Catechese en activiteiten
voor kinderen en
volwassenen

parochie H. Bernadette
seizoen 2016-2017
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ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
DOOPVOORBEREIDING
De doopvoorbereiding bestaat uit twee
bijeenkomsten: een catechetische over de
betekenis van het doopsel en een liturgische
over de doopviering.
Voor de ouders en – indien mogelijk de
peetouders – van kinderen die in de
federatie worden gedoopt, is er een
gezamenlijke catechetische
voorbereidingsbijeenkomst. Uitwisseling van eigen geloofservaringen en
de gelovige opvoeding van de kinderen staan centraal. Daarnaast krijgen
ouders uitleg over het sacrament van het doopsel. De avond wordt
begeleid door pastoraal werker Gerda Martens.
Naast deze catechetische bijeenkomst hebben ouders een gesprek met de
pastoor die het doopsel toedient, waarin de liturgie van de doop wordt
besproken.
De catechetische doopvoorbereiding vindt maandelijks plaats op een
maandagavond in de Parochiezaal van de Kathedraal HH Laurentius en
Elisabeth, ingang Robert Fruinstraat van 20.00 tot 22.00 uur. Meldt u tijdig
aan bij het secretariaat.
De kosten van deze avond zijn € 10,00 contant te betalen op de avond zelf.
Data in 2016: 5 september, 3 oktober, 7 november, 12 december.
Data in 2017: 2 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 12 juni, 3 juli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

MINI LICHT OP ONS PAD CLUB
Op 9 oktober gaan wij beginnen met de Mini
Licht op ons pad club. Deze club is voor kinderen
in de leeftijd van 4 t/m 6. We gaan met elkaar
een Bijbelverhaal lezen, knutselen en kleuren.
De bijeenkomsten vinden plaats in pastorie van
de Verrijzeniskerk van 11.00 – 12.00 uur.
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Binnenkort volgt meer informatie. Graag vernemen wij van u of uw kind
wil gaan deelnemen.
Team Mini club Margreth Kout – Tieman en Shinta Bruinsma
--------------------------------------------------------------------------------------------------

KINDERKOOR
“Ik heb een lieve knuffel, een zachte bruine
beer. Ik hou hem stevig vast als ik ga
slapen of logeer: Een hand geeft houvast,
want je helpt elkaar; jouw hand en mijn
hand zijn samen een paar
Ongeveer één keer per maand zingt het
kinderkoor “De Zingende Engeltjes”
tijdens de zondagochtendviering in de
Verrijzeniskerk. Wij oefenen ook op
zondag na de viering van 10.45 uur tot
11.45 uur. Het koor wordt begeleid door Ronald Borst op de piano en
Helène Verbraak is de dirigente. Alle kinderen vanaf 6 jaar zijn van harte
welkom!
Dit jaar repeteren wij op 2 en 16 oktober, 6 en 13 november en
11 december. De (b) engeltjes zingen op 23 oktober en op 24 december
tijdens de viering.
Informatie en aanmelden: hebojon@gmail.com of Helène Verbraak 0618869989
--------------------------------------------------------------------------------------------------

MAAK HET MEE! KERSTMUSICAL “HET DROMENMUSEUM”
“Heel veel mooie en bijzondere dromen. In dit museum maakt u het mee!”
“Een ster laat mensen weten: de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons niet vergeten, Hij houdt van jou en mij.”
Tijdens de gezinsviering op 24 december om 19.00 uur gaan we
kerstmusical “Het Dromenmuseum” in de kerk uitvoeren. Kinderen die het
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leuk vinden om mee te spelen kunnen zich aanmelden:
hebojon@gmail.com of Helène Verbraak 06-18869989.
Er zijn 8 rollen te vergeven en de audities hiervoor vinden plaats na de
herfstvakantie.
Vind je het leuk om te zingen? Kan je (een beetje) tekst onthouden? Heb
je tijd op zondagochtend in december? Meld je dan aan! Er zijn rollen voor
kleinere en grotere kinderen, zoals bijvoorbeeld de” Verteller” en voor
jongens en meisjes. De kinderen krijgen oefenmateriaal thuis en wij
repeteren in ieder geval in de maand december na de viering vanaf
10.30 uur.
Vindt u als ouder het leuk om te helpen met de kinderen, de kleding of
met het decor? U bent van harte welkom!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

