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Voorwoord

Welkom in  
de nieuwe parochie
Al vele jaren werken de kerken aan de oostflank van Rot-
terdam intensief samen in een interparochiële vereniging 
(IPV). Om de krachten verder te bundelen is een volgen-
de stap gezet: vanaf 1 januari 2016 gaan we verder als één 
parochie, Sint Christoffel. 

Binnen de parochie blijven de zes afzonderlijke kerken 
belangrijk, zij vormen de hartslag van de lokale geloofs-
gemeenschap. Wat goed is, blijft behouden. Zo wordt er 
op zondag in alle kerken een viering gehouden.

Het pastoraal team - de professionals van onze parochie - 
geeft zijn beste krachten aan de parochie. De pastores 
hebben een breed scala aan taken: voorgaan in de weke-
lijkse vieringen, catechese, als herder pastoraal nabij zijn, 
aandacht voor diaconie en oecumene, toerusting van de 
vrijwilligers. Dat laatste is belangrijk, want wij zijn vooral 
een vrijwilligerskerk!

Dit alles maakt de parochie Sint Christoffel tot een leven-
de gemeenschap, geïnspireerd door het geloof in God. 
Daarvan moge deze brochure getuigen.

Dit parochieprofiel vormt de voorloper van het nieuwe 
parochieblad Draagkracht dat in januari 2016 voor het 
eerst verschijnt - in hetzelfde formaat en eveneens in 
kleur! Draagkracht komt in plaats van de bladen van de 
afzonderlijke kerken. Maar de lokale informatievoorzie-
ning blijft gewoon intact. Hoe, dat maakt de lokale kerk 
zelf wel uit.

Het gezamenlijk blad is een van de zichtbare vernieuwing-
en. Want u zult lezen dat allerlei veranderingen al eerder 
zijn ingezet, of tenminste voorbereid in IPV-verband, zoals 
gezamenlijke vieringen, voorbereiding op de sacramen-
ten, ouderencontactdagen, aanbod van vormingscursus-
sen, catechese, filmavonden, enz. 

Kortom, er is veel gemeenschappelijks en tegelijk ook 
veel eigens. Verbonden in verscheidenheid, een parochie 
met eigen accenten per kerklocatie, die vooral behouden 
mogen blijven!

Onderverdeeld naar de hoofdtaken (vieren, dienen en 
leren) is de stand-van-zaken in onze nieuwe parochie 
beschreven, verrijkt met foto’s uit onze zes kerken. Volle-
dig kan het niet zijn. Het is een inkijkje in een levende en 
kleurrijke gemeenschap, die midden in het leven staat. 
Vergelijkbaar met een mozaïek, net zoals het beeldmerk 
van de nieuwe parochie: fragmenten uit onze kerken sa-
mengebracht als proeve van de nieuwe eenheid. Bij wijze 
van kennismaking.

Tot slot een woord van dank aan allen die hun krachten 
hebben ingezet voor het welslagen van het traject om 
te komen tot de parochie Sint Christoffel! We gaan een 
mooie toekomst tegemoet.

Kerst 2015,
Frans Martens, voorzitter IPV-bestuur
Ton Thuis, vice-voorzitter parochiebestuur
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Van IPV naar parochie

Verbonden in  
verscheidenheid

Al bijna 50 jaar werken de RK-kerkgemeenschappen 
aan de oostflank van Rotterdam samen in interparochi-
eel verband (IPV). Aanvankelijk drie: het vicariaat Om-
moord-Zevenkamp (Open Hof ), de St. Caeciliaparochie 
in het Lage Land en de St. Paulus’ Bekeringparochie in 
Capelle aan den IJssel; daar kwam 
tien jaar geleden de St. Josephpa-
rochie in Nieuwerkerk bij, weer la-
ter de parochie H. Maria Koningin 
in Krimpen aan den IJssel en de 
geloofsgemeenschap H. Jozef in Lekkerkerk.

Oogmerk was de samenwerking tussen de lokale ge-
loofsgemeenschappen uit te bouwen en te bestendi-
gen. Juist in een tijd dat samenwerking tussen parochies 
nog niet vanzelfsprekend was, ontstond tussen onze 

geloofsgemeenschappen al een vergaande verbonden-
heid. Met de nieuwe parochie worden de krachten nog 
meer gebundeld. De kern van de samenwerking is, dat 
de lokale gemeenschap onverminderd belangrijk is.

Na ruim een jaar van hard werken, 
overleg, schrijven en herschrijven 
- een jaar waarin zeker honderd 
parochianen zich hebben ingezet 
voor de eenwording - is de fusie 

een feit. We zijn op 1 januari 2016 één parochie met de 
prachtige, toepasselijke naam Sint Christoffel.

In een tijd met minder pastores, minder middelen en 
vrijwilligers is samenwerking en uitwisseling van exper-
tise een vereiste. De blijde boodschap - Gods boodschap 

“Wat niet bekend is 
gaat niet leven”

 Inspiratiedag 30 mei 2015 Nieuwerkerk 
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van bevrijding en redding - moet blijven klinken in ons 
gebied. 

Steeds meer vrijwilligers verrichten taken zoals huis- en 
ziekenbezoek, maar ook het voorgaan in vieringen. We 
bieden deze mensen, die lokaal vorm geven aan het pas-
toraat, scholing en vorming. 
Ook voor bestuurders en an-
dere vrijwilligers is professio-
nele toerusting beschikbaar; 
denk aan koorscholing of 
het leren inzetten van social media.

We worden als christen, als kerk, bevraagd op onze wel-
vaart, ons handelen, ons omgaan met milieu, oorlog, ge-
weld, met vluchtelingen, de natuur en hoe dat te rijmen 
valt met het verhaal van Jezus van Nazareth. Het is daar-
om goed om met elkaar - samen kun en weet je meer - in 

gesprek te gaan om zo te onderzoeken wat de diepste 
intentie is van Jezus. Die intentie heeft alles te maken 
met: omzien naar elkaar, opkomen voor de ‘minsten der 
mijnen’, en zorgen dat ook de volgende generaties dit 
verhaal van Jezus leren kennen en doorvertellen.

We gaan ons in de nieuwe 
parochie nog meer inzetten 
op onze dienende taak. Inten-
sievere samenwerking en uit-
wisseling tussen onze kerken 

zal zeker meerwaarde opleveren. Samen kunnen we een 
sterkere stem geven aan de veelheid en variatie in onze 
dienende taken.

Ons geloof heeft voeding nodig. Daarom komen we bij 
elkaar, voor de viering op zondag en op feestdagen. Ook 
bij speciale gelegenheden (doop, huwelijk, afscheid van 
een dierbare) ontmoeten wij elkaar. In die ontmoeting 
sterken wij elkaar, dragen wij elkaar en ontmoeten wij 
God. Zo kunnen wij blijven geloven in een God die met 
ons meetrekt door het leven. 

De intentie van samenwerken is dat we elkaar versterken, 
inspireren en bemoedigen. En dat ieders talenten opti-
maal gebruikt worden. Allemaal ten dienste van de ge-
meenschap, die we levend willen houden, waar we vita-
liteit willen tegenkomen! Met mensen van 0 tot 100 jaar!

Voorjaar 2015 werd een wedstrijd uitgeschreven voor een naam voor de nieuwe parochie. Men kon de naam droppen in een heuse ‘dropbox’ of e-mailen.  
In totaal werden 110 namen voorgesteld door ruim 80 personen uit alle zes kerken. Christoffel kreeg de voorkeur van de pastores en de bisschop.

Begeleidingsgroep fusietraject

Pastor Wilbert Bekedam, diaken Wilko Bloem, Maar-
ten van de Werff (Caecilia), Victor van der Heijden 
(Paulus), Frans Martens (Open Hof ), Jan Berk (Maria 
Koningin en Jozef ), Michel Demmenie (Joseph). Pro-
jectleider namens het bisdom was Marian Verhaegh.

