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Het coronavirus houdt ons al weken 
intens bezig. Het raakt ook heel direct 
het liturgische en pastorale leven van 
onze Kerk. In de Goede Week en in de 
Paastijd (tot en met Pinksteren) kunnen 
we zelfs geen publieke liturgische vie-
ringen houden. Toch zullen we als Kerk 
de viering van de liturgie en het gebed 
niet opschorten. Het Tweede Vaticaans 
Concilie onderstreept dat de liturgie 
‘het hoogtepunt is waarnaar de Kerk in 
al haar handelen streeft en tevens de 
bron waaruit al haar kracht voortkomt’ 
(Sacrosanctum Concilium n. 10).

Doorgaan met liturgie en gebed
Met het oog op de voortgang van de 
liturgie en het gebed, blijven priesters 
achter gesloten deuren de heilige 
eucharistie vieren, in de geest ver-
bonden met de hele Kerk. Inmiddels 
wordt in verschillende parochies de 
gelegenheid geboden om de eucharistie 
mee te vieren via internet (streaming). 
Wanneer je niet daadwerkelijk in de 
eucharistieviering aanwezig kunt zijn en 
de communie niet kunt ontvangen, dan 
kun je in de geest verbonden zijn met de 
viering van de eucharistie, en wanneer 
je dan het verlangen hebt om Christus 
te ontvangen, dan zal de Heer in deze 
geestelijke verbondenheid zijn genade 
schenken. Deze manier van communi-
ceren wordt in de traditie van de Kerk 
de geestelijke communie genoemd.

Naast het in de geest meevieren van 
de eucharistie, moedig ik u aan om in 
uw leven ruimte te blijven maken voor 
persoonlijk gebed, zoals het bidden 
van de rozenkrans, het aandachtig 
lezen van een gedeelte uit de Schrift, 
juist nu in het Jaar van het Woord 
van God. Misschien is in uw parochie 
de kerk op bepaalde tijden geopend 
voor persoonlijk gebed, zoals het 
bidden van de kruisweg, een moment 
van eucharistische aanbidding, het 
aansteken van een kaars (cf Matteus 
6, 7: ‘bidden zonder omhaal van 
woorden’). Bij een bezoek aan de 
kerk is het belangrijk om met elkaar 
de veiligheid te waarborgen, onder 
meer door als gelovigen de nodige 
afstand tot elkaar te bewaren.

Voor de doopleerlingen in onze 
parochies en voor hen die door het 
vormsel zouden toetreden tot de 
Kerk, is de viering van het paasfeest 
anders dan verwacht. Hun opname in 
de Kerk zal nu later plaatsvinden. Ik 
hoop dat er in uw midden aandacht is 
voor deze nieuwe katholieken en dat 
wij samen met hen bidden, met het 
oog op hun doopsel en hun vormsel 
alsook hun eerste heilige communie 
in de nabije toekomst.

Doorgaan met diaconie  
en naastenliefde
In deze periode van weinig kerk-
gang mogen wij de bisschoppelijke 
Vastenactie niet vergeten. Ik wil u 
vragen om extra aandacht en royaal 
te geven aan de projecten van de 
Vastenactie, uit naastenliefde jegens 
noodlijdende mensen ver weg. In 
de Veertigdagentijd is de grotere 
aandacht voor naastenliefde één 
van de pijlers, en wanneer wij ons 
voedsel delen met mensen die honger 
hebben, dan maakt de Heer ons tot 
navolgers van zijn mildheid (cf derde 
prefatie van de Veertigdagentijd).

Graag wil ik u vragen om in de 
komende weken bij de openstelling 
van een kerk of kapel houdbare 
levensmiddelen mee te brengen voor 
mensen die afhankelijk zijn van hulp 
via een voedselbank. De voortgang 
van diaconie en naastenliefde is innig 
verbonden met het oprecht beant-
woorden van onze roeping tot een 
christelijk leven. Paus Benedictus XVI 
schreef: “Het doopsel gaat aan de 
eucharistie vooraf en is erop gericht, 
omdat de eucharistie de volheid is van 
de christelijke weg. Op dezelfde wijze 
gaat het geloof vooraf aan de liefde 
maar het geloof is alleen maar echt, als 
het door de liefde wordt bekroond.”

Doorgaan met gemeenschapszin
Dat oprechte liefde de bekroning 
is van ons leven in geloof, komt 
op een uitzonderlijke manier naar 
voren in de beschrijving van de 
eerste christengemeenschap in 
de Handelingen der apostelen. In 
de liturgie op de zondag van de 
Goddelijke barmhartigheid (19 
april 2020) wordt deze beschrijving 
ons voorgehouden als eerste lezing.

“De eerste christenen legden 
zich ernstig toe op de leer der 
apostelen, bleven trouw aan het 
gemeenschappelijk leven en ijverig 
in het breken van het brood en in 
het gebed [..] Dagelijks bezochten 
ze trouw en eensgezind de tempel, 
braken het brood in een of ander 
huis, genoten samen hun voedsel 
in blijdschap en eenvoud van hart” 
(Handelingen 2, 42.46).

In de Handelingen der apostelen 
wordt vermeld dat de eerste christe-
nen God loofden en bij het hele volk 
in de gunst stonden (Handelingen 2, 
47). Zouden we als Kerk juist in deze 
dagen van het coronavirus ook deze 
betekenis kunnen hebben als netwerk 
van liefde? In Matteus 25 spreekt 
Jezus over het doen van barmhartig-
heid (vers 31-46), over de inzet van 

onze talenten (vers 14-30) en de Heer 
roept ons op om waakzaam te zijn 
(vers 1-13). Ik besef dat ook in deze 
moeilijke tijd ter wille van de zending 
van de Kerk aan ieder van ons een 
specifieke roeping is toevertrouwd. 
Op weg in het licht van Pasen nodig 
ik u uit om met mij te blijven bidden 
voor de Kerk als netwerk van liefde. 
Dat we als Kerk in deze zware periode 
van het coronavirus, in Christus’ 
naam samen blijven bouwen aan zijn 
beschaving van liefde, in verbonden-
heid met alle mensen van goede wil.

Daarbij horen bidden en werken bij 
elkaar. Paus Franciscus schreef: “de 
handen van het geloof verheffen zich 
naar de hemel, maar zij doen dit, 
terwijl zij in liefde een stad bouwen 
die is gebouwd op relaties waarin de 
liefde van God het fundament is” 
(Lumen Fidei n. 51).

Gesterkt door het gebed en de heilige 
eucharistie, kunnen wij onze gaven en 
talenten beschikbaar stellen voor de 
zending die de verrezen Heer aan zijn 
Kerk heeft toevertrouwd. De dienst 
van de naastenliefde is een bijzondere 
vorm van evangelisatie.

+ Johannes van den hende

Bisschop van RotteRdam

I n fo rmat iek ran t  van  he t  B i sdom Rot te rdam s  www.b i sdomro t te rdam.n l  s  j r g .  47  s  n r.  1

APRIL

2020

Leven in het licht van Pasen

Bisschop Van den Hende: “Op weg in het licht van Pasen nodig ik u uit om met mij 
te blijven bidden voor de Kerk als netwerk van liefde.”  © Ramon mangold
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GEKNIPT
De genade van het ouder worden
In De Augustinus, het parochieblad van Katwijk, 
Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar, een interview 
met Michel Hagen. Hij was tot 1 maart pastoor van 
de Augustinusparochie en maakt de overstap naar 
Rotterdam, waar hij vanaf 1 juni plebaan in de kathe-
draal wordt. Hij vertelt onder meer over de persoonlij-
ke groei die hij doormaakte. “Ik ben ouder geworden 
en daarmee rijper. Ik besef steeds beter de gebroken-
heid van deze wereld en ik ben me meer bewust van 
de kwetsuren die mensen op een of andere manier 
hebben. Het maakte me gaandeweg milder en gedul-
diger. Ik herinner me ook situaties dat ik dat niet door 
had en mijn geduld verloor. De genade van het ouder 
worden helpt daar echter ook bij.”

Feest in de grootste parochie
De Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk in Oude-Tonge werd 
afgelopen jaar gerestaureerd. Om dit te vieren en vanwege 
het tienjarig jubileum van de parochie De Heilige Familie, 
was er op zaterdag 16 februari een feestelijke eucharistie-
viering. Alle parochianen, uit het uitgestrekte gebied van 
de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee waren uitgeno-
digd. In een interview met de lokale krant vertelde pasto-
raal werkster Lizzy Beenhakker: “We zetten ons in om de 
eenheid binnen De Heilige Familie te bevorderen door over 
de muren van je eigen kerkplek te kijken.” De parochie 
kent kerken in zeven dorpen. “Zeker bij bijzondere gebeur-
tenissen is het mooi om dan ook samen, als één paro-
chie, de eucharistie te vieren. De lokale kerkvoorzieningen 
blijven belangrijk: het is niet of-of maar en-en.”

Trekhaak gezocht
Vanuit het Westland gaat er, bijna van oudsher, 
vers voedsel naar de zusters van Moeder Teresa in 
Rotterdam. Die verzorgen immers zes dagen in de 
week, twee keer per dag, een warme maaltijd voor 
daklozen en verslaafden. Belangrijke logistieke spil 
in de aanvoer van vers en lekker eten waren Jan 
en Bernadine Vijverberg, die jarenlang deze vorm 
van hulpverlening organiseerden. Zij hadden daar-
bij de hulp van acht chauffeurs, maar moeten om 
gezondheidsredenen stoppen en ook enkele chauf-
feurs zijn gestopt. In Interkom, het parochieblad 
van de H. Machutus in Monster, daarom de oproep 
om nieuwe bezorgers te werven. Een trekhaak vol-
staat, want de aanhanger is aanwezig. 
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Een kerkwijding komt tegenwoordig niet zo vaak voor. Het was daarmee  
een bijzonder moment op zondag 2 februari toen bisschop Van den Hende  
in Rotterdam de ‘Blijdorpkerk’ opnieuw wijdde. De kerk, die voluit heet  
‘H. Albertus - O.L.V. van de Rozenkrans kerk’, herbergt twee geloofsgemeen-
schappen: de Nederlandstalige H. Johannesparochie en de Portugeestalige 
parochie Nossa Senhora da Paz. Deze laatste verhuisde in de zomer van 
2018 van de kerk aan de Korfmakersstraat naar de Blijdorpkerk.

De eucharistieviering waarin de 
kerkwijding plaatsvond, was deels 
in het Portugees en deels in het 
Nederlands. Bisschop Van den Hende 
was hoofdcelebrant en verschillende 
priesters concelebreerden: pater 
Boomaerts cp, pater Van Duijnhoven 
op, pater Waalders sscc en vicaris Mgr. 
Verbakel. De laatste had een bijzondere 
rol tijdens de viering. Als waarnemend 
pastoor van de Portugeestalige paro-
chie sprak hij het welkomstwoord 
en tijdens de plechtigheden van de 
kerkwijding bracht hij samen met de 
bisschop het chrisma aan op de apos-
telkruisjes in de kerk. Pastoraal werker 
Halin verzorgde tijdens de homilie van 
de bisschop de simultaan vertaling.

De taal van het geloof
“Onze Kerk wereldwijd heeft heel veel 
talen”, preekte de bisschop. “Maar 
er is één taal die wij samen hebben: 
de taal van het geloof, het geloof van 
ons hart. Ik ben blij dat we vandaag 

samen in de taal van het geloof deze 
kerk opnieuw mogen wijden.” De kerk 
is het huis van God. De verbouwing 
ervan was aanleiding om de kerk 
opnieuw te consacreren. Mgr. Van den 
Hende: “Consacreren betekent: toe-
wijden aan God. We hebben eerst met 
water onszelf besprenkeld als teken 
dat wij gedoopt zijn. We hebben de 
muren van de kerk besprenkeld om 
deze als het ware te wassen.”

Kerk zijn
“Een vernieuwde kerk dus voor de 
Heer. Maar ook een nieuwe kerk voor 
ons samen om ons geloof te vieren. 
In onze eigen taal en in de taal van 
het geloof, die we samen delen. Straks 
zullen we het altaar wijden. We doen 
chrismaolie op het altaar, zoals wij ook 
zelf met chrisma zijn gezalfd bij het 
doopsel en het vormsel. Want we zijn 
met Christus verbonden. Christus mag 
in ons wonen, in ons hart. Nu we deze 
kerk wijden, mogen we ons hart openen 
voor God. Dit altaar is een teken van 
Jezus die de hoeksteen is. Hier vieren 

wij de eucharistie. De eucharistie en het 
ontvangen van de communie bouwen 
ons op om ook nu Kerk te kunnen 
zijn”, aldus de bisschop, die aangaf: “Wij 
ontvangen de liefde van God om uit te 
delen aan elkaar.”

Dank
Aan het eind van de viering waren 
er bloemen en woorden van dank 

aan de mensen die de verbouwing 
van de kerk mee mogelijk hebben 
gemaakt. De vicevoorzitter van de 
parochie Nossa Senhora da Paz, de 
heer Evora, sprak deze uit namens 
de twee parochies.

daphne van Roosendaal

Zie ook pagina 11 in deze Tussenbeide

De viering van de kerkwijding  
kent een aantal bijzondere onderdelen:

› De bisschop zegent water en besprenkelt de  
gelovigen, de muren van de kerk en het altaar

› De litanie van alle heiligen wordt gezongen,  
zoals ook bij de wijding van priesters,  
diakens en bisschoppen

› De bisschop bidt het wijdingsgebed  
voor de kerkwijding

› De bisschop zalft het altaar en de apostel- 
kruisjes aan de kerkmuren met chrisma,  
zoals ook bijvoorbeeld bij de doop en  
het vormsel chrisma wordt gebruikt

› Het altaar en de kerk worden bewierookt
› De kaarsen bij het altaar en bij  

de apostelkruisjes in de kerk  
worden aangestoken

Bisschop wijdt ‘Blijdorpkerk’ na verbouwing
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Nederland viert dit jaar 75 jaar bevrijding. Bij het bombardement op de 
Haagse wijk Bezuidenhout op 3 maart 1945 vielen meer dan 500 doden 
en werden duizenden huizen en gebouwen verwoest. Zo ook de Onze Lieve 
Vrouw van Goede Raadkerk. Parochiaan Mary Knijnenburg werd die dag  
7 jaar oud. “Het bombardement was een vreselijk ‘cadeau’.”

