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AProPos 
 

Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder 

Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus 

Maassluis 
 

jaargang  24                          nummer 5                      december 2017 
 

Voorwoord 
 

Deze AProPos is er een van tegenstellingen. 
Janny Bergmans schrijft haar stukje zo rond half oktober 
waarop de temperatuur haar doet denken aan een zomerse 
dag. Dit stukje wordt geschreven terwijl de sneeuw in grote 
vlokken neerdwarrelt en alles wit maakt. Kinderen spelen in de 
sneeuw en auto’s rijden praktisch stapvoets. Fietsers worden er 
amper gezien, maar de fietspaden worden wel schoongemaakt. 
Prettig voor de voetgangers want dan kunnen zij tenminste op 
het fietspad lopen. 
Naarmate het harder gaat sneeuwen wordt het stiller buiten: 
een serene rust daalt over ons neer. Het zou toch ook wel weer 
mooi zijn: een witte kerst. 
Deze AProPos valt ook een beetje op. Hij is een beetje 
kleurrijker geworden. Carmen heeft er deze keer zin in. Zij wil  
er een kleurrijk geheel van maken. Er is op dit moment 
voldoende gekleurd papier voorradig en daar maakt zij gebruik 
van. Misschien mag je het ook wel een feestnummer noemen, 
want volgend jaar bestaat ons blad alweer 25 jaar! 
Hoeveel mensen hebben in al die jaren een bijdrage geleverd? 
Hoeveel advertenties zijn er  geplaatst? Hoeveel papier en inkt 
zijn er verbruikt? Hoeveel bezorgers en bezorgsters brengen 
AProPos rond? Tien jaar geleden verscheen het blad 10 keer 
per jaar!  
Alles bij elkaar toch een mooie mijlpaal, want we hebben elkaar 
wel op de hoogte gehouden. 
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Over enkele dagen vieren we Kerstmis; het feest van de meest 
speciale geboorte van een kind. Er werd eeuwen naar 
uitgekeken en wij kijken er al weer 2 eeuwen op terug. Maar 
daar blijft het niet bij: deze geboorte luidde een nieuwe tijd in. 
Liefde en Vrede is het waar het om draait. We kunnen het lezen 
in het artikel een cirkel van liefde, waar het in praktijk wordt 
gebracht. Maar ook in het gedicht klinkt de vredesgedachte 
door:  ‘’Van Bee via Wee naar Vree…Dat Zal Werelds Zijn!’’ We 
hebben dus nog wat te doen……. 
De redactie wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een Zalig 
Nieuwjaar toe. 

De redactie 

 
                                                                         

      Lief en leed 

 
Doopsel 
Op zondag 29 oktober 2017 is in onze kerk gedoopt Sarai 
Sumiati Elisabeth Maria Durfort.  
Op zondag 26 november is in de H. Lucaskerk gedoopt 
Cheyion Fayren Dubois. 
Wij wensen de dopelingen en hun ouders veel geluk. 
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Overleden 
Dinsdag 3 oktober 2017 is op 71-jarige leeftijd de heer Gijs van 
Leeuwen overleden. 
Zijn uitvaartviering was op 9 oktober in de Petrus en 
Pauluskerk, waarna hij is begraven op de Sint 
Barbarabegraafplaats  aan het Reviusplein te Maassluis. 
 
Vrijdag 17 november is op 79-jarige leeftijd de heer Bernhard 
Kagenaar overleden. 
Zijn uitvaart was zaterdag 25 november in het crematorium de 
Dijk. 
 