“Jezus schreef toch ook  
geen beleidsplannen?”
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Daarom bekijken we welke activiteiten het best tot hun 
recht komen binnen de lokale gemeenschap en welke 
zich juist lenen voor gezamenlijke aanpak, niet alleen 
vanwege beperkte menskracht, maar omdat ze sterker 
worden wanneer ze enige body of schaal hebben: de 
voorbereiding van sacramenten, ouderencontact, pasto-
rale vorming, koorscholing, enz.

Het verhaal van Christoffel kan ons tot voorbeeld dienen 
(blz. 7). Dat ieder mens zijn of haar schouders onder onze 
geloofsgemeenschap moge zetten, onder de plaatselijke 
kern, onder de nieuwe parochie. Want iedereen kan een 
ander dragen; misschien niet door woeste wateren, maar 
wel door rustiger vaarwater. Het kleine, het achteloze kan 
zo van wezenlijk belang worden. En daar willen we vorm 
aan geven. Zo kunnen we samen kerk zijn, elkaar en daar-
door ook de wereld dragen. En we zullen merken dat God 
óns draagt, juist door woeste wateren heen. 

Redacteuren bereiden zich voor op het nieuwe parochiemagazine (oktober 2015)

Eén stam met zes loten

“Eén parochie, één bestuur, één pastoraal team - met 
behoud van zes nabije kerken en van de vitaliteit van 
de plaatselijke geloofsgemeenschap. En ook: één geza-
menlijk plan, één parochieblad, één website, één cen-

traal parochiesecretariaat, één pastorale wacht, unifor-
miteit in leden- en financiële administratie.”

Uit het pastoraal beleidsplan ‘Midden onder U 2016-2018’

Vieren-Dienen-Leren

Het Evangelie mag dan geen beleidsplan zijn, Jezus 
heeft zijn leerlingen wel degelijk toegerust. ‘Leer 
van mij’ op alle gebieden van het pastoraat. Hij ging 
voortdurend dienend rond. Hij trok van stad tot stad. 
Hij toonde zijn dienende liefde door de voetwassing 
bij zijn laatste avondmaal, op de avond dat Hij ons 
geleerd heeft te vieren: ‘Doe dit om Mij te gedenken’. 
Op deze drie werkwoorden (vieren, dienen, leren) is 
de kerk gebaseerd, ook onze parochie.
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Patroonheilige*

Christoffel 
de Christusdrager
“Christoffel was een reus van een kerel. Hij wilde de machtigste 
man dienen die er was. Daarom ging hij naar de koning. Maar 
die bleek bang voor de duivel, dus zocht Christoffel de duivel 
op. Maar die bleek bang voor Christus. Dus ging Christoffel op 
pad om Christus te zoeken. Dat bleek lastiger dan gedacht, tot 
hij een kluizenaar ontmoette. Deze zei: ‘Als je Christus wilt die-
nen, ga dan vasten.’ ’Dát kan ik niet’, antwoordde Christoffel.  
‘Ga dan bidden’, was het volgende. ‘Ik weet niet hoe dat moet, 
dus dat gaat ook niet.’

‘Jij bent groot en sterk. Vestig je bij die rivier en draag de 
mensen over. Als je op die manier koning Christus zou willen 
dienen, zal Hij dat op hoge prijs stellen. Je mag zelfs hopen 
dat hij zich op een goed moment hoogstpersoonlijk aan jou 
bekend zal komen maken.’ Waarop Christoffel zei: ‘Dat is echt 
iets voor mij. Dat kan ik. Hiermee zal ik Hem dienen.’ Hij ging 
naar de rivier en bouwde een hutje op de oever. Hij nam een 
grote staak ter hand bij wijze van staf. Daarop steunde hij in 
het water. Zo droeg hij onvermoeibaar mensen naar de over-
kant.

Eens was er een kind dat Christoffel vroeg hem over te zetten...
(lees verder achterop: De reus en het kindje Jezus)

Christoffel is patroon tegen een plotselinge dood en be-
schermheilige van pelgrims, reizigers en weggebruikers. Ook 
is hij patroon van vestingwerken en van de zee. Hij wordt 
aangeroepen tegen wateroverlast, onweer en hagelbuien, 
alle vormen van tegenspoed, pest, hongersnood, verwon-
dingen en kiespijn. Hij is patroon van kinderen en zwangere 
vrouwen, van hoveniers en tuinders, fruit- en appelverkopers, 
boekbinders, schilders, timmerlieden en hoedenmakers”. 

Feestdag: 25 juli. 

Waarom Christoffel als parochienaam
 “Het gebied waarin onze zes kerken staan is een polder, het 
laagste punt van ons land. Hierin heeft het water altijd een 
grote rol gespeeld, denk maar aan de overstromingen. Onze 
verbinding op de weg van en naar elkaar is o.a. de Algera-
brug, het eerste deltawerk uit 1958.

Sint Christoffel is een heilige, bekend om het 
veilig overbrengen van Christus door 
het water. Wij zetten samen de 
schouders onder het blijven 
geloven in Hem door een 
goede fusieparochie te 
zijn en daarin staat 
het geloof in Hem 
centraal. Als wij 
Christoffel als onze 
beschermhei l ige 
mogen hebben, 
versterkt ons dat in 
het vertrouwen dat 
wij mogen hebben 
in elkaar en in Hem, in 
Christus zelf.

Sint Christoffel is boven-
dien patroonheilige van alle 
verkeersdeelnemers, timmerlieden  
(enz. zie hiernaast - red.)”. 

Iet van Os, H. Maria Koningin, Krimpen aan den IJssel  
(winnende inzending parochienaam)

Sint
Christo�el
Parochie

* Naar: www.heiligen.net
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Pastoraal team*

Pastor Huub Flohr, teamleider, taakveld Dienen 

“Geboren op 15 
maart 1954 in de 
stad Groningen 
als vierde van 
dertien kinderen 
van Indische ou-
ders ben ik op 
mijn tiende naar 

Utrecht verhuisd. Ik ging naar het kleinseminarie van de 
missionarissen van Mariannhill in Venray en volgde het 
gymnasium bij de Franciscanen. Later verhuisde ik naar 
het kleinseminarie van de Montfortanen in Voorschoten 
en vervolgde het gymnasium aan het St. Adelbertcollege 
in Wassenaar. Ik deed uiteindelijk eindexamen op het St. 
Franciscuscollege in Rotterdam; inmiddels woonde ik op 
een flatje aan de Aernt Bruunstraat in de Alexanderpol-
der. In 1972 vertrok ik naar Rome voor mijn priesteroplei-

ding aan de Jezuïetenuniversiteit. In 1979 werd ik priester 
gewijd; in 1988 promoveerde ik in de moraaltheologie. 
Teruggekeerd naar Nederland werkte ik als pastor in Den 
Haag Vrederust, Rotterdam-IJsselmonde, Vronesteyn en 
Zoetermeer. Ook was ik verbonden aan de kerkelijke recht-
bank en aan het Sint Fanciscusgasthuis; sinds kort ben ik 
bisschoppelijk vicaris voor de Sociale Leer van de Kerk.”

