Jongeren Info

Paus Franciscus vraagt ons om beter
voor de aarde te zorgen. Doe je mee?

Palmzondag
is de Wereldjongerendag 2020

Gebed

De viering van Wereldjongerendag op Palmzondag is
een speciale editie van Tour of Faith. Onze bisschop
Van den Hende nodigt alle jongeren uit om Palmzondag samen te komen vieren.

Eco-tips deel 3:
Water

Dank U voor de wolken en de frisse, zachte regen,

● Vervang je oude kranen,
douchekoppen en
toiletstortbakken door waterbesparende varianten.

In Nederland regent het
veel. Het is daarom nuttig
om dit water in een regenton in de tuin op te vangen, zodat je het voor de
planten kunt gebruiken

die op de droge aarde valt als teken van Uw zegen.
Dank U voor het water in de beekjes en rivieren.
Zo geeft U te drinken aan de mensen en de dieren.

●

Ga liever
douchen (verbruik 75l water)
in plaats van in
bad (verbruik
130l) te liggen
●

●

Geef de tuinplanten in de
zomer maar ééns per week
water. Hierdoor ontwikkelen zij diepe wortels en
kunnen daardoor het
grondwater bereiken.

28 miljard liter water bespaard kan
worden als alle inwoners van Nederland 1 minuut korter douchen?
door de wasmachine altijd vol te
laden veel water kunt besparen?
het heel erg slecht is voor het milieu om de auto voor de deur te
wassen? In de wasstraat hebben
zij een installatie om het water
te hergebruiken. Ook wordt in de
wasstraat het grondwater niet door
olie- en chemieresten vervuild.

AMEN

Dieren en planten in de Bijbel
Vissen in de Bijbel
In het noordelijke deel
van het land Israël
ligt het meer
van Galilea.
Daar leeft
een vis die
de Sint
Petrusvis
heet.
SimonPetrus was een van de eerste
leerlingen die, samen met zijn broer Andreas, door Jezus werd geroepen. Ze waren vissers en hebben zeker
Sint Petrusvissen in hun netten gevangen.
De Sint Petrusvis is een muilbroeder; dat betekent dat de
ouders de bevruchte eitjes in hun bek nemen om ze te
beschermen. De eitjes groeien uit tot kleine visjes en als ze
groot genoeg zijn spuugt de ouder ze uit. Maar soms neemt
een vis iets anders dan een eitje in zijn bek…
Op een dag wilde Jezus de tempelbelasting betalen en zei
tegen Petrus: “Ga naar het meer, werp je hengel uit en grijp
de eerste vis die je boven haalt.” Petrus deed wat Jezus
hem zei en toen hij de vis had gevangen, vond hij een munt
in zijn bek. Het was precies genoeg om de belasting te
betalen.
De bekendste vis in de Bijbel is zeker de grote zeevis die
Jona heeft ingeslikt. De profeet zat drie dagen in de buik
van de vis en daarna is hij weer op het strand uitgespuugd!
Deze mooie tekeningen en veel meer vind je op onze website: www.kinderhoekrdk.nl

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden:
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De Vriendjes van
Franciscus
Onder het motto ‘Liefde voor
God, Liefde voor elkaar, Liefde
voor de natuur’ komt de Cate
cheseclub De Vriendjes van
Franciscus elke maand bij
elkaar. Deze catecheseclub is
geschikt voor kinderen van
groep 5 tot en met groep 7
maar broertjes en zusjes van
groep 4 zijn ook welkom. De
bijeenkomsten zijn in de sacristie van de Hartebrugkerk,
ingang Haarlemmerstraat 110,
op zaterdagmiddag van 15.30
tot 17.00 uur.
Op 15 februari is ‘ Water’ het
thema. We zijn dankbaar voor
Zuster Water, Er worden waterproefjes gedaan en we maken
een Doop mee.
Op 14 maart is een Veertigdagenactiviteit voor alle kinderen in de parochie.
Voor meer informatie,
stuur een mail aan Victoria,
vj.twist@kpnplanet.nl.

TE[EA]N
sneak peak
Zaterdag 8 februari
Tienermis om 19.00 uur met
andere tieners en jongeren in
de buurparochie H. Willibrordkerk in Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 35
Vrijdag 21 februari
TEEN-bijeenkomst
Vrijdag 20 maart
TEEN bijeenkomst
Meer informatie op www.
rkjleiden.nl/tienergroep.

Over de hele wereld komen ieder jaar
tieners en jongeren samen voor de
viering van Palmzondag. Door de
paus is deze dag uitgeroepen tot Wereldjongerendag. Ook jij bent uitgenodigd om dit te vieren!
We zijn te gast in de HH. Laurentius
en Elisabeth Kathedraal, Mathenesserlaan 305, Rotterdam. Aanvang
11.00 met
Eucharistieviering. Daarna is er
een gezamenlijke
lunch en ontmoeting met de bisschop. Aanmelden en/of meer
info op Facebook:

jongerenpastoraat bisdom
Rotterdam.