Zondag 19 november is op 87-jarige leeftijd de heer Paul 
Tanaka overleden. 
Zijn uitvaartviering was op 25 november in de Petrus en 
Pauluskerk, waarna de crematie plaatsvond in het crematorium 
De Dijk te Maassluis 
 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 
 
Als sterven dichtbij komt…… 
 

Goed te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
(vptz-nwn) er zijn voor ú, voor u in de laatste levensfase én voor 
uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een 
luisterend oor, een open hart…… 
Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefom-
geving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, 
ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de 
professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam.  
Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator,  
Tel. 0651175006  of de website:www.vptz-nwn.nl 
Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl 
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Mededelingen uit de Beheercommissie 
 
Onderwerpen die In de Beheercommissie(BC) van  oktober en 
november zijn besproken:  
De Mossel- en BBQ-avond heeft dankzij sponsering door een 
groot aantal parochianen het mooie bedrag van € 1600 
opgebracht.  
Op 7 januari 2018 wordt na de H. Eucharistieviering een 
nieuwjaarsreceptie gehouden. Parochianen die iets bij de koffie 
willen aanbieden, worden uitgenodigd dit bij het secretariaat te 
melden. 
De actie Kerkbalans start op 20 januari. Het uitgebreide 
voorbereidingstraject verloopt volgens schema. 
Er zijn gesprekken geweest met de gemeente Maassluis over 
de uitwerking van het convenant tussen de parochie, Wilgenrijk 
en de gemeente betreffende het parkeerterrein. Het onderhoud 
van de strook gras langs het fietspad aan de Westlandseweg 
wordt weer opgenomen in het reguliere beheer van de 
gemeente Maassluis. Bij rouw, trouw en doop mag door de RK 
kerk een aantal parkeerplaatsen worden afgezet met paaltjes 
met hiertussen een ketting. Deze afspraak is vastgelegd met 
handhaving en toezicht.  
Voor kleine evenementen op het terrein naast de kerk is geen 
vergunning noodzakelijk. Er dient wel melding gemaakt te 
worden van het evenement tot uiterlijk 1 week voor de aanvang 
van het evenement. De verlichting is opgenomen in de 
uitvoering van de aanleg van de Cornelis van der Lelylaan. Nog 
niet de gehele aanleg is afgerond. Wilgenrijk is op de hoogte 
gesteld van de missende verlichting en zal zorg dragen voor de 
aanleg van de verlichting. Sinds 7 december branden de 
lampen bij het fietspad! 
 
De financiële prognose voor het jaar 2017 en de ontwerp 
begroting voor 2018 zijn besproken. 
 
Marianne Soors verlaat de Beheercommissie, omdat zij per 
01-01-2018 toetreedt tot het parochiebestuur van De Goede 
Herder. 
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Uitnodiging Nieuwjaarsviering 

Graag nodigen wij u uit voor de speciale Nieuwjaarsviering op 
zondag 7 januari 2018. Na afloop van de viering is er een 
feestelijk samenzijn. 

Onder het genot van een kopje koffie met ..? en een drankje 
met versnapering, kunnen wij elkaar een zalig Nieuwjaar 
toewensen. Mochten er ook dit jaar parochianen zijn die iets bij 
de koffie willen aanbieden, stuur dan even een berichtje naar 
het secretariaat. U kunt het secretariaat bereiken op tel. 
5912080 of via de e-mail 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl 

Wij hopen u allen op 7 januari te mogen begroeten.  

                                                          De Beheercommissie 

Week van Gebed 2018 
 
Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving, ver 
weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. 
De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee 
en staat in het teken van vrijheid van slavernij. 
Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit 
het Bijbelboek Exodus. 
Elke dag is er een dagthema dat nauw verband houdt met 
Recht door zee, een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en 
passende gebedspunten. 
Zo bidden we samen voor recht in de wereld. 
Als deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus doen wij ook 
dit jaar weer mee met de Week van Gebed. 
Samen met andere kerken in Maassluis worden 
gebedsbijeenkomsten gehouden op: 
Zondag    21 januari    10.00 uur Gezamenlijke startviering in de 

