikale in en outs van dit werk de revue te laten passeren. 
 
Deze mis is gecomponeerd ter ere van de patroonheilige van Maarschalkerweerd, de aartsengel 
Michaël. Zowel de aartsengel Michaël als de orgelbouwer Michaël vormen een bron van inspiratie voor 
de muzikale ingrediënten voor deze mis. Allereerst de orgelbouwer: het ligt voor de hand dat in een 
koorwerk gerelateerd aan de herdenking van een belangrijke Nederlandse orgelbouwer de orgelpartij 
een zeer zelfstandig musicerend karakter heeft. Dan de aartsengel, op meerdere manieren vormde hij 
een inspiratiebron. Ik noem een aantal zaken per deel: 
 
Kyrie: Engelen zijn in mijn verbeelding vaak heel beweeglijk. De lenige, ritmisch uitdagende muziek (in 
7/8 maatsoort) beantwoordt aan dit idee van beweeglijkheid. Het door het koor gezongen Kyrie-thema 
zal op meerdere momenten in het werk een belangrijke rol spelen.  
 
Gloria: In het bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 12, vers 7-12) lezen we hoe de aartsengel Michaël de 
draak (de duivel) verslaat. De strijdvaardige muziek van het Gloria is op dit beeld geïnspireerd. In veel 
afbeeldingen staat de aartsengel met een getrokken zwaard om de draak te doden. Het energiek 
trekken van dat zwaard is letterlijk het begin van dit Gloria: met het zwaardmotief, een snelle 
opwaartse toonladder, wordt deze beweging verklankt. Na de tumultueuze orgelinleiding presenteert 
het koor op Et in terra pax het Michaël-thema dat ontleend is aan de aanhef van het vers (Sancte 
Michael) van het gregoriaanse Alleluia voor het feest van de H. Michaël. Het zwaardmotief en Michaël-
thema voeren een muzikale dialoog. In het ingekeerde Qui tollis klinkt opnieuw de melodie van het 
Christe eleison uit het Kyrie. Vanaf Cum Sancto Spiritu worden, nu in majestueuze ritmiek, het 
Michaël-thema, het Kyrie-thema en het begin van het zwaardmotief tegelijk tot klinken gebracht. 
 
Sanctus: Michaël werd in de Byzantijnse tijd afgebeeld met een staf waaraan een wimpel is bevestigd 
met de woorden Heilig, heilig, heilig  uit Jesaja 6, de bijbelse bron van het Sanctus, zoals we dat in de 
misviering zingen. We lezen: “…de Heer, gezeten op een hoge en verheven troon…Serafs stonden 
boven Hem opgesteld... Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de machten; en heel 
de aarde is vol van zijn heerlijkheid.’ De deurpinnen in de dorpels schudden van het luide geroep en de 
tempel stond vol rook.” Dit grootse visioen vormde de aanleiding om ook grootse, vervoerende muziek 
te componeren. Het is een hevige lofzang waarin trompetachtige motieven in de orgelpartij goed 
herkenbaar zijn. 
 
Agnus Dei: Als een basso ostinato (=steeds herhaalde bas) klinkt in het pedaal van het orgel het Kyrie-
thema, nu langzaam en zwaar, verwrongen in een mineur-
achtige klank. Het is het trieste beeld van de kruisweg van 
Jezus: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Steeds indringender klinken de beden door het koor, waarbij in 
de altpartij een litanie-achtige tekstherhaling opvalt. In het 
Dona nobis pacem klinkt het, nu door het koor unisono 
gezongen Kyrie-thema, waarna het werk in peinzende 
verstilling besloten wordt.  
 

Eric Koevoets, dirigent-organist 
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Venster op Muziek in de Lambertus 
Open Monumenten- en Nationale Orgeldag  
én een bijzonder Benefietconcert 
 

Op 10 september om 14:00 uur is het jaarlijks terugkerende concert door Eric 
Koevoets in het kader van Open Monumenten- en Nationale Orgeldag. Aansluitend geeft hij een 
boeiende uitleg over de werking van ons prachtige Maarschalkerweerdorgel. Eric speelt werken van 
Bach (o.a.de bekende Toccata et Fuga in d BWV 565), Tournemire, een eigen improvisatie en de 
Toccata en sol majeur van Théodore Dubois.   
 