Het is 3 maart 1945, iets na 9 uur 
in de ochtend, als de eerste van 
de in totaal drie bombardementen 
door de Engelsen op de Haagse wijk 
Bezuidenhout worden uitgevoerd. 
Door een menselijke fout en slecht 
weer missen de geallieerden vanuit het 
vliegtuig wat ze eigenlijk willen raken: 
de Duitse V2 lanceerinstallatie die in 
het Haagse Bos zouden staan.  

Verjaardag
Het is diezelfde dag ook de verjaardag 
van Mary Knijnenburg, zeven jaar 
oud wordt ze. In de ochtend wil ze 
met haar moeder naar de Onze Lieve 
Vrouw van Goede Raadkerk aan de 
overkant van haar huis, maar haar 
vader heeft geruchten gehoord dat er 
‘iets’ gaat gebeuren. Mary wordt met 
haar moeder door haar vader wegge-
bracht naar de stad om naar een oom 
te gaan. Als Mary even later terug-
komt ziet ze de chique wijk in puin 
liggen. Ook ‘haar’ kerk, die destijds 
door zijn hoge spitse toren een baken 
in het Bezuidenhout was, is totaal 
verwoest. Kleine Mary klimt over de 
brokken steen de kerk in en kijkt om 
zich heen. “Ik kon de lucht zien, het 
hele dak lag eraf. Ik ging naar gouden 
kelken zoeken, dat vond ik als kind 
natuurlijk spannend. Ik had geen idee 
wat er écht was gebeurd.”

Paniek
Ook de katholieke Liduinakerk even 
verderop is beschadigd, de torenspits 
is naar beneden gestort. Die ochtend 

was er een begrafenis gaande. Door 
de enorme luchtdruk van de kilo’s 
bommen die tot ontploffing kwamen, 
werden de kerkgangers van de ene 
naar de andere kant geblazen. Mensen 
vluchtten en renden in paniek weg. 
De kapelaan gaf, met stool om en de 
Heilige Olie bij zich, stervenden nog 
de laatste zegen. “Dat is bijzonder, 
dat je met gevaar voor eigen leven als 
priester toch mensen nog een zegen 
geeft,” zegt Lia van den Broek, voor-
zitter van Stichting 3 Maart ’45 die 
de jaarlijkse herdenking in de wijk 
organiseert. “Na het bombardement 
hadden mensen enorm de behoefte 
om bijeen te komen en te bidden, 

dus werden noodkerken gebouwd. De 
mensen hadden natuurlijk hel en ver-
doemenis meegemaakt.”

Blijven herdenken
Stichting 3 maart ’45 zet zich in voor 
blijvende aandacht voor de ramp in 
Bezuidenhout om het verhaal van 
deze historische gebeurtenis levendig 
houden. Ook is er een wandelroute 
door de wijk uitgezet en speciaal voor 
deze 75-jarige herdenking is er een ten-
toonstelling gemaakt met de titel ‘De 
herinnering blijft…’. Jaarlijks is er voor 
de kranslegging bij het monument 
Juliana van Stolberg de gebedsdienst 
Cross of Nails. Dit is mede een initia-
tief van de kerken die in 1945 en nu 
nog steeds in de wijk aanwezig zijn, 
waaronder de geloofsgemeenschap 
H. Driekoningen van parochie Maria 
Sterre der Zee en de protestante 
Christus Triumfatorkerk. Ook afge-
vaardigden van de Anglicaanse kerk 
St. John & St. Philip en de katholieke 
Engelstalige parochie Church of our 
Saviour, geven acte de présence.   

Verwoeste kerken
Parochiaan Mary Knijnenburg, nu 82 
jaar, is niet vaak bij de herdenking. 
“Het is natuurlijk mijn verjaardag en 
dan denk ik sowieso altijd al aan dat 
vreselijke ‘cadeau’,” zegt ze. De her-
inneringen van het bombardement 
komen meer naar boven als de Haagse 
op tv of in de krant de beelden ziet 
van verwoeste kerken in bijvoorbeeld 
oorlogsgebied Syrië. “Ik vind dat 
afschuwelijk om te zien. Ik durf wel te 
kijken, maar het is natuurlijk vreselijk 
wat die mensen moeten meemaken. 
Voor hen is de kerk geen plek van 
geborgenheid en veiligheid meer, 
net zoals voor mij in die tijd. Terwijl 
de mis zó belangrijk is om onze lieve 
Heer te ontvangen. Ik zou niet zonder 
kunnen en dat moeten ze daar wel.” 
Na een lange stilte: “Dan zitten we 
hier toch wel goed, hè?”

celine timmeRman

De titel voor deze column is afkomstig van de  
H. Hieronymus (± 340-420), de kerkvader, die de bij-
belse teksten wat meer toegankelijk voor ons maakte 
door ze vanuit de grondtekst in het Latijn te vertalen: 
de beroemde Vulgaat-vertaling. Op zijn gedenkdag, 
30 september jl., bepaalde paus Franciscus in 
‘Aperuit illis’, dat voortaan op de derde zondag door 
het jaar “de zondag van het Woord Gods” gevierd 
dient te worden, om te onderstrepen hoe wezenlijk 
dat Woord is voor het leven van een christen. Dat 
besluit kwam niet zomaar uit de lucht vallen, maar 
was wel nodig. Want - zo schreef de paus - binnen 
onze katholieke gemeenschap wordt de Bijbel nog te 
weinig opengeslagen, terwijl het toch de basis vormt 
van ons geloof en ons gelovig leven.

Nadat in de vorige eeuw verschillende pausen in hun 
encyclieken - zij het voorzichtig - de grote waarde van 
de Heilige Schrift al hadden benadrukt, nam ook het 
Tweede Vaticaans Concilie bijna 60 jaar geleden een 

belangrijk besluit door te bepalen, dat “in de heilige 
vieringen een rijkere, meer afwisselende en meer 
aangepaste lezing van de Heilige Schrift moet worden 
ingevoerd” (Sacrosanctum Concilium, 35). Dit beteken-
de dat elke sacramentele viering voorafgegaan dient te 
worden door een of meer lezingen uit de Bijbel. Want 
daarin spreekt God zelf ons toe. Het betekende ook, 
dat in de viering van de eucharistie - het meest gevierde 
sacrament - een veel grotere rijkdom aan lezingen werd 
aangeboord dan in de vier eeuwen daarvoor.

De zondagen kregen vanaf toen een over drie jaar 
verdeeld lezingenrooster, waarin een veel grotere 
rijkdom van de Heilige Schrift zichtbaar is gewor-
den, zowel uit het Nieuwe Testament als uit het 
Oude Testament. Daarbij is het de bedoeling, dat 
de eerste lezing, de psalm en de tweede lezing 
altijd worden vertolkt door lectoren vanuit de 
‘kerkgangers’ en het evangelie door de diaken  
of - indien die er niet is - de celebrant.

Van groot belang is het dat dit lezen niet zomaar ‘voor-
lezen’ is, maar verkondiging. Daar is zeker oefening en 
ook wat inhoudelijke kennis van de Bijbel voor nodig. Een 
bijbelgroep voor lectoren is dan ook geen grote luxe.

Nooit zal ik in dit verband vergeten wat ik op 2 januari 
2000 meemaakte in de eucharistieviering in een kerk 
in de 128e straat in Harlem, New York; een nagenoeg 
geheel Afro-Amerikaanse geloofsgemeenschap. Bij het 
begin van de lezingendienst kwam een van hen als 
lector naar voren. Keek de gemeenschap in, zette zijn 
bril op en startte: “People of God, happy new year” - 
hij keek nog eens de kerk in met zo’n 300 gelovigen 
- en begon toen: “I have a message! A reading from 
the prophet Isaiah. Listen!” Het werd doodstil. “..aller 
ogen waren gespannen op Hem gevestigd” (Lucas 
4, 20). Ja, ik moest denken aan dat gebeuren in 
Nazareth: hier kwam God zelf aan het Woord…

emeRitus-pastooR RoB KuRveRs

COLUMN: Want wie de Schrift niet kent, kent Christus niet

‘De kerk was geen  
plek van geborgen- 
heid meer’

Mary Knijnenburg (82) voor het herdenkingsmonument Juliana van Stolberg.

Mary Knijnenburg (7) doet 2 maanden 
na het bombardement, mei 1945,  
haar Eerste Heilige Communie in  
een noodkerk in Bezuidenhout.  

©
 C

el
in

e 
ti

m
m

eR
m

an

© foto pRivébezit



4 nummer 1 • 2020

De boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd
Het grote mysterie van de dood en 
de verrijzenis van Jezus is “de spil 
van het persoonlijke en gemeen-
schappelijke leven van de 
christen”, schrijft paus Franciscus 
in zijn boodschap voor de 
Veertigdagentijd. Het Pasen van 
Jezus is niet een gebeurtenis in 
het verleden “maar altijd actueel”.

Barmhartigheid
Paus Franciscus roept iedereen op, 
zoals hij eerder in ‘Christus vivit’ 
de jongeren opriep: “Kijk naar de 
geopende armen van de gekrui-
sigde Christus, laat je steeds 
opnieuw redden. En wanneer je 
nadert om je zonden te belijden, 
geloof dan vast in zijn barmhartig-
heid, die je bevrijdt van schuld” 
(Christus vivit, nr. 123).

Van hart tot hart
De Veertigdagentijd is een periode 
van vasten, een grotere toeleg op 
het ontvangen van de sacramenten 
en het gebed. Over dat laatste zegt 
de paus: “Het is heilzaam het 

paasmysterie waardoor ons de 
barmhartigheid van God is 
geschonken, diepgaander te overwe-
gen. De ervaring van de 
barmhartigheid is immers alleen 
maar mogelijk ‘van aangezicht tot 
aangezicht’ met de gekruisigde en 
verrezen Heer, ‘die mij heeft liefge-
had en zichzelf heeft overgeleverd 
voor mij’ (Galaten 2, 20). Een 
dialoog van hart tot hart, van vriend 
tot vriend. Daarom is het gebed in 
de vastentijd zo belangrijk.”

“Laten wij ons in deze gunstige 
tijd daarom leiden, zoals Israël 
in de woestijn (vgl. Hosea 2, 
16), zodat wij uiteindelijk naar 
de stem van de Heer kunnen 
luisteren en die dieper in ons 
en met een grotere beschik-
baarheid laten weerklinken. 
Hoe meer wij ons bij zijn Woord 
laten betrekken, des te meer 
zullen wij erin slagen zijn  
belangeloze barmhartigheid 
voor ons te ervaren.”

Medelijden
“Het paasmysterie in het middel-
punt van het leven plaatsen, 
betekent medelijden voelen voor de 
wonden van de gekruisigde 
Christus, die aanwezig zijn in de 
zovele onschuldige slachtoffers van 
oorlogen, gewelddaden tegen het 
leven, vanaf het ongeboren kind tot 
de oudere, van de veelsoortige 
vormen van geweld, van milieuram-
pen, van een onrechtvaardige 
verdeling van de goederen der 
aarde, van mensenhandel in al zijn 
vormen en van een ongebreideld 
winstbejag, die een vorm van afgo-
dendienst is.”

In liefde delen
“Ook vandaag is het belangrijk de 
mannen en vrouwen van goede wil 
te herinneren aan het delen van 
het eigen bezit met de meest 
behoeftigen door middel van een 
aalmoes als vorm van persoonlijke 
deelname aan de opbouw van een 
rechtvaardigere wereld. In liefde 
delen maakt de mens menselijker.”

Om middernacht word ik wakker van de telefoon. Dat gebeurt niet vaak. 
Even twijfel ik of ik op zal nemen, dan zie ik de naam van de beller.  
“Hallo pastor Eli…excuses dat we u nu nog bellen, maar we kunnen  
de ingang van de kapel niet vinden!”

In 2015, het begin van het Jaar van 
Barmhartigheid, deed paus Franciscus 
een oproep aan de parochies om “24 
uur voor de Heer” te organiseren. 
Hierbij is er 24 uur achter elkaar uit-
stelling van het Allerheiligst Sacrament, 
waarbij ook biechtgelegenheid is. In 
Delft is dit met enthousiasme ontvan-
gen. Mensen kunnen zich inschrijven 
via lijsten achter in de kerken en via 
Google Docs. Dat laatste vinden de 
studenten makkelijker. En het gebeurt. 
Zelfs de meer uitdagende nachtelijke 
uren worden snel opgevuld, door jonge 
én oudere mensen. We beginnen en 
sluiten af met een eucharistieviering. 
Op sommige uren (maar niet ’s nachts) 
is een priester aanwezig voor de biecht.

Op 20-21 maart wilden we dit mooie 
moment ook weer organiseren.  
Maar helaas moesten we het afzeggen 
vanwege het coronavirus. Elk jaar is 
het trouwens ook spannend: zullen 
genoeg mensen zich inschrijven?  
We kunnen het Sacrament immers 
niet alleen laten. Maar tot nog toe 
zijn we niet teleurgesteld.