Immanuelkerk Lange Boonestraat 5a 

Maandag 22 januari    19.30 uur Leger des Heils, Noordvliet 61-63 

Dinsdag   23 januari    19.30 uur Maranathakerk, G.A. Brederolaan 49 

Woensdag 24 januari   Kindergebedsviering (optioneel) 

mailto:secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
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Woensdag 24 januari  19.30 uur De Ark, Rembrandtlaan 2(tieneravond) 

Donderdag 25 januari 19.30 uur Groote Kerk, Kerkplein 2 

Vrijdag     26 januari    19.30 uur Bethelkerk, Wagenstraat 9 

Zaterdag 27 januari          Het Kompas Ibisstraat1(wandelviering) 

Zaterdag 27 januari     19.30 uur Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 

Zondag   22 januari     19.30 uur Evangelische Broedergemeente en/of 

Koningshof 

 

Het is nog niet zeker of de bijeenkomsten, waarvan de tijden 
niet zijn ingevuld, doorgaan en op welke tijd. Dit wordt t.z.t. in 
een artikel in De Schakel bekend gemaakt. 
Iedereen die mee wil bidden is van harte welkom. Daarmee sluit 
u zich aan bij miljoenen christenen die deze week wereldwijd 
samen komen om te bidden. 
In verband met de gezamenlijke startviering in de Immanuelkerk 
is de Petrus en Pauluskerk op zondag 21 januari 2018 
gesloten. 
 
Geef voor je kerk 
 
‘Geef voor je kerk’ is het thema van de Kerkbalans 2018. 
Maar waar geef je eigenlijk voor? Kerkbalans gaat niet over 
geld alleen. De parochie, de geloofsgemeenschap heeft een 
grote opdracht. 
‘Uw rijk kome’ bidden gelovigen in het Onze Vader. Het rijk van 
God waarin vrede is, waar mensen elkaar op een waardige 
manier ontmoeten en elkaar tot steun zijn. Daarin schuilt een 
opdracht voor ons allemaal. Die opdracht kun je niet alleen 
vervullen. De geloofsgemeenschap is een plek waar mensen 
elkaar versterken. Waar ze God ontmoeten om van daaruit aan 
het werk gaan voor zijn rijk. Dat is heel concreet. Het pastoraal 
team en vrijwilligers bezoeken ouderen en zieken. Ze helpen bij 
de voedselbank en ondersteunen als er financiële, juridische of 
andere problemen zijn. Daarmee heeft een geloofsgemeen-
schap een belangrijke maatschappelijke functie. 
Om de gemeenschap te onderhouden zijn middelen nodig. 
Denk aan een kerkgebouw waar mensen regelmatig 
samenkomen. 
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De priesters en pastoraal werker wijzen de gelovigen de weg 
naar God en helpen hen op weg in hun taken. Maar ook 
communicatiemiddelen zoals een computer of telefoon zijn 
noodzakelijk om als gemeenschap aan die grote opdracht ‘Uw 
rijk kome’ te werken. 
Geef daarom voor je kerk en steun je parochie. Ook als je zelf 
weinig in de kerk komt, is het nuttig om te geven. Zo kan jouw 
geloofsgemeenschap blijven bestaan en tot steun zijn voor 
anderen. Help dus mee en geef aan je parochie tijdens de 
Kerkbalans in de actieperiode van 20 januari t/m 3 februari 
2018. 
 
Stand van zaken Aktie Kerkbalans 2017 
 

Het motto van de Aktie Kerkbalans 2017 is “Mijn kerk verbindt”. 
In onze kerk wordt gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, 
gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven. Het is een plek 
waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich welkom 
voelen. Mensen, jong en oud, die elkaar ontmoeten in en rond 
de kerk, samen gemeenschap vormen, elkaar helpen en zich 
inzetten voor een ander. 
In januari 2017 hebben 554 (2016: 556) mensen van onze 
deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Aktie 
Kerkbalans. Het toegezegde bedrag was € 70.217 (2016: 
69.644). 
Inmiddels is tot en met november € 66.781 (2016: € 64.349) 
ontvangen. Dat is 95 % (2016: 92 %) van het toegezegde 
bedrag. We zijn benieuwd of we het toegezegde bedrag gaan 
halen. U kunt ons daarbij helpen. 
Als u uw kerkbijdrage nog niet hebt betaald dan kunt u dat 
overmaken op bankrekening NL18 INGB 0000 1146 41 ten 
name van DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus. 
Ook een extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom. 
 