KINDJE WIEGEN
Op Eerste Kerstdag is er weer Kindje
Wiegen in de Verrijzenis van de Heer
kerk. Je bent van harte uitgenodigd
om kerstliedjes te komen zingen, te
luisteren naar het kerstverhaal. Je
mag ook verkleed komen als een
engel, een herder, Jozef of Maria. In
de kerk liggen ook verkleed kleren klaar. Je mag zelf meespelen in het
Kerstverhaal!
Dus kom gezellig langs op Eerste Kerstdag om 13.00 uur in de kerk
Verrijzenis van de Heer, Wilgenplaslaan 190, en neem gerust je broertjes,
zusjes, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s mee.
Wilt u als ouder/grootouder helpen bij de voorbereiding en uitvoering;
meld u aan bij het parochiesecretariaat!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Deelname Eerste Heilige Communie 2017
Ook dit schooljaar kunnen kinderen uit groep 4 hun
eerste H. Communie ontvangen. Voor het eerst
kunnen zij volledig deelnemen aan de
eucharistieviering en horen ze er helemaal bij in
onze kerk. In november beginnen wij met de
voorbereiding van de kinderen en hun ouders.
Daarbij willen wij spelenderwijs verkennen wat het
betekent om te geloven, om samen kerk te zijn en
eucharistie te vieren. De feestelijke viering van de
Eerste H. Communie zal plaatsvinden op een zondag in mei 2017. Graag
willen wij u uitnodigen om uw kind op te geven als communicantje. Voor
het opgeven verzoeken wij u een mail te sturen met naam en
geboortedatum van uw kind naar: eerstecommunie.dve@gmail.com.
De eerste ouderavond zal plaatsvinden op dinsdag 8 november om
20.00 uur in de Oase, Wilgenplaslaan 190 in Rotterdam Schiebroek. Er
wordt dan ook een toelichting gegeven op het Eerste Communieproject.
Het project bestaat uit een ouder-kind bijeenkomst en ongeveer
6 bijeenkomsten voor de kinderen. Deze vinden plaats op zondag tijdens
de viering van 9.30 uur tot 11.00 uur bij de Verrijzenis van de Heer Kerk in
Schiebroek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriette Gadron tel.
4765772/06-44102349 of via bovenstaand e-mail adres.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