“Ruim 13 jaar was ik verbonden aan de priesteropleiding 
Vronesteyn, ruim 13 jaar zat ik in de Raad van Toezicht Sint 
Franciscusgasthuis Rotterdam. In Zoetermeer was ik ruim 13 
jaar werkzaam en als ik goed reken heb ik vanaf januari 2016 
nog ruim 13 jaar tot mijn emeritaat. Alle goede dingen gaan 
kennelijk in 13. Ik mag dus van geluk spreken dat ik mijn laat-
ste werkzame periode aan de Sint Christoffelparochie mag 
wijden. En ik zie met verlangen en vertrouwen uit naar wat 
er samen met u allemaal tot stand zal worden gebracht! “

Pastor Wilbert Bekedam, taakveld Vieren 

“Bijna 60 jaar ge-
leden, op 1 juli 
1956, werd ik in 
Rhoon geboren 
in een goed ka-
tholiek gezin. Mijn 
lagere school heb 
ik deels op de 

dorpsschool gevolgd, deels bij de broeders van St. Louis 
in Rotterdam. Vervolgens bezocht ik het Franciscuscolle-
ge in Rotterdam. Na het eindexamen studeerde ik even 
aan de TU Delft en ging vervolgens theologie studeren 
in Nijmegen. Mijn specialisatie was exegese in het Oude 
Testament. Inmiddels was ik bij de Congregatie van de 
Priesters van het H. Hart van Jezus (SCJ) ingetreden. Ik was 
een tijd lang werkzaam in de dak- en thuislozenopvang, 

in het Kasteel in Nijmegen. In 1996 werd ik diaken en 
vervolgens priester gewijd, daarna ben ik aan de slag ge-
gaan in parochie De Goede Herder te Nijmegen. In 2009 
ben ik verhuisd naar het Rotterdamse, waar ik mijn werk-
zaamheden als priester mocht voortzetten in IPV-ver-
band. En nog steeds met veel genoegen. Inmiddels ben 
ik ook toegetreden tot het bestuur van de Congregatie; 
dat betekent dat ik wel eens een dagje afwezig ben voor 
vergaderingen of andere verplichtingen. Gelukkig is het 
allemaal goed te combineren met mijn werkzaamheden 
als basispastor.”

“Laten we elkaar meer verhalen vertellen, verhalen met een 
blijde boodschap. Zo deed Jezus immers in zijn parabels. Ook 
het Oude Testament staat vol met verhalen; want een goed 
verhaal draagt meer boodschap in zich dan een lange preek.”

Liever een goed verhaal da n een lange preek
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Pastor Rita Schoolenberg, taakveld Leren 

“Mijn geboorte-
datum is 11 juli 
1955. Toen ik één 
jaar was verhuis-
den we naar 
Groot-Schermer, 
bij Alkmaar, waar 
mijn vader een 

veeteeltbedrijf begon. Op mijn 17e ben ik naar Alkmaar 
verhuisd voor de opleiding tot verpleegkundige A, later 
deed ik in Amsterdam de opleiding voor verpleegkun-
dige hartbewaking en de kaderopleiding. Bij de Maria-
stichting in Haarlem werd ik hoofdverpleegkundige op 
de afdeling oncologie. Daar ontstond ook mijn verlangen 
om meer met mijn katholieke geloof te doen. Naast mijn 
werk ging ik theologie studeren in Amsterdam. In deze 

periode leerde ik Kees kennen, in 1992 zijn we getrouwd. 
Ik werd verpleegkundige bij het Leger des Heils in Rot-
terdam - in deeltijd, zodat ik mijn studie kon voltooien. 
Tussendoor werd Martijn geboren. In 1997 ging ik aan de 
slag als pastoraal werkster in Gouda, in 2000 maakte ik de 
overstap naar de parochie in Rotterdam-Oost, waar ik ook 
al woonde. Met plezier heb ik in 2005 de Luce-postaca-
demische opleiding Catechese gevolgd, waardoor het 
taakveld Leren nog meer passend is geworden. “

“Catechese is het leren verwoorden van datgene wat je het 
diepste raakt, wat je verbond met God aangeeft. En volgens 
mij zijn we allen geroepen om meer en meer te groeien in 
geloof, waardoor we meer en meer zelf die woorden moeten 
kunnen aanwenden.”

Pastor Hubert Berbée, taakveld Dienen 

“Ik ben op 17 fe-
bruari 1951 gebo-
ren in een gezin 
van tien kinderen. 
Mijn vader was 
bloembollenkwe-
ker in Anna Pau-
lowna, in de kop 

van Noord-Holland. Ik ‘mocht’ naar de HBS en later naar 
de TU Delft. Tijdens mijn studie ben ik getrouwd met Lidy. 
In 1977 ging ik als natuurkundig ingenieur aan de slag in 
Delft. Later deed ik als zzp’er interim-managament. Wij zijn 
verrijkt met drie gezonde kinderen en inmiddels ook drie 
kleinkinderen. Ik ben altijd actief in kerk en samenleving 
geweest, in verenigingen, commissies, besturen waaron-

der zeventien jaar kerkbestuur. Na een ‘Godservaring’ in 
2000 besloot ik theologie te gaan studeren in Utrecht; ik 
had er een studentenbaantje bij als natuurkundeleraar op 
het Stanislascollege om de kachel brandend te houden. 
In 2007 ben ik door bisschop Van Luyn tot diaken gewijd, 
sindsdien ben ik met veel voldoening werkzaam in het 
pastoraat, met een voorliefde voor de diaconie. Wij wo-
nen al jaren in het pittoreske Schipluiden. Om van daar op 
tijd in Rotterdam te kunnen zijn rijd ik motor. “

“Mijn wens is dat we het dragen van de last niet alleen aan 
Christoffel overlaten, maar dat we allemaal de schouders er-
onder zetten om samen, van jong tot oud, de boodschap van 
Christus verder te dragen. We zijn allemaal onderweg om de 
boodschap van naastenliefde te verspreiden.”

* Wilko Bloem maakt per 1 januari 2016 geen deel meer uit van het pastoraal team. Hij heeft actief bijgedragen aan het fusieproces, 
waaraan een abrupt einde kwam door zijn ziekte. De parochie is hem dankbaar voor zijn inspirerende inzet.

Liever een goed verhaal da n een lange preek
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Vieren en verbinden

Samen maken we  
vieren tot een feest

De Sint Christoffelparochie kent een rijke verscheiden-
heid aan vieringen. Iedere zondag is er op elke locatie een 
viering: een Eucharistieviering of een Woord- en Commu-
nieviering. Deze staan onder leiding van zowel de pro-
fessionele krachten (pastoraal team) als van parochianen. 

Die zondagse vieringen worden bijna altijd opgeluisterd 
door zang: samenzang, zang onder leiding van een can-
tor en natuurlijk zang met medewerking van een van de 
vele koren die de parochie rijk is: kinderkoren, jongeren-
koren, gemengde koren en onze Schola Cantorum Isala.

Vieren is belangrijk, want we doen het samen. Juist in de 
vieringen ondervinden we saamhorigheid en verbonden-
heid, zowel met onze God als met elkaar. En alleen al die 
saamhorigheid en verbondenheid maken het vieren tot 
een feest. Maar ook eerbied en respect voor de rituelen 
horen hierbij. Die verbinden ons katholieken wereldwijd.

Ook door de week wordt er gevierd. Zo zijn er tijdens de 
Advent en de 40-dagentijd Woordvieringen (gebedsvie-
ringen) onder leiding van parochianen, in mei en oktober 
wordt het rozenhoedje gebeden, elke vrijdag is er een 

RK Open Hof Koor repeteert.
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Eucharistieviering. Er zijn vieringen speciaal voor de ou-
deren van de parochie en vieringen in de ouderencentra.

Bij bijzondere gelegenheden vieren we ook: bij de Doop 
(vaak van meer kinderen tegelijkertijd), de Eerste Com-
munie, het Vormsel, het kerkelijk huwelijk, maar ook bij de 
uitvaart van een parochiaan. Dit noemen we ook wel de 
sacramenten van de kerk, de sacrale momenten waarin 
we ons geloof en onze plaats binnen de geloofsgemeen-
schap (her)bevestigen. Steeds vaker worden deze paro-
chiebreed voorbereid (zie blz. 20 Leren).

Speciaal zijn de vieringen van het sacrament der zieken, 
ook wel het sacrament van de bemoediging of de zieken-
zalving genoemd. De gemeenschappelijke zalving heeft 
steeds meer een vaste plek in de liturgie gekregen. In 
onze parochie is er driemaal per jaar zo’n gemeenschap-
pelijke zalving, steeds in een andere kerk. Uiteraard vin-
den er ook individuele ziekenzalvingen plaats, wanneer 
een zieke het einde voelt naderen.