                                                          Gerard van Leeuwen,  
                                                          administrateur Kerkbalans 
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Help een stadsgenoot in nood! 
 
Stichting Present Maassluis heeft als doel om vrijwilligers te 
koppelen aan mensen die het nodig hebben. We werken vanuit 
het aanbod van de vrijwilligers.  Als een groep zich aanmeldt, 
kijken we wat de interesses en talenten van de groep zijn en 
hierbij zoeken we een passend, vaak éénmalig project. 
Daarnaast melden de maatschappelijke organisaties die actief 
zijn in Maassluis en Maasland mensen aan die wat extra hulp 
heel goed kunnen gebruiken. Zo zorgen we ervoor dat de hulp 
die geboden wordt ook echt aankomt bij iemand die het nodig 
heeft. Iedereen kan zich aanmelden als vrijwilliger via onze 
website: www.presentmaassluis.nl  
We zien een stijgende groei in het aantal hulpvragen die we 
binnenkrijgen. Met name op het praktische vlak is er hulp nodig: 
een verhuizing, het opknappen van een huis of tuin of het 
opruimen van de woning. Maar doordat we werken vanuit het 
aanbod van de vrijwilligers, kan helaas lang niet elke hulpvraag 
worden opgelost.  
Daarom zijn we ook zo hard op zoek naar groepen die de 
handen uit de mouwen willen steken.  Kun je geen groep 
vormen, maar wil je wel een ander helpen? Geen probleem! 
Ook dan kun je je aanmelden. Ervaar hoe een paar uur van je 
tijd een groot verschil kan maken in het leven van een ander! 
Aanmelden kan via onze website: www.presentmaassluis.nl. 
Hier kun je ook meer lezen over de werkwijze van Stichting 
Present. 
 
Wil je meer informatie of een presentatie over Present bij de 
club, vereniging, vriendengroep, gezin, bijbelstudiegroep waar 
je onderdeel van bent? Neem contact op met de coördinator via 
info@presentmaassluis.nl 
Present zoekt een penningmeester 
Ben je enthousiast over onze stichting en zou je je willen 
inzetten op een andere dan bovenstaande manier? Wellicht 
heb je interesse voor een functie in ons bestuur. Op het 
moment zijn we  hard op zoek naar een penningmeester. 
 

http://www.presentmaassluis.nl/
http://www.presentmaassluis.nl/
mailto:info@presentmaassluis.nl
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Profiel 

De penningmeester van Stichting Present Maassluis: 

 Herkent zich in de missie en identiteit van Present 

 Staat achter de visie en werkwijze van Present 

 Draagt als penningmeester zorg voor de inkomsten, 
betalingen en financiële verantwoording van de stichting 

 Heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring 
Verantwoordelijkheden 

 Is medeverantwoordelijk voor het opstellen en laten 
accorderen van de begroting en de jaarrekening 

 Is medeverantwoordelijk voor de fondsenwerving 

 Is verantwoordelijk voor de financiële administratie 

 Neemt deel aan bestuursvergaderingen (het bestuur 
vergadert gemiddeld elke 8 weken) 

 
De tijdsindicatie voor deze vrijwilligersfunctie is twee tot drie 
dagen per maand. 
Interesse? Neem contact op met voorzitter Kees de Jong, 
telefoon 010-5925536 of via de mail: 
bestuur@presentmaassluis.nl 
 
