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2017 terugblik en vooruitkijken 
 
2017 dient zich aan voor een terugblik. Ik denk aan de ontmoeting met parochianen die zich 1947 goed 
herinnerden. 70 jaar geleden werd het derde eeuwfeest van de Lambertusparochie groots gevierd, 
want 1647 geldt als het stichtingsjaar van de Lambertusparochie. 
Feitelijk is die datum niet juist: de Lambertusparochie gaat terug tot de Middeleeuwen. Reeds aan het 
einde van de dertiende eeuw stond er in Kralingen een kerkje. Dat toch voor het jaar 1647 is gekozen, 
hangt samen met de reformatie. 
 
De protestantse wereld gedenkt dit jaar, dat het 500 jaar geleden is, dat Maarten Luther zijn 95 
stellingen aan de kerkdeuren te Wittenberg spijkerde. Deze gebeurtenis geldt vrij algemeen als het 
startpunt van de reformatie. Natuurlijk heeft de Evangelische Broedergemeente aan de Avenue 
Concordia op hun website echter gelijk: hun 'stichter' Jan Hus zette al eerder de reformatie in gang. In 
het centrum van Praag is de Bethlehem-kapel te bezoeken, waar hij preekte. Anderzijds is het waar, 
dat met Maarten Luther de reformatie een Europese beweging werd. 
 
Deze beweging bereikte ook de Nederlanden aan het einde van de jaren zestig van de zestiende eeuw 
(1566 was het jaar van de beeldenstorm). Er braken moeilijke jaren voor de katholieken aan. Meer en 
meer gebieden en steden sloten zich bij de reformatie aan. De gereformeerde kerk werd de enig 
erkende en toegestane kerk. Katholieken verloren hun kerkgebouwen aan protestanten en konden 
hun godsdienst niet meer openlijk praktiseren. Heilige missen werden clandestien opgedragen in 
schuilkerken door rondreizende priesters. 
In de zeventiende eeuw versoepelde het overheidsbeleid enigszins in wat wij nu een gedooghouding 
zouden noemen. Er waren plaatsen waar men erin geslaagd was een priester permanent te laten 
wonen en dus ook regelmatig – waarschijnlijk wel dagelijks – heilige missen te laten opdragen. Dat 
gebeurde dan wel in gebouwen, die er aan de buitenkant niet als kerk uit mochten zien. In de plaatsen 
waar dat het geval was, werd katholieke eredienst gedoogd, mits die niet zichtbaar opviel en er een 
boete werd betaald. Een van die plaatsen was Kralingen. In 1647 woonde er hier permanent een 
priester en zo gold dat jaar als het stichtingsjaar van de Lambertusparochie. 
 
1647 en 2017 zijn heel verschillend, maar er zijn ook overeenkomsten. Om heel andere redenen is het 
ook in 2017 niet altijd gemakkelijk om Kerk te zijn. Maar ook vandaag lukt dat dankzij de inzet van 
velen op vele wijze en terreinen. De Lambertuskerk is er en we vieren er dagelijks de eucharistie. Voor 
mijzelf is 2017 ook nog bijzonder omdat mijn pastorale werkzaamheid sinds september 1991 werd 
bestendigd met een pastoorsbenoeming per 1 juni 1992, vijfentwintig jaar geleden. We houden niet 
alleen in stand, maar we kijken ook vooruit. In het bijzonder kunnen we uitzien naar de priesterwijding 
van onze oud-parochiaan Eli Stok op zaterdag 10 juni aanstaande. Natuurlijk kom ik daar te zijner tijd 
op terug. 
 
Nu ik dit schrijf, blijkt er nog ruimte op deze pagina en kan ik aandacht besteden aan het volgende. Om 
kerk te zijn, zijn drie zaken nodig: mensen die mee willen doen; mensen die zich als vrijwilliger willen 
inzetten; mensen die financieel willen steunen. Met het oog op dat laatste voeren we aan het begin 
van ieder kalenderjaar de actie kerkbalans. Dank aan allen die de afgelopen jaren de Lambertuskerk 
financieel hebben ondersteund. We zien echter met enige zorg de toekomst tegemoet, nu de banken 
de mogelijkheid om via acceptgiro's te betalen (en dus ook de Lambertuskerk te steunen) gaan 
afschaffen. Hopelijk zoekt u met ons mee naar een voor u passende mogelijkheid om uw kerkbijdrage 
te blijven doen of te gaan doen. In deze aflevering van de Lambertusberichten berichten wij u over de 
verschillende mogelijkheden. Met vereende krachten moet het toch gaan lukken. Wat katholieken in 
1647 konden realiseren, moeten wij in 2017 ook voor elkaar kunnen krijgen! 
 
R.G.M. Gouw, pastoor. 
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Parochie updates 
Actie Kerkbalans weer van start 
 
 
 
 
Verbinding gevraagd! 
Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak 
klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht 
en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit.  
De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.  
 

En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om 
ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar 
verbinding terecht kan in de kerk. In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te 
ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken. Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, 
strekken wij onze handen naar hen uit. Zo verbinden we ons aan de maatschappij, aan elkaar en 
daarmee aan God. 
 

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor heeft de 
Lambertuskerk uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft, is een investering in de kerk van 
nu èn de kerk van morgen, in uzelf en in de generaties die nog komen. 
 

De kerk kost geld. Het onderhoud van ons monumentale kerkgebouw, de verwarming, verlichting, 
personeelskosten, pastorale projecten, missionaire projecten – allemaal kosten die gemaakt worden 
om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er Kerkbalans. 
 

De Lambertuskerk organiseert bijvoorbeeld catechetische activiteiten voor kinderen, jongeren, een 
Alpha-cursus voor geïnteresseerden. Maar zorgt ook voor diaconieprojecten voor jong en oud, ver weg 
en dichtbij. Via onze website zorgen we dat mensen met de katholieke kerk in contact kunnen komen. 
Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u mee aan onze Lambertusgemeenschap.  
U geeft om door te geven en weer te verbinden. 
 

R.G.M. Gouw,  pastoor 
 

Voor de verschillende betalingsmogelijkheden verwijzen wij u naar de mailing over de actie Kerkbalans 
die u bij dit blad aantreft of die u separaat is toegezonden. Indien u meer informatie of mogelijk wat 
hulp wilt verkrijgen, neemt u contact op met het secretariaat, zie contactgegevens achter in dit blad.  
 

