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Een missie met Pinksteren 
Pinksteren. De blijde boodschap van 
Jezus, dat het lijden en de dood het 
einde niet zijn, en dat de mensen vrij 
zijn hiervan te getuigen wordt reali-
teit. Hij geeft ons Zijn Geest, en dat 
maakt alles anders. De blijdschap 
opent deuren, hun durf ingegeven 
door de Geest doet de apostelen 
gaan over ongebaande paden, Gods 
Geest maakt dat mensen van alle 
volken, rangen en standen elkaar 
‘verstaan’.

Jezus’ leerlingen vinden met 
Pinksteren hun missie. Ze gaan op 
weg om het evangelie te verkondigen. 

Ieder mens heeft een missie meege-
kregen. Het is de kunst deze te onder-
kennen, helder te krijgen en te dur-
ven volgen. Dat is werk waar een men-
senleven vaak niet lang genoeg voor 
is. Jonge mensen maken in de tijd dat 
ze studeren belangrijke stappen in 
het ontdekken van hun missie in het 
leven. Word je dokter, of ingenieur? 
Zorg je voor de welvaart, het welzijn 
van anderen? Zet je je beroepsleven in 
het teken van je creativiteit, of meer 
van je organisatievermogen. Denk je 
of doe je? 

De Studentenparochie H. Catharina 
van Alexandrië ondersteunt mensen 

in hun studententijd, met name 
op weg naar de (verdere) ontdek-
king van de religieuze en spirituele 
kant van hun persoonlijkheid. Deze 
Tussenbeide staat in het teken van 
het werk van de Studentenparochie 
in het bisdom Rotterdam met een bij-
zondere aandacht voor buitenlandse 
studenten. 

Maar ook mensen die in een andere 
fase van hun leven zijn en het hun 
missie hebben gemaakt om zich in 
te zetten voor anderen, zijn pro-
minent aanwezig in dit blad. Voor 
de derde keer doet Tussenbeide 
een flink boekje open over de 

armoedebestrijders in het bisdom die 
worden gevolgd. 

De inzet van die bestrijders van 
armoede past weer sterk in de inzet 
van velen in het bisdom in het Jaar 
van Daden van Liefde. Dat “werkjaar” 
vindt komende zomer zijn conclusie, 
met de bedevaart naar de Martelaren 
van Gorcum in Brielle. Levend vanuit 
de Geest durfden zij hun missie vast te 
houden, ook toen het moeilijk werd. 

De redactie van Tussenbeide wenst u 
van harte een zalig Pinksterfeest - en 
veel leesplezier.
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Tussenbeide volgt over een periode van een half jaar zes 
mensen met hun inzet in de bestrijding van de armoede. 
Hoe verloopt hun inzet? Boeken ze resultaat? Wat doet dat 
met henzelf? In dit nummer herkent u hun verhalen aan het 
icoontje dat u ook hiernaast aantreft. De portretten zijn alle 
gemaakt door Jolanda de Wolf, de foto’s zijn van de hand 
van Eric Blom.

Feest van geloof 16

Steun de studentenparochie

De Studentenparochie H. 
Catharina van Alexandrië onder-
steunt studenten in Rotterdam, 
Delft, Den Haag en Leiden die 
werk willen maken van hun 
relatie met God en zich willen 
ontwikkelen in hun inzet voor 
anderen. De Studentenparochie 
wil een geestelijk thuis bieden en 
heeft ook oog voor buitenlandse 
studenten. Bij dit blad treft u 
een brief aan bisschop Van den 
Hende waarin hij u aanmoedigt 
het werk van de studentenpa-
rochie mogelijk te maken, door 
deze financieel te ondersteunen. 
Ook uw gebed wordt gevraagd. 
Kijk voor meer informatie in de 
envelop. 

Studenten van de International Students 
Chaplaincy vieren hun afstuderen

Inzameling 
voedselpakketten  
als daden van liefde
Ook in de Goede Week ging 
het om armoedebestrijding. In 
de parochies van het bisdom 
waren 542 voedselpakketten 
bij elkaar gebracht; bisschop 
Van den Hende nam tijdens 
de Chrismaviering een selectie 
hiervan bij de offerande in ont-
vangst.