HET LICHT OP ONS PAD
Wij zijn gestart met het derde jaar van de project ‘’Het
Licht op ons pad’’, voor kinderen vanaf 7 jaar. We
nodigen uw kind van harte uit om deel te nemen aan
deze bijeenkomsten. Met deze methode begeleiden wij
kinderen in het Katholiek geloven en in het samen Kerkzijn. God is zelf al aan het werk: in ieder kind, in ieder
mens. Samen met de andere kinderen van hun eigen leeftijd, scheppen we
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ruimte waarin zij in alle vrijheid en met respect voor elkaar kunnen ingaan
op de vraag en oproep ‘’Ga mee om te zien wie Jezus in jouw leven kan
zijn’’.
We gaan met elkaar een avontuur aan rondom de Bijbelverhalen die
aansluiten bij de liturgische tijd in het jaar; bijvoorbeeld over Jozef die
dromen kon uitleggen en zo onderkoning van Egypte werd. En wat vieren
we eigenlijk met Palmpasen, de Goede week en Pasen? De verhalen
passen in de dagelijkse leefwereld van de kinderen en sluiten ook daarop
aan. In het directe contact met de leeftijdgenootjes ontwikkelt uw kind
een eigen, persoonlijke relatie met God, door Jezus Christus. En het brengt
hen tot een Kerkelijk en persoonlijk gebedsleven, naar een levenshouding
die gevoed wordt door geloof, hoop en liefde.
Een bijeenkomst is in delen opgesplitst: een inleiding, het lezen van een
Bijbelverhaal en het bespreken van het thema, een creatieve verwerking,
en een afscheidsceremonie.
Er zijn 16 bijeenkomsten; na de viering van 9:30 uur in de Verrijzenis van
de Heer kerk van 11:00 -12:00 uur. Uw kind kan zich hier gemakkelijk bij
aansluiten, en zij/hij is van harte welkom. De kosten voor dit project zijn
€ 20,00 (bestemd voor: werkboekje € 12,50 Euro en diverse materialen).
Data: 25 september, 9 oktober, 30 oktober, 20 november, 4 en 18
december, 15 en 29 januari 2017, 12 maart, 9 april, 13 april
Pesachmaaltijd – Witte Donderdag, 14 april Goede Vrijdag, 16 april Pasen,
14 mei en 11 juni.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u een berichtje sturen naar het
volgende e-mailadres: monjosbee@planet.nl
Team ''Het Licht Op Ons Pad''
Pastor Gerda- Susanna - Maria – Monique
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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VORMSEL 2017
In januari 2017 gaan de voorbereidingen voor het vormsel weer van start.
Met het vormsel ontvangt de jongere de kracht van Gods Heilige Geest.
Met het doopsel is de eerste stap
gezet in het gelovig leven. Nu kiest
de jongere zelf bewust voor het
geloof en wil zich actief inzetten om
de weg van Jezus te volgen.
De voorbereidingen voor het
vormsel start met een introductiebijeenkomst voor ouders en jongere
op 16 januari 2017 van
19.00 – 20.30 uur in het
parochiecentrum van de Verrijzeniskerk, Wilgenplaslaan 190.
Mocht u uw kind alvast willen aanmelden, kan dit via het parochiesecretariaat of via een email naar: vormsel.bernadette@gmail.com
Namens de werkgroep Vormsel, Margriet Doornbosch
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN
BASISCURSUS KATHOLIEK GELOVEN
Deze cursus is bestemd voor:
- mensen die katholiek willen worden;
- katholieken die wel gedoopt zijn maar
nog geen andere sacramenten
(Vormsel, Communie) hebben
ontvangen;
- katholieken die zich graag
systematisch in hun geloof willen
verdiepen.
De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met het meevieren van de
Eucharistieviering van Aswoensdag in de Kathedraal. Er zijn vervolgens
10 maandelijkse bijeenkomsten op donderdagavond in de Parochiezaal
van de Kathedraal HH Laurentius en Elisabeth, ingang Robert Fruinstraat
(of elders) van 20.00 tot 22.00 uur. U dient zich vóór 15 februari 2017 aan
te melden. Deze nieuwe cursus zal op Aswoensdag 1 maart 2017 van start
gaan en lopen tot Pasen 2018.
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00
uur.
De kosten voor deze cursus bedragen € 25,00.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJBELCLUB
Eén keer per maand op vrijdagmorgen, na de viering van 09.00 uur,
bespreking en verdieping van de lezing uit het Evangelie. Pastorie OLV
Altijddurende Bijstand, Baumannlaan 169.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BIJEENKOMSTEN ROND HET EVANGELIE
VOLGENS JOHANNES
Een vervolg op de bijeenkomsten van vorig
seizoen.
We lezen een aantal verhalen uit Johannes en
bemediteren en becommentariëren deze. De
gesprekken zijn meestal zeer openhartig en de
verhalen geven daar alle aanleiding toe.
Aan de orde komen in ieder geval : Jezus en de overspelige vrouw, de
blindgeborene, Lazarus of de opwekking van de arme, en de
verrijzenisverhalen.
Het zijn verhalen van toen, die mij inspireren omdat er zoveel lagen in
zitten die mij raken. Gewoon fantastische verhalen. En je hebt met elkaar
tijd om er eens langer bij stil te staan.
Dus van harte welkom.
Data:
4, 11 en 18 oktober en 1 en 8 november
Tijd :
Dinsdagmiddag van 14 tot 16 uur
Plaats :
Oase, Wilgenplaslaan 190
Aanmelden bij: Riet Postma, tel. 4229451 of parochiesecretariaat
4181850
Eigen bijdrage: € 15,00 voor de hele cursus
Inleider:
Herman de Boer
--------------------------------------------------------------------------------------------------

GELOOF IN JE KIND
Op maandag 31 oktober 20.00 uur bent u van harte welkom bij deze
bijeenkomst voor jonge ouders, in het parochiecentrum aan de
Wilgenplaslaan 190. We zoeken met elkaar verdieping in de vragen die ons
bezighouden in het gelovig leven van alledag.
Mede namens Margreth Kout - Tieman,
pastores Ton Halin en Gerda Martens
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HUWELIJKSVOORBEREIDING
Voor mensen van de parochies binnen de federatie die
willen trouwen is er – naast de gesprekken met de
pastoor die het huwelijk inzegent – een cyclus van twee
gezamenlijke voorbereidingsavonden onder leiding van
pastoraal werker Gerda Martens.
Ook als u bijvoorbeeld in het buitenland voor de RK-Kerk wilt trouwen
dient u deze gezamenlijke huwelijksvoorbereiding te volgen. De liturgische
voorbereidingsgesprekken dienen plaats te vinden met de priester die het
huwelijk gaat inzegenen. Neem bijtijds, liefst een jaar van tevoren, contact
op met het secretariaat van uw kerk op.
Bij het parochiesecretariaat worden alle gegevens van a.s. bruid en
bruidegom genoteerd en doorgegeven aan de pastor. Er wordt vervolgens
een afspraak met de pastor gepland, waarin o.a. de ‘Verklaring voor de
kerkelijke huwelijkssluiting’ (Status liber) wordt doorgelopen en ingevuld.
Ook wordt aangegeven wat uw bijdrage is. Beide aanstaande echtgenoten
vragen bij de parochie waar zij gedoopt zijn, een recent doopbewijs aan,
en geven dat (via het secretariaat) door aan de pastor.
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond in de Parochiezaal
van de Kathedraal HH Laurentius en Elisabeth, ingang Robert
Fruinstraat van 20.00 tot 22.00 uur.
De kosten voor deze voorbereidingsavonden bedragen € 20,00 te betalen
op de eerste bijeenkomst.
Data: 29 september én 24 november 2016 (cyclus IV)
16 februari én 23 maart 2017
(cyclus I)
18 mei én 15 juni 2017
(cyclus II)
6 juli én 31 augustus 2017
(cyclus III)
Beide avonden dienen door beide aanstaande echtgenoten gevolgd te
worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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KOREN
Naast het koor Sing Along en de gemengd koren Bernadette en
St. Gregorius, bent u van harte welkom om tijdens de vieringen mee te
zingen in het Inloopkoor; bijvoorbeeld zondag 25 september en 9 oktober
in de Verrijzeniskerk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