Er zijn ook vieringen die worden ingekleurd vanuit een 
doelgroep, zoals peuter-, kleuter- en jongerenvieringen, 
Antilliaanse diensten, zoals in de Paulus, Caecilia en Open 
Hof, en oecumenische vieringen, zoals in de Open Hof, 
de St. Joseph te Nieuwerkerk en tijdens de Week van de 
Eenheid. Sinds enige jaren vieren we ook samen in groot 

“Samen ons leven en het 
mysterie van ons geloof 
vieren, het geloof in een 

God die ons draagt in goede 
en in donkere dagen.”

De jaarlijkse Allerzielenviering, waarin we onze geliefde overledenen herden-
ken. In de Caeciliakerk kiezen we voor een opstelling met foto’s van de overle-
denen; zo krijg je soms bij een bekend gezicht ook nog een naam.

Tijdens de tweejaarlijkse Oogstdankdag verzamelen parochianen van St. Joseph te Nieuwerkerk voedsel in voor de lokale voedselbank. Agrariërs van de Land- en Tuin-
bouwvereniging (LTB) uit de regio geven ‘acte de présence’. Najaar 2015 ging bisschop Van den Hende voor in de feestelijke viering, waarin God dank werd gebracht voor 
Zijn zorgen voor Moeder Aarde.
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verband (voorheen IPV en nu dus als nieuwe parochie), 
zoals tijdens de Goede Week, op Nieuwjaarsdag en de 
slotviering voor de zomer.

Vieren is het hart van de gemeenschap, maar vieren wordt 
leeg als er niet ook de zorg en aandacht voor elkaar is: de 
diaconie (zie blz. 16 Dienen). En als we niets leren in de vie-
ring, waartoe vieren we dan? Want vanuit de viering gaan 
we weer op weg. Als het goed is, iets wijzer en als mensen 
die beseffen dat ze ten dienste van elkaar geschapen zijn. 
Zó vieren maakt ons dankbaar en vol vreugde over datge-
ne wat wij in Gods naam mogen doen.

Is de viering typisch een gemeenschapsactiviteit, het 
gebed is de meest individuele manier om de relatie met 
God, met het goddelijke - ook in jezelf - te zoeken. Derge-
lijke spirituele momenten kunnen we ook samen zoeken, 
zoals in een geleide meditatie (Open Hof ), in een vesper-
viering of een Taizé-viering. In of nabij elke kerk is er wel 

een stiltecentrum, een kapelletje of een stiltehoekje voor 
individueel gebed, een kaarsje, rust.

Samen op pad. Vieren, bidden en elkaar bemoedigen 
gaan prima samen in bedevaarten zoals naar Lourdes, Ke-
velaer, Banneux, de passiespelen in Tegelen. Jongeren uit 
onze kerken gaan samen naar de Wereldjongerendagen. 
Hierin werken onze kerken samen, ook als het gaat om 
het recruteren van vrijwilligers-begeleiders.

Zondagsvieringen t/m juni 2016 

Open Hof 11:15 uur

St. Caecilia 09:45 uur

St. Paulus’ Bekering 11:00 uur

St. Joseph Nieuwerkerk 09:30 uur

H. Maria Koningin 11:00 uur

H. Jozef Lekkerkerk 09:30 uur

Zie voor alle vieringen: www.christoffelparochie.nl“Waar twee of drie in Mijn 
naam zijn verenigd, daar 

ben Ik in hun midden.”

Een jaarlijks spektakel in de Caeciliakerk: oecumenische kinderkerstviering met lampiontocht. Kinderen trekken van kerk naar kerk in het Lage Land; in de kerken horen 
ze het kerstverhaal, zingen liedjes en krijgen ze mee wat de boodschap van het Kerstfeest is.
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De Ark van Noach stond centraal tijdens de eerste gezamenlijke peuter-kleuterviering in de Pauluskerk, november 2015. Met een dierenmasker op (of in de hand) bleven 
alle kinderen in de Ark droog….

De Mariakapel in de Caeciliakerk. Zowel op zondag maar ook door de week - pal naast het winkelcentrum - altijd druk bezocht door passanten, jong en oud, katholiek 
of niet, voor een moment van gebed, een kaarsje, stilte. “Laatst werd ik bijna platgedrukt door een voor mij volstrekt onbekende die net van de specialist kwam en daar 
een hele goede uitslag had gehad.”

Palmpasenprocessie in Krimpen. Kindernevenviering in Jozefkerk, Lekkerkerk. Thema Sint Maarten.
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Parochie Sint Christoffel in vogelvlucht

Open Hof aan de Hesse-
plaats, de kerk voor Ommoord 
(sinds 1970), later uitgebreid 
met Zevenkamp. Sinds 2011 
nieuwbouw, samen met de 
PKN.

De St. Caecilia in Het Lage 
Land werd ruim vijftig jaar ge-
leden opgericht. Het kerkge-
bouw dateert uit 1968.

De St. Paulus’ Bekering in 
Capelle aan den IJssel werd 
opgericht in februari 1960, de 
kerk aan de Merellaan is ge-
bouwd in 1967.
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De St. Joseph in Nieuwerkerk 
dateert van juni 1912 en is 
de oudste van de zes kerkge-
meenschappen. De huidige 
kerk verrees in 1992 en is ook 
de kerk van Nesselande.

De Bron heet het kerkgebouw 
(2009) van de H. Maria Ko-
ningin in Krimpen aan den 
IJssel. De parochie is opgericht 
in 1960.

De H. Jozefkerk te Lekker-
kerk, gevestigd in een voor-
malig belastingkantoor, werd 
ingewijd in 1973. Sinds 1960 
maakt de kerkgemeenschap 
deel uit van de H. Maria 
Koning inparochie.
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Dienen en delen

Ons geloof kan een  
helpende hand bieden

Jezus heeft het ons op niet mis te verstane wijze voorge-
leefd, paus Franciscus beaamt het in alle toonaarden: aan-
dacht en zorg voor de mens in nood, dichtbij of ver weg is 
essentieel voor ons Godsgeloof. In andere tijden spraken 
we ook wel van naastenliefde en caritas, nu van Werken 
van Barmhartigheid. Geen woorden, maar daden. Dienen 
en delen - dat is een, zo niet DE pijler van ons geloof. 

Diaconie is de verzamelterm voor de maatschappelijke 
activiteiten waarin onze kerken participeren; pastoraat is 
de paraplu boven de - geestelijke én lichamelijke - zorg 

voor de individuele hulpbehoevende medemens. 

De vluchtelingen, de (wereldwijde en nabije) armoede, 
duurzaamheid en milieu, eerlijke handel en ontwikke-
lingshulp. Honderden parochianen zetten zich vrijwillig in 
voor tal van vormen van diaconie, veelal samen met an-
dere gezindten en maatschappelijke organisaties, steeds 
vaker ook in dwarsverbanden tussen onze zes kerken. 

Oog voor de individuele mens: ziek, eenzaam, andersbe-
gaafd, oud, arm, stervend. We zien in alle kerken vrijwilli-

Voedselbank Capelle

Jaar van Barmhartigheid

Bij de aankondiging van het Jaar van Barmhartigheid 
(2016) heeft de Paus gezegd: “Dit is de tijd voor barm-
hartigheid. Het is van belang dat de leken gelovigen 
barmhartigheid beleven en uitdragen naar verschil-
lende sociale omgevingen. Vooruit!”
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gers die - samen met pastorale beroepskrachten - deze 
mensen bezoeken, ondersteunen, bemoedigen. We 
noemen dit pastorale zorg, waarbij ons geloof een hel-
pende hand, een mentale en spirituele ondersteuning 
kan bieden. Voor deze zorg zullen de vrijwilligers beter 
worden toegerust, onder meer door het formeren van 
pastoraatsgroepen. De parochie biedt hiertoe cursussen 
zoals op gebied van rouwverwerking.