Terugblik Adventsactie Operatie Sluitpost 

 
 

Ook in 2016 hebben we in de Lambertuskerk meegedaan aan de operatie Sluitpost. Bij de Voedselbank 
komen steeds meer mensen aankloppen. Daarom hebben we in de Advent weer een inzameling 
georganiseerd voor was- en schoonmaakproducten, en dat heeft een goed resultaat opgeleverd. Niet 
alleen in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid willen we hen helpen die het moeilijk hebben. Velen 
van u hebben aan onze oproep een gevolg gegeven. Oordeelt u zelf maar. 
De Adventsactie in de Lambertuskerk liep van 1 november tot Kerstmis 2016 en heeft geresulteerd in 
de mooie opbrengst van 329 kilo aan was- en schoonmaakproducten en 63 kilo aan voedingswaren. 
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Bas Ruizeveld de Winter kwam regelmatig de ingezamelde goederen ophalen en zo 
kregen de bezoekers van de Voedselbank rond Kerst en Oud en Nieuw wat extra’s in 
het wekelijks pakket. We hebben van Bas, coördinator van de Voedselbank 
Hildegardishuis, volgend bericht ontvangen: 
 

Lieve mensen van de H. Lambertuskerk, 
Namens vele dankbare klanten van de Voedselbank Hildegardis wil ik u hartelijk bedanken voor uw 
betrokkenheid en wij hopen natuurlijk dat wij ook volgend jaar weer uw aandacht mogen hebben. 
 
In de periode voor de jaarwisseling heeft u weer voor de klanten van de Voedselbank allerlei zaken 
verzameld voor het huishouden zoals was- en schoonmaakmiddelen, maar ook tandpasta, 
verzorgingsproducten en diverse etenswaren.  
 
We hebben uw spullen zoveel mogelijk verdeeld over de uit te delen pakketten maar bovenal  hebben 
we mensen kunnen helpen die nog niet bij de Voedselbank staan ingeschreven of die gebruik maken, 
omdat zij bijvoorbeeld na drie jaar uitgeschreven zijn. Dat betekent niet altijd dat zij het financieel 
beter hebben gekregen. 
 
Namens vele dankbare klanten van de Voedselbank Hildegardis, wil ik u hartelijk bedanken voor uw 
betrokkenheid en wij hopen natuurlijk dat wij ook volgend jaar weer op u mogen rekenen. 
 

Monique Walrave 
 

Terugblik Kerstkaartenactie voor zieke kinderen 
Maar liefst 900 kerstkaarten!!!  
Wat een prachtig resultaat hebben jullie neergezet. Veel kinderen hebben meegedaan: thuis, in de 
kerk en op verschillende scholen (zelfs een school in Limburg)! 
In de laatste week voor Kerstmis zijn de kaarten weggebracht naar zeven ziekenhuizen en instellingen. 
Bijvoorbeeld naar kinderafdelingen in het: Franciscus Gasthuis (Rotterdam) en Vlietland ziekenhuis 
(Schiedam), in Rotterdam: Sophia MC, Maasstad ziekenhuis,  Ikazia ziekenhuis en in Capelle aan den 
IJssel: IJssellandziekenhuis en de Pallieterburght. 
  

Namens de zieke kinderen een welgemeend: DANKJEWEL VOOR DE MOOIE KAARTEN! Jullie hebben de 
kaarten mooi gekleurd en versierd en ook nog hartverwarmende berichtjes geschreven. De 
kerstkaarten van een school uit Parkstad (L) werden in een grote doos bezorgd. Wat een verrassing 
was dat: zoveel mooie zelfgemaakte kaarten met zoveel lieve berichten erop voor de zieke kinderen. 
Heel veel dank uit Rotterdam. 
 

Doen jullie eind van dit jaar ook weer mee? Overigens kan je nog het hele jaar doorgaan met bidden 
voor zieke kinderen. Kijk bijvoorbeeld maar op de website van kinderenbiddenvoorkinderen.nl 
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Diaconie in de Lambertuskerk 
Diaconie staat hoog in het vaandel van de Lambertuskerk geschreven. 
In de rooms-katholieke kerk betekent diaconie: een dienst aan 
mensen door christenen verricht uit liefde tot God. Een groep 
betrokken parochianen heeft dit ter harte genomen. Zo worden 
nieuwe parochianen, die zich in onze kerk inschrijven, telefonisch 
benaderd en welkom geheten. Hun wordt gevraagd of ze specifieke 
wensen hebben en of ze een bezoek op prijs stellen. 
 

Ook zijn we attent op parochianen die regelmatig naar de kerk kwamen, maar die we de laatste 
maanden niet meer hebben gezien. Uit persoonlijk contact is gebleken dat velen van hen graag een 
bezoekje krijgen. Vorig jaar zijn we driemaal op bezoek geweest met een presentje: rond Pasen, Maria 
Tenhemelopneming en Kerstmis. Niet alleen voor de mensen thuis, maar ook voor de bezoekers waren 
dit waardevolle momenten met goede gesprekken. 
 

De vrijwilligersgroep Diaconie heeft inmiddels al dertig parochianen in het vizier die ook dit jaar 
regelmatig bezoek zullen krijgen. Kent u in uw omgeving een parochiaan die ons bezoek op prijs zou 
stellen, wilt u dit dan melden aan het parochiesecretariaat van de Lambertuskerk? Wij doen dan het 
nodige om ook hen rond Pasen te bezoeken.  
 

Vrijwilligersgroep Diaconie 
 

Geloofsavonden voor volwassenen 
Dit voorjaar is een drietal geloofsavonden gepland, bestemd voor allen die zich willen verdiepen in het 
geloof.  
De protestanten herdenken in 2017 500 jaar reformatie. Voor Maarten Luther speelden woorden in 
Paulus’ Romeinenbrief een grote rol:  
 

“Die gerechtvaardigd is door het geloof zal leven” (1,17) 
 
Dit is een citaat uit de Oudtestamentische profeet 
Habakuk 2,4. Dit citaat vinden we ook in de 
Galatenbrief (3,11) en in de brief aan de Hebreeën 
(10,38). Daarom zal pastoor Gouw dit voorjaar 
deze drie teksten uit de bijbel op de 
Geloofsavonden behandelen.  
 
De bijeenkomsten vinden plaats op 
maandagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur op 
de pastorie, Hoflaan 121 en wordt geleid door 
pastoor Gouw. 
 

Maandag 27 februari 
Maandag 13 maart 
Maandag 27 maart 

 
U bent van harte welkom en aan de cursus zijn 
geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via 
onze website of de formulieren die u achter in de 
kerk aantreft. Graag uw eigen bijbel meenemen. 
 
www.lambertuskerk-rotterdam.nl 
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Stille Omgang op 18 maart vanuit de Lambertuskerk 
We nodigen u van harte uit om ook dit jaar met ons mee te gaan.  
Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2017 als intentie:  
Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte. (Dag Hammarskjöld) 
 

Dag Hammarskjöld (1905-1961) secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 
kwam om het leven in Kongo bij een raadselachtig vliegtuigongeluk. In zijn 
appartement vond men zijn geestelijk dagboek "Merkstenen" met deze intentie. 
 

