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Aan de slag
Er gebeurt veel in de parochies en
het bisdom. De vaste activiteiten vinden weer plaats - en er wordt werk
gemaakt van nieuwe initiatieven.
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Als vervolg op het Jaar van Daden van
Liefde wordt een begin gemaakt met
het Laurentiusjaar.
De patroon van het bisdom kan gelovigen helpen antwoord te vinden op de
uitdagingen en vragen van deze tijd.
‘In het leven van de heilige diaken
Laurentius komen geloof en daden van
liefde op inspirerende wijze bij elkaar’,
aldus bisschop Van den Hende.
De start van het themajaar wordt
gegeven op 15 november, met de
eucharistieviering waarin vier mannen
de wijding ontvangen.
Ook in de steden en dorpen van
het bisdom gebeurt van alles. Kijk
maar eens naar de Mariakapel die
vrijwilligers in Oude-Wetering eigenhandig bouwden. Of het predicaat
van fairtrade-parochie, dat de katholieke gemeenschap van Pijnacker mag
voeren. In het Westland is een nieuwe
jongerengroep van start gegaan.
Andere zaken gaan “als vanouds”,
gelukkig maar. Zo is er de Adventsactie,
die in de parochies gevoerd gaat
worden en hopelijk tot een mooi
resultaat leidt in de vorm van substantiële bijdragen voor tien bijzondere
projecten die door Adventsactie zijn
geselecteerd.
Iets dat van alle tijden is: de bedevaart.
De parochies in Rotterdam organiseerden een bedevaart, dit keer niet

Uitkijken

Raam

In de Rotterdamse kathedraal vindt u een indrukwekkend Laurentiusraam
van de Voorburgse glazenier Henk Asperslagh. Op de foto een fragment
van het raam, waarop het sterven van de heilige wordt verbeeld. H. Laurentius
stierf op 10 augustus 258 de marteldood.

naar een Frans of Duits pelgrimsoord,
maar naar bijzondere plekken met een
katholieke betekenis dicht bij huis,
in Brabant, Limburg en Vlaanderen.
Twee deelnemers delen in deze
Tussenbeide hun ervaringen.

Jan Maasen onderzocht de kerkelijke
armenzorg door de eeuwen heen en
zag dat er veel is veranderd, maar ook
dat er altijd mensen nodig zijn die
zich inspannen voor hen die het veel
minder hebben.

Wijdingen in Rotterdam
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Vier mannen ontvangen op 15 november de wijding.
Bisschop Van den Hende zal door handoplegging en
gebed Jos van Adrichem, Iwan Osseweijer en Bertran van
Paassen tot diaken wijden, en Bouke Bosma tot priester.
De plechtigheid in de Rotterdamse kathedraal is een
bijzonder moment op de levensweg van de vier. Van
Adrichem en Osseweijer zullen na hun wijding als
diaken aan het werk gaan in parochies van het bisdom;
Van Paassen volgt zijn roeping die hem in de nabije

Ook al draaien de werkzaamheden in
de Kerk op volle toeren, het nieuwe
kerkelijk jaar moet formeel nog starten.
Dat begint op 30 november, op de
eerste zondag in de Advent. Een mooi
gegeven: vanaf dan kijken we in de liturgie en in ons hart uit naar de komst van
Christus. Wat zouden onze inspanningen immers voor zin hebben zonder de
Zoon van God in ons midden!
De redactie

toekomst tot het priesterschap zal brengen. Bosma werd
in juni diaken gewijd en zet nu de stap om als priester
de Kerk te gaan dienen. Ook zij gaan werken in de parochies. Hun roepingsverhalen vindt u op pag 10 en 11
van deze Tussenbeide.
De wijding vindt plaats op zaterdag 15 november. De
eucharistieviering bij gelegenheid van de wijdingen
begint om 11.00 uur in de HH. Laurentius en Elisabeth
Kathedraal, Mathenesserlaan 305 in Rotterdam.
Eenieder is van harte uitgenodigd om de plechtigheid
mee te vieren. Na de viering is er gelegenheid de nieuwe
diakens en priester en elkaar te ontmoeten.
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Een nieuw leven voor
religieuze voorwerpen
Kelk, kazuifel, doopvont, wierookvat, kandelaar: elke
kerk heeft ze. Maar deze voorwerpen worden overbodig
als een kerk aan de eredienst onttrokken wordt en
de parochianen naar een ander kerkgebouw gaan. De
met liefde bijeengebrachte voorwerpen verdienen een
nieuw leven in een religieuze omgeving. Ze zijn met zorg
gemaakt, vaak door vooraanstaande kunstenaars. Maar
hoe krijgen deze voorwerpen hun functie terug?

Vraag en Aanbod
Het bisdom Rotterdam werkt samen met het
Catharijneconvent om een passende bestemming te
vinden voor overtollig kerkbezit. Het museum biedt met
de site “Vraag en Aanbod Religieuze Voorwerpen” een
nationaal platform waar kerkelijke instellingen bezit kunnen
aanbieden of juist aanvragen.
De voorwerpen staan maximaal zes maanden op Vraag
en Aanbod. In die periode kunnen geïnteresseerden het
voorwerp aanvragen. Uiteindelijk beslist de aanbieder wie de
nieuwe eigenaar wordt.