Uit het pastoraal beleidsplan: ‘We gaan onze kerken nog 
meer openstellen voor diaconale activiteiten, zoals geza-
menlijke maaltijden voor alleenstaanden en behoeftigen, 
taallessen aan buitenlanders, begeleiding van vluchtelingen’.

Op deze bladzijden laten we zien hoe ‘dienen en delen’ er in 
onze parochie uitziet - bij wijze van impressie en zeker niet 
volledig.

VLUCHTELINGEN
Vluchtelingen hebben noodgedwongen afscheid moeten 
nemen van hun land en hun familie. Het is lastig voor hen 
om van een vreemd en onbekend land een nieuw thuis te 
maken. Daar kunnen ze best hulp bij gebruiken. Met name 
in de stedelijke kernen zetten parochianen zich actief in 

voor vluchtelingen, zoals in VOZ (Vluchtelingenopvang Om-
moord-Zevenkamp) en in de Caecilia. Niet alleen aan de ba-
sisbehoeften wordt tegemoet gekomen (voedsel, kleding), 
er is ook een luisterend oor, hulp bij het zoeken naar onder-
dak, taal- en cultuurles, begeleiding van kinderen. Van tijd tot 
tijd zijn er inzamelingsacties, er is een vast spreekuur. 

ELKAAR VOEDEN
In alle zes kerken wordt in een of andere vorm voedsel 
en huishoudelijke middelen ingezameld voor de minder 
bedeelden, mensen die zijn aangewezen op de plaatse-
lijke Voedselbank, of voor ouderen en zieken die moeilijk 
de deur uit kunnen. Ook kerstpakketten, paasmandjes en 
palmpaasstokken vinden zo hun weg - vaak na een ker-
kelijke viering.

“Wat gij aan de minsten der 
mijnen doet, doet gij aan Mij”

November 2015. Vluchtelingenwerk Ommoord-Zevenkamp (VOZ) ontvangt voor jarenlange inzet voor vluchtelingen de prijs in de categorie ‘Diaconie dichtbij’ van de 
tweejaarlijkse diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ uit handen van vicaris Verbakel.

Tijdcollecte

In het Jaar van Barmhartigheid willen we alle paro-
chianen vragen om tijd te investeren in een ander. 
En, zegt Jezus in Matteus 25, dus in Mij. Graag willen 
we daarbij alle leeftijdscategorieën betrekken, ook 
de 20- tot 60-jarigen die vaak een drukke agenda 
hebben. We delen activiteiten op in tijdseenheden 
van anderhalf à twee uur. Dit kan een eenmalige ac-
tiviteit zijn, maar deze mag en zal bij voldoening ook 
frequenter kunnen zijn.
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Soms wordt geld opzij gelegd zodat daadwerkelijk 
alle leerlingen mee kunnen op schoolreisje. Parochi-
anen in Open Hof gaan aan tafel met eenzamen, dak-
lozen.

Het einde van het Ritmisch Koor van de Pauluskerk werd 
het begin van de inzamelingsactie voor de voedselbank 
in Capelle (ca. 160 gezinnen). Teleurstelling en verdriet 
- sommigen zongen al tientallen jaren bij het koor - maak-
ten plaats voor positieve energie! De paarse ‘voedselban-
kinzamelkrat’ in de Paulus is inmiddels ingeburgerd en 
wordt elke zondag door de parochianen gevuld met 
houdbare producten.

DERDE WERELD
We kennen de landelijke Vastenactie waaraan uiteraard 
ook onze kerken meedoen. De laatste jaren wordt in de 
regel gekozen voor een gezamenlijk project op gebied 
van ontwikkelingsamenwerking.

Met name de Veertigda-
gentijd is een periode 
van bezinning op (kansen 
voor) de Derde Wereld. 
Een goed moment van 
bezinning vormt het soli-
dariteitsmaal dat in diver-
se kerken wordt gehouden: een sobere, vaak uitheemse 
maaltijd, een collecte, gebed en zang. Daarnaast hebben 
verschillende parochies sinds jaar en dag een eigen regio 
geadopteerd.

Jinja Oeganda, project van St. Paulus’ Bekering
In 1973 besloot de parochie het Rubaga Student Centrum 
van het bisdom Jinja in Oeganda structureel financieel te 
ondersteunen. In 1979 heeft missionaris Kees Groene-
woud de leiding van het jongerencentrum overgeno-
men. In de weekenden komen de middelbare scholieren 

voor een seminar over 
politieke bewustwording, 
aids en sociaal culturele 
zaken naar het centrum. 
Oud-cursisten geven ook 
weer les op het centrum. 
Het centrum wordt door 

de week gebruikt voor scholing van jeugdleiders uit de 
dorpen. Bij deze jonge mensen ligt de toekomst van Oe-
ganda, diverse oud-studenten hebben inmiddels hoge 
functies in Oeganda.

“Wat baat het de mens te 
beweren dat hij geloof heeft als 
hij geen daden kan laten zien” 

IPV-jongeren hebben een computerzaal ingericht in het Rubaga Students Centre, Jinja Oeganda.

Pater Frans van de Poel ofm vertelt in Lekkerkerk vol passie over zijn werk 
in Brazilië.
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Lins Brazilië, project van H. Maria Koningin
Inmiddels zo’n dertig jaar wordt in Krimpen tijdens het 
Lins Weekend geld ingezameld ten behoeve van een 
straatkinderproject in Lins, Brazilië. Dat geld, circa € 6000 
per jaar, komt ten goede aan een leer- en werkgemeen-
schap, waarin elk jaar zo’n 300 kinderen gastvrij worden 
opgevangen.

OUDEREN en EENZAMEN
Niet iedereen op gezegende leeftijd is nog vitaal, en van 
hen heeft niet ieder dagelijkse zorg en aandacht van een 
partner, familie, vrienden of buren. In alle kerken beste-
den parochianen aandacht aan deze groep, in de vorm 
van huisbezoek, rouwbezoek, H. Communie aan huis, 
‘stuur eens ‘n kaartje’, bezorgen van palmpaasstokken.
Twee keer per jaar is er een gezamenlijke ouderencon-
tactdag in onze parochie.

ANDERSBEGAAFDEN
Iedere herfst rijden busjes met verstandelijk beperkte pa-
rochianen naar een onzer kerken. We gaan die dag, rond-

om een verhaal uit de bijbel of rond een mooie legende, 
van alles doen: luisteren, vragen beantwoorden, knutse-
len en vooral veel zingen. Een prachtig, vaak emotioneel 
moment is het maken van de intenties, die in de kerk wor-
den opgelezen en opgehangen onder het aansteken van 
een kaarsje. Aan het eind van de dag stappen de deel-
nemers vrolijk de busjes weer in: “Tot de volgende keer!” 

MARKT IN DE KERK
U kent vast het verhaal van Jezus die de kooplieden de 
tempel uitjoeg. Hoe zou Hij reageren op de marktplaats 
die onze kerken nu van tijd tot tijd is: boekenmarkt, ba-
zaar, snuffelmarkt? De verkoop van boeken, cd’s, kleding, 
oude en nieuwe spullen, breiwerk, ja zelfs flessendop-
pen levert jaarlijks vele duizenden euro’s op, die worden 
besteed aan de diaconie (voedselhulp) of aan Derde 
Wereldprojecten. En draagt recycling niet bij aan een 
duurzamere wereld? Jezus zou dit vandaag de dag aan-
moedigen!

Eucharistieviering ter afsluiting van de Ouderencontactdag 2015 in de 
St. Joseph.

Gezamenlijke viering met andersbegaafden.

Sinds 2000 wordt jaarlijks een grote Snuffelmarkt gehouden in St. Paulus’ Bekering. De markt levert de laatste jaren zo’n € 6000 op die ten goede komt aan de diaconie 
(kerstpakketten, paasmanden, voedselbonnen). En wat over is gaat naar Malawi (kleding) of naar Capelle Werkt.
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Leren en inspireren

Telkens leer je te  
groeien in geloof

Volgeling van Jezus van Nazareth zijn betekent dat je 
leerling bent en dus telkens leert te groeien in geloof in 
God. We leren door kennis te nemen van wat de Heilige 
Schrift en de traditie van de kerk ons aanreiken. Maar we 
leren evenzeer van de uitwisseling van elkaars levens- en 
geloofservaring. En inspi-
reren daardoor elkaar.