De bisschop riep de aanwezi-
gen op door te gaan hun liefde 
in daden om te zetten. ‘We 
mogen vanuit deze eucharistie 
in nog veel meer daden van lief-
de getuigenis afleggen van ons 
geloof. (..) De Heer is gekomen 
om te dienen en wij kunnen in 
de kracht van zijn Geest dienst-
baar zijn aan elkaar.’

De bijeengebrachte levensmid-
delen uit de Kathedraal vonden 
inmiddels hun weg naar de 
Rotterdamse Voedselbank; van-
uit de parochies gingen etens-
waren rechtstreeks naar lokale 
afdelingen van de Voedselbank. 
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Herbestemming gevonden
Met het sluiten van kerken, komen voorwerpen vrij die hebben gefunctioneerd ter ondersteuning van de liturgie of 
hebben gediend ter decoratie van een kerk. Via het bisdom komen veel verzoeken binnen van parochies die op zoek 
zijn naar bepaalde voorwerpen. Het is een dankbaar werk om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 

Over het algemeen vinden de dage-
lijkse liturgische gebruiksvoorwerpen, 
zoals wierookvaten, ampullen en 
kelken, snel een nieuwe bestemming 
op de locatie waar de vieringen 
worden voortgezet. Er zijn echter 
ook voorwerpen waar geen plaats 
voor is. Sinds kort zijn deze overtol-
lig geworden voorwerpen te vinden 
op de site van Vraag en Aanbod van 
Museum Catharijneconvent in Utrecht 

(www.religieuserfgoed.nl). Is uw kerk 
of parochie op zoek naar een bepaald 
voorwerp? Kijkt u dan op deze website.

Zoektocht
Het is niet altijd mogelijk om direct 
een goede herbestemming te vinden 
voor (vooral grotere) voorwerpen. 
Daarvoor gaan we actief op zoek. In 
de rubriek “Herbestemming gezocht” 
werd meerdere malen een oproep 

gedaan om te 
helpen zoeken 
naar een 
nieuw onder-
komen voor 
waardevolle 
voorwerpen. Zo 
zijn de kruis-
wegstaties van 
de gebr. A. & 
P. Windhausen 
uit de Pastoor 
van Ars kerk in 
Delft, uiteinde-
lijk herbestemd 
in de Lutherse 
kerk aldaar. 
De grote kruis-
wegstaties 
uit Hillegom 
hebben, via 
bemidde-
ling van de 
Blauwe Zusters, 

een herbestemming gekregen in 
Pumpenai (Litouwen).
Ook krijgen we verzoeken uit de 
Nederlandse Antillen en Suriname. 
Zo werd onlangs een Lourdes-Maria 
met bijhorend beeldje van de H. 
Bernadette, verscheept door de 
Dienst Rooms Katholieke Geestelijke 
Verzorging van het Ministerie van 
Defensie. Op de Antillen leeft de 
Mariadevotie sterk. Zo gaat er jaarlijks 

een militaire bedevaart vanuit Aruba 
en Curaçao naar Lourdes. 
Vindingrijkheid blijkt een belang-
rijke factor bij de herbestemming 
van grote objecten. Dit is ook het 
geval met een forse kruisweg uit ca 
1955 van gebakken klei, afkomstig 
uit de H. Familiekerk in Rotterdam. 
De aan Louis Manche toegeschreven 
staties, bevonden zich daarvoor in 
de Bosjeskerk (Antonius en Rosalia) 
aan de Hofdijk en daarna in de 
Rosaliakapel aan de Noordsingel. De 
zware staties van elk zestig kilo leken 
nu voorbestemd voor een lang verblijf 
in een depot, totdat uit Langeraar het 
verzoek kwam of wij de beschikking 
hadden over een passiereeks voor in 
de pastorietuin bij de kerk van de 
H. Adrianus. Gebakken klei is niet 
vorstbestendig, maar de techniek 
staat niet stil en sinds enkele jaren 
is er een coating beschikbaar die na 
behandeling geen vocht meer toelaat. 
Nadat de staties zijn schoongemaakt, 
gerestaureerd en geïmpregneerd met 
de coating, worden er glazen afdakjes 
op gemonteerd en komen ze op een 
zware stenen sokkel in de tuin van 
Langeraar te staan. Het is een van de 
mooie voorbeelden hoe door samen-
werking en medewerking van velen, 
een prachtige herbestemming kan 
worden gerealiseerd. 