Slaap inleveren
Waken is verwant aan vasten. Eten 
en slaap zijn basisbehoeften van de 
mens op aarde. Toch zijn er dingen 
die hoger en belangrijker zijn. Jonge 
ouders leveren graag een deel van hun 
slaap in om te kunnen zorgen voor 
hun kind. Zo kan het ook een vrijgevig 

offer zijn om een (nachtelijk) deel van 
deze 24 uur aanwezig te zijn.

De Heer waakt
De mooiste reden om dit te doen, 
staat toch wel in Exodus 12, 42: “De 
HEER waakte die nacht, om hen uit 
Egypte weg te voeren. Daarom waken 
alle Israëlieten deze nacht voor de 
HEER, elke generatie opnieuw.” Ons 
waken is eigenlijk maar een antwoord 
op het voortdurende waken van de 
Heer over ons. Als wij daar zijn, in 
zijn aanwezigheid, misschien wel 
vechtend tegen de slaap, kunnen we 
ons nog dieper verwonderen over zijn 
waakzame trouw: “Hij sluimert niet en 
Hij slaapt niet, die over Israël waakt” 
(Psalm 121, 4). Bovendien is het juist 
in de eerste Paasnacht dat God heeft 
gewaakt. Dat geeft extra diepte aan 
ons waken in de Veertigdagentijd, als 
voorbereiding op Pasen.

Het waken kan ook een moment zijn 
van zelfonderzoek. Hierbij sluit het 
sacrament van boete en verzoening 
aan. Hebben we een blokkade van 
schuld of schaamte in ons gebed? 
Dan hoeven we die niet voor onszelf 
te houden, maar kunnen we die 
toevertrouwen aan God, die ook in 
de persoon van de priester naar ons 
wil luisteren. Want “zolang ik bleef 
zwijgen, kwijnde ik weg” (Psalm 32, 3).

Spirituele voorbereiding
Op deze manier kan de aanbidding 
van de Heer in de eucharistie, en de 
sacramentele biecht, samen een goede 
voorbereiding zijn die ons spiritueel 
fit en goedsmoeds maakt om het feest 
van Pasen met overgave te vieren. 
Hoewel dat dit jaar vanwege het 
coronavirus anders dan anders zal zijn.

eli stoK, paRochievicaRis

Wakker blijven voor God
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Roepingenzondag 2020

Roeping is niet steeds groots en meeslepend,  
maar altijd nodig en nuttig
Bij de afsluiting van het diocesane Jaar van de Roepingen (2019) verscheen het 
Pastoraal Bulletin ‘Geroepen worden’. “Als God roept, houdt Hij rekening met ons 
kunnen en kennen en verheft dat. Hij tilt ons op en maakt wie en wat wij zijn nog 
beter”, schrijft hoofd pastorale dienstverlening Robert Jan Peeters in het voorwoord. 
In de brochure vertellen verschillende mensen over hun roeping. Robert Jan Peeters: 
“Zoveel mensen, zoveel roepingen. Natuurlijk mogen wij ons spiegelen aan wat 
anderen als hun roeping verstaan. Het gaat er echter om de eigen roeping te herken-
nen, de roepstem van God in ons eigen hart te horen en daar gehoor aan te geven. 
Dat is niet steeds groots en meeslepend maar wel altijd nodig en nuttig.”

Het Pastoraal Bulletin kan worden besteld via Monique Meeussen, 
pastorale dienstverlening: m.meeussen@bisdomrotterdam.nl

“In die dagen was een woord van de Heer een 
zeldzaamheid en kwam een visioen niet dikwijls 
voor” (1 Samuel 3, 1). Op Roepingenzondag 3 
mei bidt de Kerk om roepingen tot het priester-
schap, diaconaat en het religieuze leven. God roept 
mensen heel persoonlijk. Ook anno nu. Op deze 
Roepingenzondag is speciaal aandacht voor het 
horen en openstaan voor het Woord van God.

Commitment van de hele Kerk
Vorig jaar schreef paus Franciscus over de 
roeping van de eerste leerlingen bij het meer 
van Gennesaret: “Elke roeping is een oproep 
om niet aan wal te blijven staan, de netten in de 

hand, maar Jezus te volgen op de weg die Hij 
voor ons heeft uitgezet, voor ons eigen geluk en 
voor het welzijn van de mensen om ons heen.” 
Omdat het niet altijd eenvoudig is om je roeping 
te onderscheiden en de goede koers te kiezen in 
je leven, vraagt de paus om een vernieuwd com-
mitment van de hele Kerk op het terrein van 
jongerenwerk en roepingenwerk.

Op Roepingenzondag 3 mei spreken priesterstu-
dent Sander Verschuur en diakenkandidaat Ed 
Doe in het Geloofsgesprek op NPO2 over het 
Woord van God en hun roeping. ©
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“Ik ben vijfdejaars priesterstudent”, 
vertelt Sander vanuit de kapel van 
Vronesteyn. In dit huis wonen de 
priesterstudenten van het bisdom 
Rotterdam. Ze vieren er elke dag de 
eucharistie met de rector en bidden 
samen het getijdengebed. “Het is een 
fijne plek om te wonen en studeren.”

Waar zie je tegenop?
“Toen ik begon op Vronesteyn vroeg 
ik mijn geestelijk begeleider hoe ik 
de priesteropleiding en het maat-
schappelijk werk doordeweeks met 
elkaar kon verbinden. Hij gaf de 
tip om elke dag te starten met de 
vraag: waar zie je tegenop? En God 
te vragen me te helpen. Ik merkte 
daarop: God is bij me.”

Mozes
“Een passage uit het Woord van God 
die me extra geraakt of geïnspireerd 
heeft? Dat is de roeping van Mozes 
in het Oude Testament. Mozes staat 

voor de brandende braamstruik. 
En dan denk je dat het toch wel 
duidelijk moet zijn dat het God is 
en wat die hem vraagt om te doen. 
Maar toch aarzelt Mozes, want hij 
wil eigenlijk niet. Hij gaat een soort 
discussie aan met God. Maar dan 
zegt God: je hoeft het niet alleen 
te doen, neem je broer mee. Dat 
ervaar ik ook met mijn familie en 
vrienden. Je bent samen onderweg 
om je roeping vorm te geven.”

Gesprek met God
“Het bidden van het getijdengebed 
helpt om te spreken met God. Het zijn 
telkens dezelfde teksten die na een 
tijd terugkeren. Maar ze boren telkens 
iets anders aan in mij. Ik krijg elke 
keer een ander gesprek met God naar 
aanleiding van dezelfde woorden.”

Bekijk het Geloofsgesprek  
op Roepingenzondag 3 mei  
om 9.45 uur op NPO2

“Ik ben niet katholiek van huis uit. 
Mijn ouders waren wel gedoopt, 
maar ik mocht later zelf beslissen. 
Toen ik een keer met een vriend op 
vakantie was in Mexico, ontmoette 
ik daar mijn latere vrouw. Ik werd 
verliefd. Ik trok de stoute schoenen 
aan en ging na die vakantie terug 
naar Mexico. Ik leerde er de Kerk 
kennen, want op zondag ging ieder-
een naar de mis en ik ging mee. Er 
ging een wereld voor me open. Het 
was voor mij als thuiskomen en ik 
dacht: ik wil hier meer van weten.”

Wat kan ik doen?
“Vanwege werk verhuisden we 
later naar Nederland. We hebben 
daarna van 2006 tot 2010 nog 
even in Mexico gewoond, maar 
zijn toen weer naar Nederland 
gekomen. En toen zag ik een hele 
grote leegloop. Ik zag dat mensen 
niet meer naar de kerk gingen. En 
ik vroeg me af: hoe kan dat nou? 

Ik heb gebeden: God hoe zit dit? 
Hoe kan dit? Als ik U kan dienen, 
wat kan ik dan doen?”

Diaken worden
“Maria zei tegen de engel: ‘Mij 
geschiede naar uw woord.’ Zo 
was het ook bij mij: God zeg 
maar wat ik moet doen, mij 
geschiede naar uw Woord. En 
toen zag ik op internet een web-
sitebericht over diaken worden. 
Daar gebeurde het. Ik zag het 
voor me. Jezus zegt: ‘Ik ben de 
weg, de waarheid en het leven. 
We kunnen erover schrijven en 
praten, maar we moeten Hem 
ontmoeten. Ik heb thuis mijn 
vrouw verteld dat ik diaken wilde 
worden en zij zei: als dat jouw 
roeping is, heb je mijn zegen.”

Bekijk het Geloofsgesprek  
op Roepingenzondag 3 mei  
om 9.45 uur op NPO2

sander verschuur:

“Met dezelfde woorden  
krijg ik elke keer een  
ander gesprek met God”

ed doe:

“Ik bad: God, zeg maar 
wat ik moet doen, mij 
geschiede naar uw Woord”
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Sommige parochies hebben naar aanleiding van de actie Kerkbalans vragen  
gekregen over privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Rkkerk.nl verzamelde de belangrijkste vragen en geeft antwoord.

Mag de actie Kerkbalans  
nog wel op grond van de AVG?

Ja, de parochie mag haar leden bena-
deren voor deelname aan Kerkbalans. 
Is iemand lid van de geloofsgemeen-
schap dan mag hij of zij benaderd 
worden voor een bijdrage. De AVG 
verbiedt dit niet. Bij het organiseren 
en uitvoeren van de actie Kerkbalans 
gebruikt de parochie persoonsgegevens 
uit de R.-K. ledenadministratie van de 
parochie. De parochie is natuurlijk 
gehouden om hiermee zorgvuldig om 
te gaan, zoals de AVG van elke instel-
ling of organisatie vraagt.

Welke regels zijn van  
toepassing op het organiseren  

van actie Kerkbalans?

De regels van de AVG - over bijvoor-
beeld zorgvuldigheid, veiligheid en 
transparantie - zijn ook van toepas-
sing op de parochie als zij de actie 
Kerkbalans organiseert. Daarnaast zijn 
er kerkelijke regels van toepassing zoals 
het Algemeen Reglement Bescherming 
Persoonsgegevens Parochies. Dit is een 
regeling die in heel de Nederlandse  
R.-K. Kerkprovincie geldt.

Gaan de vrijwilligers die bij kerkleden  
aan de deur komen wel goed om met  

de gevraagde persoonsgegevens?

Het is belangrijk dat de parochie de 
vrijwilligers die betrokken zijn bij 
Kerkbalans informeert over het feit 
dat zij met persoonsgegevens werken. 
Vaak ook met financiële gegevens. 
Zoals begrijpelijk is, willen ook de 
parochianen die benaderd worden 
voor Kerkbalans, dat hier zorgvuldig 
mee wordt omgegaan. Vrijwilligers 
die helpen bij Kerkbalans mogen de 
gegevens op de looplijsten of formu-
lieren alleen rechtstreeks delen met 
de parochieadministratie. Vrijwilligers 
mogen de formulieren niet thuis laten 
slingeren of bewaren. Die formulieren 
moeten ze zorgvuldig verzamelen (en 
bijvoorbeeld in een envelop bewaren, 
niet zichtbaar voor derden) en dan na 
afloop van de actie Kerkbalans naar 
het parochiesecretariaat brengen.

Wat doet de parochie met  
het Kerkbalansformulier dat  

een kerklid opstuurt?

De formulieren worden verwerkt 
in de financiële administratie en 
daarna gearchiveerd en na zeven 
jaar vernietigd.

Wat gebeurt er als de  
parochie formulieren of  
looplijsten kwijtraakt?

Als formulieren of looplijsten 
waarop persoonsgegevens staan 
kwijtraken, moeten er passende 
maatregelen worden getroffen. De 
parochie moet dan onderzoeken of 
er sprake is van een datalek. Hiervoor 
geldt op grond van de AVG en het 
Algemeen Reglement Bescherming 
Persoonsgegevens Parochies een vaste 
procedure. Parochies die willen weten 
wat ze in dat geval moeten doen, 
kunnen informatie over datalekken 
vinden via www.rkkerk.nl/avg.

Als iemand zich heeft laten uitschrijven  
bij de R.-K. Kerk, maar nog wel post  
krijgt over Kerkbalans, wat kan deze  

persoon dan het beste doen?

In dat geval is het het beste contact 
op te nemen met het secretariaat 
van de betreffende parochie met 
het verzoek om verwijdering uit 
de plaatselijke administratie. De 
parochie kan dan controleren of de 
uitschrijving wel goed is verwerkt. 
Het kan zijn dat er iets mis is gegaan 
bij de uitschrijving. Dan dient de uit-
schrijving alsnog gebeuren.

Rkkerk.nl

Vraag-en-antwoord  
over de AVG en 
Kerkbalans
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Gegevensbescherming
Sinds 1 januari is Alex Commandeur Functionaris 
Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie. Dat betekent 
dat hij toezicht houdt op de ledenadministratie van de R.-K. Kerk 
in Nederland die via systemen van IPAL loopt (Interdiocesaan 
Platform Automatisering en Ledenadministratie).

Bewustwording
Elke organisatie in Nederland die het beheer heeft over een grootschalige 
bestand met persoonsgegevens, is sinds de invoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 verplicht om een 
Functionaris Gegevensbescherming in dienst te nemen. Alex Commandeur 
werkt al jaren als adviseur op het gebied van de bescherming van persoons-
gegevens en adviseert ook al sinds enige tijd de R.-K. Kerk op dit terrein.