Op vrijdag 23 september om 20:00 uur vindt een BENEFIETCONCERT met Ghanese en Europese klank 
en kleur plaats! De opbrengst is bestemd voor ‘Eyes on Ghana’. Dit bijzondere project is  
voortgekomen uit het ontwikkelingswerk dat parochiaan Marian Remmerswaal al 35 jaar in Ghana 
doet. (te zien ook bij het komende Lambertusfeest.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er is Ghanese zang, muziek met djembee, marimba en andere percussie, harp, koorzang, fluit en orgel.  
De pauze is in de kerktuin, waar tegen betaling, drankjes en Ghanese hapjes zijn te verkrijgen.  
 

De volgende musici bieden belangeloos hun medewerking: 
Emmanuel Andoh - zang, Peter Bansberg - percussie, Sarah Draus – harp, parochiekoor Sint Gregorius 
en Eric Koevoets- orgel en koordirectie. 
 

EYES ON GHANA: een beter zicht op de toekomst! 
In Ghana is in de afgelopen drie jaar met steun van vele donateurs en o.m. 'De Wilde Ganzen' een 
nieuwe kliniek gebouwd in het plattelandsdorp Asuoso. De geboden medische zorg bestaat uit een 
polikliniek met laboratorium, een uitgebreide oogkliniek, inclusief een grote optische afdeling, een 
oog-operatieafdeling en een moeder-en-kind kliniek.  
 
Voor de moeder-en-kind kliniek is uiteraard een verloskundige nodig. Aangezien de afstanden groot 
zijn en de wegen moeilijk begaanbaar, woont de verloskundige in een eigen woning bij de kliniek. Deze 
woning is inmiddels klaar, maar dient nog te worden ingericht. Met het Benefietconcert van 23 
september a.s. wordt hiervoor geld ingezameld. 
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Kroniek 
Gedoopt: 

05-06 Nathan Leonard Iwan Scheuer , zoon van dhr en mw Scheuer-Nieveld 

05-06 Anna Frohn, dochter van dhr en mw Frohn-Bram 

12-06 Purple Sheroëlle Loesaïda Westdijk, dochter van dhr en mw Westdijk-Isidora 

26-06 Elijah Maddox en Milan Evan Baas, zoons van dhr en mw Baas-Morazaite 

26-06 Sophie Irene Anna Maria Oostenrijk, dochter van dhr en mw Oostenrijk-Heemskerk 

10-07 Di’Yomi Mae-Lynn Dors, dochter van dhr en mw Dors-Karam 

17-07 Roan Michael Bakker, zoon van dhr en mw Bakker-Groeneweg 

21-08 Aliza Zara Post, dochter van dhr en mw Post-Molenaar 

 
Heilig Vormsel: 

05-06 Na’Zyia Jacobs  
Lucas Jeurissen  
Joël Yonas 

Victor van Meggelen 
Jan Rijkers 
Marieke Rijkers 

Gabriël Zwijnenberg 
Zoë Zwijnenberg 

 
 

Voor u gelezen… 
Kerkelijk textiel op Wikipedia 
Afbeeldingen van textielfragmenten, borduurwerk en 
volledige liturgische gewaden zijn sinds enige tijd via 
Wikipedia te bekijken. Museum Catherijneconvent in Utrecht 
heeft zeshonderd afbeeldingen uit de collectie geschonken 
aan de online encyclopedie.  
Het museum wil daarmee ‘een van de belangrijkste collecties 
op dit terrein ter wereld’ beschikbaar stellen voor het grote 
publiek.  Het is niet de eerste keer dat ze dat doen.  
In 2015 schonk de culturele instelling al ruim 2500 
afbeeldingen van kunstvoorwerpen uit de vaste collectie. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Textiles_in_the_Museum_Catharijneconvent  
 