evelyne verHeggen,  
conSulent HerBeStemming 

Museum Catharijneconvent,  
afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters

Nieuwe procedure 
(her)inrichting  
van kerkgebouwen
Op 1 januari 2014 heeft de bisschop de heer dr. 
R.E.O.A. Bot benoemd als diocesane referent voor 
Kerk, Interieur en Kunst. Tevens is een nieuwe 
procedure van kracht voor het verkrijgen van een 
Bisschoppelijke Machtiging (B.M.) voor de (her)
inrichting van kerkgebouwen. 
De B.M. is vereist voor alle fasen in het traject 
van een (her)inrichting vanaf het schrijven van een 
ambitiedocument en een plan van eisen, het voor-
lopig ontwerp  tot en met het maken van het defini-
tief ontwerp. Een B.M. is ook vereist wanneer een 
parochie een adviseur/vormgever/architect inscha-
kelt voor het schrijven van een ambitiedocument  
en/of een plan van eisen.
Gedurende de diverse fasen brengt de diocesane 
referent al of niet in samenwerking met een com-
missie ad hoc bestaande uit deskundigen op het 
terrein van liturgie, kerkmuziek, kerkelijke kunst, 
architectuur en vormgeving, bouwkunde en steden-
bouwkunde een advies uit aan de bisschop bij de 
aanvraag voor de B.M. 
Uitvoerige informatie over het gehele traject en de 
te volgen procedure is te vinden in de werkboeken 
“Op dat de ruimte meeviert…”, deel I en II, uitgave 
bisdom Rotterdam. 
Deel I is op dit moment in herdruk en deel II in 
bewerking. Verschijningsdatum nieuwe editie I/
II najaar 2014. Ook verzorgt de afdeling Pastorale 
Dienstverlening cursussen voor commissies (her)
inrichting van kerkgebouwen.
Voor informatieve vragen kunt u contact op nemen 
met Richard Bot. Bereikbaar op maandag, woens-
dag en donderdag via het bisdombureau. T:  010-
28 15 184. E: r.bot@bisdomrotterdam.nl.

WIL AMMERLAAN: PCI toegankelijk maken
Bekendheid geven aan de caritasinstelling van de parochie, is een van de pijlers van het werk  
van het PCI-bestuur in Vianen. De vrijwilligers treden niet alleen op verschillende plekken op  
als gastspreker, ook worden creatieve 
activiteiten ondernomen om het werk 
van de PCI voor het voetlicht te brengen. 

Wil Ammerlaan en Theo Schouten ver-
tellen: ‘Inmiddels al voor de zesde keer 
hebben we een PCI-kalender uitgebracht. 
De kalender wordt verspreid onder 
instellingen en organisaties waar wij als 
caritasinstelling contacten mee onder-
houden. Ongemerkt wordt zo door de 
loop van het jaar de PCI steeds in de spot-
lights gezet. Alle leden van de Katholieke 
Ouderenbond en ook de mensen die 
bezocht worden door de wijkwerkers, ont-
vangen de kalender.’
De kalender is een weekkalender met 
mooie foto’s rond een jaarlijks gekozen 
thema. Elk blad is voorzien van een 
spreuk. Thema’s die al eerder de 
kleur van de kalender bepaalden, zijn: 
“Katholiek Vianen door de jaren heen”; 
de drie kerken van de rk-parochie H. 
Drie-eenheid waar Vianen één parochie 
mee vormt; de vier jaargetijden en “Het 
Vaticaan”. De nieuwste kalender toont de 
mooiste plekjes van Vianen anno 2014. 
Op de kalender is plek ingeruimd om uit 
de doeken te doen wat de PCI is en hoe 
deze werkt. 
Ook staat vermeld hoe in contact te 
komen met de PCI, om eventueel een 
aanvraag voor ondersteuning in te dienen. 

Militairen in opleiding van de Curaçaose kustwacht
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