In de avond van 18 maart verzamelen we op diverse plaatsen in Rotterdam en 
reizen per bus naar Amsterdam waar we om 22:30 uur deelnemen aan de 
Eucharistieviering in de Papegaai in de Kalverstraat. Na de viering lopen we de 
Stille Omgang. Tussen 02:00 - 03:00 uur zijn we terug in Rotterdam. 
Vertrek vanaf de Lambertuskerk om 20.00 uur. Deelname op eigen 
gelegenheid is altijd mogelijk.  
 
Informatie: www.lambertuskerk-rotterdam.nl en www.destilleomgang.nl, Intekenlijsten achterin de 
kerk tot 1 maart. Inschrijven kan ook op onze website. Deelname kost € 15,- per persoon, contant bij de 
koster of het secretariaat te voldoen. Aanmelding is definitief wanneer de betaling geïnd is. 

RK2j voorjaar 2017 
RK2j zal dit voorjaar op vier zondagen na de H. Mis van 10.00 uur bijeenkomsten voor jongeren t/m 35 
jaar organiseren. Het Evangelie van de betreffende zondag zal uitgediept en besproken worden om zo 
te achterhalen wat het Evangelie ons wil vertellen. Welke 
boodschappen kunnen we uit het Evangelie halen voor ons 
dagelijks leven.  
Uiteraard is er voldoende tijd om de andere jongeren te 
ontmoeten en zullen we voor een hapje en een drankje zorgen. 
 
Na de H. Mis verzamelen we voorin de kerk bij de altaarttredes. 
 
De data van de vier zondagen na de 10.00 uur mis  
tussen 11.15u en 12.30/13.00u: 
• 19 februari 2017 
• 19 maart 2017 
• 30 april 2017 
• 21 mei 2017 
 
Voor meer informatie en om te laten weten dat je aanwezig zult 
zijn mail naar: rk2j@lambertuskerk-rotterdam.nl 

http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/
http://www.destilleomgang.nl/
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Nieuwe opzet Eerste Communievoorbereiding 
Op zondag(middag) 11 december jl. kwamen de communicanten en hun 
ouders in de pastorie bijeen voor kennismaking met elkaar. Terwijl de 
ouders uitleg kregen over het voorbereidingsprogramma voor de 
kinderen en henzelf, hoorden de kinderen wat zij in de komende vier 
maanden kunnen verwachten. Vervolgens werden er kerstkaarten voor 
zieke kinderen versierd en bij de afsluiting van de middag werd voor deze 
zieke kinderen in de Mariakapel een tientje van de rozenkrans gebeden. 
Tot zover niets nieuws, want we organiseren al enige jaren deze 
kennismakingsbijeenkomst. 
 
Nieuwe opzet voorbereiding 
Omdat wij de afgelopen jaren verschillende signalen hebben opgevangen van ouders van communicanten en 
van de kinderwerkers, willen we niet alleen de kinderen voorbereiden op het ontvangen van het sacrament, 
maar ook de ouders een verdiepingsprogramma aanbieden. Het parallelprogramma voor ouders vindt plaats 
na de 10 uur mis in de pastorie. De gezinnen gaan met elkaar naar deze 10 uur mis, en de kinderen krijgen 
tijdens de woorddienst in de pastorie het eerste gedeelte van de voorbereiding aangeboden. Bij de offerande 
komen zij in de kerk terug bij hun ouders voor de viering van de eucharistie. Na de mis gaan zij gezamenlijk 
naar de pastorie, de kinderen voor het tweede gedeelte van de voorbereiding en de ouders voor het 
parallelprogramma. Halverwege februari wordt voor de communicanten en het hele gezin een speurtocht 
door de kerk georganiseerd om zo beter de kerk vanbinnen te verkennen. 
 
Opbouw van het parallelprogramma voor ouders 
Verschillende onderwerpen worden behandeld, zoals geloofsoverdracht thuis en in de kerk, bidden 
aan de hand van korte filmpjes van het bisdom Breda met vragensheets om hierover in gesprek te 
gaan. Enkele sacramenten worden behandeld: Doopsel, Eucharistie, Boete en Verzoening (& 
Kinderbiecht). Hierover worden filmpjes getoond van de site ‘Bewust katholiek’ met gespreksvragen. 
 
De viering van de Eucharistie wordt in gedeeltes uitgelegd in de dvd ‘Amazing 
Gift’, uitgebracht door het RK-Alphacentrum: voorbereiding en schriftlezing, 
klaarmaken van het altaar en Eucharistisch gebed en slotriten. Hierin wordt de 
viering stap voor stap toegelicht, over het hoe en waarom.  
Tijdens de laatste drie bijeenkomsten staan verschillende onderwerpen centraal 
zoals: hoe kan ik als ouder en hoe kunnen de kinderen actief in de 
kerkgemeenschap participeren. Wanneer kinderen zich actief in de kerk  inzetten 
als misdienaar en wekelijks deelnemen aan de kinderwoorddienst en andere 
projecten zoals kerstspel, Palmpasen, vastenproject, kerstkaarten maken,  
voelen ze zich thuis in de kerk en in  de kerkgemeenschap. 
Tijdens de laatste bijeenkomst met de ouders geven we uitleg over de (logistieke) gang van zaken 
tijdens ehc-viering met gelegenheid voor vragen en gesprek.  
Zo hopen wij dat de gezinnen goed voorbereid zijn op het ontvangen van de Eerste Communie op 
zondag 23 april. Wij wensen de gezinnen en de communicanten een gezegende voorbereiding toe. 
 

Elly Benner-Poiesz - EHC-voorbereiding 
 

Kroniek 
 

Doopsel 

24-01 Ludvik Antoni, zoon van dhr en mw Koszucki-Malolepsza 

 
Overleden: 

30-11 
2016 

Catherina Cornelia Anna Coert-Zijlker, in de leeftijd van 99 jaar 
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Vastenproject ’Kinderen geven aan Kinderen’ weer van start 
Op Aswoensdag, 1 maart, gaat het Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen voor het vijfde jaar van 
start. In de Lambertuskerk wordt op deze bijzondere avond om 18:30 uur een speciale 
Aswoensdagviering gehouden voor kinderen. In deze viering krijgen de aanwezigen uitleg over het 
askruisje en de veertigdagentijd en ontvangen zij het askruisje. Aansluitend wordt het vastenproject 
Kinderen geven aan Kinderen toegelicht. Wij leggen de kinderen uit hoe we in de voorbereidingstijd op 
Pasen meer open kunnen staan voor God en de medemens. We willen oog hebben voor onze naasten 
en meer bidden. Dit komt samen in dit project: een gevulde doos geven aan een kind dat het niet zo 
goed heeft en voor hem of haar een Onze Vader bidden. In 2013 leverde de actie Kinderen geven aan 
Kinderen maar liefst 30 dozen op met daar bovenop aanvullingen met spullen voor gezinnen die dit 
hard nodig hebben. In 2014 vulden de kinderen van de Lambertuskerk zelfs 45 dozen voor de kinderen 
in Rotterdam-Pendrecht. In 2015 waren het 55 dozen en in 2016 maar liefst 60! Overal wonen mensen 
in moeilijke omstandigheden. Kinderen in ontwikkelingslanden, maar ook kinderen dichtbij, zoals in 
Rotterdam-Noord. Zij kunnen de extra steun goed gebruiken en daarom vragen wij aan onze 
Lambertuskinderen: “Wil jij deze kinderen (weer) helpen?” 
 