Een spin in het web 
 
Het is half oktober en de temperatuur doet denken aan een 
zomerdag. Maar als je de tuin in gaat, dan moet je toch wel 
even bukken en uitkijken dat je niet door de prachtig gesponnen 
spinnenwebben gaat. Heeft u de betekenis van een spinnen-
web wel eens opgezocht? Ik wel, zie hieronder: 
Een spinnenweb is een door spinnen gemaakte constructie 
bestaande uit spinsel, dat meestal dient als vangnet voor 
vliegende of springende prooien. Een spinnenweb is zeer licht, 
maar erg stevig. De draden zijn zo dun dat ze niet worden 
opgemerkt door vliegende insecten. Spinnen die een 
spinnenweb maken vangen vooral vliegen en muggen, 
vliegende kevers als lieveheersbeestjes en netveugeligen en 
grootvleugeligen. De vorm en positie van het web hangt samen 
met de prooikeuze van de spin. 

mailto:bestuur@presentmaassluis.nl
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Spinnen als de kruisspin hebben zich meer op vliegende 
prooien gespecialiseerd en bouwen het web aan de toppen van 
planten. De wespspin daarentegen jaagt op sprinkhanen en 
maakt een web dicht bij de bodem. 
 
En nu vraagt u zich natuurlijk af waarom ik begin over 
spinnenwebben? Dat zal ik u vertellen. 
Het secretariaat is als een soort spin midden in het web. 
De spil van de deelgemeenschap die alles bij elkaar houdt, 
inzicht heeft in vergaderschema’s, vraagbaak voor parochianen, 
coördineert en communiceert. En we willen dit goed doen. Maar 
daar hebben we wel uw hulp bij nodig! 
In de praktijk blijkt namelijk dat niet iedere stuurgroep, 
werkgroep of persoon, zijn afspraken die in de kerk moeten 
plaatsvinden of wijzigingen in vergaderroosters, doorgeeft aan 
het secretariaat. 
En hier valt de spin uit het web! Het is namelijk heel belangrijk 
om als secretariaat op de hoogte te zijn van wat er in de kerk 
gebeurt of gebeuren moet. Zo kunnen wij bijsturen, opnieuw 
plannen, organiseren en communiceren. 
Dit voorkomt frustraties, geeft inzicht en plezier in het 
vrijwilligerswerk dat wij doen. 
Wilt u ons helpen? 
- vraag op tijd of er een vergaderruimte beschikbaar is.                                                                                   
-   geef wijzigingen op tijd door.                                                                                                
Al vast hartelijk dank. 
En dan nog een mededeling: 
Sinds september 2017 draait het secretariaat met twee nieuwe 
leden omdat de heer Piet de Jong een aantal vrijwilligerstaken 
heeft afgestoten. Mini van der Ven en Koos Vaissier zullen om 
de vrijdag het secretariaat “bemannen”. 
   
                                                    Namens het secretariaatsteam,  
                                                    Janny Bergmans 
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De cirkel van vreugde 

Een man klopte op de deur van het klooster. Een monnik 

opende de grote poort. “Deze druiven zijn de mooiste druiven 

die mijn wijngaard heeft geproduceerd. Alstublieft”, zei de man. 

“Dank. Ik geef ze aan de abt.” “Maar, ze zijn voor u. U opent de 

deur, beste monnik.” 

De monnik bewonderde de hele ochtend de prachtige tros 

druiven en besloot ze toch aan de abt te geven. De abt heeft 

hem immers altijd aangemoedigd met zijn wijsheid. 

De abt was blij met de druiven, maar hij besloot ze door te 

geven aan een zieke monnik in het klooster. “Het zal hem goed 

doen.” En de zieke monnik was dankbaar. Hij besloot echter de 

druiven aan de kok te geven. De kok die hem altijd zo goed 

verzorgde. En de kok bewonderde de prachtige druiven. 

