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Dank U God voor…
Lucht en Wind

L A U D A T O
  SÍ!
Paus Franciscus vraagt ons om beter 
voor de aarde te zorgen. Doe je mee?

Rienus 
Odijk (75) 
Vrijwilliger H. Laurentius Stompwijk

Wat doe je?
Ik zit op woensdag en vrijdag op het secretariaat 
van onze Laurentiuskerk. Daarnaast ben ik lector. 
En in de praktijk ben ik ook een beetje van manus-
je-van-alles. 

Hoe gaat dat in de praktijk?
Ach, je zit op het secretariaat. Daar doe je gewoon 
je werk. Lijsten maken van misintenties bijvoor-
beeld. Of iets anders. Maar tegelijk moeten er ook 
vaak van die kleine dingetjes gebeuren. Neem nou 
bijvoorbeeld het vervangen van een lamp in de 
pastorie. De keer daarop moet hetzelfde weer ge-
beuren, maar dan ineens op tien meter hoogte in 
de kerk. Een andere keer is er plotseling iets aan 
de hand met de cv. Dan moet je of zelf repareren of 
een afspraak maken om een monteur te ontvangen. 
Een andere keer weer ontvang je monteurs van te-
lecomproviders die in onze kerktoren een antenne 
hebben staan. Dan moet je altijd precies op tijd 
zijn. Maar soms staan er ook gewoon mensen voor 
de kerk te kijken. Die leid ik dan weer rond, dat vind 
ik gewoon leuk. Eerder zat ik al een tijd in het kerk-
bestuur, op verzoek van pastoor Van der Plas nog. 
En ik was betrokken bij de restauratie van de kerk, 
dus die ken ik door en door. Hoe vaak ik per week 
in en om de kerk te vinden ben? Gauw zo’n 20 uur, 
denk ik. Ik probeer wel een beetje een evenwicht te 
houden met het thuisfront.

Waarom doe je dit? 
Ik houd van mensen, binnen en buiten de kerk. En ik 
wil mezelf graag nuttig maken in de maatschappij.

Wat drijft je? 
(Glimlachend) Ik wil graag 100 worden. Ik voel me 
gelukkig. En ik wil dat graag delen. De Kerk is dan 
ook mijn alles. En dan gaat het niet alleen om God 
maar ook om het Hem navolgen. In de kerk ontmoet 
je mensen, ook de mensen die eruit liggen. Dat is 
ook het mooie: het gaat er niet om wat je bent maar 
wie je bent. Ik kan dan misschien sommige dingen 
goed, maar dat heb ik ook maar cadeau gekregen.  
En wat is er nu mooier dan dat cadeau in de Kerk 
te gebruiken? Zeker nu de Kerk ook negatief in het 
nieuws is gekomen. Ik vind dat je daar tegen moet 
vechten, gewoon door het goede voorbeeld te ge-
ven. Wat ik ook doe, ik doe het altijd met de gedach-
te: ‘ik doe mijn best. God doet de rest.’ 

Wat betekent Kerst voor je?
Het mooiste feest van het jaar. Het geeft me kracht 
en inspiratie.

Al vijf jaar  ‘Twitteren met GOD’!

App voor militairen
Daarnaast is er een samenwerking 
met het Apostolat Militaire Interna-
tionale om samen en app te ontwik-
kelen die speciaal gericht is op het 
in gesprek gaan over het geloof met 
militairen. Dit zal opnieuw een inter-
nationale uitgave zijn, beschikbaar 
in vele landen. Intussen wordt onze 
voormalige kapelaan gevraagd om op 
vele plaatsen in de wereld te komen 
vertellen over deze initiatieven. Zo 
was hij recentelijk in Brazilië (foto),  
Colombia, Vietnam en Australië  
om te spreken met jongeren en  
catechisten.

Op 27 oktober speelden maar 
liefst twee tienerteams bij het 
RKJ zaalvoetbaltoernooi in Leid-
schendam: TEEN Keys en TEEN 
Sword, naar onze parochiepatro-
nen Petrus en Paulus. Het waren 
pittige potjes tegen een half do-
zijn andere teams. Helaas geen fina-
les, maar sommige tegenstanders die 
voor ‘tieners’ doorgingen, leken wel 
erg veel baardgroei te hebben… 
Op 22 november kwam de TEEN groep 
voor het eerst bij elkaar op het eigen 
honk in wording bij de Josephkerk. 
De zolder boven de Ridderzaal is 
deels opgeknapt voor de tieners en 
de Catechese van de Goede Herder. 
De wanden waren nog wat kaal, dus 
konden ze zelf bedenken hoe die te 
beschilderen.De eerste schetsen van 

vreemde en meer bekende wezens 
staan al op de muren. Eén daarvan 
is de omtrek van een tiener die als 
model stond voor een koningsfiguur, 
Arthur. Niet alleen om te verwijzen 
naar de legendarische koning en 
Christus (het laatste feest van het 
kerkelijk jaar!): de bedoeling was ook 
om te verwijzen naar een tiener die 
zich eerder leek te hebben afgemeld, 
maar enige hilariteit later bleek dat 
sprake was van een misverstand: 
het was de naam van zijn vader die 

de mail stuurde. 
Op 22 december 
komen de tieners 
weer bij elkaar en op 
26 december doet 
een aantal mee als 
figuranten bij een 
Kerststal.
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Op 30 november was het 
precies vijf jaar geleden dat 
de internationale versie van 
‘Twitteren met GOD’ werd  
gelanceerd met de eerste Ne-
derlandse herdruk en de ver-
taling in het Engels en Pools. 