Als het om het gegevensbeheer gaat, hebben de parochies van de R.-K. Kerk 
misschien wel de belangrijkste rol, legt hij op de website rkkerk.nl uit. De 
parochies moeten er voor zorgen dat het beheer van hun lokale ledenbe-
stand op orde is en eventuele vragen van hun leden hierover afhandelen. 
“Dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn”, vertelt hij. “Het is zaak om met 
de gegevens van kerkleden zo om te gaan, dat ze er op kunnen vertrouwen 
dat dit correct gebeurt. Dit vraagt om bewustwording in de parochie. Het 
moet als het ware een tweede natuur worden om als het gaat over persoons-
gegevens rekening te houden met het recht op de bescherming daarvan.”

Persoonsgegevens
“Ook voor de AVG van kracht werd, was er overigens al een wet voor de 
bescherming van persoonsgegevens. Met de nieuwe wet is er nu ook weer 
niet zo veel veranderd. Zorgvuldigheid was altijd al geboden, dat wordt met 
de AVG nog eens extra onderstreept en met een landelijke Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) wordt er op toegezien dat deze zorgvuldigheid ook 
daadwerkelijk wordt nagestreefd.”

Meer informatie is te vinden op rkkerk.nl/avg

Startmoment  
actie Kerkbalans
Parochies worden sinds een aantal jaren uitgenodigd om 
een startmoment te houden voor de actie Kerkbalans. 
Elk jaar is er ook een diocesaan startmoment in het 
bisdom, aansluitend bij een parochie. Dit jaar was bis-
schop Van den Hende hierbij aanwezig. Het diocesane 
startmoment vond plaats in Schiedam, in de basiliek van 
de H. Liduina en Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.

V.l.n.r.: Martin (misdienaar in de basiliek), de heer Noordegraaf 
(PKN-gemeente in Schiedam), pastoor Wijker (oud-katholieke 
parochie in Schiedam) en pastoor Duynstee (rooms-katholieke 
parochie De Goede Herder) slaan op de gong in de kerk. 

© peteR van mulken



nummer 1 • 2020 7 

Het behoud van de schepping, duurzaamheid. Als er één beroepsgroep  
is die dagdagelijks actief is tussen mogelijkheid en onmogelijkheid  
van een duurzame wereld, dan zijn het de boeren.

Dat realiseerde men zich in de Pax 
Christiparochie, midden in het 
Groene Hart, nog voor de boeren  in 
heel Nederland in het middelpunt van 
de belangstelling kwamen. Het zijn 
spannende tijden voor de agrariërs in 
Nederland, blijkt al direct als je met 
enkele van hen rond de tafel schuift.

Bij Aniek en William van der Burg 
thuis op de boerderij in Zegveld ver-
tellen ze graag hun verhaal. Hugo 
Spruit is een van hen. Onder zijn 
collega’s staat hij bekend als de seri-
euze, consciëntieuze van het stel. “Het 
is belangrijk je verantwoordelijkheid 
te nemen en authentiek te zijn en te 
werken”, zegt hij. “Als je leefomgeving, 
als de wereld wordt bedreigd, dan voel 
je je daar verantwoordelijk voor.”

Doen wat bij je past
Hugo Spruit heeft een bedrijf met 
vijftig melkkoeien, bewust geen negen-
tig, een aantal dat bedrijfseconomisch 
misschien ‘rendabeler’ is. Hij vindt 

alle facetten van zijn werk en bedrijf 
veel te leuk om aan anderen over te 
laten, of zich te concentreren op één 
onderdeel. “Zo moet iedere boer een 
omvang en werkwijze voor zijn bedrijf 
vinden die bij hem past.”

Ondernemen
Boeren zijn volop ondernemers. Aan 
de tafel gaat het over plannen en 
investeren, ondernemen en doelen 
stellen midden in die natuurlijke 
omgeving. De boeren rond de tafel 
hebben allemaal nadrukkelijk voor 
dat leven gekozen. Aniek en William 
zijn behalve echtelieden ook maten 
in de maatschap van hun boerderij 
met duizend melkgeiten. Het boe-
renbedrijf mag dan ondernemer 
zijn midden in Gods natuur - volg 
eens, op de fiets of met de auto, de 
borden ‘Meije’ als je in Bodegraven 
bent en je weet precies waarom dat 
zo gaaf is - het is ook ondernemen, 
professioneel handelen, anticiperen, 
een strategie uitdenken.

‘Werken aan je toekomst’ is het thema 
van de Vastenactie 2020 en volgens 
Jan Maasen, medewerker diaconie van 
het bisdom Rotterdam, kun je dat ook 
verstaan als een omschrijving van de 
Veertigdagentijd. “De Veertigdagentijd 
is een bijzondere periode om je te 
bezinnen op hoe je nu eigenlijk in 
het leven staat”, zegt hij. “Maar hoe 
doe je dat? Klassiek is er de praktijk 
van bidden, vasten en aalmoezen 
geven. De soberheid van het vasten 
schept ruimte in jezelf. Dankzij die 

ruimte kun je werken aan je relatie 
met God door gebed en werken aan 
je relatie met de ander door aalmoe-
zen te geven. Daarom zie je dat er 
in de Veertigdagentijd vaak extra 
vieringen zijn en er extra aandacht is 
voor omzien naar elkaar in diaconale 
activiteiten.”

Inspiratie
De 40-dagencampagne richt de 
schijnwerper op diaconale activi-
teiten van katholieke parochies, 

instellingen en scholen in het bisdom. 
Bijzonder in de 40-dagencampagne 
dit jaar was de bezinningsbijeenkomst 
‘Paus Franciscus en de armen’ die 
Jan Maasen in parochies gaf. “Het 
uitgangspunt van de bezinningsbij-
eenkomst was dat je je laat inspireren 
door wat de paus gezegd heeft en de 
bijbelteksten die hij daarbij aanhaalt”, 
vertelt Jan Maasen. Tijdens de bijeen-
komsten werd onder meer gekeken 
naar de parabel uit het evangelie over 
Lazarus en de rijke man (Lucas 16, 

19-31). De deelnemers verdiepten 
zich in hoe je vanuit gelovig per-
spectief kunt omgaan met de armen 
in deze tijd. Jan Maasen: ‘Bij paus 
Franciscus loopt als een rode draad 
door zijn boodschappen dat we als 
Kerk aandacht voor de armen moeten 
hebben. Hij heeft de Werelddag voor 
de Armen ingesteld met als doel niet 
alleen geld te geven aan armen, maar 
ook om hen te ontmoeten.”

emy Jansons

De Bijbel, de paus en de armen

Ondernemen met hart 
voor de schepping

V.l.n.r.: William van der Burg, Aniek van der Burg, Hugo Spruit, 
Paul Zwetsloot en Koen Spruit.  © ted konings

Paul Zwetsloot heeft in Kamerik 
een boerderij met zeventig melk-
koeien, plus een kaasmakerij. Na 
een stage bij de boer waar hij het 
praktijkdeel van zijn opleiding 
volgde, kreeg hij de vraag of hij 
kon blijven. Later ontstond de 

vraag of hij de boerderij over 
zou kunnen nemen van de boer 
zonder kinderen. In dat proces 

kwam het idee naar voren om 
de melk zelf te bewerken tot 

kaas en de bedrijfsvoering 
op biologische leest te 
schoeien, ‘je moet je 
onderscheiden ten-
slotte’. Duurzaam is 
in zijn ogen ook het 

feit dat hij verschillende 
‘jongens’ op de boerderij 

heeft rondlopen die helpen, 
bijvoorbeeld jonge mensen met 
een verstandelijke beperking.

Schepping
Koen Spruit, broer van Hugo, is de 
vierde boer aan tafel. Hij heeft tachtig 
melkkoeien op stal en in de wei. Wat 
de boeren bindt is hun levensvisie, die 
het land, de dieren, de natuur, ziet 
als onderdeel van Gods schepping. 
Laudato si’, Geprezen zijt Gij, ja, daar 
kunnen ze wel wat mee. Toen de paro-
chie een avond organiseerde rond de 

encycliek van paus Franciscus over 
‘de zorg voor ons gemeenschappelijk 
huis’ waren zij van de partij. Hugo 
vertelt wat hem raakte: “We moeten 
de verantwoordelijkheid voor de aarde 
nemen. Jezus wees tenslotte ook ieder 
op zijn verantwoordelijkheden.”

Rijkdom
Koen: “Doorsnee is te kiezen voor 
‘kale groei’ en je wilt niet stilstaan 
met je bedrijf. Maar duidelijk is dat 
er dingen moeten veranderen.” 
Hugo: “Zoals het ging, loopt het 
dood. Dat is onverantwoord. Maar 
het is nooit te laat om dingen te ver-
anderen en de natuur zich te laten 
herstellen.” Koen: “De maatschappij 
verwacht ook veel van ons.”

In zijn encycliek schrijft de paus dat 
‘minder meer is’ en over een ‘ecolo-
gische bekering’. De boeren aan tafel 
vertalen dat in ‘gewoon tevreden zijn’. 
Van die gedachte worden ze blij. Het 
geeft een kader, een norm voor het 
dagdagelijks werk. Weten wanneer je 
genoeg doet, de baas bent over de 
honger naar resultaat, naar geld. “Je 
bent pas rijk, als je tevreden bent”, 
verwoordt Koen Spruit. En daar kan 
ieder aan tafel zich in vinden.

ted Konings

© pixabay
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Zondag van het Woord van God 
Zondag 26 januari
Start van het diocesane themajaar. 
Bisschop Van den Hende schrijft een 
brief waarin het jaar wordt aangekon-
digd. Speciale aandacht is er voor de 
KBS-uitgave “Jaar van het Woord 2020”. 
Dit bijbels leesrooster wordt in het 
bisdom Rotterdam van harte aanbevo-
len vanwege het diocesane themajaar.

Aswoensdag
Woensdag 26 februari
Op Aswoensdag begint de 
Veertigdagentijd. Het Woord van God 
roept ons op om ons te bekeren: “Zo 
spreekt God de Heer: Keert tot Mij 
terug, van ganser harte, met vasten” 
(Joël 2, 12). De Veertigdagentijd is 
hiervoor een periode van extra toeleg 
op het gebed, vasten, de naastenliefde 
en het ontvangen van de sacramenten.

6 WORDT VERPLAATST 6 
Retraite diocesane priesters:  
De priester en het Woord van God
Maandag 16 maart tot en met 
woensdag 18 maart
De diocesane priesterretraite wordt 
gehouden van maandag 16 maart tot 
en met woensdag 18 maart (Centrum 
Bovendonk, Hoeven). Pastoor dr. R. 
Gouw verzorgt deze dagen de inleidin-
gen over het Woord van God in het 
leven van de priester. Er is tijd voor 
stilte, gebed en eucharistie en voor 
ontmoeting en ontspanning.

“24 uur voor de Heer”
Vrijdag 20 maart en  
zaterdag 21 maart
De “24 uur voor de Heer” nodigen 
ertoe uit het sacrament van verzoe-
ning te vieren en te luisteren naar het 
Woord van God in een context van 
eucharistische aanbidding. In 2015 
nam paus Franciscus het initiatief op in 
de bul Misericordiae vultus, waarin hij 
het Heilig Jaar van de Barmhartigheid 
afkondigde. Daarna is het elk jaar onder-
deel geweest van de Veertigdagentijd als 
voorbereiding op Pasen.

6 WORDT VERPLAATST 6
Ontmoetingsdag pastoraat- 
groepen: Het Woord van God
Zaterdag 21 maart
De ontmoetingsdag voor pastoraat-
groepen (10.00-13.30 uur) wordt 
gehouden in de Adelbertkerk in Delft 
(Minervaweg 7). Het inhoudelijk 
thema is dit jaar ‘Het Woord van God’. 
Parochievicaris Eli Stok verzorgt deze 
ochtend de inleiding. Als navolgers van 
Jezus Christus laten wij ons telkens weer 
inspireren door de Heilige Schrift.

Geloofsgesprek op NPO2
Zondag 29 maart
In het Geloofsgesprek vertelt 
diaken Iwan Osseweijer deze 
ochtend (9.45 uur) op NPO 2 over 
het Woord van God en de missio-
naire parochie: “Geloof troost en 
geeft inspiratie. Als je dat zoveel 
geeft, waarom zou je dat dan niet 
naar buiten brengen?”

Chrismamis
Woensdag 8 april
“Het Schriftwoord dat gij zojuist 
gehoord hebt, is thans in vervulling 
gegaan” (Lucas 4, 21). Op 8 april 
wordt de Chrismamis gevierd. In de 
Chrismamis zegent de bisschop de 
olie voor de geloofsleerlingen en de 
olie voor de zieken en hij wijdt het 
heilig Chrisma, waarmee dopelingen 
en vormelingen worden gezalfd. 

6 WORDT VERPLAATST 6 
Lezing ‘De nieuwe evangelisatie  
en het Woord van God’
Donderdag 30 april
Op deze middag verzorgt Mirjam 
Spruit, stafmedewerkster van het 
Centrum voor Parochiespiritualiteit 
(CPS) een inleiding over ‘De nieuwe 
evangelisatie en het Woord van God’. 
Hiervoor zijn uitgenodigd pasto-
rale beroepskrachten en (kader)
vrijwilligers. De bijeenkomst (14.00-
16.00 uur) vindt plaats op Centrum 
Vronesteyn in Voorburg.

Geloofsgesprek op NPO2
Zondag 3 mei
Omdat 3 mei Roepingenzondag is, 
vertellen in het Geloofsgesprek (9.45 
uur) priesterstudent Sander Verschuur 
en diakenkandidaat Ed Doe over 
hun roeping en het Woord van God. 
Sander vertelt hoe de roeping van 
Mozes uit het Oude Testament voor 
hem betekenis kreeg. Ed vertelt over 
de woorden van Maria “Mij geschiede 
naar uw woord”, die hem de weg 
wezen naar het diaconaat.

