Gelukkig door vriendelijk te zijn!
Vriendelijk

Lieve God,

Vriendelijk zijn betekent aardig en lief doen tegen
anderen. Je begroet iedereen op een vrolijk manier
en je bent altijd bereid om mensen een helpende
hand te geven. Je bent nooit agressief en je wilt het
met iedereen gezellig houden. Als je vriendelijk doet
tegen anderen, doen ze meestal vriendelijk terug.
Zo verspreid je liefde
door de wereld!

Hoe kan ik vriendelijk zijn?

Franciscus redt de tortelduiven

Door mensen op straat te groeten;
Door mijn ouders met de boodschappen
te helpen;
Door mensen uit andere landen gastvrij
te ontvangen;
Door mensen die verdwaald
zijn de weg te wijzen;
Door aan te bieden te helpen
als ik iemand in moeilijkheden zie;
Door met een oudere buurvrouw/man te praten die eenzaam is;
Door een beterschapskaart naar een ziek
vriendje te sturen.

ik ben vandaag op een nieuwe
school begonnen en iedereen die
ik ontmoette was zo aardig en
vriendelijk tegenover mij.
Bedankt dat ik niet
buitengesloten of
eenzaam was. Help me
elke dag aardig te zijn
voor anderen, net als
Uw Zoon
Jezus. Amen.

Op een dag kwam Sint Franciscus een jongen tegen. Die was op weg naar de markt
met een kooi vol wilde tortelduiven. Met
tranen in zijn ogen zei Franciscus : “Geef ze
alstublieft aan mij! Ze zijn zo onschuldig.”
De jongen was heel verrast maar gaf de
kooi aan Franciscus. De heilige
sprak lieve worden tegen de
tortels en begon twijgen
en gras te verzamelen.
Hij vlocht er kleine ronde
nesten van en zette ze
voorzichtig in de bomen.
“Hier mogen jullie jonkies krijgen
en zingen voor God!” zei Franciscus. En de
duiven koerden terug. De jongen vergat
nooit wat de vriendelijke heilige voor de
duiven deed. Toen hij groot was, werd hij
zelf een volger van Franciscus en hielp hem
bij het zorgen voor de zieken en de armen.

De Barmhartige Samaritaan
Er was eens een man die op reis ging. De weg
was eenzaam en hij werd door rovers overvallen. Ze lieten hem halfdood liggen aan de kant
van de weg.
Na een tijdje kwam er een
priester langs. Hij zag de
man liggen maar liep snel
aan de overkant voorbij.
Later kwam er een hulppriester langs. Ook
hij zag de arme
man liggen

maar liep voorbij zonder hem te helpen. Uiteindelijk kwam er een buitenlander, een Samaritaan,
langs. Hij zag de man liggen en ging naar hem
toe. Voorzichtig maakte hij de wonden schoon en
deed er verband omheen. Toen zette hij de man
op zijn ezel en bracht hem naar een herberg.
De volgende ochtend zei de Samaritaan tegen
de herbergier: “Hier is geld. Zorg goed voor de
man. En als je meer geld nodig hebt, betaal ik je
op de terugweg.”
Jezus wil dat wij, net als de Samaritaan, vriendelijk zijn voor mensen in nood.

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

rondom de Hartebrugkerk
Een kerk in de binnenstad heeft voor- en nadelen. Een van de nadelen is de grote hoeveelheid zwerfvuil op straat.
Eerlijk gezegd: de omgeving van de Hartebrugkerk is behoorlijk vies.
Dus, op tweede Pinksterdag, tussen de regenbuien door,
hielden we een kleine opruimactie.
Gewapende met afvalgrijpers gingen
wij aan het werk tussen de fietsenrekken en in de bloemenbedden op
de Lange Mare. Het was maar een
bescheiden bijdrage aan het verscho-

Wat doe je?
In de Lodewijk helpt Joost mee met kindgerelateerde
dingen. Zoals samen met andere ouders de kinderwoorddienst voorbereiden. Aan jonge kinderen leest
hij de evangelielezing van de desbetreffende zondag
voor en legt deze uit met mooi materiaal, zoals
Bijbelse figuren van stof. Zes tot zestien kinderen nemen hieraan deel.
Ook helpt Joost met het maaien van het gras in de
tuin van de Lodewijk, waar de kinderen na de heilige
Mis hun energie kwijt kunnen en met elkaar kunnen
spelen. Voor dit grasmaaien is een speciale WhatsApp
groep opgezet met onder andere Bas van Berkel, die
momenteel met zijn gezin in Canada woont. Nu de
coronacrisis bijna ten einde is en ook het koffiedrinken en het elkaar ontmoeten na de heilige Mis in de
tuin langzaam op gang komt, wordt dus ook aan dit
gras weer aandacht besteed.
Joost heeft verder een jongensclub opgericht, een
vader/zoon-club, die één keer per maand leuke activiteiten doet als naar het strand gaan, speurtochten
houden, naar het bos gaan, hutten bouwen… ‘Zo’n

Sylvia zat op een katholieke
middelbare school die ook reizen naar Taizé organiseerde.
“..vond het écht leuk om daar
te zijn. Ze is nadien nog een
paar keer gegaan. “Er is toen
een zaadje geplant, op mijn
23e heb ik mij laten dopen, al
was dat een heel proces.” “Dat
was in de H. Lodewijkkerk”,