Wijkpastoraat Oude Noorden en RK-basisscholen De Bavokring en Oscar Romero 
De werkgroep kinderactiviteiten heeft ook dit jaar contact gelegd met de stichting Kinderwerk in het 
Oude Noorden. De vrijwilligers in dit wijkpastoraat zetten zich onder andere in voor het welzijn 
kinderen door hen op te vangen in de kinderclub. Zij ondersteunen het Vastenproject Kinderen geven 
aan Kinderen van harte en dragen er zorg voor dat elke doos goed terechtkomt. Evenals vorige jaren 
en na overleg met de commissie identiteit van RK-basisscholen De Bavokring en Oscar Romero, gaan 
alle groepen van deze scholen met elkaar dozen vullen en meedoen met dit project.  
 

Aanmelden en informatie 
In de Kids-info, het maandelijkse informatiebulletin voor de Lambertuskinderen, zit een 
aanmeldformulier. Lever dit in bij het parochiesecretariaat of meld u aan via de website; ook achter in 
de kerk liggen aanmeldformulieren. U krijgt dan thuis gegevens toegestuurd van het kind voor wie uw 
kind(eren) een doos kunnen vullen: jongen of meisje, leeftijd en voornaam. Ook krijgt u suggesties 
over wat dit specifieke kind blij kan maken. Zo heeft uw kind een beter idee van welke spulletjes leuk 
en nuttig kunnen zijn voor zijn of haar ontvangende kind. In de Kids-info, op de website van de 
parochie en op de informatietafel, vindt u meer uitleg voor 
uw kinderen met voorbeelden van de mogelijke inhoud van 
een doos. 
 

Kinderen bidden voor Kinderen 
Net als bij de Adventsactie kerstkaarten maken voor zieke 
kinderen, vragen wij deelnemende kinderen om minstens 
één keer het Onze Vader voor het ontvangende kind te 
bidden. Zo worden diaconie en gebed zinvol met elkaar 
verbonden. Lever de doos uiterlijk in op Goede Vrijdag (14 
april). De dozen worden na Pasen naar de jeugdwerkers van 
het Wijkpastoraat Oude Noorden gebracht, waarna 
vrijwilligers zorgen voor distributie op de adressen van de 
gezinnen. We hopen dat veel Lambertuskinderen meedoen. 
De ontvangende kinderen waren in voorgaande jaren 
verrast en blij met de overvolle dozen. Maken jullie weer 
andere kinderen gelukkig met een mooi gevulde doos? 
 
 Elly Benner-Poiesz, kinderactiviteiten Lambertuskerk 
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Vastenactie Federatie RRM: Zorgboerderij Kushnur (Pakistan) 
De parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever is in contact gekomen 
met een organisatie in Pakistan die vervolgde christenen helpt: Human 
Friends Organisation (HFO). Directeur Sajid Christopher, activist voor 
mensenrechten, was in Rotterdam en heeft de MOV-groepen gevraagd 
mee te helpen om in het dorp Kushnur een zorgboerderij op te zetten voor 
slachtoffers van godslastering en gedwongen bekering. De MOV-groepen 
hebben besloten om de opbrengst van de Vastenactie 2017 te besteden 
aan de financiering van drie of vier koeien voor deze zorgboerderij. Human 
Friends Organisation HFO, is een christelijke organisatie die hulp biedt en 
zich inzet voor mensenrechten en vrijheid van religie. HFO pleit voor gelijke 
rechten voor religieuze minderheden, o.a. in de rechtspraak. Uitgangspunt 
is dat menselijke waardigheid voor iedereen geldt. 
 

Het project 

De praktijk laat zien hoe moeilijk het voor slachtoffers en hun familieleden is om een nieuwe start te 
maken. HFO heeft het plan opgevat om een zorgboerderij met melkvee op te zetten. Families kunnen 
daar drie jaar verblijven. Intussen werken ze op de boerderij en worden ze begeleid om het opgelopen 
trauma te verwerken. Zo nodig ook onderwijs, omdat vele slachtoffers van het platteland en weinig 
onderwijs hebben gekregen. Na de drie jaar helpt HFO de mensen bij hervestiging. 
 

De boerderij die wij met onze Vastenactie willen steunen, komt in het christelijk dorp Kushnur, in  de omgeving 
van Lahore. HFO heeft daar al een stuk land en ze heeft er een nieuw gebouw waar gezinnen gehuisvest kunnen 
worden. Mensen zijn ook vrij om elders in het dorp te wonen. De kinderen gaan naar de dorpsschool. HFO wil 
beginnen met twee of drie slachtoffers van godslastering en drie van gedwongen bekering. De start is gepland in 
2017 voor drie jaar. Wanneer het goed verloopt volgt uitbreiding naar 13 families. De dorpen in de omgeving 
van Kushnur zijn moslim en door wederzijds respect en gezamenlijke activiteiten, georganiseerd door HFO, is er 
een goede verstandhouding. De christenen lopen in het dorp en de omgeving geen gevaar. 
 

De boerderij 

In het dorp is al ruimte vrij voor de stal. Op het platteland in Pakistan 
worden de koeien ’s morgens naar het land geleid en ’s avonds weer 
opgehaald om ’s nachts op stal te staan. Een deel van het land dient 
voor de verbouw van voedsel voor mens en dier, een ander deel 
voor de koeien. In geval van ziekten is er een veearts in de buurt. De 
verkoop van melk levert inkomen op en HFO wil de melk vanuit de 
stal in het dorp verkopen. Bij de start zullen in Pakistan vier of vijf 
koeien worden gekocht. Zij zijn bestand tegen het klimaat met hele 

warme dagen en soms koude nachten. Een vast onderdeel van het programma is de 
traumabehandeling. Enerzijds de hulp van een psycholoog en anderzijds de spirituele zorg van een 
ervaren priester. Daarnaast zijn er vrijwilligers als mantelzorgers beschikbaar. 
 

Financiering 
Een melkkoe kost in Pakistan, omgerekend € 1376,-.  
De gemaakte schatting is: 
Bijdrage parochies   € 6200,- 
Bijdrage Vastenactie   € 3100,- 
Totaal beschikbaar voor HFO  € 9300,- 
 

Hiermee kan een aantal koeien worden gekocht en een deel van de verzorging betaald. Anderzijds kunnen 
parochies voor € 2640,-. bijdragen aan een jaar traumahulp voor zes slachtoffers en hun familieleden. 
 

Ook de Lambertuskerk wil zich samen met haar parochianen voor dit project inzetten tijdens de Vastentijd. 
 

