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Nieuwsbrief 4
Roepingenzondag 2019,
‘Welke belofte draag jij mee in je hart?’
Op 31 januari, het feest van Don Bosco, verscheen de
boodschap van Paus Franciscus voor Roepingenzondag
2019. In dit document schrijft de Paus over roeping.
Roeping houdt een belofte in, maar brengt ook een risico
met zich mee. Roeping betekent bereid zijn om
zekerheden los te laten en te vertrouwen op de belofte van
de Heer.
De Paus denkt op de eerste plaats aan de roeping tot
christelijk leven, die wordt ontvangen bij het doopsel. Het
leven is geen stom toeval, maar een geschenk. Wij zijn Gods geliefde kinderen, verzameld in
de grote familie van de Kerk. Hier ontstaat en ontwikkelt zich het christelijk leven, dat zijn
uitdrukking vindt in die beslissingen, die een specifieke richting geven aan onze persoonlijke
weg en die tegelijkertijd bijdragen aan de groei van Gods koninkrijk in onze wereld. De Paus
noemt hierbij de beslissing om in Christus te huwen en een gezin te stichten, de roepingen die
te maken hebben met het werkzame leven, de toewijding aan naastenliefde en solidariteit, met
sociale en politieke verantwoordelijkheden. ‘Deze roepingen maken ons dragers van een
belofte van goedheid, liefde en rechtvaardigheid, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze
samenlevingen en culturen, die nood hebben aan moedige christenen en aan authentieke
getuigen van het koninkrijk van God.’
Over een roeping tot het gewijde leven of het priesterschap zegt de Paus, dat de ontdekking
van een dergelijke roeping spannend kan zijn maar tegelijkertijd ook angstig kan maken. Er
kan veel innerlijke weerstand zijn bij de beslissing om jezelf totaal te geven. Om alles achter te
laten en de Heer te volgen. Om je volledig aan Hem toe te wijden en te delen in Zijn werk.
Vooral als in de omgeving waarin je leeft, niet langer plaats lijkt te zijn voor God en het
Evangelie.
‘Er kan geen groter geluk zijn dan jouw leven op het spel te zetten voor de Heer’ zegt de Paus.
En met name jongeren geeft hij deze boodschap mee: ‘Wees niet doof voor de roepstem van
de Heer. Als Hij jou roept om zijn weg te volgen, trek dan niet de roeiriemen terug in de boot,
maar vertrouw op Hem.’
Voor gewijden en leken geldt op deze dag om na te denken over de vraag: ‘Welke belofte
draag ik mee in mijn hart?’
Op Roepingenzondag wordt van de gehele kerkgemeenschap gevraagd om te bidden, opdat de
geroepenen hun roeping kunnen onderscheiden en de goede koers in hun leven kunnen
kiezen.
Er zal op zondag 12 mei een kerkdeurcollecte worden gehouden ten bate van de Priester- en
Diakenopleiding Vronesteyn, om in de kosten van deze opleidingen te delen.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’