Auteur Celine Timmerman en
fotograaf Guus Schoonewille zijn
akkoord met overname van delen
uit het interview met Sylvia uit ons
bisdomblad ‘Tussenbeide’ en het
plaatsen van de foto.
Wilt u ‘Tussenbeide’ thuis ontvangen? Neem dan een abonnement!
Stuur een mail naar tussenbeide@
bisdomrotterdam.nl. Alle info staat
ook op www.tussenbeide.nl.

vertelt Sylvia. “Voor
de doop heb ik nog de
Alpha-cursus gedaan,
en voorbereidingsgesprekken met
pastoor Smith.”

club is iets vanzelfsprekends; het is logisch dat kinderen
zo’n club hebben.’ Sinds kort is er ook een meisjesclub
onder leiding van Caroline. Er wordt nog gezocht naar
een goed honk op een A-locatie voor beide clubs, waar
in ieder geval een kast staat voor spullen en waar een
kamer is, die ruimte biedt aan zo’n twintig personen.

“Het mysterie
mag er zijn”
Via Bijbelstudie bij de
christelijke studentenvereniging
Ichthus in Leiden,
kreeg Sylvia meer
vrienden die ook gelovig waren. “Ik weet
nu dat dit Gods leiding is, maar op dat
moment was ik mij
daar niet van bewust.
Vervolgens ben ik veel
kerken langs geweest
en voelde mij het meest aangetrokken tot de Katholieke Kerk. Ik vind
het prachtig dat het mysterie er mag
zijn, dat het groter is dan jezelf en
dat we dat kunnen uitdrukken door
lichaamstaal en rituelen. Én dat het
oké is dat je het niet hoeft te doorgronden.” … Hoe ik uiteindelijk Jezus
heb leren kennen, … ervoor bidden en
laten bidden. Ik vroeg ook aan Jezus
of Hij zich kon laten zien.” Tijdens een
meidenkring werd een keer gesproken
over wat Jezus op aarde heeft gedaan,
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Vrijwilliger
H. Lodewijkkerk in Leiden
Joost is getrouwd met Caroline en
samen hebben zij vier jonge kinderen.

nen van het
milieu maar
wel een mooie
afsluiting voor
Laudato Si’
week 2021. Afval rapen is een
oneindige klus,
de volgende
zaterdag gingen we weer aan de slag,
deze keer met een extraatje: we gingen op zoek naar de stoepplantjes in
de omgeving. Zo hebben wij de nederige Vroegeling en het mooie
Robertskruid ontdekt. Een binnenstadlocatie heeft ook zijn voordelen

“... het geeft mij rust en tegenwicht in
				 deze maatschappij”
In het onlangs geheel vernieuwde Bisdomblad
‘Tussenbeide’ staat een
nieuwe rubriek: ‘Kiezen
voor de Kerk’. Hierin wordt
ook Sylvia de Vreede (27)
geportretteerd. Zij koos
voor de Kerk tijdens haar
studie in Leiden. Mocht u
het interview hebben gemist, hieronder we enkele
highlights hieruit.
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Laudato Si’

Joost van
Halem (41)
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Kinder Hoek

…”zoals met de overspelige vrouw
bijvoorbeeld, echt supervet is. Jezus
was echt cool in die tijd….ik mag
echt trots zijn om Hem te volgen!”

“Je identiteit ligt in Gods handen”
“Door het geloof heb ik een bepaalde
rust gekregen. Je identiteit in moeilijke tijden ligt niet in wat je kan of
doet, maar in Gods handen. Dat Hij
je ziet, dat je Zijn kind bent. Dat geeft
mij rust en tegenwicht in deze maatschappij.”

Waarom doe je dit?
‘Als je zelf niets doet, gebeurt er niets. Als het gras in
de tuin niet gemaaid wordt, kunnen de kinderen daar
niet spelen. Als kinderen iets nodig hebben, pak je het
op. Dat is voor 100% de rol van de leek. Om dingen te
doen in de kerk, in afstemming met de pastoor.’
Joost is protestants opgegroeid. Hier leerde hij de houding van zelf ondernemen.
Wat drijft je?
‘Zorgen dat iedereen de kans krijgt Jezus te leren kennen. Jezus is een vriend. Vanuit die vriendschap leef je
je leven.’
Hoe is het met ‘Formed’*?
Via-via kreeg Joost zo’n 3 jaar geleden ‘Formed’ doorgestuurd. Hij heeft dit materiaal bekeken en dacht:
‘Wauw! Wat een fantastisch materiaal! Het allerbeste
materiaal ter wereld! Bijbelstudies, echt topklasse!’.
Van januari 2021 tot nu hebben onze parochianen 230
video’s bekeken. Dat staat gelijk aan 320 volle dagen,
749 minuten luisteren. En het abonnement is gratis!
*‘Formed’, is een soort katholiek ‘Netflix’ waarmee films,
E-books en trainingsprogramma’s in de Engelse en Spaanse
taal worden aangeboden door de Amerikaanse bisschoppen.
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