Sajid Christopher & Paul Bergmans (MOV Johannesparochie) 
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Het ‘nieuwe’ Onze Vader: hoe gaan we het zingen? 
Tijdens de zaterdagavondmis vieren we in onze kerk een geheel Nederlandstalige liturgie, waarin ook 
het nodige wordt gezongen, o.m. het Onze Vader. Vanaf de introductie van de nieuwe versie van het 
Onze Vader hebben we dit gebed tot nog toe alleen uitgesproken en niet gezongen. Dit gaf iedereen de 
kans aan de nieuwe versie te wennen. 
Vanaf de eerste zondag van de Veertigdagentijd willen we tijdens de zaterdagavondviering het Onze 
Vader weer zingen. Dit wordt gezongen op dezelfde melodie als voorheen, maar met enkele tekstuele 
en melodische wijzigingen. Omwille van een duidelijker tekstaccent hebben de redacteuren van de 
nieuwe versie op een drietal plaatsen een noot gewijzigd. Hieronder ziet u het ‘nieuwe’ Onze Vader, 
waarbij om de betreffende noot met het bijbehorende woord een kadertje staat. Het gaat om de 
volgende passages in de tekst: 

 ‘Onze Vader die in de hemel zijt: voorheen ging de melodie al omhoog op de, nu gaat de 
melodie pas omhoog op hemel. 

 ‘uw rijk kome’: voorheen ging de melodie al omhoog op rijk, nu gaat de melodie pas omhoog 
op kome. 

 ‘Want van U is het koninkrijk’: voorheen ging de melodie al omhoog op het, nu gaat de melodie 
pas omhoog op koninkrijk. 

 Voorts hebben de gewijzigde zinsneden ‘onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving’ 
ook een melodische aanpassing gekregen. Ook dit vindt u hieronder in een kader. 

 Tot slot vervalt achter het ‘Want van U is het koninkrijk’ het afsluitende ‘Amen’. Ook dit brengt 
eveneens een melodische aanpassing met zich mee. Vermoedelijk heeft men het ‘Amen’ hier 
laten vallen, omdat dit ook niet op deze plaats in de Latijnse liturgie voorkomt. 

Op de eerste zaterdagavonden dat dit gezongen Onze Vader wordt geïntroduceerd, zal vooraf aan 
de mis wat korte uitleg gegeven worden. 
 

Eric Koevoets, dirigent-organist 
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Het Onze Vader vervolg  - Onze Vader in de Liturgie 
Op de vraag van de leerlingen hoe zij moesten bidden, leerde Jezus hun het Onze Vader. Dat gebed 
was de jonge christenheid dierbaar, en al snel ontstond het gebruik om het driemaal per dag te 
bidden. Het aantal keren dat het gebeden werd, nam met de tijd toe; in het breviergebed tot midden 
vorige eeuw werd het dagelijks zelfs vijftien tot twintigmaal gebeden. Sinds de liturgievernieuwing 
volgens Vaticanum II is de Kerk teruggekeerd tot de oude regel om het Onze Vader driemaal daags te 
bidden in de liturgie, namelijk tijdens morgengebed, eucharistie en avondgebed. 
Doopgedachtenis 
Het Onze Vader is het gebed bij uitstek van de leerlingen van Jezus. Daarom kreeg het aanleren en 
opzeggen ervan in de oudheid een vaste plaats in het zogenaamde kathechumenaat bij de 
voorbereiding van de doopleerlingen op hun doopsel: in een aparte ritus werd het gebed 
toevertrouwd aan de doopleerlingen; ze moesten het gebed ook weer in een aparte ritus opzeggen 
vóór het doopsel.  
Ook nu heeft het bidden van het Onze Vader een vaste plaats in de doopviering, wanneer een kind of 
volwassene door dit sacrament kind wordt van God, de hemelse Vader. Daarom is in het besef van de 
Kerk het bidden van het Onze Vader altijd een doopgedachtenis. Het begeleidt de gelovige op zijn 
pelgrimstocht hier op aarde naar het hemelse vaderhuis. In de Uitvaartliturgie wordt het gebeden bij 
het afscheid van de gestorven gelovige. Zo zegt het ‘Klein Rituale voor de Nederlandse Kerkprovincie’ 
bij de besprenkeling van de overledene tijdens de laatste aanbeveling: “Door het water van het 
doopsel is deze overledene kind van God geworden en is hem/haar het Gebed des Heren 
toevertrouwd. Roepen wij daarom God aan, die onze Vader is: dat Hij deze overledene mag reinigen 
van schuld en opnemen in het Rijk der hemelen. Onze Vader …” 
Wat voor heel het leven van de gedoopte tot zijn uitvaart geld, namelijk het aanroepen van de 
hemelse Vader, gebeurt ook dagelijks bij de twee grote scharniermomenten van het getijdengebed: 
het aanbreken van de dag en het vallen van de duisternis. 
 

Slotgebed in vieringen buiten de mis 
Tijdens de sacramentele vieringen buiten de eucharistie neemt het Gebed des Heren ook een 
belangrijke plaats in: hier functioneert het thans – evenals bij het getijdengebed- vooral in de slotritus. 
Zo wordt het gebeden aan het eind van kinderdoopsel en vormsel zonder eucharistieviering. In het 
sacrament van de boete en verzoening komt het voor aan het einde van de verzoening van meerdere 
boetelingen. In de huwelijkssluiting zonder mis wordt het eveneens gebeden op het einde van de 
plechtigheid. Bij de ziekenzalving wordt het gebeden na het gebed van de zalving en aan het begin van 
de communieritus of bij viaticum (communie in stervensgevaar).  
Heel het biddend samenzijn van de gelovigen wordt in de niet-eucharistische vieringen samengevat en 
mondt uit in het gebed van Jezus zelf, door wie de geloofsgemeenschap zich tot de Hemelse Vader 
richt met de woorden van de Heer zelf. 
 