Roepingenzondag:  
Open staan voor  
het Woord van God
Zondag 3 mei
“In die dagen was een woord van de 
Heer een zeldzaamheid en kwam een 
visioen niet dikwijls voor” (1 Samuel 3, 
1). Op Roepingenzondag bidt de Kerk 
om roepingen tot het priesterschap, 
diaconaat en het religieuze leven. God 
roept mensen heel persoonlijk. Ook 
anno nu. Op deze Roepingenzondag is 
speciaal aandacht voor het horen van 
en openstaan voor het Woord van God.

Jaar van het Woord van God
‘Iedere dag opnieuw putten  
uit het Woord van God’

Activiteitenkalender

‘Gods Woord herinnert voortdurend  
aan de barmhartige liefde van de Vader’

Zondag 26 januari is de derde 
zondag door het jaar. Op deze 
derde zondag zal er op initiatief 
van paus Franciscus voortaan 
wereldwijd in het liturgisch jaar 
extra aandacht worden gevraagd 
voor het Woord van God. In het 
bisdom Rotterdam startte op deze 
zondag een themajaar: het Jaar 
van het Woord van God.

In een brief aan de priesters, 
diakens en pastoraal werk(st)ers en 
alle andere gelovigen in het bisdom 
Rotterdam schreef bisschop Van 
den Hende over het diocesane the-
majaar: “Met nadruk schrijft paus 
Franciscus dat de aandacht voor 
het Woord van God zich niet mag 

beperken tot één zondag. De jaar-
lijkse zondag van het Woord van 
God ontslaat ons niet van de 
opdracht om als leerlingen van 
Christus iedere dag opnieuw te 
putten uit het Woord van God.”

Een schatkamer
“Het Tweede Vaticaans Concilie 
beschouwt het Woord van God als 
een schatkamer die we als gelo-
vige mensen telkens opnieuw 
moeten openen, opdat we door het 
Woord van God worden geraakt en 
aangesproken, zodanig dat dit 
Woord ons gelovig leven blijft 
voeden, waar het gaat om ons 
gebed en om ontvankelijk te zijn 
voor de roepstem van de Heer.”

Het vleesgeworden Woord
Het diocesane Jaar van het Woord 
van God duurt tot Kerstmis 2020, 
want, zo schrijft de bisschop in zijn 
brief: “Wanneer we spreken over 
het Woord van God, dan gaat het 
niet alleen over de Heilige Schrift, 
maar ook over de persoon van 
Jezus Christus, het vleesgeworden 
Woord van God. Het is daarom dat 
het jaar van het Woord van God  
in ons bisdom uitmondt in het 
hoogfeest van Kerstmis.”

Paus Franciscus zet zijn initiatief 
om jaarlijks een zondag van het 
Woord van God te gaan houden 
uiteen in zijn apostolische brief 
Aperuit Illis. Deze werd gepubli-
ceerd op 30 september 2019, de 
sterfdag van de heilige schriftge-
leerde Hieronymus. De paus wijst 
in Aperuit Illis op de ontmoeting 
van de Emmausgangers met de 
verrezen Heer, wanneer Hij de 
schriften voor hen opent en  
hun ogen: Aperuit Illis.

Gods Woord en naastenliefde
Paus Franciscus geeft aan dat hij al 
aan het eind van het Heilig Jaar van 
Barmhartigheid (2016) nadacht over 
een zondag geheel gewijd aan Gods 
Woord en hij schrijft: “Een verdere 
uitdaging die van de Heilige Schrift 
komt, betreft de naastenliefde. 
Gods Woord herinnert voortdurend 
aan de barmhartige liefde van de 
Vader, die zijn kinderen vraagt om in 
liefde  te leven. Het leven van Jezus 
is de volledige en volmaakte uitdruk-
king van deze goddelijke liefde, die 
niets voor zichzelf houdt, maar 

zichzelf aan allen aanbiedt zonder 
reserves. In de parabel van de  
arme Lazarus vinden wij een kost-
bare aanwijzing. Wanneer Lazarus 
en de rijke sterven, vraagt de 
laatste, wanneer hij de arme in de 
schoot van Abraham ziet, dat die 
naar zijn broers wordt gezonden om 
hen te waarschuwen de liefde voor 
de naaste te beleven, om te vermij-
den dat ook zij dezelfde kwellingen 
als hij ondergaan. Het antwoord van 
Abraham is bijtend: ‘Zij hebben 
Mozes en de profeten, laten ze naar 
hen luisteren’ (Lucas 16, 29)” 
(Aperuit illis, 13).

© Ramon mangold

© Ramon mangold

Vanwege het coronavirus moe(s)ten verschillende  
activiteiten worden afgezegd of verplaatst.  
Hou de agenda op bisdomrotterdam.nl in de gaten  
voor de laatste informatie.
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6 WORDT VERPLAATST 6 

Lezing ‘Het Woord van God in het 
conciliedocument Dei Verbum’
Dinsdag 19 mei
Op deze middag verzorgt prof. dr. Jan 
Loffeld een inleiding over ‘Het Woord 
van God in het conciliedocument 
Dei Verbum’. Hiervoor zijn uitgeno-
digd pastorale beroepskrachten en 
(kader)vrijwilligers. De bijeenkomst 
(14.00-16.00 uur) vindt plaats in 
Rijswijk (parochiezaal HH. Benedictus 
en Bernadettekerk, Sir Winston 
Churchilllaan 372).

6 WORDT VERPLAATST/AFGELAST 6 
De Vuurdoop voor vormelingen
Zaterdag 30 mei
De Vuurdoop is een dag voor vorme-
lingen van 12-14 jaar uit de parochies 
van het bisdom Rotterdam. De dag 
(9.00-13.00 uur) begint met een korte 
bezinning: zang, gebed en een schrift-
tekst. Na een vurige openingsact is er een 
doorlopend programma met wisselende 
workshops, waaronder ‘De Bijbel leeft!’

Inspiratiemagazine Pinksteren
Zondag 31 mei
Het Inspiratiemagazine over het 
Woord van God wordt verspreid bij 
gelegenheid van Pinksteren. Het 
Woord van God inspireert om een 
leven lang leerling van Jezus te zijn, 
God lief te hebben en de naaste. Het 
Inspiratiemagazine wordt verstuurd 
aan pastorale beroepskrachten, ver-
spreid in parochies en uitgereikt bij de 
Nationale Bedevaart Brielle.

Kerktoetredersdag
Zaterdag 13 juni
De kerktoetredersdag (10.30-14.30 
uur) vindt plaats in de basiliek St. 
Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans 
(Singel 104) te Schiedam. Tijdens 
de lunch houdt bisschop Van den 
Hende een inleiding over het Woord 
van God. Als leerlingen van Christus 
mogen we iedere dag opnieuw 
putten uit het Woord van God. De 
kerktoetreders ontvangen een zakbij-
beltje met de aanbeveling van paus 
Franciscus: “Neem het evangelie, 
draag het bij je en lees het elke dag: 
het is Jezus die met je spreekt!”

Kloosterweekend gebedsleiders
Vrijdag 19 juni t/m zondag 21 juni
‘God spreekt’ is het thema van het 
kloosterweekend voor gebedsleiders. 

Wat betekent het voor je persoon-
lijk gebedsleven dat God spreekt en 
wat betekent het voor je inzet als 
gebedsleider? Het kloosterweekend 
voor gebedsleiders vindt plaats in 
het Willibrordushuis in Den Haag en 
wordt geleid door Rita Schoolenberg 
en Liesbeth Stalmeier. Rita is bis-
schoppelijk gedelegeerde voor 
pastoraal werkers en werkzaam in de 
Christoffelparochie in Rotterdam. 
Liesbeth is bisschoppelijk gedele-
geerde voor het R.-K. onderwijs en 
studiebegeleider van Vronesteyn,  
de priester- en diakenopleiding  
van het bisdom Rotterdam.

Nationale bedevaart Brielle: 
Getuigen van het Woord van God
Zaterdag 11 juli
Jaarlijks wordt met de Nationale 
Bedevaart Brielle stilgestaan bij het 
getuigenis van de Martelaren van 
Gorcum (1572). Op uitnodiging 
van Mgr. Van den Hende namens 
de Brielse Bedevaart Commissie is 
kardinaal Eijk hoofdcelebrant in de 
eucharistieviering waarmee de dag 
opent. De Martelaren van Gorcum 
getuigden van het Woord van God. De 
Nationale Bedevaart vindt plaats vanaf 
11.00 uur in de Bedevaartkerk van 
het Heiligdom van de Martelaren van 
Gorcum (Rik 5, Brielle).

Zomerkampen voor kinderen, 
tieners, jongeren
Zondag 19 juli t/m zaterdag 25 juli
Het thema van de zomerkampen 
in het bisdom Rotterdam is ‘Woord 
zonder grenzen’. De kampen zijn op 
een mooie, vaak bosrijke locatie. Er 
is catechese en veel ontspanning in 
sport, spel en activiteiten. Iedere dag 
is er een dagopening en dagsluiting.

Bijeenkomst voor 
parochiebladredacties
Woensdag 9 september
Parochiebladen willen mensen infor-
meren en steeds vaker ook inspireren. 
Ze vertellen over het Woord van God 
in interviews die getuigen van geloof, 
door een woordje van het pastoraal 
team, in foto’s en door laagdrempelige 
catechese. Op woensdag 9 september 
zijn redacties van parochiebladen uit-
genodigd om rond het Woord van God 
in gesprek te gaan en onderling ideeën 
op te doen. De bijeenkomst vindt 
plaats in de Adelbertkerk (Minervaweg 
7 in Delft, vanaf 19:30 uur).

Diocesane misdienaarsdag
Zaterdag 12 september
Voor deze dag zijn alle misdienaars die 
actief zijn in het bisdom uitgenodigd. 
Op de misdienaarsdag is er bijzondere 
aandacht voor de woorddienst in de 
eucharistie. Bisschop Van den Hende 
presenteert op deze dag een speciaal 
kwartetspel over het Woord van God.

Pop-up tentoonstelling over de Bijbel
Woensdag 30 september
In 2020 wordt de 1600e sterfdag 
van de heilige Hiëronymus (347-
420) herdacht. Hij vertaalde de 
Bijbel in het Latijn. Zijn vertaling, 
die bekend staat als de ‘Vulgaat’, 
dankt zijn naam aan de uitdrukking 
‘versio vulgata’ voor ‘volkse versie’. 
Bij gelegenheid van zijn 1600e 
sterfdag komt een pop-up tentoon-
stelling over de Bijbel beschikbaar 
voor parochies in het bisdom.

Geloofsgesprek op NPO2
Zondag 4 oktober
Dit Geloofsgesprek gaat over het 
Woord van God en de geheimen van 
de rozenkrans. Paus Johannes Paulus 
II noemde de rozenkrans “een samen-
vatting van het evangelie”. Wanneer 
we de gebeurtenissen van Jezus’ leven 
overwegen, worden we gevraagd om 
na te denken over de vraag hoe God 
in ons eigen leven komt, opdat wij in 
staat zijn om de Heer te verwelkomen 
en Hem te volgen.

Lezing ‘Het Woord van God  
in het leven van Augustinus’
Woensdag 7 oktober
Op deze middag verzorgt prof. dr. 
Paul van Geest een inleiding over 
‘Het Woord van God in het leven van 
Augustinus’. Hiervoor zijn uitgeno-
digd pastorale beroepskrachten en 
(kader)vrijwilligers. De bijeenkomst 
(14.00-16.00 uur) vindt plaats in 
Rijswijk (parochiezaal HH. Benedictus 
en Bernadettekerk, Sir Winston 
Churchilllaan 372).

Geloofsgesprek op NPO2
Zondag 8 november
In dit Geloofsgesprek vertelt 
Monique Boons hoe het Woord van 
God inspireert tot diaconie. In de 
Jakobusbrief lezen we: “Stel dat een 
broeder of zuster geen kleren heeft 
en niets om te eten, en iemand van 
u zou zeggen: ‘Geluk ermee! Houd 
u warm en eet maar goed,’ en hij 

zou niets doen om in hun stoffelijke 
nood te voorzien - wat heeft dat voor 
zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf 
genomen, zonder zich in daden te 
uiten, dood” (Jakobus 2, 14-17).

Lezing ‘De schatkamer van  
het Woord van God in de  
viering van de eucharistie’
Woensdag 11 november
Op deze middag verzorgt dr. R. 
Kurvers, priester van het bisdom 
Rotterdam, een inleiding over ‘De 
schatkamer van het Woord van God in 
de viering van de eucharistie’. Hiervoor 
zijn uitgenodigd pastorale beroeps-
krachten en (kader)vrijwilligers. De 
bijeenkomst (14.00-16.00 uur) vindt 
plaats in Rijswijk (parochiezaal HH. 
Benedictus en Bernadettekerk, Sir 
Winston Churchilllaan 372).

Diaconieprijs ‘Brood en rozen’
Zaterdag 14 november
Het Woord van God zet mensen in 
beweging. Op zaterdag 14 november 
wordt de diaconieprijs van het bisdom 
uitgereikt. Désirée Krikhaar zal bij 
deze gelegenheid spreken over barm-
hartigheid en de heilige Elisabeth 
in iconografie. Dit jaar wordt een 
nieuwe categorie toegevoegd aan de 
diaconieprijs voor het achtste werk van 
barmhartigheid: zorg voor de schepping.