SENIORENCONTACT
Een keer per maand bent u van harte welkom in de
themaviering van het Seniorencontact, op
woensdagmorgen om 10.00 uur in de OASE,
parochiecentrum aan de Wilgenplaslaan 190.
Eens in de zes weken bent u van harte welkom op
de contactmiddag van het Seniorencontact, op
vrijdag om 14.30 uur in de OASE, parochiecentrum
aan de Wilgenplaslaan 190.
Ouderen- en Ziekenzalving
Op vrijdagmiddag 7 oktober is de voorbereidingsbijeenkomst voor de
Ouderen- en Ziekenzalving.
De Eucharistieviering waarin pastoor Bergs voorgaat en het toedienen van
het H. Sacrament van de Ziekenzalving plaatsvindt, is op vrijdag 14 oktober
om 14.30 uur in de OASE, parochiecentrum aan de Wilgenplaslaan 190.
Namens het Seniorencontact Jenny Venderbos
--------------------------------------------------------------------------------------------------

SLUITPOSTWEEKEND
Elk derde weekend van de maand kunt u houdbare
levensmiddelen meenemen naar de kerk ten
behoeve van de Voedselbank. U kunt deze inleveren
vóór de viering van 19.00 uur op zaterdagavond in de Liduinakerk, of de
viering van 09.30 uur op zondag in de Verrijzeniskerk.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

VERDER PELGRIMEREN . . .
In ons leven zijn we onderweg, ontmoeten we medemensen, komen we in
onverwachte situaties, raken we met elkaar in gesprek, over ons leven,
over ons geloven, laten we ons raken door God, worden we stil.
We gaan ook dit jaar weer met elkaar op weg; een
unieke reis door de wereld van ons katholieke
geloof.
Ook u bent van harte welkom in deze groep, die
maandelijks bijeenkomt rondom een thema, in
stilte, in bezinning en gesprek. We mogen leren
van elkaars ervaringen en uitwisseling; verrijkend!
Elke bijeenkomst heeft een eigen, actueel thema;
rondom het kerkelijk liturgisch jaar, de
Hoogfeesten, teksten uit Schrift en Traditie, markante Bijbel-figuren. Er
worden vele, afwisselende werkvormen gebruikt. Elke avond wordt
afgesloten met een informele ontmoeting. Op zaterdag 6 mei 2017 is de
afsluitende bezinningsdag.
Inleiders:
Plaats:
Tijd:

Pastor Gerda Martens Bert van Oostenbrugge, Leny Ficken,
OASE, Wilgenplaslaan 190
donderdag 20.00 – 21.30 uur met aansluitend een informele
ontmoeting
Data:
1 september 2016
5 januari 2017
22 september 2016
2 februari 2017
3 november 2016
2 maart 2017
1 december 2016
6 april 2017
Zaterdag 6 mei bezinningsdag
Opgave:
Parochiecentrum H.Bernadette tel: 010 - 4181850
Email: secretariaat.dve@planet.nl
Kosten:
Vrijwillige bijdrage
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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VRIJWILLIGERSWERK
Vindt u het leuk om bij een van de activiteiten mee
te helpen bij de voorbereiding en/of uitvoering, meld
u dan aan bij het parochiesecretariaat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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R.K. Parochie H. Bernadette
Parochiesecretariaat:
Wilgenplaslaan 190
3052 SL Rotterdam
010 418 18 50 / 010 285 71 96
secretariaat@bernadetterotterdam.nl
www.bernadetterotterdam.nl
Bank: NL16 RABO 0311882412
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