Onze Vader in de Eucharistie 
In de eucharistie, bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven, heeft het Onze Vader een centrale 
plaats. Onmiddellijk nadat in het eucharistisch gebed brood en wijn veranderd zijn in het sacramentele 
Lichaam en Bloed van Christus, nemen de gelovigen die door het doopsel kind van de hemelse Vader 
zijn geworden, de woorden in de mond die Jezus zelf aan zijn leerlingen heeft geleerd. 
Al vroeg heeft de christenheid veel waarde gehecht aan een bijzondere bede uit het Gebed des Heren, 
namelijk: “Geef ons heden ons dagelijks brood.” Het heeft deze smeking verstaan als een verwijzing 
naar het geheim van de eucharistische aanwezigheid van Christus in de gedaante van het brood. In de 
tweede helft van de tweede eeuw schreef Tertullianus in zijn tractaat over het gebed: “Laten wij de 
bede ’Geef ons heden ons dagelijks brood’ liever geestelijk verstaan. Want Christus is ons brood, 
omdat Christus leven en leven brood is.” En in zijn toelichting op het Onze Vader schrijft Cyprianus 
midden derde eeuw over Christus: “Wij noemen Hem ‘ons Brood’, omdat Christus voor ons, die zijn 
Lichaam aanraken, brood is. Wij vragen dat dit Brood ons dagelijks gegeven moge worden… wij die in 
Christus zijn en zijn eucharistie dagelijks als heilspijs ontvangen…” 
In tegenstelling tot het bidden van het Onze Vader in vieringen zonder eucharistie, heeft het Onze 
Vader in de H. Mis een uitbreiding gekregen bij de laatste bede (“Verlos ons van het kwade”). Het 
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gebed dat daarbij aansluit (het embolisme: “Verlos ons Heer van alle kwaad…”), en de erop volgende 
eerbetuiging en – erkenning tegenover God (de doxologie: “Want van U is…”) vormen één 
samenhangend geheel in de eucharistie. Daarna verandert de gebedsrichting. Als Christus in de 
eucharistische gedaanten aanwezig is, richten priester en gelovigen zich tot na het ontvangen van de 
H. Communie in hun gebed en aanroepingen tot Hem: “Heer Jezus Christus…” “Heer, ik ben niet 
waardig.” 
 

Bron: Nationale Raad voor Liturgie 
 

As met Aswoensdag 
Na carnaval begint op Aswoensdag de vastentijd, de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen. In die 
periode worden gelovigen opgeroepen zich te bezinnen en hun levensstijl te versoberen. De Vasten 
begint met het tekenen van het askruisje op het voorhoofd. Maar waarom wordt hierbij as gebruikt? 
De naam 'Aswoensdag' komt van het gebruik in vroegere eeuwen om aan het begin van de Vasten as te 
strooien over de hoofden van boetelingen en degenen die vastten. Het was een teken van verslagenheid om 
het eigen falen. 'In zak en as zitten', wordt  nog steeds gebruikt wordt als mensen zich even geen raad meer 
weten. De uitdrukking komt rechtstreeks uit de Bijbel. Als mensen daar rouwen, zitten ze letterlijk in juten 
zakkenkleding en bestrooien zich rijkelijk met as. Het is een teken van armzaligheid, van nietswaardigheid. Zo 
bekent Abraham tegenover God: ,,Ofschoon ik maar stof en as ben.'' (Gen 18,27). De heilige bisschop 
Johannes Chrysostomos (344-407) spreekt zijn gelovigen aan met ,,stof en as'' als beeld van menselijke 
vergankelijkheid. En de middeleeuwse abdis en mystica Hildegard von Bingen (1098-1179) noemt zichzelf 
,,een zwakke mens, van as tot as, van leem tot leem''. 
 

Met het liturgisch asritueel heeft de Kerk - aan het begin van de lente - mogelijk voorchristelijke 
gebruiken willen kerstenen. Nog altijd worden in deze periode in Zwitserland en Zuid-Duitsland grote 
vuren aangestoken op de velden. Het zijn overblijfselen van de oeroude voorjaarsvuren om de winter 
te verbranden. De as werd uitgestrooid op de akkers om de vruchtbaarheid te bevorderen. In vroegere 
tijden waste men ook met as en kende men de zuiverende werking ervan. Niet al die gebruiken passen 
nog in de huidige tijd. Maar toch heeft de as op het hoofd zijn zin niet verloren. In onze tijd, waarin 
veel mensen denken zelf God te zijn in een maakbare wereld, roept de as in herinnering dat ieder 
mens vergankelijk is. De tekst bij uitdelen van het askruisje luidt niet voor niets: ,,Je bent stof en tot 
stof keer je terug" (Gen, 3,19). Alles gaat voorbij. God alleen blijft. Oftewel: ,,Bekeer u! Heb geloof in 
de Goede Boodschap". (Mc 1,15). Bezin je op waar je mee bezig bent en kies dát, waar het in het leven 
echt om gaat. 
Het strooien van as over de hoofden van de boetelingen is in latere tijden vereenvoudigd tot het 
askruisje, zoals dat tegenwoordig in de kerken wordt uitgedeeld. In het altaarmissaal staat echter 
nergens het woord askruis. Er wordt gesproken over het opleggen van de as, een veeg, een vlek, 
desnoods het hele hoofd vol. ,,Erkennen dat we stof en as zijn,'' zoals een gebed uit de liturgie zegt. 
 

Vastentijd 
Met Aswoensdag begint de vastenperiode die duurt tot Pasen. In deze periode worden christenen 
geacht zich door vasten voor te bereiden op het belangrijkste christelijke feest, de verrijzenis van 
Christus, de triomf van het eeuwig leven op de dood. Tijdens de veertigdagentijd nemen sommigen 
zich voor om geheel vrijwillig bijvoorbeeld weinig of geen alcohol te drinken, niet te roken of om 
anderszins te vasten. De christen kan hierdoor meer ruimte creëren voor God en voor de noden van de 
mensen, en voor zichzelf nieuwe doelen en motieven in het leven 
vastleggen. 
Vasten, bidden en aalmoezen geven zijn de drie bestanddelen van 
het christelijk vasten. Door het uitsparen van eten en/of 
luxegoederen komt geld vrij voor goede doelen. 
Vandaar dat in deze periode de Vastenactie plaatsvindt, de 
kerkelijke geldinzamelingsactie voor de misdeelde medemens in 
de ontwikkelingslanden. 
 

Bisdom Roermond 
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Oriëntatiedag Vronesteyn 26 maart 2017 
Voor wie erover denkt priester of diaken te worden 
Zondag 26 maart staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet 
ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk. 
 

Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken. 
Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt. Of 
misschien wil je eens met iemand praten, omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar... Op de 
Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar 
ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de 
studenten. 
 

Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages. 
Je kunt het huis bezoeken waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, 
de bibliotheek, de woonkamer. De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je 
vorming en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien. 
 

Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in 
twee groepen: een voor de belangstellenden voor het priesterschap, de ander voor degenen die meer 
willen weten over het diakenschap. 
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-
Leidschendam. Laat je weten dat je komt? 
 

(Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.) 
 

Graag tot ziens! 
 

Rector Walter Broeders 
T: 070 – 3873804 - M: 06-271 401 17 
E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl  
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg 

 
Gebed 
Almachtige God en Vader, 
Wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon  
die voor ons is mens geworden, 
die het gezicht is van uw barmhartigheid. 
Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde, 
die geroepen is het evangelie te verkondigen, 
te bouwen aan een beschaving van liefde. 
Wij bidden U: 
geef ons priesters 
om alle gedoopten te leiden 
op de weg van uw barmhartigheid, 
geef ons diakens 
die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde. 
Help ons, die gedoopt zijn, 
om samen te blijven getuigen van uw Naam 
in woord en daad. 
Door Christus onze Heer. 
Amen. 
  
