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-----

Vieringen voor jong en oud
In Brielle, parochie H. Nicolaas Pieck en Gezellen, wordt zes keer per jaar op zondag van 09.30-10.30 uur
een viering voor jong en oud gehouden. In deze viering is er aandacht voor zowel de trouwe kerkganger als
de kinderen van de parochie. Bijzonder is dat er op de woensdagmiddag voorafgaand aan deze viering een
voorbereidingsmiddag voor de kinderen is. Er wordt dan een lied ingestudeerd dat tijdens de viering
gezongen wordt. Ook luisteren de kinderen naar het bijbelverhaal van de viering en praten zij daarover. Naar
aanleiding van dat verhaal wordt een spel of toneelstukje gedaan of wordt er iets geknutseld. Op deze
manier worden bijbelverhalen en liederen voor de kinderen begrijpelijker en worden ze betrokken bij de
viering.
De viering wordt met posters in het parochiehuis en de school aangekondigd. Ouders en belangstellenden
krijgen per e-mail een uitnodiging.
-----

Kerkennacht
In het weekend van 23 tot 25 juni vond de landelijke Kerkennacht plaats. Iedere
kerk laat dan op een eigen manier zien wat men zoal te bieden heeft. Ook kerken
in de federatie Clara en Franciscus hebben zaterdagavond/nacht de deuren
opengezet. Zowel voor kinderen als voor volwassenen waren er bezinnende en
doe- activiteiten. Zoals: een fotospeurtocht voor de kinderen; een minicollege over
Maria; een kleine expositie van oude kerkmissaals; Gregoriaanse en Russische
kerkmuziek; een puzzeltocht; een Taizé-viering en meditatie. In iedere kerk zijn er
mensen om een praatje mee te maken en om vragen te beantwoorden. Diaken
André van Aarle: “Er zijn ongeveer 30 bezoekers geweest en we hadden ook een rondleiding door het
kerkgebouw. Het initiatief is zeker voor herhaling vatbaar.”

-----

Kerk Vol Talenten
Nadenkend over de vraag: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen het (weer) leuk vinden om bij de
geloofsgemeenschap of de parochie betrokken te zijn. Zó, dat zij zich voor henzelf en de gemeenschap op
een waardevolle manier kunnen inzetten’, kwam de werkgroep Kerk Vol Talenten, parochie Sint Jan de
Doper, Gouda en omgeving, op het kernwoord: Talenten. Hierbij wordt niet gedacht vanuit vacatures maar
vanuit de talenten en gaven van mensen die iets, iets extra’s of iets anders voor de geloofsgemeenschap of
de parochie willen doen. Inspirerende teksten hierbij komen uit de brieven van Paulus (Rom. 12,1-12;
1Kor.12, 12-27).
Vanaf Pinksteren reist de Talententent door de parochie. Hier krijgen parochianen de gelegenheid om te
praten en na te denken over de gaven, die zij van God hebben ontvangen. Zij kunnen er hun talent kenbaar
maken. Aan alle parochianen wordt gevraagd om mee te doen aan het verzamelen van talenten door het
invullen van een vragenlijst. Hierop kan ieder invullen wat zijn/haar gaven zijn en hoe zij dit willen inzetten.
Voor ideeën en vragen is er in iedere geloofsgemeenschap minimaal één vrijwilligerscoördinator actief. Een
goed initiatief dat belangrijk is om als gemeenschap een welkome en inspirerende plaats te blijven waar jong
en oud hun geloof kunnen beleven en in praktijk brengen.
-----

‘Mijn kind, ik gun je het beste’
Met dit thema vindt zaterdag 23 september 2017 in Hilversum een
opGROEIsymposium plaats.
Het symposium wil ouders en opvoeders ondersteunen die vanuit een
gelovige kijk op het leven hun kinderen een seksuele opvoeding willen
geven. Sprekers zijn journaliste Birgit Kelle, politicus Gert-Jan Segers en
priester Lambert Hendriks. De organisatie van het symposium is in handen
van een aantal particulieren en enkele organisaties die actief zijn op het gebied van gezin & opvoeding,
waaronder Samuel Advies, Instituut voor Huwelijk en Gezin (IHGO), Centrum voor Huwelijk & Gezin (CHG)
van het bisdom Roermond en het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS).
Meer informatie
I. www.opgroeisymposium.nl
-----

Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie
Het Compendium brengt de belangrijkste kerkelijke teksten over de nieuwe
evangelisatie vanaf het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) tot en met paus
Franciscus bijeen. Vijftig jaar spreken over evangelisatie wordt toegankelijk gemaakt
in één boek. Het Compendium hoopt de Nederlandse parochies meer vertrouwd te
maken met de nieuwe evangelisatie. Dit in de overtuiging, dat het Evangelie vandaag
de dag nog steeds mensen kan raken en veranderen én dat elke gelovige een
opdracht te vervullen heeft in de evangelisatie. Het boek bevat een leeswijzer.
Hierdoor kan het boek in de parochie in drie bijeenkomsten met parochianen gelezen
worden.

Meer informatie of bestellen
I. www.parochiespiritualiteit.org

--- JONGEREN ---

M25 goes Dordrecht
Op zondag 29 oktober vindt de ontmoetingsdag voor M25-groepen plaats in
Dordrecht. Alle M25-groepen uit het bisdom zijn welkom voor een dag waarop
ontmoeting en diaconie centraal staan. Het is de bedoeling dat M25-leden
ouderen uit de parochie en de stad een mooie middag gaan bezorgen. Het
thema is dit jaar Allerheiligen & Allerzielen en dat wordt in twee
workshoprondes uitgewerkt. Een gebedsviering samen met de ouderen en een
maaltijd met alle M25-groepen sluiten het programma af.
•
•

Locatie: H. Antoniuskerk, Burgemeester de Raadtsingel 45, 3311 JG Dordrecht
Programma: 14.00-18.00 uur

Meer informatie
E. pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
-----

Broeders van Taizé in Nederland
In november komen twee van de Nederlandse broeders uit Taizé een weekje naar Nederland om jongeren
te ontmoeten. Op vrijdag 17 november zijn ze te gast in de Paradijskerk in Rotterdam. Jongeren van 15-35
jaar uit het hele bisdom zijn die avond welkom. Het programma begint de avond met een maaltijd, waarna
een broeder van Taizé een bijbelinleiding zal verzorgen. In kleine groepjes ga je daarover in gesprek. Om
20.00 uur is het Taizé-gebed, waarvoor iedereen uitgenodigd is.
•
•

Locatie: Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam
Kosten voor de hele avond: € 5,-

Aanmelden
I. Google-formulier

-----

Nacht zonder dak
Tear nodigt tienergroepen uit om de activiteit ‘Nacht zonder dak’ op te nemen in hun programma. Nacht
Zonder Dak is een actie van Tear waarbij je met je tienergroep of jongerengroep één nacht doorbrengt in
een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen. Een uniek evenement waarbij bewustwording,

samen plezier maken en iets doen voor anderen hand in hand gaan. De
opbrengst van de actie gaat naar straatjongerenprojecten van Tear, in
bijvoorbeeld India of Bolivia, en naar ondersteuning van vluchtelingen.
“Tijdens Nacht Zonder Dak besef je pas echt hoe rijk we zijn!”, zegt
Matthieu Mimpen, Nacht Zonder Dak Rijnsburg.
Informatie, bestellen materialen en eigen NZD aanmelden
I. www.nachtzonderdak.nl
-----

Wereldjongerendagen
De reis naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Panama is onlangs bekend
gemaakt. Er komt één landelijke reis in januari 2019 waar jongeren uit alle
bisdommen zich voor kunnen inschrijven. Het thema is ‘Discover your identity’:
ontdek wie jij bent, waar je staat in de wereld en wat jouw bijdrage kan zijn aan
een betere wereld. We ontdekken samen hoe Maria daarin tot voorbeeld is. De
reis bestaat uit de Days in the Diocese in een Panamees gastbisdom en de
Wereldjongerendagen zelf en duurt van 15/16 januari tot en met 28/29 januari
2019.
Meer informatie
E. wjd@bisdomrotterdam.nl
I. www.vnb.nl
-----

Agenda
Zaterdag 8 juli
Nationale Bedevaart in Brielle
Plaats: Bedevaartskerk, Rik 5 (hoek Kloosterweg) Brielle
Tijd: 11.00-15.30 uur
Zaterdag 15-22 juli
Zomerkampen van het bisdom Rotterdam:
•
Kinderkamp
•
Tienerkamp
•
Jongerenkamp
Iedere tweede zondag van de maand vanaf september
Tour of Faith