Het initiatief ontstond in 
Leiden toen kapelaan Michel 
Remery in 2010 met jongeren 
in gesprek ging over hun vra-
gen over het geloof. Inmiddels 
zijn 25 talenedities van het 
boek beschikbaar, werd de 

app wereldwijd duizenden 
keren gedownload, en zijn 
er tienduizenden volgers 
op de sociale media. Een 
internationaal team met 
meer dan honderd vrijwil-
ligers zet zich over de hele 
wereld dagelijks in om 
vertalingen te verzorgen, 
sociale media en de app bij 
en de website bij te houden. 

‘Online with the Saints’
‘Twitteren met GOD’ is een serieuze 
partner voor andere internationale 
initiatieven. Zo is er een steeds in-
tensievere samenwerking met de 
maker van ‘Youcat’. De laatste publi-
catie van ‘Youcat’ geeft in de marge 
verwijzingen naar zowel vragen uit 
‘Youcat’ als uit ‘Twitteren met GOD’. 
De ontwikkeling staat niet stil: er 
wordt momenteel hard gewerkt aan 
de Nederlandse versie van het boek 
en de app ‘Online with Saints’, die 
tijdens de Wereldjongerendagen in 
Panama 2019 werden gepresenteerd. 

Vriendjes van  
Franciscus 
hebben pepernoten gebakken! 
Zie de Hartebrugpagina 15.  
Ze komen in januari weer bij 
elkaar. Info bij Victoria Twist, 
vjtwist@kpnplanet.nl.

Tour of Faith
Jongeren van 16 tot 30 jaar in 
ons bisdom komen op de twee-
de zondag van de maand bijeen 
in een parochie. Na de Eucha-
ristieviering om 15.00 uur met 
de bisschop is er een geloofs-
gesprek en een gezamenlijke 
(brood)maaltijd. Einde rond 
18.30 uur. Als je de Facebook-
pagina Jongerenpastoraat 
bisdom Rotterdam volgt, krijg 
je automatisch de uitnodiging 
voor de volgende bijeenkomst.

De Rooms-Katholieke jongeren 
Leiden (RKJ) komt op elke don-
derdag samen. Doel is groeien 
in vriendschap en geloof. Met 
gezellig borrelen, discussiëren 
of luisteren naar interessante 
lezingen. Ook als je niet katho-
liek bent, ben je van harte wel-
kom! Kijk op Facebook voor het 
volgende event. Op Instagram 
(@rkjleiden) staan de updates 
en foto’s!

... de meeste mensen ca. 16 keer 
per minuut ademhalen? Dat is on-
geveer 23000 keer per dag.

... een goede luchtkwa-
liteit belangrijk is 
voor onze gezond-
heid?

... vooral fijnstof en CO2 verant-
woordelijk zijn voor de luchtver-
vuiling?

... de luchtdruk die belangrijk is 
voor het weer met een barome-
ter gemeten wordt?

... als er lucht door de pijpen 
van een kerkorgel geblazen 
wordt een mooie toon ontstaat?

Gebed

Lieve Jezus,

Dank U dat wij Kerst mogen vieren.

Gefeliciteerd met U verjaardag! 

AMEN

Eco-tips deel 3:
Wind

l  Wind is 
naast de zon  

een duurzame 
energiebron. 

l  Een windturbine (windmolen) 
maakt het mogelijk om energie uit 
wind om te zetten in elektriciteit.

l  Inmiddels zijn er grotere turbi-
nes op de markt die meer wind kun-
nen opvangen en daardoor meer 
stroom kunnen opwekken.

l  In Nederland 
worden ook 
windmolenpar-
ken in de Wad-
denzee aangelegd. 

TEEN Spelend en penselend

Dieren en planten in de Bijbel

De ezel en de os
In de Bijbel zijn veel ver-
halen over runderen 
(koeien, stieren, os-
sen) en ezels. Ze wer-
den duizenden jaar  
geleden getemd en tot 
boerderij- of lastdieren 
gemaakt. Ezels moesten las-
ten dragen op hun rug of in een 
draaimolen werken. Runderen gaven melk en vlees en de 
os werd gewaardeerd voor zijn sterkte.

In het Heilige Land zijn veel heuvels en steile paden. Hier 
is de betrouwbare ezel zeer geschikt om op te rijden. Als 
een gezin op reis ging, zaten de vrouwen en kinderen op 
de ezels terwijl de vader aan de kant liep. Zo zie je Jezus, 
Maria en Jozef op de reis naar Egypte geschilderd. 
Samen met een soortgenoot, liep de sterke os voor de 
ploeg. Hij droeg een zwaar juk. Soms moest hij dorsen (de 
graankorrels uit de aren slaan) door op de aren te lopen. 
Dan mocht zijn eigenaar hem niet muilkorven. Zo kon de 
os als beloning zelf lekker eten van het graan. 

De ezel en os zijn onmisbaar bij de Kerststal. Daar mogen 
ze de baby, die in hun voerbak ligt, met hun adem warm 
houden. Zoals de profeet zei: “ Een os kent zijn eigenaar, 
een ezel de krib van zijn meester.”

Bezoek KinderHoekwebsite
De KinderHoekwebsite wordt goed bezocht. Er zijn per maand zo’n 50 
tot 100 bezoekers. Het meest bekeken zijn de Homepage en de project- 
pagina’s. Vooral de Dobbelsteen wordt veel bekeken, en de recepten 
soms ook. De meeste bezoekers komen uit Nederland en België, via een 
zoekopdracht of directe link.  Linda Carrette, webmaster KinderHoek 

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden:

https://www.facebook.com/pages/Jongerenpastoraat-bisdom-Rotterdam/329391487071440?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Jongerenpastoraat-bisdom-Rotterdam/329391487071440?fref=ts