Tour of Faith voor jongeren
Elke tweede zondag van de maand is
er Tour of Faith, dan komen jongeren
van 16 tot 30 jaar uit het bisdom Rotterdam samen in een parochie. Je
viert de Eucharistie om 15.00 uur met
bisschop Van den Hende, met daarna
een geloofsgesprek. Er wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
Einde rond 18.30 uur. Zie voor de laatste informatie de Facebook-pagina
Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam. Als je de pagina volgt, krijg je
automatisch de uitnodiging voor de
volgende bijeenkomst.

Pre & post double double TEEN
Quick look back naar de tijd vóór
2020: De tieners hebben meerdere
keren op het nippertje verloren
in zowel voetbal- als volleybaltoernooien. Deze verschrikkelijke
terugslagen brachten ons op het idee
om een grotere groep te maken.
Zo dus streden nieuwe en oude TEEN’s
tegen en met elkaar voor het snoepgoed! En hier zijn we nu, in 2020, een
nieuwe start, een grotere groep, een
onstopbare bende: de TEEN community. Klaar om het nieuwe decennium
in te treden met de leiders van deze
gang: David, Kevin, Mateus, Peter,
Mariëlle & Paul. Ieder zo zijn specialiteiten: Kevin met zijn ‘Historic skills’,
Mariëlle voor de
wijsheid, David
voor zijn kameraadschap, Peter
voor de games,
Paul voor de correctie achter de
schermen &
Mateus (die we

niet kunnen vergeten) als onmisbare
Portugees. Deze leiders van onze
groep, onze club, zullen ons tot in
eeuwigheid aanvoeren (Amen). Dit
is de TEENation. Nieuwe makkers en
meiden asap aanmelden voor de nieuwe TEEN avonden! (Doe het! Je hebt
het nog niet gedaan!!? Hoe kun je dit
lezen als je het nog
niet doet!?!?)
Mattheo van der Lee
Zie hiernaast de agenda voor de TEEN-avonden (red.)
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Dank U God voor…
... Water
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Kinder Hoek

Chantal
de Koning (61)
Vrijwilliger Sint Jan Zoeterwoude

Wat doe je?
Ik schenk koffie en thee na de diensten. Sinds kort
maak ik ook deel uit van de Pastoraatgroep.
Hoe gaat dat in de praktijk?
Met koffie en thee schenken maak je deel uit van een
team van gastvrouwen van de kerk. In de Pastoraatgroep denk je weer mee over de diensten die in de
kerk worden gehouden en andere zaken waarmee je
de pastor kunt ontlasten. Of het me veel tijd kost?
Ik denk een dag per maand, er van uitgaande dat ik
er sowieso meestal wel ben tijden de diensten.
Waarom doe je dit?
Ik doe het graag, ik zit in twee fijne teams. Koffie
en thee schenk ik ook wel in het buurthuis, en naast
mijn werk ben ik eveneens schuldhulpmaatje. Ik denk
soms wel eens bij dit werk dat ik het eigenlijk te druk
heb, maar ik doe het dan toch. Ik ben dankbaar dat
ik dit kan.
Wat drijft je?
Die zelfde dankbaarheid. Die doet me ook naar de
kerk gaan. Ik voel me zo deel van een groter geheel,
en aanvaard ook een hogere macht. Dat is voor mij
belangrijk. Je kunt je wel dingen afvragen. We stammen bijvoorbeeld van apen af, maar waar komen de
apen op hun beurt weer vandaan? Kortom, wat doet
die hogere macht?
Hoe ziet die er uit?
Behalve Jezus zijn er meer aansprekende voorgangers
zoals Mahatma Gandhi, Jeanne d’Arc, Robin Hood en
nog vele andere mannen en vrouwen die ook volgelingen hadden (of kunnen hebben) en waarvan sommigen zijn heilig- of zaligverklaard door de Katholieke
kerk. Niet iedereen begrijpt die zalig en heiligverklaringen goed. Dat de kerk ook andere voorgangers dan
alleen Jezus omarmt, zou misschien beter in ‘volksof straattaal’ duidelijk gemaakt kunnen worden. Ook
denk ik wel eens na over hoe het gebeuren kon dat
de Kerk verstandige mensen die het goed bedoelden
heeft laten vallen. Mensen als Maarten Luther die in
de Katholieke Kerk had willen blijven maar dat niet
mocht. Misschien zorgen al deze inspirerende mensen
wel voor een openbaring in jezelf, en misschien word
je op die manier wel geroepen.
De Veertigdagentijd?
Daar weet ik weinig van. Ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen soberder gaan leven, sterker, dat
zou wel eens een weldaad kunnen zijn. Ik denk ook
dat het belangrijk is dat je probeert te leven naar wat
je gevraagd wordt, ook als gewoon iemand.
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