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Hanny 
Slootman (67) 
Vrijwilliger Hartebrug

Wat doe je precies? 
Ik ben secretaris van ons gemengde kerkkoor het 
‘Hartebrugkoor’.

Wat houdt dat in?
Wat een secretaris normaal doet: vergaderingen 
voorbereiden, notuleren,  contact houden met de 
leden bijvoorbeeld met mailtjes, verjaardagkaartjes, 
aandacht bij lief en leed, een attentie met Kerstmis. 
Dit zijn natuurlijk geen makkelijke tijden. We heb-
ben zolang mogelijk gerepeteerd volgens de RIVM-
richtlijnen, maar hebben weinig kunnen zingen. Niet 
iedereen kan elektronisch repeteren, dus dat hebben 
we niet overwogen. Ons koor bestaat uit heel aar-
dige, sociaal voelende mensen. En juist nu willen we 
aandacht hebben voor elkaar, want het koor heeft 
voor veel leden ook een belangrijke sociale functie. 
Af en toe bel ik met koorleden of ga ik even op be-
zoek. Hoeveel tijd me dat kost? Ach, ik heb een druk 
leven maar ik kan dingen meestal wel  tussendoor 
plannen. En we hopen natuurlijk op betere tijden 
zodat we elkaar weer wekelijks kunnen ontmoeten. 

Waarom doe je dit?
Ik kwam hier in 2013 omdat ik graag zing en onze 
dirigent Theo Goedhart muzikaal gezien ook ambi-
tieus is. We zingen prachtige muziek, bijvoorbeeld 
een deel van ‘Ein Deutsches Requiem’ van Brahms. In 
2015 werd onze secretaris door privéomstandigheden 
gedwongen haar werk neer te leggen en toen nam ik 
het van haar over. Mijn Dominicaanse vrienden moe-
ten wel eens lachen omdat ik in een vroegere francis-
caanse parochie terecht ben gekomen, maar ik voel 
me hier net zo thuis en doe dit werk met veel plezier. 

Wat drijft je?
Ik ben in Nederland geboren met een rooms-katho-
lieke achtergrond en dat hoort bij mij. Maar als ik in 
Marokko zou zijn geboren dan zou ik misschien wel 
moslim zijn geweest. En dat zou dan volgens mij ook 
goed zijn geweest. De grote godsdiensten hebben 
gemeen dat ze mensen willen leren op een sociale 
manier met elkaar om te gaan. Je kunt het natuur-
lijk niet altijd in alles met elkaar eens zijn, maar zelf 
denk ik altijd in oplossingen en niet in problemen.

De Vasten?
Het is goed om te beseffen dat we het goed  
hebben en solidair moeten zijn met anderen. Het is 
dan wat makkelijk om in plaats van biefstuk zalm 
te gaan eten. Ik zie zelf meer in het afzien van iets 
dat echt belangrijk voor je is en het geld daarvoor 
bijvoorbeeld aan een goed doel te geven. Voor  
mij is de Vasten zo steeds opnieuw  een bewust-
wordingsproces.

De Wereldjongerendagen brengen 
jongeren in beweging

Catecheseclub de Vriendjes van Franciscus
De Vriendjes van Francis-
cus is een catecheseclub, 
bedoeld voor kinderen 
van groep 5 t/m groep 7. 
Ook broertjes en zusjes 
vanaf groep 4 zijn wel-
kom. De maandelijkse 
bijeenkomsten zijn boei-
end en interactief. Dit jaar is 
ons thema ‘Laudato Si’, dat betekent 
‘Wees Geprezen!’ Wij danken God voor 
de mooie natuur en vragen Hem ons 
te helpen bij het zorg voor onze pla-
neet, de aarde. Wil je dat ook? Kom 
eens kijken! De bijeenkomsten zijn op 
zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.00 
uur in de bijsacristie van de Harte-
brugkerk, in de komende tijd op 13 
februari en op 17 april. 
De Vriendjes worden gevraagd om in 
maart mee te doen met de 40-dagen-
tijdactiviteit van de Hartebrug. 

Begeleiding Victoria Twist 
en Lamis Ahmar. Info  
Victoria Twist, 071 523 65 
56 of vj.twist@ 

kpnplanet.nl. Het motto 
van de Vriendjes is ‘Liefde 

voor God, Liefde voor elkaar, 
Liefde voor de natuur’. ‘Lau-

dato Si’ schrijft de H. Franciscus 
ook in zijn beroemde ‘Zonnelied’. 
(Zie ook pagina 2, over het ‘Laudato 
Si’-project van de parochiekernen van 
Regio Zuid.)
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Op internet is het logo van de Wereld-
jongerendagen 2023 in Lissabon bekend 
gemaakt. De organisatie deed dat op  
16 oktober als een eerbetoon aan paus 
Johannes Paulus II. 

Tour of Faith 
voor jongeren
Tour of Faith is de maande-
lijkse jongerenontmoeting 
voor jongeren (16-30 jaar) in 
het bisdom Rotterdam.  
De volgende bijeenkomst 
is op zondag 28 februari, 
daarna is de viering van de 
WereldJongerendag op Palm-
zondag 28 maart.

 
Dan zijn we in gedachten ver-
bonden met jongeren over de 
hele wereld. Er is dan een uit-
gebreid programma, met Eu-
charistie met de bisschop, en 
workshops. 
Er is ook gelegenheid om, ter 
voorbereiding op Pasen, om 
het Sacrament van boete en 
verzoening te ontvangen,  
tijdens aanbidding van het  
H. Sacrament. 
Zie voor de laatste infor-
matie de Facebookpagina 
Jongerenpastoraat bisdom 
Rotterdam. Als je de pagina 
volgt, krijg je automatisch de 
uitnodiging voor de volgende 
bijeenkomst. Of meld je aan 
voor de WhatsApp-groep van 
het jongerenpastoraat via een 
mail naar d.buhler@bisdom-
rotterdam.nl. 
Hopelijk kunnen de bijeen-
komsten als vanouds weer 
doorgaan, als de coronamaat-
regelen het toelaten.