Advent
Zondag 29 november -  
donderdag 24 december
In de Advent wordt een nieuwe serie 
Geloofsboekjes verspreid in het 
bisdom. De Geloofsboekjes gaan over 
het Woord van God. Ze vormen korte 
inleidingen in de verschillende delen 
van de Bijbel en bevatten daarnaast 
ook bijbelteksten.

Kerstmis
Vrijdag 25 december
“Wanneer we spreken over het Woord 
van God, dan gaat het niet alleen over 
de Heilige Schrift, maar ook over de 
persoon van Jezus Christus, het vlees-
geworden Woord van God.” Dit schreef 
bisschop Van den Hende in de brief 
waarin hij het diocesane themajaar 
aankondigde. Het themajaar mondt 
uit in het hoogfeest van Kerstmis. “Het 
Woord is vlees geworden en heeft 
onder ons gewoond. Wij hebben zijn 
heerlijkheid aanschouwd, zulk een 
heerlijkheid als de Eniggeborene van 
de Vader ontvangt, vol genade en waar-
heid” (Johannes 1, 14).

Verder in het Jaar  
van het Woord van God

Pastoraal Bulletin
Vanwege het Jaar van het Woord 
van God verschijnt een thema-
nummer van het Pastoraal Bulletin 
met verdiepende artikelen, inter-
views en inspirerende teksten.

Zie voor meer informatie en  
aanmelding voor activiteiten:  
bisdomrotterdam.nl/activiteiten
Zie ook:  
bisdomrotterdam.nl/woordvangod

© Ramon mangold
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rkbijbel.nl
“Neem het evangelie, draag  

het bij je en lees het elke dag:  
het is Jezus die met je spreekt!”

Steun het werk van de Katholieke Bijbelstichting.  
Maak een gift over aan de Stichting Vrienden van de  

Bijbel op rekeningnummer NL32 INGB 0001 6606 66
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Karien van Velsen is architect en coördinator van het Bisschoppelijk 
Adviesbureau Bouwzaken. Op zondag 2 februari wijdde bisschop  
Van den Hende de kerk van H. Albertus en O.L.Vrouw van de 
Rozenkrans (‘Blijdorpkerk’) opnieuw in, nadat de kerk was  
verbouwd en vernieuwd. Karien vertelt over de verbouwing  
en de uitdaging van een 900 kilo zware doopvont.

Waarom moest de kerk  
aangepast worden?
Het kerkgebouw moest aangepast 
worden, omdat het geschikt moest 
worden gemaakt voor twee groepen 
parochianen. De kleiner geworden 
groep van de Nederlandstalige H. 
Johannesparochie was het gebouw 
gaan delen met de parochianen van 
de Portugees sprekende parochie 
Nossa Senhora da Paz. Die parochie 
verhuisde in de zomer van 2018 van 
de kerk aan de Korfmakerstraat naar 
de Blijdorpkerk. Voor beide parochies 
was dat een grote verandering.

Wat zijn de grote veranderingen 
aan het kerkgebouw?
Ik heb het nu over aanpassingen in het 
kerkgebouw, maar voorop staat dat zo’n 
verandering ook wat vraagt van mensen. 
Maar, waar het gaat om het kerkgebouw, 
was al snel duidelijk dat de parochie 
Nossa Senhora da Paz tijdens een 
eucharistieviering nevenruimtes nodig 
heeft voor de crèche, de jongere jeugd 
en de oudere jeugd. Daarvoor moesten 
er drie ruimtes komen die tijdens de vie-
ringen gebruikt kunnen worden en die 
elkaar onderling geen overlast geven. 
De crèche is gecombineerd met de keu-
kenruimte en kreeg daarom vanwege 
het geluid een dubbele deur. Er was al 
een keukenruimte om koffie te zetten. 
Daar is de keuken uitgebreid, zodat je 
er ook kunt koken en kunt eten. Ook 
zijn er nieuwe toiletten gemaakt inclu-
sief mindervalidentoilet.

Kun je iets vertellen over  
inhoudelijke keuzes  
die zijn gemaakt?
Vanwege financiële en prakti-
sche redenen, is gekozen voor 

‘inbreiding’. Bij uitbreiding bouw 
je nieuwe ruimtes aan de kerk. Bij 
inbreiding realiseer je die in de kerk 
zelf. Dit kerkgebouw staat in een 
beschermd stadsgezicht en uitbrei-
den is dan veel minder gemakkelijk. 
Daardoor moesten we goed kijken 
naar de indeling van de kerkruimte. 
De wijdingskruisjes en de kruisweg-
staties hingen mooi verdeeld over 
de wanden. Doordat de kerkruimte 
kleiner werd, moesten die opnieuw 
een plek krijgen. Daar heeft mijn 
collega Richard Bot (liturgie en kerk-
muziek) naar gekeken. Hij adviseerde 
over de kruiswegstaties en de schilde-
rijen in de kerk. Samen hebben we 
vanuit de liturgie en de architectuur 
ook naar de as van de kerk gekeken, 
dat wil zeggen de lijn waarover je blik 
naar binnen wordt getrokken. Dat 
is de reden waarom het tabernakel, 
dat voorheen aan de linkerzijde van 
het priesterkoor stond, nu achter 
het altaar is geplaatst op een nieuwe 
onderbouw. Op deze onderbouw is de 
pelikaan aangebracht die eerst achter 
het altaar tegen de muur hing.

Gaven bepaalde inhoudelijke 
keuzes nog problemen in  
de uitvoering?
Het doopvont stond eerst op het 
priesterkoor en werd verplaatst naar 
de entree van de kerkruimte. Dat 
past bij die rechte lijn van ingang 
naar altaar en tabernakel. Door het 
doopsel word je opgenomen in de 
gemeenschap van de Kerk. Daarom 
staat het bij de ingang op de beste 
plek. Maar het was een hele uit-
daging om het daar te krijgen. 
Het was 900 kilo natuursteen 
en marmer die met een kleine 

kraanwagen op een robot met rups-
banden door het gangpad moest 
zonder de banken te beschadigen.

Hoe kijk je terug op  
de verbouwing?
Het was ontzettend leuk om te doen. 
Vanaf het moment dat we met de twee 
parochies op weg zijn gegaan, was het 
een mooi project. Het kerkgebouw is 
het huis van God en mensen voelen 
er zich thuis. Als architect bouw je 
dus aan hun thuis. Hier kwamen in 
dat thuis als het ware twee ‘gezinnen’ 
bij elkaar. Daar hebben we ons best 

voor gedaan, samen met alle anderen 
die betrokken waren bij het proces. 
In diverse vergaderingen en in een 
WhatsApp-groep is intensief gecom-
municeerd en zijn veel foto’s gedeeld 
van de stappen die we zetten. Het 
zal misschien nog best even wennen 
zijn, maar ik hoop dat mensen als 
ze in de kerk zijn denken: ‘O, is dat 
nieuw? Ik dacht dat het er altijd al bij 
hoorde.’ Want dat betekent dat je het 
als architect goed hebt gedaan voor de 
mensen én voor het gebouw.

daphne van Roosendaal

Bouwen aan het huis van God  
en thuis van mensen
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JUBILEA PERSONALIA

In 2020 vieren in totaal elf mensen een jubileum  
in het bisdom Rotterdam.

Bisdompriesters

 ❖ 25 jaar priester 
W.P.L. Broeders (10-06-1995)

 ❖ 55 jaar priester 
A.A. van Well (12-06-1965)

 ❖ 60 jaar priester 
A.H.C. van Eijk (11-06-1960)

 ❖ 65 jaar priester 
J.M. Schlatmann (04-06-1955) 
C.J.Th. van Bockxmeer  
(04-06-1955)

Permanent diaken

 ❖ 25 jaar diaken 
N.G. van Marrewijk (10-06-1995)

Pastoraal werk(st)ers

 ❖ 12,5 jaar pastoraal werkster 
Mw. M.Th. van Roon  
(01-08-2007) 
Mw. E.M. Stalmeier  
(01-10-2007) 
Mw. M.J.S. Heikens  
(01-02-2008) 
T.LJ. Nguyen (01-04-2008)

 ❖ 25 jaar pastoraal werker 
J.P. Niati (01-11-1995)

IN MEMORIAM

Op vrijdag 20 december 2019 is, voorzien van het H. Sacrament 
der zieken overleden, de zeereerwaarde heer Leonardus 
Franciscus de Groot, priester van het bisdom Rotterdam, geboren 
op 27 juni 1935 te Leiden en priester gewijd op 27 mei 1961. 
Pastoor Leo de Groot werd na zijn wijding achtereenvolgens 
benoemd tot kapelaan in de parochies H. Jeroen te Noordwijk 
(1961), O.L. Vrouw Geboorte te Berkel en Rodenrijs (1965) en 
HH. Antonius en Cornelius te Den Hoorn (1972). Met ingang van 
24 januari 1977 volgde zijn benoeming tot pastoor van de paro-
chie HH. Antonius en Cornelius te Den Hoorn. Op 27 juni 2000 
werd hem uit deze functie op zijn verzoek eervol ontslag verleend 
en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom 
Rotterdam. De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart 
werd gehouden op zaterdag 28 december in de Sint Antonius en 
St. Corneliuskerk in Den Hoorn. Aansluitend was de begrafenis in 
het Priestergraf op de begraafplaats bij de kerk.

Op zaterdag 1 februari 2020 is na een ziekbed overleden de 
heer Jacobus Simon Maria Sier (Jack), gepensioneerd pastoraal 
werker van het bisdom Rotterdam, geboren op 11 juli 1944 te 
Goirle. Jack Sier werd op 1 november 1988, met goedkeuring 
van de bisschop van Rotterdam, aangesteld tot medewerker van 
het Pastoraat Oude Wijken in Rotterdam Centrum-West. Sinds 1 
november 1995 verrichtte hij die werkzaamheden als pastoraal 
werker. Op 11 juli 2009 werd hem uit deze functie eervol ont-
slag verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd en werd de pastorale zending ingetrokken. De eucha-
ristieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart werd gehouden op 
vrijdag 7 februari in de Parroquia Sagrada Familia Rotterdam te 
Rotterdam. Aansluitend werd Jack Sier begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op Begraafplaats Hofwijk te Rotterdam.

Op zondag 9 februari 2020 is op 83-jarige leeftijd in Chili overleden 
de zeereerwaarde heer Cornelis Maria Lemmers, priester van het 
bisdom Rotterdam, geboren op 18 december 1936 te Lisse en 
priester gewijd op 8 juni 1963. Cor Lemmers werd na zijn wijding 
op 17 augustus 1963 benoemd tot kapelaan in de parochie St. 
Adrianus te Naaldwijk. Op 17 augustus 1965 werd hem uit deze 
functie eervol ontslag verleend en kreeg hij van de bisschop van 
Rotterdam verlof om als priester in Zuid-Amerika te gaan werken. 
De uitvaart heeft in Chili (Zuid-Amerika) plaats gevonden.

Op woensdag 18 maart 2020 is, voorzien van het H. Sacrament 
der Zieken, op 74-jarige leeftijd overleden, mevrouw Maria Anna 
Elisabeth Hoogervorst - van der Leeuw (Marianne), gepensi-
oneerd pastoraal werker van het bisdom Rotterdam, geboren 
op 8 februari 1946 te Rotterdam. Marianne Hoogervorst werd 
op 1 augustus 1995 aangesteld als districtscatecheet van het 
toenmalige dekenaat Westland. Na afronding van haar theologie 
studies werd zij per 1 maart 2000 aangesteld als pastoraal 
werker in de parochies H. Joannes de Dooper te Pijnacker en H. 
Bartholomeus te Nootdorp. Op 15 augustus 2008 volgde haar 
aanstelling als pastoraal werker ten behoeve van de samenwer-
kende parochies St. Jans’ Onthoofding te Zoeterwoude-Dorp, 
St. Laurentius te Stompwijk, De Menswording te Leiderdorp en 
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zoeterwoude-Rijndijk. Van 
deze pastorale opdracht werd haar op 1 september 2011 eervol 
ontslag verleend onder verwijzing naar het bereiken van de pensi-
oengerechtigde leeftijd op 8 februari van dat jaar.