Leren en elkaar inspireren 
geldt voor de pastores, 
de vrijwilligers, voor alle 
parochianen. De parochie zet de koers van de IPV voort 
en investeert daarom nog meer in de toerusting van vrij-
willigers, zeker in zaken van geloof, rituelen, bezieling, 
vieren (voorgaan) en dienen (pastorale zorg).

Voorbereiding op sacramenten
De zes kerken kennen een gezamenlijke voorbereiding 

van de sacramenten, zoals de Doop, het Vormsel en het 
Huwelijk. Dat geldt ook voor de ouderavonden ter voor-
bereiding op de Eerste Communie. De viering van de 
Eerste Communie vindt thans in de lokale kerken plaats. 

Eens per jaar worden 
ouders en dopelingen 
uitgenodigd voor een 
Terugkomviering; de ou-
ders ontvangen dan een 
doopschelp met de naam 

van hun kind en we bespreken hoe je als ouder verder 
vormgeeft aan gelovige opvoeding.

Geloofsleerlingen
Elk jaar kiezen volwassen mensen bewust voor de katho-
lieke kerk, de zogeheten kerktoetreders. Ook zijn er men-
sen die lang geleden zijn gedoopt en op latere leeftijd 

“Wij willen met elan het Evangelie 
uitdragen in onze samenleving: 

geloofwaardig en daadkrachtig”

Liturgisch bloemschikken
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opnieuw de weg naar het geloof gevonden hebben. Al 
deze geloofsleerlingen bereiden zich maandenlang voor 
op hun doopsel, communie en vormsel; een intensieve 
en vaak ook emotionele tijd. Voor de vrijwilligers die dit 
begeleiden een ‘geschenk’ dat henzelf vaak ook weer 
dichter bij God brengt. (foto 1)

Naschoolse catechese
Vanzelfsprekend spelen RK-Basisscholen een rol in het 
godsdienstonderwijs. Sinds enige jaren bieden pastores 
en daartoe opgeleide parochianen naschoolse cateche-
se aan op de Montessorischool (Capelle), De Wingerd 
(Nieuwerkerk) en Het Octaaf (Krimpen - foto 2). Kinde-
ren krijgen onderricht door verhalen, werkvormen en 
gesprekken over ons geloof in de meest brede zin - ook 
letterlijk dichtbij hun eigen leefwereld. Niet alleen de 
kerkelijke feesten komen aan bod, maar ook: wie was 
Sint Nicolaas?

Een ander voorbeeld is het Kerkenpad in de Caecilia. 
Basisschoolleerlingen bezochten de kerk tijdens de Kin-
derboekenweek 2015, met als thema ‘Raar maar waar’. 
Pastor Berbée legde de kinderen aan de hand van de 
glas-in-loodramen het scheppingsverhaal uit. (foto 3)

Ook in Krimpen bezoeken basisschoolleerlingen elk jaar 
kerken van diverse gezindten. Veel kinderen komen bijna 
nooit (alleen in de vakantie in het buitenland) in een kerk, 
maar een katholieke kerk staat bij veel leerlingen op het 
verlanglijstje.

Geloofsopvoeding van kinderen
Opvoeden met geloof is tegenwoordig niet vanzelf-
sprekend meer. Als je ervoor kiest om dit wel te doen, 
loop je tegen veel vragen aan. In sommige kerkgemeen-
schappen (zoals in Krimpen) draaien al jaren groepen 
van ouders met jonge kinderen die in groepsverband 
de geloofsopvoeding bespreken, kennis en ervaring uit-
wisselen, de kerkelijke feestdagen behandelen maar ook 
speciale thema’s zoals bijvoorbeeld de dood.

Vorming en Gesprek
In al onze kerken lopen programma’s die bedoeld zijn 
om ons als christen beter spiritueel toe te rusten; bijvoor-
beeld hoe we de kerkelijke feestdagen beter kunnen be-
grijpen; hoe we Bijbelteksten een plaats kunnen geven 
in ons leven (Geloven nú); of wat we in Godsnaam aan 
moeten met de Geest. Die programma’s zijn geen een-

1

2

3

4

5

6
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richtingslessen, maar interactief, we ontmoeten elkaar als 
(on)gelovige. Getuige de groeiende deelname voorzien 
deze programma’s in een behoefte!

Bezinningsdagen
Geregeld worden kloosterdagen, bezinningsdagen en 
-weekenden georganiseerd voor belangstellende pa-
rochianen en speciale groepen, zoals ouders van jonge 
kinderen. Ook zijn er regelmatig bedevaarten waar we 
als parochie aan deelnemen of die we zelf organiseren. 
Zoals een reis langs kloosters en abdijen, een low-budget 
bedevaart naar Lourdes, een bezoek aan de kerststallen-
tentoonstelling in de abij van Egmond.

Ieder jaar nemen parochianen van Maria Koningin deel 
aan kloosterdagen, bedoeld voor bezinning en gebed. Er 
zijn gesprekken en werkvormen over een bepaald thema, 
de gebedstijden van het klooster worden gevolgd. Zeer 
inspirerende dagen die tot een sterkere verbondenheid 
leiden. (foto 4)

Zin in Film
The King’s speech, Wadhia , Angela’s Ashes - drie films die 
najaar 2015 werden vertoond in de Caecilia en Open Hof. 
Films met een boodschap of een menselijke zoektocht, 
met artistieke maar ook spirituele diepgang. Films die ons 
leren kijken naar (de zin van) ons eigen bestaan. Na afloop 
delen we met elkaar onze indrukken. Ons eigen filmhuis 
is inmiddels een traditie die zich in een groeiende belang-
stelling mag verheugen.

Concerten
Steeds vaker worden in onze kerken muziekuitvoeringen 
gegeven, zoals programma’s met religieuze muziek of sa-
crale liederen, kerstconcerten van eigen koren en ensem-

bles, of inloopconcerten zoals het maandelijks marktcon-
cert in Open Hof (foto 5). Een viering en concert tegelijk 
was de uitvoering van The Promise of Christmas tijdens 
de Advent in de Caeciliakerk (foto 6).

Fleurige kerk 
In alle kerken scheppen parochianen het genoegen in 
passende aankleding van het kerkgebouw. Het creatief 
en symbolisch bloemschikken is niet louter verfraaiing 
maar ook spirituele verrijking, bijvoorbeeld in de vorm 
van een Adventskrans of de fleurige omlijsting van het 
Kruisbeeld tijdens de Veertigdagentijd. Ook wordt rond 
deze dagen een boekje met dagelijkse teksten ter verdie-
ping aangeboden.

Feest van de Geest
Elke twee jaar vieren kerken in ons land van allerlei gezind-
ten het Feest van de Geest, tussen Hemelvaart en Pinkste-
ren. Een feest van inspiratie en creatie waarin verbinding 
wordt gelegd tussen de kerk en de kunst, door zowel pro-
fessionele kunstenaars als amateur-parochianen. Ontdek 
het vuur in jezelf, in alle denkbare vormen: van concert 
tot poppenmaken. Een feest waarin veel bezieling wordt 
gelegd maar ook vanuit gaat! In 2016 luidt het thema Vrij-
heid van Geest. Zie www.feestvandegeest.nl

Het ‘Huis van de Geest’ door kunstenares Marian Kastelein, Pauluskerk 2014.