Banneux
Ongeveer 30 kilometer vanaf Luik ligt het Heiligdom van Banneux Notre Dame. Hier verscheen
Maria in 1933 acht maal aan Mariëtte Beco en maakte zich bekend als de Maagd der Armen.
Zij deed daar de belofte de zieken te helpen en het lijden te komen verlichten. Al vele jaren
organiseert het Bisdom Rotterdam mooie reizen naar dit lieflijke
Maria-oord waar Maria wordt geëerd als Moeder Gods, de Maagd
der Armen van Banneux.
Ook dit jaar organiseert het Banneux Comité van het bisdom
Rotterdam van 24 tot 28 mei weer een mooie bedevaart reis naar
Banneux ND in de Belgische Ardennen. Vrijdagochtend 24 mei
vertrekken de bussen (waaronder ook rolstoel/lift bussen) vanaf
diverse opstapplaatsen vanuit ons bisdom en rijden naar
Soerendonk in Noord-Brabant voor een uitgebreide lunch. Hierna
rijden wij door naar het Heiligdom van Banneux.
Deze dagen worden wij begeleid door o.a. Diaken D. Vrijburg. Ook
worden wij begeleid door een arts, verpleegkundigen en algemeen
medewerkers die u op deze reis op alle mogelijke manieren van
dienst kunnen zijn als dat nodig is of als u hulp nodig heeft en dat
wenst.
Op dinsdag 28 mei is er om 9.00 uur de afscheidsviering en hierna vertrek uit Banneux.
Om 12.00 uur is er een fijn afscheidsdiner met elkaar in Soerendonk. Hierna gaan de bussen
terug naar de opstap/afhaalplaatsen waar wij later in de middag weer arriveren.
Graag nodigen wij u uit eens na te denken of deze reis mogelijk ook iets voor u kan zijn.
Voor verdere informatie en/of opgave kunt u altijd contact met ons opnemen, maar u kunt zich
natuurlijk ook direct al aanmelden voor deze reis.
De kosten voor deze volledig verzorgde reis ( 5 dagen) bedragen slechts € 275.- per persoon.
Dit is inclusief de reis, overnachtingen op een mooie 2 pers. kamer met douche en toilet, alle
maaltijden, koffie en thee
Er vindt ook een ééndaagse bedevaart plaats op zaterdag 15 juni 2019, kosten € 57,50.
Voor opgave en verdere informatie over het programma verwijzen wij u naar
www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl.
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015 - 3693148, e-mail paula_opstal@hotmail.com
Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070 - 3205872. e-mail : gerard.debruijn@planet.nl
Terugblik op Palmzondag
In de viering van Palmzondag werd uit het Evangelie van Lucas
voorgelezen. Wij hoorden hoe de inwoners van Jeruzalem Jezus
als een koning in hun stad begroetten, juichend en zwaaiend met
palmtakken.
Deze intocht in Jeruzalem werd in de kerk nagespeeld in een
processie van twintig kinderen die prachtige, zelfgemaakte
palmpaasstokken met zich meevoerden. Enkele kinderen die
binnenkort hun Eerste Communie gaan doen assisteerden in deze
viering als misdienaar.

Brand in de Notre Dame
Het zal weinigen zijn ontgaan dat op maandagavond 15 april de
Notre Dame in Parijs, een van de oudste en indrukwekkendste
middeleeuwse kathedralen in Europa, door brand zwaar
beschadigd is geraakt. Het drama heeft de harten van velen (al
dan niet gelovig) diep geraakt. Ook mgr. Van den Hende sprak
als voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie
zijn medeleven uit. Hij sprak daarbij de hoop uit dat de NotreDame als kerk grotendeels behouden kan blijven. “Te midden
van alle toeristen is de Notre-Dame een teken van het
christelijk geloof.” Voor een korte terugblik op internet, zie de
bijdrage: Heropbouw na de brand in de Notre Dame
(Bron: www.katholiekleven.nl)