Benoeming

 ❖ Z. Wang s.v.d., benoeming tot lid van het pasto-
raal team van de parochie Maria Sterre der Zee 
te Den Haag voor 3 jaar, 18-12-2019

 ❖ A.J. (Lex) van Deelen, benoeming  
tot vicaris-generaal, 09-01-2020

 ❖ Dr. R.A.J. Steenvoorde o.p., benoeming 
tot lid van het pastoraal team van de 
Studentenparochie Catharina van Alexandrië te 
Rotterdam, voor onbepaalde tijd, 13-01-2020

 ❖ Drs. A.L. Langerhuizen, benoeming tot 
administrator van het Vicariaat Merenwijk 
te Leiden, 25-02-2020

 ❖ B.S. Bosma, benoeming tot pastoor van de 
parochie H. Willibrordus te Lisse, Hillegom 
en De Zilk, 01-03-2020

 ❖ Mr. R.J.W. Franken, benoeming tot pas-
toor van de parochie H. Augustinus te 
Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en 
Wassenaar, 01-03-2020

 ❖ Mgr. A.J. van Deelen, benoeming tot administra-
tor van de parochie De Heilige Familie te Oud-
Beijerland e.o., 01-03-2020

 ❖ G.A.C. van Paassen, benoeming tot pastor van 
de parochiefederatie HH. Clara en Franciscus  
te Langeraar e.o., 16-03-2020

Goedkeuring en zending

 ❖ Mw. M.A.C. van Maasacker, goedkeuring en 
kerkelijke zending als geestelijk verzorger 
ten behoeve van de Argos Zorggroep voor de 
locaties: DrieMaasStede te Schiedam en de 
Meeuwenhof te Hoogvliet, 18-11-2019

 ❖ Drs. P.A.M. ten Hacken, goedkeuring en kerke-
lijke zending als geestelijk verzorger verbonden 
aan de Penitentiaire Inrichting Rotterdam, locatie 
De Schie te Rotterdam, 01-12-2019

 ❖ Mw. drs. W.E.M. Hoogendoorn, goedkeu-
ring en kerkelijke zending als pastoraal 
werker in het Vicariaat Merenwijk te 
Leiden voor 1 jaar, 01-03-2020

 ❖ Mw. drs. J.B.M. van Heel, goedkeuring en 
kerkelijke zending als geestelijk verzorger 
in de Penitentiaire Inrichting Dordrecht te 
Dordrecht, 16-03-2020

 ❖ Drs. H.G. Colin, goedkeuring en kerkelijke zen-
ding als geestelijk verzorger in de Penitentiaire 
Inrichting Krimpen aan den IJssel te Krimpen 
aan den IJssel, 16-03-2020

Eervol ontslag/ontheffing kerkelijke zending

 ❖ Mw. drs. L.M.M. Hendriks-Vaessen, eervol ont-
slag en ontheffing van de kerkelijke zending als 
geestelijk verzorger in het Langeland ziekenhuis te 
Zoetermeer (vervroegd met pensioen), 01-11-2019

 ❖ Drs. D.A.C.A. Gudde, eervol ontslag en ontheffing 
van de kerkelijke zending als pastoraal werker 
in de parochie H. Augustinus te Wassenaar, 
Voorschoten, Katwijk en Oegstgeest, 18-11-2019

 ❖ Mw. drs. M.P. Witteman-Bom, eervol ontslag en 
ontheffing van de kerkelijke zending als pasto-
raal werker in de parochie Maria Sterre der Zee 
te Den Haag (met pensioen + AOW), 21-11-2019

 ❖ Drs. F.H. Kazenbroot, eervol ontslag en onthef-
fing van de kerkelijke zending als geestelijk ver-
zorger in de Penitentiaire Inrichting Rotterdam, 
locatie De Schie te Rotterdam, 01-01-2020

 ❖ J.M.L. Smies, eervol ontslag en ontslag uit 
de gewone ambtsbediening van het bisdom 
Rotterdam (met emeritaat), 01-01-2020.

 ❖ Mw. C.M.T.M. van der Zwaan, eervol ontslag 
en ontheffing van de kerkelijke zending als 
projectmedewerker/pastoraal werkster van 
de parochiefederatie Rotterdam Rechter 
Maasoever te Rotterdam, 01-01-2020

 ❖ Drs. A. Kaserer, eervol ontslag en onthef-
fing van de kerkelijke zending als geestelijk 
verzorger in het verpleeghuis WZH locatie 
Prinsenhof te Leidschendam en voor de 
Stichting Zorginstellingen Rijswijk te Rijswijk. 
(met pensioen + AOW), 04-01-2020

 ❖ Mw. M.A.E. Hoogervorst-van der Leeuw, eer-
vol ontslag en ontheffing van de kerkelijke 
zending als pastoraal werker van het vicariaat 
Merenwijk te Leiden, 01-02-2020

 ❖ Drs. G.M. Schürmann, eervol ontslag en 
ontheffing van de kerkelijke zending als gees-
telijk verzorger/zorgmanager in het Medisch 
Centrum Haaglanden, locatie Westeinde te 
Den Haag, 01-02-2020

 ❖ Mgr. drs. T.F.M. Visser, eervol ontslag als 
administrator van het Vicariaat Merenwijk 
te Leiden, 25-02-2020

 ❖ M.P.J. Hagen, eervol ontslag als pastoor van de 
parochie H. Augustinus te Katwijk, Oegstgeest, 
Voorschoten en Wassenaar, 01-03-2020

 ❖ B.S. Bosma, eervol ontslag als pastor van 
de parochiefederatie HH. Clara en Franciscus 
te Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, 
Nieuwveen, Noorden, Zevenhoven, Hoogmade, 
Woubrugge, Leimuiden, Oude Wetering, Oud Ade, 
Rijpwetering en Roelofarendsveen, 01-03-2020

 ❖ Mr. R.J.W. Franken, eervol ontslag als pas-
toor van de parochie H. Willibrordus te Lisse, 
Hillegom en De Zilk, 01-03-2020

 ❖ R.C. Anyaeze c.s.sp, eervol ontslag als lid 
van het pastoraal team van de parochiefede-
ratie H. Maria Magdalena te Rotterdam Zuid, 
Barendrecht en Ridderkerk, 01-03-2020

 ❖ Mgr. T.F.M. Visser, eervol ontslag als admini-
strator van de parochie De Heilige Familie te 
Oud-Beijerland e.o., 01-03-2020

 ❖ G.A.C. van Paassen, eervol ontslag als  
pastor van de parochie St. Jan de Doper  
te Gouda e.o., 16-03-2020

 ❖ Mw. drs. A.F.L. de Krijger, eervol ontslag  
en ontheffing van de kerkelijke zending als  
geestelijk verzorger in de Penitentiaire  
Inrichting Krimpen aan den IJssel te Krimpen 
aan den IJssel, 01-03-2020

 ❖ Mw. drs. J.B.M. van Heel, eervol ontslag  
en ontheffing van de kerkelijke zending als  
geestelijk verzorger in de Penitentiaire  
Inrichting Krimpen aan den IJssel te Krimpen  
aan den IJssel, 16-03-2020

 ❖ Drs. H.G. Colin, eervol ontslag en ontheffing  
van de kerkelijke zending als geestelijk  
verzorger in de Penitentiaire Inrichting  
Dordrecht te Dordrecht, 16-03-2020

Overige

 ❖ F.H.G. Verwater, per 1 november 2019 benoemd 
tot lid van de Bisschoppelijk Brielse Commissie, 
voor een eerste periode van vier jaar

 ❖ G.M. Schürmann, per 1 november 2019 
benoemd voor een tweede termijn als lid van 
de Adviescommissie voor Pastoraal Werkers

 ❖ M.M. Walrave, per 1 januari 2020, voor een 
extra periode van één jaar tot adviseur van 
het bestuur van de R.-K. Begraafplaats en 
Crematorium St. Laurentius

 ❖ F.X.M.A. Baggen, per 1 januari 2020 voor 
een eerste periode van vier jaar tot lid van 
het bestuur van de R.-K. Begraafplaats en 
Crematorium St. Laurentius

 ❖ D.G.H. van der Werf RA, per 1 januari 2020 
voor een eerste periode van vier jaar tot lid 
van het bestuur van de R.-K. Begraafplaats 
en Crematorium St. Laurentius

 ❖ F.A.J. Olsthoorn, per 3 februari 2020 ontslag 
als lid van de Diocesane Bezoekgroep Emeriti

 ❖ G.A.L.M. Nijensteen, per 1 april 2020, 
benoemd voor een extra periode van negen 
maanden tot lid en penningmeester van de 
Diocesane Caritasinstelling

Bisschop benoemt een tweede vicaris-generaal  
voor het bisdom Rotterdam
Met ingang van 9 januari 
2020 heeft bisschop Van 
den Hende de bisschoppelijk 
vicaris van het vicariaat Den 
Haag, A.J. (Lex) van Deelen, 
benoemd tot vicaris-gene-
raal, gebruik makend van de 
mogelijkheid in het kerkelijk 
recht (CIC 1983, canon 475 
paragraaf 2). Aangezien vicaris-generaal T.F.M. 
Visser als pastoor van de parochie H. Theresia 
van Avila in de Drechtsteden alleen in deeltijd voor 
het bisdombestuur beschikbaar kan zijn, heeft de 
bisschop aan de hoogeerwaarde heer Van Deelen 
verzocht om eveneens vicaris-generaal te zijn, 
naast zijn aanstelling tot regiovicaris en als pastor 
in de parochiefederatie in de Vlietstreek (Rijswijk, 
Voorburg, Leidsendam). Bisschop Van den Hende 
heeft vertrouwen in de samenwerking ten dienste 
van het kerkelijk leven in het bisdom Rotterdam.

© bisdom RotteRdam
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BOEKBESPREKING

Jack Glas is priester en pastoor in Roelofarendsveen. Hij is ‘custos’ 
van het bedevaartsoord van de Martelaren van Gorcum in Brielle. 
Als custos geeft hij leiding aan de bisschoppelijke commissie die 
zorgdraagt voor het bedevaartsoord en de activiteiten die daar plaats-
vinden. Djanny Bracke is ook lid van deze commissie en zet zich in 
voor het bevorderen van de verering van de martelaren in het bisdom 
Rotterdam en ook daarbuiten. Op 9 mei start het nieuwe bedevaart- 
seizoen, waarvoor met veel inzet het programma is gemaakt.

Waar komt jullie betrokken- 
heid op het Heiligdom  
van de Martelaren van 
Gorcum vandaan?
Jack Glas: “Ik ben opgegroeid in 
Brielle. In mijn jeugd kwam ik vaak 
in de bedevaartkerk met Kerstmis en 
Pasen. Later ben ik gaan beseffen hoe 
bijzonder de plek is. Zeker tijdens het 
nadenken over mijn roeping zijn de 
heiligen, met name Leonardus van 
Veghel en Nicolaas van Poppel, een 
steeds belangrijkere rol gaan spelen in 
mijn gebed om duidelijkheid te  
krijgen over mijn roeping.”

Djanny Bracke: “Ik ben al ruim veertig 
jaar betrokken bij bedevaarten. Ik 
ervaar dat vanuit het katholieke geloof 
op bedevaart gaan veel met mensen 
doet. Een bedevaartplek als deze heeft 
enerzijds te maken met wat er in het 
verleden is gebeurd en anderzijds 
betekenis voor nu. Je kunt er naartoe 
met je zorgen en je dankbaarheid. Je 
kunt op deze plek tot rust en bezin-
ning komen om daarna weer gesterkt 
verder te kunnen. Ik ervaar dat zelf 
zo en daarom wil ik dat ook voor 
anderen mogelijk maken.”

De laatste jaren zijn er nieuwe 
vrijwilligers en priesters uit  
het bisdom bij het bedevaarts- 
oord betrokken. Ook zijn er  
nieuwe activiteiten, zoals een 
gebedsgroep. Waar komt  
die energie vandaan?
Jack Glas: “Het is zoals Djanny zegt: 
je hebt zelf de ervaring dat een 
bedevaart je iets heel moois kan 
geven en je wil die ervaring delen 
met anderen. Vanuit mijn roeping 
wil ik de vreugde die ik in mijn 
geloof vind, delen met anderen. 
Het bedevaartsoord in Brielle is 
een bijzondere plek. Dat wil ik 
delen met anderen. Daar zetten 
we ons voor in. Uitbreiding van 
de gebedsactiviteiten zorgt voor 
grotere bekendheid en verbonden-
heid rond de martelaren.”

Djanny Bracke: “Ik zie allerlei moge-
lijkheden om het bedevaartsoord 
verder uit te bouwen als plek waar 
mensen terecht kunnen voor gebed. 
Dat motiveert mij om me in te 
zetten voor de gebedsmomenten en 
liturgische plechtigheden.” Wat kunnen we verwachten  

van het bedevaartseizoen?
Jack Glas: “We zullen het bedevaart-
seizoen in het teken stellen van het 
themajaar dat het bisdom houdt, het 
Jaar van het Woord van God. Dat zul 
je merken bij de Nationale Bedevaart 
en we hadden het ook willen invullen 
bij de opening van het seizoen, waar-
voor we speciaal lectoren uit hadden 
genodigd. Helaas kon die opening op 
9 mei vanwege het coronavirus niet 
doorgaan. Lectoren laten het Woord 
van God klinken in vieringen. Daarbij 
gaat het niet alleen om de kunst van 
het goed lezen, maar om zó te kunnen 
lezen dat mensen merken dat de 
lector leeft vanuit zijn of haar verbon-
denheid met het Woord van God.”

Djanny Bracke: “Als je je laat inspire-
ren door het Woord van God, heeft 
dat betekenis voor de woorden die je 
naar elkaar spreekt en voor je daden. 
Je moet ernaar leven. Het Woord 
van God, zoals we daarnaar luisteren 
in de kerk, moet ons raken en we 
moeten er iets mee doen.”

Jack Glas: “Het Johannesevangelie 
opent met ‘In het begin was het Woord, 
het woord was bij God en het Woord 
was God’. Het is Jezus zelf die ons op 
die weg zet en die ons in de eucharistie 
met zijn lichaam voedt. Daaraan zijn de 
Martelaren van Gorcum trouw geble-
ven tot in de dood.”

daphne van Roosendaal

Docent liturgie aan de TST, Samuel Goyvaerts, schreef 
een zeer informatief boekje met als titel ‘Verhef je 
hart’ over de eucharistie. Hij maakt op de eerste 
plaats gebruik van catecheses die paus Franciscus 
hield tijdens de audiënties tussen 8 november 2017 
en 4 april 2018. In ‘Verhef je hart’ worden deze cate-
cheses over de eucharistie door Samuel Goyvaerts 
bruikbaar gemaakt voor een Nederlands publiek. Het 
is een werkboek. In de marges staat extra informatie 
over woorden, termen, gebeurtenissen of verwijzingen 
naar de documenten die de paus als bron gebruikt. 
Kaderteksten uit conciliedocumenten, de inleiding 

op het altaarmissaal en de catechismus geven ach-
tergrondinformatie. Het is eigenlijk een ‘expositio 
missae’ in moderne stijl. Elk hoofdstuk eindigt met 
drie vragen om over na te denken en over in gesprek 
te gaan. Daarbij wordt ook een werkvorm aangereikt 
om mee aan de slag te gaan. In het voorwoord geeft 
Samuel Goyvaerts aan: “Het is mijn wens en hoop dat 
het onderricht van de paus over de eucharistie niet 
alleen kan helpen om het mysterie dat gevierd wordt 
beter te begrijpen, maar vooral op weg kan helpen 
om de verrezen Heer zelf te ontmoeten, zowel in de 
eucharistie als in het hele leven.”