Zo perfect dat niemand de druiven meer zou waarderen dan de 

koster. De koster was op zijn beurt blij met het geschenk. 

Hij gunde de druiven aan de monnik, die hem bij binnenkomst 

van het klooster zo welkom had geheten. En dus net voor het 

donker, gaf hij de druiven aan de monnik bij de poort. “Eet en 

geniet hiervan.” De monnik besefte dat de druiven echt voor 

hem waren. Hij genoot van elke druif, terwijl hij nadacht over de 

cirkel van vreugde. Het plezier wat ze elkaar hadden gegeven. 

Het geschenk wat rond was gegaan. 

Zo gaan ook in onze kerkgemeenschap geschenken rond. 

Het geschenk van aanwezigheid en van meeleven bij vreugde 

en verdriet, bij feestelijke gelegenheden en droevige. Het 

geschenk van aandacht voor elkaar en zorg. Het geschenk van 

een aangereikte hand en een arm om een schouder. Het 

geschenk welkom zijn, van een deur die open staat, van een 

kop koffie en een vriendelijk woord. Het geschenk van delen! 
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De cirkel van liefde 

Dat wij ons in die LIEFDE gedragen weten en ons ernaar 

gedragen. Dat wensen wij u/ons allen van harte toe! 

Zalig kerstfeest en een nieuw jaar vol vreugde en liefde.  

Voor alle lieve vrijwilligers die aanwezig waren op de momenten 

dat het nodig was. Voor alle mensen die, op welke manier dan 

ook, een steen bijgedragen hebben aan de cirkel van liefde 

CHAPEAU! Hartelijk bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid! 

 

                                                 Werkgroep zorg voor vrijwilligers 

Gezocht 
 
Open repetitie bij het Andreas, Petrus en Pauluskoor 
Vindt u zingen leuk? 
Kom dan op donderdagavond 11 januari 2018 om 19.45 uur 
naar de open repetitie van het Andreas, Petrus en Pauluskoor 
in de Petrus en Pauluskerk aan het Andreasplein. 
U kunt dan proeven wat en hoe we zingen en meegenieten van 
de gezellige sfeer in de pauze. Het koor heeft behoefte aan 
tenoren, maar ook anderen zijn van harte welkom. 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Joke 
van Naamen tel. 5910240 of Ad Sosef tel. 5910074 
Tot 11 januari. 
 
Intermezzo zoekt: Sopranen, alten, bassen en tenoren. 
We zijn een gezellige groep in de leeftijd van ongeveer 30 - 60 
jaar. We komen in de oneven weken op dinsdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur samen in de Petrus en Pauluskerk, 
Andreasplein 1. We verzorgen ongeveer 3 keer per jaar de 
viering in de kerk. 
Op 2 januari 2018 starten we het nieuwe repetitiejaar. Kom je 
ook op ons middenkoor Intermezzo?                                                                                                    
Wil je verdere informatie stuur dan een e-mail naar: 
pejamana@kabelfoon.nl   Janny Bergmans 

mailto:pejamana@kabelfoon.nl
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Jongerenkoor To be Continued  zoekt: jongeren die zingen 
leuk vinden. 
Ben je tussen de 13 en 30 jaar? Vind je zingen leuk? Kom dan 
bij ons op het koor! We repeteren op zondagavond van 19.15 
tot 21.15 uur in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1. 
We zingen ongeveer 6 keer per jaar in de viering. 
Wil ons horen zingen? Kerstochtend om 09.30 uur zingen 
we. Of kom eens langs op zondagavond. 
Wil je informatie? pejamana@kabelfoon.nl 
 