+ J.H.J. van den Hende 
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Het Officialaat 
Officialaat aartsbisdom werkt voor vijf bisdommen 
Per 1 september 2013 hebben de kerkelijke rechtbanken (‘Officialaten’) van het bisdom Rotterdam en 
van het bisdom ’s-Hertogenbosch hun bevoegdheden overgedragen aan de kerkelijke rechtbank van 
het aartsbisdom Utrecht. Personen die een procedure tot ongeldigverklaring van een huwelijk willen 
beginnen, kunnen voortaan terecht bij de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom. 
 

Aanleiding van het verzoek van de Rotterdamse bisschop Van den Hende en van de Bossche bisschop 
Hurkmans om de bevoegdheid van de kerkelijke rechtbank over te dragen, was het dalend aantal 
procedures tot ongeldigverklaring van huwelijken die aanhangig gemaakt werden bij de kerkelijke 
rechtbanken van het bisdom Rotterdam en van het bisdom ‘s-Hertogenbosch. “Er is veel 
onbekendheid met het werk van de kerkelijke rechtbank, dat voor het overgrote deel bestaat uit het 
behandelen van deze procedures tot ongeldigverklaring van huwelijken, “ aldus Chris van Tol. Hij is 
hoofd bureau van het aartsdiocesane Officialaat, dat ook bevoegd is voor gerechtelijke 
huwelijksprocedures uit het bisdom Groningen-Leeuwarden en het bisdom Breda. Van Tol over de 
achtergronden van de procedure: “Een huwelijk is een liefdesverbond tussen man en vrouw voor het 
hele leven, dat de liefdesband tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, afbeeldt. Geen mens kan deze 
band verbreken (Matteüs 19,6) en niets kan deze liefde blussen, want sterk als de dood is de liefde 
(Hooglied 8, 6-7). Daarom is een huwelijk voor de katholieke Kerk een sacrament: een heilige en 
onverbreekbare band”  
“Helaas kunnen zich in de praktijk situaties voordoen waardoor het beter lijkt de huwelijksband te 
beëindigen”, aldus Van Tol. “Een moeilijke beslissing, die voor beide partners veel pijn en verdriet 
betekent. Bij een burgerlijk huwelijk is een echtscheiding mogelijk. Een kerkelijk equivalent van de 
burgerlijke echtscheiding bestaat niet. Wel kan de Kerk kijken of het huwelijk al dan niet als een geldig 
huwelijk moet worden beschouwd. Daarbij maakt het niet uit of een huwelijk alléén burgerlijk is 
gesloten, of ook kerkelijk. Ook als een of beide partners niet katholiek is/zijn, is een onderzoek van het 
huwelijk nodig. Daarbij staan vragen centraal als: is het huwelijk destijds overwogen en in vrijheid 
gesloten? En waren de partners in staat om het huwelijk gestalte te geven?” 
Pas wanneer het officialaat heeft vastgesteld dat er inderdaad sprake is van een ongeldig huwelijk, kan 
iemand eventueel een nieuw kerkelijk huwelijk sluiten. Het Officialaat kan ook tot de conclusie komen 
dat er wel sprake is van een voor de kerk geldig huwelijk. Dan is een nieuw kerkelijk huwelijk niet 
mogelijk. 
 

“In de procedure voor de ongeldigverklaring van 
een huwelijk moeten goede argumenten op tafel 
komen, “benadrukt Van Tol. “Bij de procedure 
komt dan ook heel wat kijken, zonder dat de 
uitkomst van tevoren vaststaat. 
Vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en aandacht 
staan in de hele procedure voorop. De ernst van 
de situatie vraagt om een pastorale opstelling, 
waarin mensen tot hun recht komen.” 
 
Wie meer wil weten over de procedure voor de 
ongeldigverklaring van een huwelijk, kan in 
eerste instantie het beste terecht bij de pastoor. 
Daarnaast is het mogelijk om een oriënterend 
gesprek aan te vragen met een van de 
medewerkers van het Officialaat. 
 
Bron: BisdomNieuwsbrief Jaargang 2 nummer 4 
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Bisdom Rotterdam organiseert bedevaart naar Rome 
Verstevigen van de band met de Wereldkerk en de onderlinge band als pelgrims 
Het bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar Rome in de herfstvakantie 2017. Vicaris-
generaal, pastoor Tjeerd Visser, coördineert de bedevaart. Hij wordt voor het pastoraal-inhoudelijke 
programma terzijde gestaan door diaken Iwan Osseweijer. 
 
Vicaris-generaal Visser: “Het jubileum van het bisdom viel 
grotendeels samen met het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In 
het kader van het Heilig Jaar heeft mgr. Van den Hende dikwijls 
gesproken over een netwerk van liefde. Zo’n netwerk is van 
belang als voorwaarde om te komen tot een beschaving van 
liefde. Dit is immers de roeping van iedere christen: meebouwen 
aan een beschaving van liefde.” 
“De oproep van de bisschop om een netwerk van liefde te 
vormen was een belangrijke gedachte ter overweging tijdens het 60-jarig jubileum van ons bisdom. De 
bedevaart naar Rome staat in dienst van het streven om te komen tot versterking van een heel 
concreet netwerk van liefde. De bedevaart heeft dan ook een dubbele doelstelling: het verstevigen van 
de band met de Wereldkerk en het versterken van de onderlinge band als pelgrims.” 
Gehoopt wordt daarom dat velen uit verschillende delen van het bisdom deze reis meemaken. Om 
tegemoet te komen aan de wensen van pelgrims worden twee reisopties aangeboden: 
1) 11-daagse bedevaart per touringcar 12 t/m 22 oktober 2017 
2) 8-daagse bedevaart met vliegreis 14 t/m 21 oktober 2017 
In Rome volgen de pelgrims hetzelfde programma.  
 
Voor meer informatie: kijk op de website van het bisdom: www.bisdomrotterdam.nl en de folders 
achterin de kerk. 
 

Mariatentoonstelling- 10 februari t/m 20 augustus 
Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen 
herkennen. Ook is bekend dat ze de moeder van Jezus is. Maar over 
haar leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo 
populair? Hoe doet ze dat? En wat zegt dat over ons?  
De Mariatentoonstelling blijft ruim zes maanden lopen om heel 
Maria-minnend Nederland de kans te geven haar te ontmoeten. 
Want ongeacht cultuur of religie, Maria is van alle tijden en van 
iedereen. Mooie en verrassende verbeeldingen van Maria in de 
kunst vertellen haar meer dan wonderlijke levensverhaal. Ga met 
Maria op een inspirerende reis door twee millennia, vol nieuwe 
kennis en inzichten over de meest invloedrijke en meest afgebeelde 
vrouw ter wereld. 