Geen kledingactie meer in de Lambertuskerk 
Al sinds jaar en dag zamelden we in april kleding in voor de actie Mensen in Nood, georganiseerd door 
Sams’ kledingactie. 
De laatste jaren is de opbrengst echter zo gering dat het voor de organisatie niet meer loont om de 
Lambertuskerk nog in de route op te nemen voor het ophalen van kleding en schoenen.  
Heeft u kleding en schoenen die u aan dit goede doel wilt geven? Dan kunt u terecht bij het 
inzamelpunt in Rotterdam Centrum: 
 
De heer Jaap Wesdorp 
Nieuwe Binnenweg 458 
3023 EZ ROTTERDAM 
Telefoon / Mobiel  010 476 10 86 / 06 2434 6087 
Opmerking  Graag van te voren bellen of mailen 
(yawepro@gmail.com) 
 
Er staat een container (dus altijd toegankelijk) in Rotterdam Zuid: 
bij de Emmausgangers kerk: Reyerdijk 67  -  3079 NC ROTTERDAM 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Textiles_in_the_Museum_Catharijneconvent
mailto:yawepro@gmail.com
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Uit de agenda september - november  
 

 
Za 
Zo 

 
3 & 10 
4 & 11 
sept 

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

23e & 24e Zondag door het jaar (C) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor; kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Za 10-09 10-17 uur Open Monumentendag met om 14:00 uur orgelconcert door Eric Koevoets 

Za 17-09 13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
17-09 
18-09 

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

Patroonsfeest H Lambertus 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor; kinderwoorddienst. Hierna parochiefeest in de 
tuin, u kunt (zoete) versnaperingen voor bij de koffie meenemen. 
Eucharistieviering 

Di 20-09 18:30 uur Start Alpha cursus 

 
Za 
Zo 

 
24-09 
25-09 

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

26e Zondag door het jaar 
Vooravondmis met zang 
Gezinsmis, kinderwoorddienst; na de mis koffiedrinken 
Eucharistieviering 

Za 01-10 11:00 uur Diakenwijding Eli Stok in de kathedraal, zie blz. 11 

 
Za 
Zo 

 
1, 8, 15, 22 
2, 9, 16, 23 

okt 

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

Oktober – Rozenkransmaand – 27e t/m 30e Zondag door het jaar 
Vooravondmis 
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

Wo 5, 12,  
19 & 26 
okt 

19:30 uur Rozenhoedje bidden 
Op alle woensdagavonden wordt het rozenhoedje (1x de rozenkrans rond) 
gebeden en worden Marialiederen gezongen 

Ma 17 & 31 
okt, 
14-11 

20:00 uur 
22:00 uur 

Geloofsavond voor volwassenen - Het Onze Vader  
Aanmelden tot uiterlijk vrijdag  14 oktober, zie blz. 8 

Za 15-10 13:30 uur 
16:00 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
29-10 
30-10 

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

31e Zondag door het jaar 
Vooravondmis met zang 
Gezinsmis, kinderwoorddienst; na de mis koffiedrinken in het parochiehuis 
Eucharistieviering 

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

Allerheiligen 
Eucharistieviering 
Avondmis met parochiekoor 

Di 02-11  
09:00 uur 
19:30 uur 

Allerzielen 
Eucharistieviering 
Plechtige Requiemmis voor alle overleden parochianen en alle overledenen 
die vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd 

 
 
Voor meer info over verschillende activiteiten verwijzen wij u naar de website van de H. Lambertuskerk. 
Ook wijzigingen van bijvoorbeeld de weekvieringen worden daarop bijtijds bekendgemaakt. Alle 
wijzigingen van vieringen zijn ook te vinden in het mededelingenkastje bij de ingang van de kerk.
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Ga jij in oktober een tientje bidden voor oorlogskinderen? 
Kom naar de kinderwoorddienst iedere zondag om 10 uur in oktober en je 

gaat een rozenkransarmband sparen. Aan het einde van de oktobermaand 

Hiermee bidden we een tientje van de Rozenkrans na de Mis. Dit doen we 

speciaal voor de vele kinderen in de wereld die lijden onder het 

oorlogsgeweld.  