5 weekenden bij de Franciscanen in Megen 
 
De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ 
in 2018 een bezinningsperiode van vijf weekenden aan. 
Van januari tot en met juni verblijf je een weekend per maand 
onder begeleiding bij de broeders franciscanen in Megen.  
Lieverlede is een jaar ‘in gelovig perspectief’. Elk weekend is 
een aanzet om wat je ontdekt en ervaren hebt, te verwerken in 
jouw persoonlijk levensverhaal. spiritualiteit.  
Thema’s tijdens de cyclus zijn: ‘geraakt worden’, ‘verlangen’, 
‘verzoening’, ‘thuiskomen’ en ‘op nieuw op weg’. 
Aanvang  De eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start in 
januari 2018 en eindigt in juni van dat jaar. De weekenden 
worden gehouden in het gastvrije klooster van de franciscanen 
in Megen. 
Kosten: € 695,- (korting voor minder draagkrachtigen is 
mogelijk). Per groep kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. 
De begeleiding is in handen van Heileen Holman en Marja 
Heuzeveldt. 
Data: 12 – 14 januari, 16 – 18 februari, 23 – 25 maart, 27 – 29 
april en 1 – 3 juni 2018. 
Meer informatie 
Een uitgebreid informatiepakket (met aanmeldingsformulier) 
kan worden opgevraagd bij de coördinator van Lieverlede, 
Heileen Holman, lieverlede@heileenholman.nl of bij de 
Franciscaanse Beweging via info@franciscaansebeweging.nl. 
Bellen kan met 073-6131340. 

mailto:pejamana@kabelfoon.nl
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Weekendcursus communiceren met en voor groepen 

De Franciscaanse Beweging organiseert in het weekend van 26 
januari een tweedaagse cursus over communicatie en overdracht bij 
de Broeders van Huijbergen. 
Kosten 

tweepersoonskamer: € 160,-  
eenpersoonskamer: € 180,-  
inclusief bedlinnen, maaltijden en een reader. 
Aanmelden kan uiterlijk tot 8 januari 2018 bij de Franciscaanse 
Beweging. 
073-6131340 of info@franciscaansebeweging.nl. 
Na aanmelding ontvangt u bericht. 

 

Brief van de bisschop bij gelegenheid van het jaar van gebed 

 (Advent 2017 - Advent 2018) 
Beste medegelovigen, broeders en zusters in Christus, 
Sinds de viering van het 60-jarig bestaan van ons bisdom in 2016, 
zijn we gaandeweg vertrouwd geraakt met de aanduiding van de Kerk 
als netwerk van liefde. Dit netwerk van liefde heeft de opdracht om bij 
te dragen aan de opbouw van een beschaving van liefde. Als 
katholieken zijn wij geroepen om de verbinding met elkaar te 
onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer. Als leden van 
het netwerk van de Kerk hebben wij tevens de opdracht om ons met 
anderen te verbinden, om uiteindelijk samen te werken met alle 
mensen van goede wil. 
Jezus zegt in het evangelie: ‘Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken’. 
We vinden in de Bijbel meerdere beelden die laten zien dat de Kerk 
een netwerk is rond de Heer. We kunnen denken aan het beeld van 
de Kerk als een lichaam met vele ledematen, waarvan Christus het 
hoofd is. Of aan de Kerk als een bouwwerk van levende stenen, met 
de Heer als hoeksteen en als sluitsteen. Jezus zegt in het evangelie: 
‘Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad’. 
‘Blijft in mijn liefde’. 
Om echt een netwerk van liefde te kunnen zijn, is het nodig om als 
Kerk voortdurend verbonden te zijn met Christus, de levende Heer. 
In het evangelie zegt Jezus dit op een heel directe manier. 