De Lier gaat aan
de slag met vormsel

José Nederpel is een van de
vrijwilligers van de vormselwerkgroep in de parochie. Zij
verheugt zich over 32 kinderen/jongeren (‘wij noemen
ze als ouders kinderen, maar
zelf vinden ze zich jongeren’)
die volgens de laatste stand
van zaken de voorbereiding
mee gaan maken. Een mooi
aantal: al enige jaren ligt het
aantal vormelingen in de
parochie rond de dertig.
Die voorbereiding begint
met een brief aan de kinderen van de twee groepen
8 van de katholieke school
in De Lier. In het voorjaar.
Het programma begint dan
na de zomervakantie. In de
parochie is er voor gekozen
om het vormsel toe te dienen
aan jonge mensen die al op
de middelbare school zitten.
‘In groep 8 is al zo veel te
doen voor de kinderen’, legt
Nederpel uit. ‘Terwijl in de
brugklas kinderen bewuster
zijn van wat zij zelf willen.’
Nog voor de brief verstuurd
wordt, is natuurlijk de werkgroep bij elkaar gekomen.
‘We hebben dat jaren met
zijn drieën gedaan, maar nu
zijn er twee begeleiders bijgekomen.’ In die werving is
veel werk gestoken, door de
hele parochiegemeenschap.

Gastouders
Behalve de brief verscheen er
een oproep in het kerkblad,
om ook de kinderen op buitengewone of niet-katholieke
scholen niet te vergeten. Op
een informatie-avond konden
de twijfelaars proberen duidelijk te krijgen of ze al dan
niet mee gingen doen.
Op 1 september kwamen
de kinderen en hun ouders
voor de eerste keer echt bij
elkaar. Dat is de echte aftrap
van de voorbereiding. Op
die avond worden groepjes gemaakt van vijf of zes
kinderen en twee ouders,
gastouders. Die hebben zich
van tevoren opgegeven een
groep te willen begeleiden.
Het zwaartepunt van de
vormselvoorbereiding ligt
in deze groepjes, die vier
keer bij elkaar komen. De
groepjes worden ingedeeld
op “buurten”; om de kinderen zelf de gelegenheid te
geven naar de gastouders
toe te komen, worden ze bij
elkaar in de buurt ingedeeld.
De groepen maken zelf hun
planning. ‘Van oudsher is
de zondagavond een goede
avond, maar dat blijkt steeds
moeilijker te worden.’
Verder is er een avond voor
de vormelingen en de pastor.
Op de vrijdagavond voor

de vormselviering wordt er
‘geoefend’ en samen met de
vormheer gegeten.

Betrekken
De werkgroep heeft de
ambitie om de vormelingen
bij het parochieleven te
betrekken. ‘Een jongerenviering maakt onderdeel uit
van de voorbereiding.’ Op
20 september kwamen de
toekomstig vormelingen van
De Lier en Honselersdijk
naar Naaldwijk om daar een
gezinsviering mee te maken
Sowieso worden de kinderen
uitgenodigd om “dingen te
doen in de kerk”. Er is altijd
wel plaats voor misdienaars
bijvoorbeeld. ‘Veel hangt
natuurlijk af of de ouders er
achter staan.’
Ook de Vuurdoop is onderdeel van de voorbereiding.
Dit jaar is dat voor het eerst
gebeurt voorafgaand aan de
voorbereiding, dus de 32 jongeren zijn al in de kathedraal
in Rotterdam geweest.

Vraag en Aanbod is alleen bedoeld voor kerkelijke
instellingen. Registreert iemand zich als gebruiker? Dan
moet hij/zij aangeven namens welke kerk, kapel of klooster
dat gebeurt. Particulieren mogen nadrukkelijk niet
meedoen. Ook wordt om een motivatie gevraagd waarom
iemand het voorwerp graag wil hebben. De aanbieder kan
dan aan de hand van de motivatie beoordelen wie men het
voorwerp gunt. De aanbieder heeft dus de garantie dat het
voorwerp dan weer in een religieuze omgeving terechtkomt.
Met Vraag en Aanbod is geen geld gemoeid. Toekenning
gebeurt op basis van gunning. Na de toekenning spreken
de aanbieder en de nieuwe eigenaar onderling af hoe de
overdracht plaatsvindt.
Meer informatie via contactpersoon Anique de Kruijf
en via vraagenaanbod.religieuserfgoed.nl

Expositie in H. Jacobus
de Meerdere

Na-vormsel
Onzeker is nog of en hoe er
een na-vormselprogramma
wordt aangeboden. Dat is
niet aan de werkgroep met
Nederpel. ‘In het verleden
werden de jongeren na het
vormsel wel uitgenodigd voor
allerlei activiteiten. Maar daar
heb je ook vrijwilligers voor
nodig, en ook mensen die
stevig in hun schoenen staan
en zaken goed kunnen verwoorden.’ En naar dergelijke
types is de parochie nog hard
op zoek.
Ted Konings
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In veel parochies van het bisdom hebben de kinderen
(jongeren!) eerder dit jaar het sacrament van het vormsel
toegediend gekregen. In De Lier gaat dit nog gebeuren:
daar staat de feestelijke vormselviering op 15 november
geprogrammeerd. Voor de vormelingen, hun ouders en
vrijwilligers van de Martelaren van Gorcumparochie braken
daarom aan het begin van een nieuw werkjaar al direct
drukke tijden aan.

Spelregels

Een samenwerking tussen het Catharijneconvent en de
Jacobusparochie in Den Haag leidde tot een bijzondere
expositie. In het weekend van Open Monumentendag werd
in de kerk H. Jacobus de Meerdere een kleine presentatie
getoond over de eerste communie. Pastoor Ad van der
Helm is blij met het initiatief en ondersteunt graag de rol
van het Catharijneconvent bij het beheer en de herbestemming van religieus erfgoed.
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