Maria met kind in bloemenkrans, Jan Anton van der Baren,  
ca 1650, Museum Catharijneconvent 

Geen dag zonder Maria 
Geen dag zonder Maria is een reis door het hele jaar, waarbij de lezer elke 
dag wordt verrast door Maria: met een feest of een legende, een mooi 
gedicht of gebed, een opmerkelijk weetje, een Mariaverschijning, een lach 
en een traan, een bijzonder recept. Het boek laat zien waar de 
wereldwijde verering van Maria vandaan komt en hoe Maria mensen tot 
op de dag van vandaag inspireert. Dit rijk geïllustreerde boek is vanaf 1 
februari in de museumshop en goed gesorteerde boekhandel verkrijgbaar 
voor € 24,95.  
Museum Catharijneconvent - Lange Nieuwstraat 38 - 3512 PH Utrecht - 

030-231 38 35 - info@catharijneconvent.nl – toegangsprijs museum € 12,50 
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Uit de agenda februari – april 2017 
Di 31-01 

14-02 
20:00 uur 
22:00 uur 

Lambertuscafe - You are the beloved! 
Preken (deel II & III) van Henri Nouwen op dvd "U bent geliefd" in het 
parochiehuis laagdrempelige geloofsverdieping: voor de pauze bovengenoemde 
dvd, na de pauze gespreksgroepen 

Do 02-02  
09:00 uur 

Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 
Eucharistieviering met kaarsenwijding en lichtprocessie mmv parochiekoor 

 
Za 
Zo 

 
4, 11, 18 
5,12,19, 
februari 

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

5e t/m 7e Zondag door het jaar (A) 
Vooravondmis met zang 
Hoogmis met parochiekoor; kinderwoorddienst; ehc-voorbereiding 
Eucharistieviering 

Za 18-02 10:00 uur Speurtocht en rondleiding in de kerk voor communicanten en hun familie 

  13:30 uur 
16:00 uur 

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

Zo 19-02 11:15 uur 
13:00 uur 

RK2j geloofsverdieping voor jongeren; na de hoogmis voorin de kerk 
verzamelen. Zie bladzijde 7 voor meer informatie. 

 
Za 
Zo 

 
25-02 
26-02 
 

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

8e Zondag door het jaar (A) 
Vooravondmis 
Gezinsmis, kinderwoorddienst; na de mis koffiedrinken 
Eucharistieviering 

Wo 01-03  
09:00 uur 
18:30 uur 
19:30 uur 

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

 
Za 
Zo 

 
4, 11, 18 
5,12,19, 

maart 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

1e t/m 3e Zondag in de veertigdagentijd (A) 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst; vanaf 12-03 ehc-voorbereiding 
Eucharistieviering 

Wo 8, 15, 22, 
29  maart 

19:30 uur Kruisweg, overweging en gebed 

Za 18-03 13:30 uur 
16:00 uur 

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

Zo 19-03 11:15 uur 
13:00 uur 

RK2j geloofsverdieping voor jongeren; na de hoogmis voorin de kerk 
verzamelen. Zie bladzijde 7 voor meer informatie. 

 
Za 
Zo 

 
25-03 
26-03 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

4e Zondag in de veertigdagentijd (A) 
Vooravondmis  
Gezinsmis, kinderwoorddienst; ehc-voorbereiding; na de mis koffiedrinken 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
01-04 
02-04 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
12.00 uur 

5e Zondag in de veertigdagentijd (A) 
Vooravondmis  
Hoogmis met parochiekoor, kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

 
Za 
Zo 

 
08-04 
09-04 

 
19.00 uur 
10.00 uur 
 
12.00 uur 

Palmzondag - tijdens alle vieringen zegening en uitdelen van de palmtakjes 
Vooravondmis  
Hoogmis met palmprocessie met kinderen met hun palmpaasstokken, 
parochiekoor en kinderwoorddienst 
Eucharistieviering 

 
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 bekendgemaakt. 
Alle wijzigingen van vieringen zijn ook te vinden in het informatiekastjee bij de ingang van de kerk. 
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Kruiswoordpuzzel 
Horizontaal 
1. Hard ijzer / vul aan het rijm: met naam en 

… (ander woord voor ‘bekendheid’) 
2. Groot feest vóór de veertigdagentijd 

begint waarbij de mensen verkleed de 
straat op gaan en optochten houden. 

3. Soort vlees dat je eet / boodschapper van 
God 

4. Muzieknoot / meester (afk) / sterke boom 
5. Zeggen dat je over iets niet tevreden bent 
6. Als je iets niet doet wat je moet doen, 

ben je … / afkorting van ‘Nederland’ 
7. Zuivelproduct / soort slang 
8. Ander woord voor ‘zin, trek’: Ik heb geen 

eet… / als je die groente pelt, huil je wel 
eens 

9. Dag waarop de veertigdagentijd begint 
10. …., stil! / tegengestelde van ‘vroeg’ 
 
Vertikaal 
1. Product dat dames op hun gezicht aanbrengen om het te versieren / wat na brand overblijft 
2. Als je op het vlees lang moet kauwen, is het niet mals maar …. / stad tussen Gent en Brussel waar 

carnaval uitbundig gevierd wordt 
3. Tegengestelde van ‘rijk’ / poot van een dier met nagels eraan 
4. Korter woord voor ‘Anne’ / stuk touw met een lus dat cowboys gebruiken 
5. Muzieknoot / wat voor de deur ligt en waaraan je je voeten veegt / het tellen: Raak je de … kwijt? 
6. Wat gevaarlijk is voor onze gezondheid / tegengestelde van ‘voor’ 
7. Ander woord voor supporter, bijv. van een voetbalploeg of van een muziekgroep / werktuig om 

kluiten aarde fijn te maken / Engelse aanduiding voor de Verenigde Staten 
8. Planten met stengels en sprieten die in zee groeien / ander woord voor ‘hij praat in stilte met God’ 

= hij … tot God 
9. Vogelproduct / noordoosten (afkorting) 
10. Zuivelproduct / tegengestelde van ‘korte’ 
 
Zoek de  
verschillen 
Zet een  
kruisje op 
de plek waar 
je wat mist. 
Hoeveel  
verschillen 
zie jij? Het zijn 
er meer dan  
tien.
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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 25.4, neemt u contact op met het 
secretariaat van de H. Lambertuskerk, zie contactgegevens hierboven. 



 

 
 

 

Wees niet bezorgd… 
 

Heer Jezus,  

Een mens wordt in pijn geboren 

en sterft in benauwenis;  

en tussendoor veel zorgen. 

En toch hebt U gezegd: 

 ‘Wees niet bezorgd, 

uw Vader weet toch 

wat u nodig hebt. 

Kijk naar de bloemen en de vogels, 

ze hebben niets tekort. 

Zelfs geen mus valt van het dak 

zonder dat uw Vader het weet.’ 

 

Heer geef ons dit kinderlijk vertrouwen 

en het rustige besef 

dat wij veel meer zijn voor uw Vader, 

dan de bloemen in de struik 

of een zwerm vogels in de lucht: 

Want wij zijn toch zijn kinderen 

En uw broers en zussen! 

Amen. 

 

Gebed kardinaal Danneels 