Ook thuis kan je voor deze oorlogskinderen bidden. Uitleg over het Onze 

Vader en het Weesgegroet Maria kan je achter in de kerk op de 

Mariatafel vinden. Ook iedere week een nieuwe kleurplaat over de vijf 

Blijde geheimen.  

Kom je ook? Dan kan jij ook een rozenkransarmband bij elkaar sparen, elke week dat je komt, 

krijg je 10 kralen erbij. We hopen dat er veel kinderen meebidden en iedere week naar de 

kerk komen. Iedereen is van harte welkom. 
 

Nieuw verschenen boeken 
Samenleesbijbel 
De ‘Bijbel in Gewone Taal’ is er nu ook voor gezinnen met kinderen in de 

leeftijd van 8 tot 12 jaar. Ouders kunnen deze samen met hun kinderen 

lezen: er zijn drie verschillende routes waarmee je de inhoud kan 

afstemmen op de leeftijd van je kind. 

Deze nieuwe gezinsbijbel staat vol met weetjes, kaarten, spelletjes, 

gespreksvragen en liedjes. Zo komen bekende en lastige verhalen uit de 

Bijbel dichtbij. De Samenleesbijbel werkt met open vragen, zodat 

kinderen en ouders samen de rijkdom van de Bijbel ontdekken en 

ervaren. Prijs: €59,95. Aantal pagina’s: 2200 

Voor meer informatie over deze Bijbel én een inkijkje: www.Samenleesbijbel.nl 

 

Lieve Paus Franciscus 
Nu ook in het 

Nederlands 

uitgebracht: 

het boek waarin 

paus Franciscus 

antwoord geeft 

op vragen van 

kinderen uit de 

hele wereld. Ook op die van twee 

Nederlandse kinderen.  

Prijs: € 14,90. Aantal pagina’s: 72 

Voor meer informatie, kijk op: 

berneboek.com 
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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, 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 (van 3 jaar tot 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 keer per jaar.  
Voor meer inlichtingen over het inleveren van kopij voor editie 25.2, neemt u contact op met het 
secretariaat van de H. Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven. 



 

Gebed 
Bij elke editie van de Wereldjongerendagen hoort een officieel 
WJD-gebed. Ook voor de WJD in Krakau werd een speciaal 
WJD-gebed gemaakt:  
 
 
“God, barmhartige Vader, 

die Uw liefde geopenbaard hebt in Uw Zoon,  

Jezus Christus, 

en die haar over ons verspreid hebt in de Heilige Geest 

de Vertrooster, 

wij vertrouwen U vandaag de bestemming toe  

van de wereld en van elke mens. 

Wij vertrouwen U in het bijzonder de jongeren toe  

van alle talen, volken en naties: 

leid hen en bescherm hen langs de gevaarlijke wegen 

van het leven 

en geef hun de genade veel vrucht te dragen 

van de ervaring van de Wereldjongerendagen  

in Krakau. 

 

Hemelse Vader, 

maak ons tot getuigen van Uw barmhartigheid. 

Leer ons het geloof te verkondigen aan wie twijfelt, 

hoop aan wie ontmoedigd is, 

liefde aan wie onverschillig is, 

vergeving aan wie kwaad heeft gedaan 

en vreugde aan wie ongelukkig is. 

Moge de vonk van de barmhartige liefde 

die Gij in ons ontstoken hebt 

een vuur worden dat de harten omvormt 

en vernieuw het aanschijn van de aarde. 

Maria, Moeder van Barmhartigheid, bid voor ons. 

Heilige Johannes Paulus II, bid voor ons.” 

Amen! 