Pinksteractie: Geloven in de ander, een wereldwijde missie.
De Week Nederlandse Missionaris wordt van 1 t/m 9 juni gehouden. De MOV van De
Goede Herder wil aan deze week aandacht besteden.
Onze missionarissen en missionair werkers geven zó veel en vragen zó weinig.
Twee sterke vrouwen staan dit jaar in de schijnwerpers in de campagne voor de
Pinksteractie. Het zijn Zuster Willy van Mer, Missiezuster Catechisten van het H. Hart
in Kameroen en missionair werker Jet Nauta in Mexico.
Zuster Willy is een vluchteling. In oktober 2018 moest zij met medezusters uit Kameroen
vluchten omdat zij hoorden dat de opstandelingen van plan waren Zuster Willy te ontvoeren en
losgeld te vragen voor haar vrijlating. Met pijn in haar hart verliet zij de kliniek in Baba. Na
bijna 40 jaar als missionaris gewerkt te hebben in Afrika is zij plotseling een vluchteling met
reistas. Zuster Willy heeft een dubbele roeping: zij is religieuze en verpleegkundige. In 2003
kwam zij in Kameroen en werd naar Baba gestuurd, waar zij de verpleeg- en kraamafdeling
organiseert, de roosters maakt, de boeken controleert en consultaties doet. Bij gecompliceerde
bevallingen wordt steeds haar hulp ingeroepen.
Maar daarnaast zijn er ook nog projecten waar zuster Willy zorg voor draagt.
Dankzij de steun van de parochie in Kerkdriel liggen er 10 zonnepanelen op het dak van de
kliniek, zodat het licht niet meer uitvalt bij operaties, echografieën of tijdens bevallingen. Geld
voor het hekwerk rond de kliniek kreeg zij bijeen dankzij de jaarlijkse inzameling voor de
missionarissen tijdens de kermis in haar geboortedorp. ‘Er liep van alles zomaar binnen. Van
een geit tot halvegaren’. Nu kan niemand meer binnenkomen, wat goed is in deze onrustige
tijden. Zuster Willy wacht op het moment dat zij terug kan gaan naar Kameroen en weer de
handen uit de mouwen kan steken in de kliniek.
‘We erven deze wereld niet van onze ouders, maar lenen deze van onze kinderen’. Aan het
woord is Jet Nauta. Met steun van de Week Nederlandse Missionaris is zij als missionair werker
uitgezonden naar Mexico, het land waaraan zij haar hart heeft verloren. Geraakt door de barre
omstandigheden waaronder de Mayabevolking leefde en nog leeft, heeft Jet besloten om zich
voor hen in te zetten. ‘Internationale solidariteit is hard nodig om onrecht te bestrijden’.
Daarom werkt zij bij de Vredesorganisatie Sipaz in San Cristobal de las Casas in de zuidelijke
deelstaat Chiapaz, één van de armste gebieden in Mexico. De Maya’s worden bedreigd, van
hun land verjaagd, ontvoerd of vermoord. Sipaz is aanwezig bij situaties waar de kans
aanwezig is dat geweld escaleert, zoals bij demonstraties, bedevaarten en andere
bijeenkomsten. Zij zoeken in inheemse dorpen ook mensen op die door geweld op de vlucht
zijn geslagen en nu onder een zeiltje bivakkeren. Jet en haar collega’s proberen dat
internationaal onder de aandacht te brengen. In hun strijd worden zij gesteund door het
bisdom en de parochies en werkt Sipaz samen met de basisgroepen van de katholieke kerk.
Daarnaast werkt Jet met inheemse vrouwen in het vrouwennetwerk van het bisdom. Met dit
werk worden 75.000 vrouwen in zo’n 3000 dorpen bereikt, zelfs tot in de meest afgelegen
gebieden. Deze vrouwen zijn ook geschapen naar het evenbeeld van God en ook zij hebben
rechten -net als de man-, mogen hun stem laten horen en daarvoor mogen zij strijden.
Dat Jet dit jaar één van de personen is in de campagne voor de Pinksteractie vindt zij een hele
eer. Niet zozeer voor zichzelf, maar voor de mensen waarvoor zij het allemaal doet: de
Mayabevolking van Chiapas.
Op 1e Pinksterdag zal de kerkcollecte gehouden worden voor onze missionarissen en
missionaire werkers, die geroepen zijn om hun leven in te zetten voor de ‘Minsten van de
Zijnen’.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
In memoriam: Frans van der Lugt
Op 7 april is het precies 5 jaar geleden dat jezuïet Frans van der
Lugt werd doodgeschoten in Homs, Syrië. Jezuïeten in Vlaanderen
en Nederland die het sterke geloofsgetuigenis van hun confrater
willen eren maakten een korte animatiefilm.
Hierin overweegt de fictieve stem van Frans van der Lugt zijn
abrupte levenseinde. Aan de ene kant heeft hij hoop, aan de
andere kant is daar zijn eigen dood. Maar: De liefde gaat door.
Niemand hoeft bij de pakken neer te zitten. U kunt de video zien
via https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/dezeanimatiefilm-over-pater-frans-van-der-lugt-moet-je-echt-zien

Parochieberichten
Overleden:
Co Boolman, overleden 31 maart 2019, 93 jaar oud
mw. E.J. Bruines-van Rijn, overleden op 19 april 2019, 84 jaar oud

Vieringen De Goede Herder
Zondag 28 april

Woensdag 1 mei
Zondag 5 mei

Woensdag 8 mei
Zondag 12 mei
Woensdag 15 mei
Zondag 19 mei

Woensdag 22 mei
Zondag 26 mei

Woensdag 29 mei
Donderdag 30 mei

Zondag 2 juni

Beloken Pasen
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Broeders
Met Dames- en herenkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld
Met Dames- en Herenkoor
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater L. Van Ulden O.F.M.
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Broeders
Met Dames- en herenkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Epskamp
Met Jongeren- en Middenkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
Eerste H. Communie
11.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Broeders
Met Kinderkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
Hemelvaartsdag
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Broeders
Met Dames- en herenkoor
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld
Met Dames- en Herenkoor

een praatje

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 31 mei 2019.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 24 mei 2019.