mailto:info@franciscaansebeweging.nl
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Hij zegt: ‘los van Mij kunt gij niets’. Het is daarom dat we over Jezus 
Christus spreken als het hoofd van het lichaam, en over de Heer als 
de belangrijkste steen van het bouwwerk dat uit levende stenen 
bestaat: de Kerk van Jezus Christus. Onze Kerk kan alleen een 
netwerk van liefde zijn door Hem en met Hem en in Hem. 
Om te zorgen dat het netwerk van de Kerk niet alleen een 
koepelorganisatie van activiteiten wordt, los van de Heer, is het nodig 
om als katholieken iedere dag actief de verbondenheid met de Heer 
te zoeken en te vinden in het gebed. Jezus vraagt ons in het 
evangelie om te blijven bidden. Volharding in gebed, omwille van de 
voortgang van onze kerkgemeenschap als netwerk van liefde. 
Vanaf de eerste zondag van de Advent 2017 vraag ik u om mee te 
doen aan een themajaar over bidden. Als bisschop nodig ik u uit om 
samen een Jaar van Gebed te houden in ons bisdom tot aan de 
Advent van 2018, met de bedoeling om als netwerk van liefde te 
werken aan onze verbondenheid met de levende Heer. In eenheid 
met de wereldkerk, mogen wij als bisdom Rotterdam bijdragen aan de 
opbouw van een beschaving van liefde, opdat de wereld steeds meer 
de vorm aanneemt van het Rijk van God: door Hem en met Hem en 
in Hem. Want los van de Heer kunnen wij niets. 
Een Jaar van Gebed is eigenlijk een project van kerkopbouw. Door te 
bidden plegen wij onderhoud aan ons netwerk van liefde, want door 
het gebed bewaren wij actief de verbinding met de Heer en met 
elkaar. Gebed is een bron voor ons geloofsleven, want het gebed is 
de ademhaling van onze ziel. Gebed biedt ruimte om onze 
persoonlijke vragen en ook de noden van onze medemens voor God 
te brengen, telkens wanneer wij bidden voor de intenties van de Kerk 
en de wereld. Gebed is tenslotte de aanzet tot diaconie, want in het 
gebed ontvangen wij van de Heer de inspiratie en kracht om te 
komen tot echte daden van liefde, door concrete werken van 
barmhartigheid in Jezus’ Naam. 
Ik ben ervan overtuigd dat de Kerk als netwerk van liefde alleen kans 
van slagen heeft, wanneer wij volharden in gebed. Ik hoop en bid 
daarom, dat u van harte zult meedoen aan ons diocesane Jaar van 
Gebed en dat u ook zelf andere mensen durft uit te nodigen om mee 
te bidden. 
+ Johannes van den Hende, bisschop van Rotterdam 
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“Van Bee via Wee naar Vree 
Dat Zal Werelds Zijn.” 

 
Wereldleiders hoor eens even, 

ik heb voor u een heel goed plan. 
Straks met Kerst ‘t staakt het vuren, 
maak daar eens voor eeuwig van. 
‘t Is nog lang geen vree op aarde, 
waar de mensheid zo naar snakt. 

Soms gloort er wel ‘n vleugje hoop, 
dat te snel weer wordt geknakt. 

 
Een wereld zo vol haat en oorlog, 

zoveel mensen in grote nood. 
Schreeuwt alleen maar om genade, 

er gaan teveel onnodig dood. 
Lieve mensen ‘t is Gods harte, 

het klopt voor ons en is van streek. 
Maak een eind aan de ellende, 

liefst voor eeuwig, niet voor een week. 
 

Zal het volgend jaar gebeuren, 
dat het eindelijk vrede wordt. 

En wij elkaar dan op gaan fleuren, 
met complimentjes uitgestort! 
Zal mijn Bee tot wereldleiders, 
eindelijk doorgedrongen zijn. 

En de wereld na Kerst een leven, 
zonder wanhoop, zonder pijn. 

 
Het is mijn allergrootste wens, 
leven zonder Wee en smart! 

Wat zal de mens gelukkig zijn, 
om te leven naar zijn hart! 

Al die bommen en granaten, 
wanneer gaan ze dat eens laten. 
Begin er mee in ‘t nieuwe jaar, 

maak het nu eens heel snel waar! 
 

Zalig Kerstmis en Nieuwjaar, 
                          Aad Rieken 