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

B E R G R E D E
Gelukkig, door te vergeven!

DE

Op 16 oktober 1978 werd hij gekozen 
tot paus. In 1985 nam hij het initia-
tief tot de Wereldjongerendagen, die 
inmiddels al zovele jongeren in bewe-
ging hebben gebracht. 
Voor het logo kwamen inzendingen 
uit de hele wereld. In een video op 

internet – te zien op 
www.bisdomrotter-
dam.nl – legt Beatriz 
Roque Antunez (24), 
de ontwerpster van 
het winnende logo, 

uit, welke elementen ze erin heeft 
verwerkt: het kruis, een weg die daar-
doorheen leidt, de Heilige Geest en de 
beeltenis van Maria. “De heilige Geest 
helpt ons om de goede richting te kie-
zen, Maria is altijd dichtbij en leidt 
ons naar Christus”, vertelt ze. In het 
logo zijn de kleuren van Portugal ver-
werkt en de rozenkrans als verwijzing 
naar Onze Lieve Vrouw van Fatima.  
In Fatima, dat op ongeveer 100 kilo-
meter van Lissabon ligt, verscheen 

Maria in 1917 aan drie herderskinde-
ren. Maria vroeg de kinderen om de 
rozenkrans te bidden voor de vrede. 
De verwachting is dat veel deelnemers 
aan de WJD ook Fatima gaan bezoe-
ken.

Thema WJD 2023
‘Maria stond op en ging met spoed’ 
(Lucas 1, 39) is het thema van de WJD 
2023. De ontwerpster benadrukt dat 
het logo deze de boodschap wil mee-
geven: “Blijf niet stilstaan, maar sta 
op en ga op weg. Zet je in om dingen 
voor elkaar te krijgen en op te bou-
wen. De weg start vanuit de letters 
in het logo, omdat het een weg is die 
niet eindigt met de WJD. De WJD zijn 
juist het begin.”
De video met de toelichting van Beatriz Roque 
Antunez is te zien op www.bisdomrotterdam.nl.

LA
UDATO SI´

Lieve God,
Help me anderen op de zelfde manier 

te vergeven zoals U mij vergeeft.  

Amen

Hoe kan ik vergeven?
Ik kan mijn zus/broer een knuffel 
geven als zij spijt hebben dat zij 

met mij gevochten hebben.

Ik kan stoppen met ruzie maken met mijn 
vriendjes en mijn excuses aanbieden.

Ik kan een vriend snel vergeven en  
daarna niet meer boos op 
hem zijn.

Door vriendelijk te doen kan ik het anderen makkelij-
ker maken om te zeggen dat het hun spijt.

Jozef 
vergeeft zijn broers
Jozef was de lievelingszoon van zijn vader 
Jacob. Zijn broers waren jaloers op hem en 
wilden hem pijn doen. Op een dag verkoch-
ten ze hem als slaaf aan kooplui die op weg 
waren naar Egypte. De broers vertelden hun 
vader dat Jozef door een wild dier was ge-
dood.
Gelukkig kwam het goed met Jozef. De ko-
ning van Egypte had een rare droom die 
over zeven dikke en zeven magere koeien 
ging! Jozef was de enige die de droom kon 
uitleggen. Hij vertelde de koning dat er 
zeven jaren van overvloed zouden komen, 
gevolgd door zeven jaren van schaarste. Als 
beloning maakte de koning Jozef tot de on-
derkoning van Egypte.
De hongersnood kwam en zijn broers kwa-
men naar Egypte om eten te kopen. Toen 

Jozef zag dat ze veel spijt 
hadden van wat ze hem 

hadden aan-
gedaan, be-
sloot hij hen 
te vergeven. 
Hij nodigde 
de hele fa-
milie uit om 
met hem in 
Egypte te 
komen wo-
nen!

Nelson Mandela

Vergeven
Vergeven betekent dat je niet meer 
boos op iemand bent die je gekwetst 
heeft. Soms is het heel moeilijk om 
iemand te vergeven. Maar God wil dat 

je het toch probeert. Hij weet 
dat iedereen wel eens een fout 

maakt en zal jouw fou-
ten vergeven als je 
spijt hebt. Maar dan 
moet je het ook bij 
anderen doen!

Nelson Mandela groeide op 
in Zuid-Afrika, een land 
waar witte mensen de 
baas waren en zwarte 
mensen weinig rech-
ten hadden. Witte en 
zwarte mensen moch-
ten niets samendoen: niet 
trouwen, niet naar dezelfde scholen gaan, niet 
eens in hetzelfde restaurant eten. 

Nelson was een zwarte advocaat die besloot er iets 
aan te doen. Zijn vijanden vonden hem te gevaar-
lijk en hij moest naar de gevangenis. Na 27 jaar 
kwam hij vrij. Hij werd tot de president van Zuid-
Afrika gekozen. Nu was een zwarte man de baas 
in Zuid-Afrika. 

Maar in plaats van wraak te nemen op zijn vijan-
den, zorgde hij dat alle mensen in het land samen 
gingen werken. Door rustig te praten over wat er 
in het verleden was gebeurd, konden ze “sorry” 
tegen elkaar zeggen. En daarna elkaar vergeven 
en opnieuw beginnen.
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