Inspiratieavond met RKK-presentator Leo Fijen in Lekkerkerk.
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Jongeren

Ik geloof het wel...
…maar dan anders. Jongeren maken zelf wel uit of en 
hoe ze geloven. Onze kerken bieden hen een handreiking 
om een (gelovige) levenshouding te ontwikkelen en een 
plek om elkaar te ontmoeten. Jongeren kunnen elkaar 
bezielen, in denken maar meer nog in doen, in maat-
schappelijk engagement met de kwetsbare medemens 
dichtbij en ver weg. Nee, je ziet ze niet wekelijks in onze 
kerken, maar ze vieren, beter nog, ze dienen en leren op 
hun eigen manier. Onderschat hun betrokkenheid niet!

De groep M25, vernoemd naar Mattheüs 25 over de wer-
ken van barmhartigheid, is daarvan een exponent. M25 is 
een project voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zich 
inzetten voor kwetsbare mensen in de samenleving. Ze 
stimuleren elkaar en doen zo ervaring op in het “iets goed 
doen voor een ander”.

Samen voor Elkaar 18+ is een gezellige gespreksgroep 
van jongeren van verschillende gezindten die gesprek-
ken over geloof en andere (actuele) zaken met elkaar 
aangaan. 

Hier volgen enkele initiatieven en activiteiten van jonge-
ren in onze parochie, exemplarisch voor hun manier van 
gelovig getuigen.

In augustus 2014 organiseerde VOZ (Vluchtelingen Om-
moord Zevenkamp) een ontmoetingsavond tussen jon-
geren van Nederlandse origine en jongere vluchtelingen, 
met als thema “Ik ga op reis en ik neem mee”. De bijeen-
komst leidde tot een beter onderling begrip.

Onze jongeren doen mee met de Vuurdoop (voor vor-
melingen) in ons bisdom; ze zijn in diverse kerken actief 
bij de voorbereiding en viering van de Eerste Communie; 
zetten hun expertise in bij het opzetten en onderhouden 
van websites (IPV, nieuwe parochie, afzonderlijke kerken); 
gaan als begeleiders mee met Bisdomreizen, op bede-
vaarten (zoals Lourdes) of tijdens de Rolstoelvierdaagse in 
Krimpen aan den IJssel. Elders in deze brochure zien we 
hun inzet bijvoorbeeld bij voedselbankacties en projec-
ten in de Derde Wereld.

We zien ze dan wel minder bij onze vieringen, jongeren 
uit onze parochie zijn wel actief met hun (innerlijk) geloof 
bezig in de Broederschap van Taizé (Frankrijk) of tijdens 
de Wereldjongerendagen; in 2016 vertegenwoordigen ze 
onze parochie in Krakau (Polen).

Maar misschien zijn onze jongeren nog het meest zicht-
baar (en hoorbaar) op het podium dat de kerk biedt voor 
hun muzikale talenten, getuige de jongerenkoren JOKO 
in Krimpen en A Capelle in Capelle. Talent dat zij, naast 
vieringen in de kerk, ook inzetten bij nationale festivals en 
gezamenlijke producties.

Wie herinnert zich niet de succesvolle uitvoering van 
de musical Jesus Christ Superstar door muzikale jon-
geren uit al onze kerken: in seizoen 2004/2005 in diver-
se kerken maar ook in theaterzalen en tien jaar later de 
scratch-variant in Open Hof.
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Bestuur en organisatie

De organisatiestructuur van de nieuwe parochie ziet er - 
in elk geval op het oog - helder en overzichtelijk uit. 

Op parochieniveau is het parochiebestuur verantwoor-
delijk voor de zakelijke kant, het management van de 
parochie. Het bestuur is formeel de werkgever van het 
pastoraal team en heeft de eindverantwoordelijkheid 
voor zaken als gebouwenbeheer, financiën, administratie 
en communicatie. Het pastoraal team is verantwoordelijk 
voor de pastorale zorg, de zielzorg. De pastores hebben 
onderling de hoofdtaken Vieren, Dienen en Leren ver-
deeld. Zij begeleiden en inspireren het werk van de loka-
le pastoraatsgroepen.

Elk van de zes lokale geloofsgemeenschappen kent een 
locatieraad, die het reilen en zeilen van de lokale kerk re-
gelt (gebouwbeheer, geld, secretariaat, communicatie). 
Dat gaat in goed overleg met het parochiebestuur. Elke 
lokale kerk heeft een pastoraatsgroep, die zorg draagt 
voor de dagelijkse gang van zaken rond liturgie, cateche-
se, diaconie, pastoraal contactwerk etc. Zij zijn de oren en 
ogen voor met name de pastores van wat er ter plaatse 
leeft: zorgen, vreugde, verdriet, etc. 

Per 1 januari 2016 treedt het nieuwe parochiebestuur 
aan: pastor Huub Flohr (voorzitter), Ton Thuis (vice-voor-

zitter), Corry van Assema (secretaris), Ties Kragten (ge-
bouwenbeheer), Jan Berk (financiën), Connie van den 
Broek (communicatie) en Frans Martens (personeel). 

Als iets onze parochie kenmerkt is het wel dat wij een 
vrijwilligerskerk zijn, en dat is mooi in tijden van minder 
(pastorale) beroepskrachten. In feite vormen vrijwilligers 
het cement van onze parochie, van onze afzonderlijke 
kerken. Honderden parochianen zetten zich pro Deo in 
voor tal van taken en activiteiten: van besturen tot zin-
gen, van dweilen tot huisbezoek, van bloemschikken tot 
missiewerk, van (ver)bouwen tot chaufffeur. Voorbeel-
den te over in deze brochure.

De vrijwilligers vormen het cement van de parochie

“Wij zijn samen één team. Zonder elkaar kunnen we het niet.” H. Jozef, Lekkerkerk

Pastores en bestuurders toasten op de samenwerking (september 2015).



25Sint Christoffelparochie

De vrijwilligers vormen het cement van de parochie
Draagkracht en reisgeld

We kennen allemaal het verhaal van de wonderbaarlijke 
broodvermenigvuldiging. Duizenden volgelingen van Je-
zus hebben aan het eind van de dag vrijwel niets te eten: 
vijf broden en twee vissen. Maar al delend blijkt er toch 
genoeg voedsel te zijn. Jezus had kennelijk zoveel inspi-
ratie losgemaakt dat de mensen gaandeweg hun eigen 
meegenomen eten te voorschijn haalden. Een beroep op 
ieders draagkracht kan kennelijk tot zo’n wonder leiden! 
Als we daarop vertrouwen, dan heeft onze nieuwe paro-
chie ook financieel een mooi perspectief!

De afgelopen tien jaar zijn de inkomsten in ons IPV-ge-
bied (Actie Kerkbalans, eigen collectes) gedaald met 8% - 
een daling die in vergelijking met andere parochies in ons 
bisdom meevalt. De totale inkomsten van onze parochies 
bedragen per jaar circa € 440.000,=. De totale uitgaven 
liggen daar iets boven. Het bestuur zal maatregelen ne-
men om het (eventuele) tekort zo klein mogelijk te hou-
den. Het grootste deel van onze uitgaven gaat op aan de 
salarissen van het pastoraal team. Het is een misverstand 
dat het bisdom dit zou betalen. Voor onze pastorale zorg 
zijn wij samen (financieel) verantwoordelijk. En natuurlijk 
letten we scherp op alle uitgaven, we gaan verantwoord 
met uw geld om.

We hebben een kerkgemeenschap waar we trots op mo-
gen zijn. Niet alleen een levendige gemeenschap, maar 
ook een aantal mooie kerkgebouwen. Daar komen we 
samen om te bidden en te vieren. Dat willen we zo hou-
den. Vandaar dat we, net als Christoffel, daar de schouders 
onder moeten zetten. 

De samenvoeging tot één parochie betekent ook een ef-
ficiencyslag. Immers, in plaats van bij zes verschillende 
kerken is nu op parochieniveau de zakelijke en financiële 
expertise gebundeld. Bovendien worden veel financiële 
en praktische zaken op één plaats en in één keer geregeld 
(in plaats van zes keer). Tegelijk behouden de zes locaties 
hun eigen financiële huishouding – en hun eigen reke-
ningnummer. Zo blijft het geld dat de plaatselijke kerk 
binnenhaalt via markten en missie-acties beschikbaar 
voor lokale doelen. 