Samuel Goyvaerts,  
‘Verhef je hart’,  
Halewijn/Adveniat,  
2019, 80 pagina’s,  
€ 13,95.  
ISBN 9789085285182

Brielle en een bedevaartseizoen  
met nieuwe plannen

Vanwege het coronavirus gaat de geplande opening van het bedevaartsei-
zoen in Brielle op 9 mei niet door. Het bedevaartseizoen zal nu starten op 
dinsdag 30 juni. Op die dag begint een noveen voor het feest van de heilige 
Martelaren van Gorcum (9 juli). De gebedsteksten hiervoor zullen online 
beschikbaar komen, zodat thuis meegebeden kan worden. De Bisschop- 
pelijke Brielse Commissie is ook voornemens het noveengebed via  
internet te streamen. De Nationale Bedevaart vindt plaats op 11 juli.

Bedevaartkerk heiligdom van de Martelaren van Gorcum, Rik 5, Brielle
www.martelarenvangorcum.nl
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Afscheid Hans Beijersbergen
Op 16 januari nam Hans Beijersbergen afscheid 
van het bisdombureau vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Hans Beijersbergen 
(66) werkte 32 jaar voor het bisdom Rotterdam bij 
het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken (BAB). 
Al eerder, in oktober 2019, nam Henk van Boxtel 
afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerech-
tigde leeftijd. Het bisdom schreef een vacature uit. 
Deze is inmiddels vervuld. Per 6 januari is Edgar de 
Bruijn gestart als bouwkundig adviseur.

Lees het interview met Hans Beijersbergen  
op bisdomrotterdam.nl

Veel animo voor Christoffelmis  
in ‘Rutter-stijl’
Tijdens de scratchdag in de St. Paulus Bekeringkerk in 
Capelle aan den IJssel studeerden meer dan 130 deel-
nemers op zaterdag 18 januari de nieuwe Christoffelmis 
in onder leiding van Marc Schaap, medewerker kerk-
muziek van het bisdom Rotterdam. De Nederlandse 
Sint-Gregorius vereniging voor katholieke liturgische 
muziek (NSGV) vroeg Aart de Kort om nieuwe muziek 
te schrijven voor de vaste gezangen van de mis, geïnspi-
reerd op het werk van John Rutter. De mis met de vaste 
gezangen is vernoemd naar de overleden plebaan van 
de kathedraal, Christoffel Nicolaas Bergs (1952-2019).

De Christoffelmis is te bestellen bij Gooi en Sticht  
www.gooiensticht.nl
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KORT NIEUWS

Tour of Faith over donorregistratie
Op 1 juli wordt in Nederland een nieuwe donorwet van 
kracht. Dit betekent onder meer dat op termijn alle 
Nederlanders vanaf achttien jaar geregistreerd staan 
als donor, tenzij zij hebben aangeven geen donor te 
willen zijn. Tijdens de Tour of Faith op zondag 8 maart 
sprak bisschop Van den Hende hierover met jongeren. 
De bijeenkomst vond plaats in de St. Willibrorduskerk 
in Wassenaar (H. Augustinusparochie). De bisschop 
legde uit dat de Katholieke Kerk orgaandonatie ziet als 
een daad van naastenliefde en solidariteit. De bisschop 

benadrukte dat het belangrijk is je geloofsovertuiging 
te betrekken bij de keuze die je maakt. En hij legde  
uit dat vanuit katholiek perspectief niet alle organen 
voor donatie en transplantatie in aanmerking komen. 
De bisschop citeerde uit het Handvest voor de werkers 
in de gezondheidszorg, dat in 1995 in Rome werd  
uitgegeven, en dat wordt aangehaald in het Hand- 
boek Katholieke Medische Ethiek.

In artikel 88 van het handvest staat: “Niet alle  
organen komen ethisch gezien voor donatie in aan-
merking. Van transplantatie dienen de hersenen en de 
geslachtsorganen, die respectievelijk de persoonlijke 
en procreatieve identiteit van de persoon waarborgen, 
uitgesloten te worden. Het betreft hier organen waarin 
de onmisbare uniciteit van de persoon die de genees-
kunde gehouden is te beschermen, gestalte krijgt.”

De hersenen of hersendelen komen niet in aan-
merking voor donatie, omdat deze een nauwe band 
hebben met de persoonlijke identiteit. Hetzelfde 
geldt voor de donatie van voortplantingsorganen ten 
behoeve van transplantatie, omdat die een bijzon-
dere rol spelen bij het doorgeven van -althans een 
deel- van de persoonlijke identiteit.

Vul in en stuur op: 
Enquête Laudato si’

Vijf jaar geleden verscheen Laudato si’, de 
encycliek van paus Franciscus over de zorg 
voor de schepping als ons “gemeenschap-
pelijk huis”. God schiep hemel en aarde 
en alles wat leeft. De apostel Paulus zegt: 
“Uit Hem en door Hem en voor Hem zijn 
alle dingen” (Romeinen 11, 36). In deze 
korte enquête vraagt Tussenbeide naar uw 
gelovige inspiratie en uw zorg voor het mili-
eu en de medemens. In het volgende num-
mer doen we verslag van de uitkomsten.

U kunt de enquête invullen en vóór  
15 mei met een postzegel versturen aan 
de redactie van Tussenbeide (Koningin 
Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam). 

Vul de vragen bij voorkeur online 
in op: www.tussenbeide.nl

            Omcirkel uw antwoord.

Wij weten dat men ongeveer een derde 
van het voedsel dat men produceert ver-
spilt en “voedsel dat men weggooit, is 
alsof men het rooft van de tafel van de 
armen”. (Laudato si’ 50) 
Kookt u bewust zodat u geen  
voedsel hoeft weg te gooien?  

Altijd – Bijna altijd – Geregeld – Soms – Nooit  

Geloofsovertuigingen bieden […] belang-
rijke motiveringen om de zorg op zich te 
nemen voor de natuur en de meest zwak-
ke broeders en zusters. (Laudato si’ 64) 
Is uw katholieke geloof voor u  
een inspiratiebron voor zorg voor  
de natuur en mensen? 

Altijd – Bijna altijd – Geregeld – Soms – Nooit  

Omdat er veel op het spel staat, [..] is het 
nodig dat wij elkaar wederzijds controleren 
en opvoeden. (Laudato si’ 214) 
Ervaart u in uw omgeving openheid om 
elkaar aan te spreken op  
niet-duurzaam gedrag?  

Altijd – Bijna altijd – Geregeld – Soms – Nooit  

Wanneer men in de eigen omgeving niet 
het belang van een arme, van een mense-
lijke embryo, van iemand met een handi-
cap - om maar enkele voorbeelden te noe-
men -, erkent, zal men moeilijk de kreten 
van de natuur kunnen horen. Alles is met 
elkaar verbonden. (Laudato si’ 117) 
Bent u zich bewust van de verbinding 
tussen het beschermen van de  
kwetsbare natuur en het beschermen 
van het menselijk leven? 

Altijd – Bijna altijd – Geregeld – Soms – Nooit  

Vervolg op pagina 16 
in deze Tussenbeide
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Alleen door het koesteren van gedegen 
deugden is een ecologisch engagement 
mogelijk. Als iemand zich iets dikker 
kleedt in plaats van de verwarming aan te 
zetten, [..]  dan veronderstelt dit dat hij 
overtuigingen en een gezindheid heeft ver-
worven die gunstig zijn voor de zorg voor 
het milieu. (Laudato si’ 211) 
Trekt u een warmere trui aan in plaats 
van de verwarming hoger te zetten? 

Altijd – Bijna altijd – Geregeld – Soms – Nooit
  
 

Daar de markt ertoe neigt een dwangmatig 
consumptie-mechanisme te veroorzaken 
om zijn producten af te zetten, worden de 
mensen uiteindelijk meegezogen in een 
wervelwind van aankopen en overbodige 
uitgaven. (Laudato si’ 203) 
Doet u wel eens overbodige uitgaven? 

Altijd – Bijna altijd – Geregeld – Soms – Nooit
  
 

“Minder is meer.” De christelijke spiritua-
liteit houdt een groei in soberheid voor en 
een vermogen om van weinig te genieten. 
Het is een terugkeer naar de eenvoud die 
het ons mogelijk maakt stil te staan bij en 
te genieten van de kleine dingen, te dan-
ken voor de mogelijkheden die het leven 
biedt, zonder ons te hechten aan wat wij 
hebben, of treurig te worden om wat wij 
niet bezitten. (Laudato si’ 222) 
Slaagt u er in om in uw dagelijks  
leven het beginsel van ‘minder  
is meer’ te volgen?

Altijd – Bijna altijd – Geregeld – Soms   
 

God vóór en na de maaltijden danken. Ik 
stel de gelovigen voor om deze kostbare 
gewoonte te hernemen en ten diepste 
te beleven. Het [..] herinnert ons eraan 
dat wij voor het leven afhankelijk zijn van 
God, het versterkt ons gevoel van dank-
baarheid voor de gaven van de schepping, 
het is dankbaar jegens hen die met hun 
werk deze goederen verschaffen en het 
versterkt de solidariteit met de meest 
behoeftigen. (Laudato si’ 227) 
Bidt u voor en na de maaltijden  
met deze intentie?

Altijd – Bijna altijd – Geregeld – Soms – Nooit 
  
 

Rust geeft een verruiming van het blikveld 
die het mogelijk maakt weer de rechten van 
de ander te erkennen. Zo verspreidt de rust-
dag, waarvan het middelpunt de eucharistie 
is, zijn licht over de hele week en moedigt 
ons aan de zorg voor de natuur en de armen 
tot de onze te maken. (Laudato si’ 237)
 
Beleeft u de zondagsrust en  
eucharistie op deze manier? 

Altijd – Bijna altijd – Geregeld – Soms – Nooit  

Wilt u bij bovenstaande vragen nog  
iets opmerken, of meer algemeen  
iets met ons delen:
 

 

 

 

 

 

Seizoensafsluiting Tour of Faith
Bij de laatste Tour of Faith van het seizoen wordt het 
programma uitgebreid met een BBQ. Bisschop Van den 
Hende nodigt alle deelnemers aan jongerenactiviteiten 
van het afgelopen jaar uit: ToF, WJD Panama, WJD@Home, 
jongeren die leiding zijn bij de zomerkampen van het bis-
dom, jongeren van de RKJ’s in het bisdom.

Zondag 28 juni 15.00 uur eucharistieviering,  
catechese en geloofsgespreken daarna een BBQ.  
De locatie wordt nog bekendgemaakt.

Zomerkampen
Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkam-
pen. De zomerkampen staan open voor iedereen tus-
sen de 8 en 18 jaar uit de parochies van het bisdom 
Rotterdam. Deelnemers komen uit het hele bisdom. 
Er zijn zomerkampen voor kinderen (8-11 jaar), tieners 
(12-14 jaar) en jongeren (15-17 jaar)

Zondag 19 juli t/m zaterdag 25 juli 2020
Verschillende locaties

       XXXXXXagenda bisdomrotterdam.nl/activiteiten

Mijn Bijbel en het Woord van God
Martijn Erkens

Wat is je favoriete bijbeltekst?
Er zijn veel mooie passages, maar Johannes 15, 1-17 
heeft een bijzondere plek. De laatste zin daarvan is: 
“Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.” Het is de 
tekst die we kozen bij ons trouwen in 2018 en toont 
wat mij betreft aan hoe diep God met ons verbonden 
is. Hij wil dat we in Hem blijven. Het laat zien dat een 
leven met Hem vruchten draagt en dat je niet zonder 
Hem kunt. God noemt ons vrienden, hoe gaaf is dat? 
Niet een strenge heerser ver weg, maar dichtbij als 
een liefdevolle vriend. 

Wat betekent het Woord van God voor je?
In de zin van de Bijbel is het Woord van God voor mij 
een verzameling verhalen over hoe de mens en God 
met elkaar om zijn gesprongen. Het geeft voor mij een 
inkijk in hoe God werkt met en door anderen en wat 
Hij met zijn komst naar de wereld heeft bedoeld. Toch 
vinden we niet alle antwoorden in de Bijbel, of maken 
we het onszelf moeilijk door verhalen op onszelf te 
betrekken. Het is wat mij betreft belangrijk om jezelf 
altijd af te vragen wat het levende Woord van God zegt. 
Wat God van je vraagt, omdat je een levende relatie 
met Hem hebt. Of meer beeldend gesproken: het is 

leuk om een boek te lezen over hoe een wijs iemand 
anderen helpt of geholpen heeft, maar het is fantas-
tisch om die persoon elke dag vragen te mogen stellen 
en antwoorden te krijgen voor je eigen leven!

Jaar van het  
Woord van God
Bisschop Van den Hende:  
“Wanneer we spreken over het Woord  
van God, dan gaat het niet alleen over  
de Heilige Schrift, maar ook over de  
persoon van Jezus Christus, het vlees- 
geworden Woord van God.”

jong! De pagina Jong! wordt samengesteld door een jonge redactie,  

met Ted Konings, Desiree Bühler, Daphne van Hoesel en Esther van Berkel.
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