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Nieuwsbrief 5
Zorgzame Kerk, Kerk zijn in een ‘participatiesamenleving’
Als KBO-lid kom ik regelmatig in de Scheppingskerk en dan ga ik altijd even langs de leestafel,
want daar vind ik veel inspiratie op het gebied van Diaconie.
Zo ook een folder over de ’Zorgzame Kerk’. De ‘Zorgzame Kerk’ biedt vier mogelijkheden om
kerk te zijn, midden in de samenleving.
Kerk als schakel
Het kerkgebouw is doordeweeks bij uitstek geschikt als
ontmoetingsplek voor buurtactiviteiten. Als ruimte voor
dagbesteding of laagdrempelige opvang bijvoorbeeld.
Zo heb je als kerk een plek waar mensen naar elkaar
omzien. En zo wordt de kerk een verbindende schakel in
de buurt. Dit vergroot je bestaansrecht in de wijk.
Kerk als knooppunt levensvragen
De kerk is er voor mensen met hun levensvragen. Voor
mensen binnen en buiten de kerk. Nieuwe vormen van
pastoraal werk zijn nodig. Denk bijvoorbeeld aan present zijn, lotgenotencontacten, digitale
middelen, samenwerking met andere kerken. Pastorale vrijwilligers en beroepskrachten
kunnen zo op nieuwe manieren gesprekken voeren over levensvragen. Dit vergt toerusting van
vrijwilligers en beroepskrachten.
Zorgmaatjes
De kerk kan vrijwilligers als ‘zorgmaatjes’ inzetten voor mensen binnen en buiten de kerk.
Naar elkaar omzien is immers een unieke kracht van de kerk. Zorgmaatjes ondersteunen
mensen die door ziekte of handicap niet meer zelfstandig uit huis komen. Zorgmaatjes helpen
eraan mee dat deze mensen een netwerk opbouwen van wijkbewoners op wie zij kunnen
terugvallen. Zo kunnen zij toch meedoen aan de samenleving. Bovendien ontstaan zo
netwerken in de wijk, waarin vrijwilligers en zorgberoepskrachten samenwerken.
Lokale belangenbehartiging
Veel basiszorgtaken komen terecht bij de burgerlijke gemeente. Voorheen gebeurde dat vanuit
landelijke wetgeving. Door deze verschuiving van zorgtaken naar de gemeenten krijgen
diaconieën een nieuwe rol te vervullen: pleiten voor verbetering van de basiszorgtaken van de
gemeenten. En opkomen voor mensen die niet geholpen worden via de basiszorg.
De parochie HH. Petrus en Paulus is bevoorrecht met het Diaconale Centrum ‘De Bakkerij’,
waar veel van bovengenoemde taken vervuld worden. En in parochiekernen zijn er al
initiatieven ontplooid om voor mensen van binnen en buiten de kerk een ontmoetingsplek te
zijn. Maar dat neemt niet weg, dat elke parochiekern zich moet bezinnen op de mogelijkheden
om als een ‘Zorgzame Kerk’ midden in de samenleving te staan. En ik voel me gesterkt door
een column van Mgr. De Korte, die een pleidooi houdt voor open kerken, als huizen van God
én als huizen voor onderlinge gemeenschap, waar iedereen welkom is.
Regina Krowinkel, lid van de Diaconale Commissie Medemens