Om financieel gezond te blijven, is een goede basis nodig. 
Christoffel heeft nog het nodige reisgeld, in de vorm van 
een spaarpot. Als we gezamenlijk zorgen dat we die niet 
hoeven aan te spreken, dan kunnen we de toekomst met 
vertrouwen tegemoet zien. Daarom doen we een beroep 
op uw financiële draagkracht. Op die manier hebben we 
allemaal te eten en te drinken – vooral in spirituele zin.

Tijdens de Actie Kerkbalans zult u nader geïnformeerd 
worden over de financiën van de parochie. De Actie Kerk-
balans 2016 wordt nog lokaal georganiseerd.

Als u een gift wil doen aan de parochie, dan zijn het pas-
toraal team en het bestuur u hiervoor zeer erkentelijk. De 
benodigde gegevens vindt u op de site www.christoffel-
parochie.nl

Onze kerk is het waard!
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Colofon
De Werkgroep Communicatie verzorgde in 2015 de informa-
tie en communicatie rondom het fusietraject. De Werkgroep 
bestond uit Corry van Assema (Caecilia), Jan Berk (Jozef Lek-
kerkerk), Connie van den Broek (Open Hof ), Ger Lugtenberg 
(Paulus), Hellen van der Meijden (Joseph Nieuwerkerk) en 
Ruud Engelenberg (Maria Koningin). Wilko Bloem vertegen-
woordigde het pastoraal team in de werkgroep en Willien 
van Wieringen het bisdom.

Aan deze brochure onder redactie van de Werkgroep Com-
municatie is meegewerkt door de pastores, fusiebegelei-
dingsgroep, bestuurders, het parochiesecretariaat en diverse 
parochianen uit alle zes kerken.

Ontwerp: Anjo van den Bos, G-linq | Communicatievormgeving, 
www.g-linq.nl

Drukwerk: De Zalige Zalm, Deventer, www.dezaligezalm.nl

Uitgave: IPV-bestuur

Christelijke toewijding
in uitvaarten

T 010 418 23 33  |  uitvaartzorg@hess.nl  |  www.hess.nl

Wie uw verzekeraar ook is, 
Hess verzorgt de uitvaart.

Naast de drie eigen locaties van Hess in 
Rotterdam en Capelle aan den IJssel zijn alle  
uitvaartcentra bij u in de regio via Hess beschikbaar.

Vraag een GRATIS INFORMATIEPAKKET aan 
via 010 418 23 33, mail naar uitvaartzorg@hess.nl 
of via onze website www.hess.nl

Ruim 50 jaar R.K. uitvaartverzorging

T 010 245 70 90 (dag en nacht) | Hoornsingel 10, 
Rotterdam-Overschie | info@biemans-uitvaartzorg.nl

www.biemans-uitvaartzorg.nl
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Parochiegegevens 
Parochie Sint Christoffel
Merellaan 350  
2903 GM Capelle a/d IJssel 
Tel. 06 52 59 00 15 
secretariaat@christoffelparochie.nl
 
Pastoraal spoednummer: 06 13 80 33 32

Parochiekernen 
Sint Paulus’ Bekering 
Merellaan 352 
2903 GM Capelle a/d IJssel 
Tel. 010 450 23 54
paulus@christoffelparochie.nl

Sint Caecilia 
Zocherstraat 90 
3067 AT Rotterdam 
Tel. 010 420 16 52
caecilia@christoffelparochie.nl

Open Hof 
Hesseplaats 441 
3069 EA Rotterdam 
Tel. 010 455 10 67
openhof@christoffelparochie.nl

Sint Joseph 
Kerklaan 20 
2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel 
Tel. 0180 31 22 63
joseph@christoffelparochie.nl

Heilige Maria Koningin (De Bron) 
Memlinghof 2 
2923 XT Krimpen a/d IJssel 
Tel. 0180 51 62 87
mariakoningin@christoffelparochie.nl

Heilige Jozef
Emmastraat 26 
2941 XD Lekkerkerk 
Tel. 0180 79 45 29
jozef@christoffelparochie.nl

Pastoraal team
Pastoor H.C. Flohr
pastor.flohr@christoffelparochie.nl

Priester W.T.M. Bekedam SCJ
pastor.bekedam@christoffelparochie.nl

Diaken H.J. Berbée 
pastor.berbee@christoffelparochie.nl

Pastoraal werkster M.J.A. Schoolenberg-Kolk
pastor.schoolenberg@christoffelparochie.nl 

Voor telefonisch contact met het pastoraal team kunt u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur contact opne-
men met het Centraal Parochie Secretariaat: 06 52 59 00 15. 
Buiten deze tijden kunt u voor acute vragen om pastorale zorg en het melden van overlijden contact opnemen met het 
spoednummer van de pastorale wacht: 06 13 80 33 32. 

Parochiebestuur
bestuur@christoffelparochie.nl

Parochieblad Draagkracht
redactie@christoffelparochie.nl 

Website
www.christoffelparochie.nl 
website@christoffelparochie.nl

Sacramenten
Als u iemand wilt opgeven of nadere informatie wenst: 
Doopsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dopen@christoffelparochie.nl
Eerste Heilige Communie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . secretariaat@christoffelparochie.nl
Vormsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vormsel@christoffelparochie.nl
Doop en Vormsel voor volwassenen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kerktoetreders@christoffelparochie.nl
Huwelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . huwelijk@christoffelparochie.nl
Boete en Verzoening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . secretariaat@christoffelparochie.nl
Sacrament van de Zieken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . secretariaat@christoffelparochie.nl
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De reus en het kindje Jezus
Lang geleden leefde er eens een grote, sterke man. De 
mensen noemden hem een reus. Op een dag kwam de 
reus een kind tegen. ‘Wil je me over het water tillen’, vroeg 
het kind, ‘ik moet helemaal naar de overkant’. ‘Natuurlijk’, 
zei de aardige reus, en zette het kind op zijn schouder. 
Van een stevige tak maakte hij een stok en samen sta-
ken ze over. Maar het water kwam hoger 
en hoger, het kind werd zwaarder 
en zwaarder. De reus werd 
bang dat ze zouden 
verdrinken. Maar ze 
haalden de over-

kant. ‘Nou jongen’, zei de reus, ‘jij leek steeds zwaarder 
te worden. Het leek wel of ik de last van de hele wereld 
op mijn schouders droeg’. ‘Dat deed je ook’, zei het kind, 
‘want je droeg de schepper van dat alles, want ik ben 
Christus, de koning. En om je te laten weten dat het waar 
is: ga terug naar de andere oever, zet de tak in de grond 

en morgen zal deze bloeien en vrucht-
dragen’. En dat deed de reus.

Sindsdien noemen de men-
sen de reus Christoffel, 

omdat hij Jezus 
heeft gedragen.

WEDSTRIJD
Wil jij deze kleurplaat afmaken? Met potloden of stiften bij-
voorbeeld. Maar je kunt ook een selfie maken: jezelf erin 
plakken als het kind Jezus of juist als de stoere Christoffel. 
Verzin het maar!

Maak een kopie van deze bladzijde en ga aan de slag! 
Lever je kunstwerk vóór 1 maart 2016 in in je eigen kerk 
(dropbox), stuur hem op of mail hem naar het Secretari-
aat van de parochie. Met je naam en je leeftijd.

Natuurlijk mag je ‘m ook posten via twitter of facebook met 
#christoffelparochie.

Wie weet mag jij op een naschoolse middag deelnemen 
aan een schilderworkshop door de Capelse kunstschilder 
Kees de Jong. De jury, bestaande uit Kees de Jong, ontwer-
per Anjo van den Bos en basisschoolpastor Rita Schoolen-
berg, zal uit elke leeftijdsgroep van 4 t/m 12 jaar enkele kin-
deren selecteren. En iedereen krijgt een leuke herinnering.