Zondag 30 juni 11.00 uur Sint Jan Kinderkerk
2 jaar geleden is in Zoeterwoude Dorp gestart met de Kinderkerk.
Een viering gericht op gezinnen met jonge kinderen (3-8 jaar) voor wie een gezins-of
familieviering nog net te lang is.
Het blijkt een mooie opstap naar de gezinsvieringen en naar de voorbereiding op de eerste
Communie. De vieringen duren maximaal 20 minuten. Er wordt, net als in de gewone
vieringen, gebeden, gezongen en een verhaal uit de bijbel verteld.
Op de beamer wordt alles omlijst door mooie beelden zodat er vooral ook veel te zien is!
Na de viering is er koffie en limonade en kan er geknutseld worden.
Graag tot ziens!
Website katholiekleven.nl vernieuwd
Op vrijdag 10 mei is de vernieuwde website van www.katholiekleven.nl online
gegaan. Het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen groeide uit tot een plek
waar je niet alleen video’s vindt, maar ook podcasts, fotoseries en artikelen.
“Daarin vertellen wij je geen verhalen ‘over’ de Kerk”, aldus de redactie. “Wij
vertellen verhalen ván de Kerk. Met mensen in de hoofdrol. Want de Kerk, dat zijn wij samen.
Die Kerk laten wij zien. Niet van een afstandje. Maar persoonlijk en betrokken. Omdat de Kerk
onmisbaar is als je God zoekt.”
Een belangrijke plek kregen twee themarubrieken, die worden uitgewerkt in video’s, artikelen,
fotoseries en podcasts. De rubriek ‘Artikelen’ zal berichten over nieuws binnen de R.-K. Kerk
en actuele thema’s. De rubriek ‘Geloven. Hoe zit dat?’ behandelt onderwerpen over het
katholieke geloof voor mensen die daar meer over willen weten.
Felicitaties aan de communicantjes
Maar liefst 14 kinderen deden afgelopen zondag 26 mei hun eerste H. Communie. Graag willen
wij Antoine, Myomi, Bram, Louise, Jana, Hannah, Jesse, Danique, Elisa, Milou, Levaughn,
Fabio, Afonso en Agata heel hartelijk gelukwensen met deze bijzondere stap in hun leven.
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H. Vormselviering op 9 juni
Dit jaar is de viering van het H. Vormsel in de Sint-Petruskerk op zaterdag 8 juni
om 19:00 uur met bisschop Van den Hende. Er zijn 29 vormelingen, onder wie ook
een aantal volwassenen. Iedereen is van harte welkom om de jongeren en de
volwassenen een hart onder de riem te steken.
Passie: het verhaal in 14 beelden, Expositie Henk Veldhuizen
Een oud verhaal in een modern jasje
Op zaterdag 22 juni om 15.30 uur opent fotograaf Henk Veldhuizen een expositie van zijn
nieuwe werk in De Bron in Alphen a/d Rijn. Onder de naam Passie: het verhaal in 14 beelden,
zet de fotograaf de kruisweg neer in een fotoserie met jonge moderne mensen
in een eigentijds, maar zeer herkenbaar beeld.
Met deze nieuwste expositie laat Henk Veldhuizen zien dat de kruisweg van
alle tijden is. Want wie herkent niet het gevoel van opoffering, vernedering,
pijn of verdriet?
Tijdens de opening op 22 juni om 15.30 uur is een ieder van harte welkom.
Daarna is de expositie nog te bezoeken t/m 21 juli 2019. Openingstijden
expositie in de Bron: maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. Verder ook op zondag 23
juli, 7 juli en 21 juli van 10.30 tot 13.00 uur.
Henk Veldhuizen
Zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren uit de parochies van het bisdom
Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. De zomerkampen staan open voor
iedereen tussen de 8 en 25 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam. Deelnemers
komen uit het hele bisdom, dus ze leren elkaar snel
kennen. Er zijn vier zomerkampen.
• Kinderkamp (8-11 jaar): 21 juli t/m 27 juli 2019
• Tienerkamp (12-14 jaar): 21 juli t/m 27 juli 2019
• Jongerenkamp (15-17 jaar): 21 juli t/m 27 juli 2019
• 18+ kamp (18-25 jaar): 24 augustus t/m 31 augustus
2019
De kampen zijn op een mooie, vaak bosrijke, locatie in
een prima omgeving. Er zijn op de leeftijd toegesneden
catechese en spelvormen. Er is veel ontspanning in sport,
spel en activiteiten. Verantwoordelijkheid krijgen de
deelnemers in verschillende taken, zoals corvee. Iedere
dag is er een dagopening en dagsluiting, er wordt op
kamp een viering gehouden die de jongeren helpen voorbereiden. Elk jaar wordt het thema
ontleend aan een bijbelverhaal.
De leiding bestaat uit een team van deskundigen: oud-deelnemers, theologiestudenten,
scouts, leerkrachten en pastorale beroepskrachten. Ieder team bestaat uit een teamleider, een
pastorale beroepskracht en overige teamleden. De leiding ontvangt ieder jaar een korte
training. Meer informatie op www.bisdomrotterdam.nl
Nationale Bedevaart Brielle
Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid-Holland. In het jaar
1572 werden op deze plaats 19 Rooms-Katholieke geestelijken uit
Gorcum gemarteld en opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in
de eucharistie af te zweren. Op 29 juni 1867 vond hun heiligverklaring
plaats. Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan
bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum.
De bedevaart vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 juli in de
Bedevaartkerk, Rik 5, Brielle.
Programma:
11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende
als hoofdcelebrant
13.30 uur: Rozenkransgebed en parallel Jongerenprogramma
14.30 uur: Kruisweg
15.30 uur: Vespers en Processie met pelgrimszegen
Bij de Nationale Bedevaart heeft u gelegenheid om vóór in de kerk de
gerestaureerde reliekschrijn te zien. Deze is in mei jl. teruggeplaatst bij de opening van het
bedevaartseizoen.
Voor meer informatie zie de website van het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum:
www.martelarenvangorcum.nl.

Parochieberichten
Overleden:
Mw. Riet van Vliet, overleden 18 mei 2019, 87 jaar oud

Vieringen De Goede Herder
Zondag 2 juni
Woensdag 5 juni
Zondag 9 juni

Woensdag 12 juni
Zondag 16 juni

Woensdag 19 juni
Zondag 23 juni

Woensdag 26 juni
Zondag 30 juni

09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld
Met Dames- en Herenkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
Pinksteren
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Broeders
Met Jongeren- en Middenkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater L. Van Ulden O.F.M.
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
Feest van de H. Drieëenheid
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater L. Van Ulden O.F.M.
Met Kinder- en Tienerkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
Feest van het H. sacrament
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Epskamp
Met Dames- en Herenkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor R. Kurvers
Met Dames- en Herenkoor
Kindernevendienst

een praatje

een praatje

een praatje

een praatje

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan
(gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op
http://www.parochiekerndegoedeherder.nl. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail
adres eenvoudig aanmelden.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 juni 2019.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 21 juni 2019.

