OVER HET LEVEN

VAN MARIA
MET MODERNE TOUCH EN SONGS

MARIA PASSIE
DOOR AQUERO

De uitvoering van de Maria Passie op 7 oktober is voor
onze gemeenschap de aanleiding om Maria een maand
lang in het zonnetje te zetten. In de pastoraatsgroep heeft
het zo ook gewerkt. Niet hoe we een oud plan nieuw leven
kunnen inblazen, maar hoe we op een slimme manier
rond de passie een aantal activiteiten kunnen koppelen die
met de huidige menskracht goed te doen zijn.
Zo gaan we nu, voor de tweede keer, Maria in het zonnetje
zetten. In mei 2013 hadden we onze eerste Mariamaand.
Oktober 2017 wordt onze tweede. We willen Maria eren.
We richten ons in deze oktobermaand op haar, die voor
ons wil zijn als een moeder en zuster. We kijken hoe Maria
als een spiegel voor onze levensweg kan zijn.
Alle onderdelen van het programma vinden plaats in
Citykerk Het Steiger.
Uitvoerende werkgroep, namens de
pastoraatsgroep van het Steiger:
Door Hezemans, Ria Mientjes en José van der Torre
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zaterdag

7 oktober:

zondag

De Maria Passie

8 oktober:

Woord- en communieviering

In 1999 is de Stichting Aquero opgericht. Doel van de
stichting is het organiseren van activiteiten voor en door
pelgrims. De stichting beheert het Aquerofonds waaruit
financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis
naar Lourdes mogelijk te maken. Mede door deze steun
zijn er al meer dan 100 mensen met een geldelijke ondersteuning naar Lourdes geweest. Het Aquerofonds wordt
gevoed uit opbrengsten van projecten.
Het Project ‘Maria Passie’
Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken een
licht in het duister en een verbinding met Lourdes. Eenmaal op dit spoor werden de contouren zichtbaar voor een
theatervoorstelling.
Het concrete eindresultaat van dit project is een prachtige kleinschalige theatervoorstelling waarbij het verhaal
van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-)
muziek. De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken
worden vanuit haar perspectief belicht. Daarbij wordt ook
een koppeling gemaakt naar de huidige tijd. De Maria Passie zal worden uitgevoerd door amateurs onder leiding van
enkele professionals.
Deze theatervoorstelling zal in 2017/2018 dertien keer in
alle provincies in heel Nederland worden gegeven in kerken, theaters en gemeenschapshuizen. In Zuid-Holland is
dat op zaterdag 7 oktober in Citykerk Het Steiger te Rotterdam, wat sinds april 2016 Rijksmonument is.
Voor meer informatie over Aquero en de Maria Passie
kunt u terecht op www.demariapassie.nl.

Maria vierend in het zonnetje zetten vraagt om een samenspel tussen de liturgiegroep, de cantorij en de gemeenschap. Welke gebeden en liederen doen haar recht
en verwoorden ons geloof? In welke taal bezingen we
haar? Enkel en alleen in het Nederlands? In het Latijn
misschien? Vandaag de dag komen de parochianen uit
alle windstreken. Zij worden uitgenodigd hun eigen
klanken in te brengen.
Voorganger: Pastor Rob Lijesen • Tijd: 10.30 uur • Ingang: Hang 18 of
1e Nieuwstraathof 2.
dinsdag

10 oktober:

Maria, onze moeder en zuster
Maria heeft geleefd in Gods liefde. God heeft haar gezocht in Zijn liefde. Zij heeft zich daarvoor geopend en is
daarin vruchtbaar geworden. In de inleiding wordt ingegaan op het verhaal van deze liefde, die haar tot moeder
van de Messias maakte en die zij heeft gevolgd tot in zijn
lijden, dood en opstanding. God heeft grote dingen aan
haar gedaan, zo zingt zij in haar dankgebed dat wij het
Magnificat noemen. Terwijl het niet voor niets is, dat we
Maria eren en we haar op grote afstand van ons gewone mensen plaatsen, wordt in de inleiding het leven van
Maria ook vergeleken met dat van ons. Worden ook wij
niet door God gezocht in zijn liefde? Worden ook wij niet
gevraagd om daarop te antwoorden? Voor welke keuzen
zijn wij geplaatst? Kan Maria hierbij richting geven? Als
moeder, zuster? Kan haar leven een spiegel zijn voor dat
van ons?

Tijd: 20.00 uur. De zaal is open om 19.00 uur • Ingang: Hang 18 • Kaarten: voorverkoop € 10,00. Bij Ria Mientjes; op donderdag na de viering
van 12.45 uur of op zondag na de viering van 10.30 uur. Tot en met
donderdag 5 oktober, tegen contante betaling • Aan de zaal op 7 oktober: € 12,50.

Begeleiding: Door Hezemans, lid van de lekenorde van de Karmelieten • Tijd: 14.00-15.30 uur • Ingang: 1e Nieuwstraathof 2.
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dinsdag

17 oktober:

De rozenkrans en het rozenkransgebed
In de zomer van 1985 kocht ik mijn eerste, enige en laatste rozenkrans. Het was de meest eenvoudige die er in

de Ierse bedevaartplaats Lough Dergh te vinden was. De
datum van de bedevaart is nog leesbaar op de binnenkant van het etui: 28-30 juni 1985. Zo goed als nieuw is
deze rozenkrans, nauwelijks gebruikt. Eerlijk is eerlijk.
Toch vertelt deze rozenkrans het verhaal van 30 jaar pastor zijn. Ik deel graag mijn verhaal met u, maar ik nodig
u ook uit! Misschien heeft u thuis ook een rozenkrans,
of draagt u die altijd bij u? Breng de rozenkrans mee en
vertel uw verhaal! Is het een erfstuk of gekocht bij Jutte?
Wanneer bidt u de rozenkrans? Als we tijd genoeg hebben staan we stil bij de Rozenkrans basiliek van Lourdes.
Inleider en gespreksleider: Pastor Rob Lijesen • Tijd: 20.00- 21.30 uur
• Ingang: 1e Nieuwstraathof 2.
maandag

23 oktober:

Maria en Kwan Yin
In het kader van het Maria project op Het Steiger bieden
wij een avond aan rond Kwan Yin. Zij is het vrouwelijk
Gelaat van oneindig mededogen in het Chinese Boeddhisme. We lezen de Soetra van Kwan Yin, een heilige
tekst uit het Boeddhisme en bemijmeren die vanuit stilte.
Daarna onderzoeken we of we resonanties horen met de
beelden, die wij over Maria hebben.
Begeleiding: Marianne Verbakel, RK zielzorger en Zen Leraar bij de
Maha Karuna Ch’an en José van der Torre • Locatie: 1e Nieuwstraathof 2
• Tijd: 19.45-22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur • Het is nodig om je aan
te melden vóór 20 oktober. Dit kan bij José van der Torre, tel: 0180859955, of via info@leerhuisspiritualiteit.nl, of bij Marianne Verbakel: mje.verbakel@hetnet.nl • Zie ook www.leerhuisspiritualiteit.nl.
donderdag

Na deze viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
met een kopje koffie/of thee.
Voorganger: Pater Ben Vocking o.p. • Tijd: 12.45-14.00 uur • Ingang: 1e
Nieuwstraathof 2.
vrijdag

Mariamaand
Oktober 2017

27 oktober:

Gezongen Mariavespers
Vespers, het latijnse woord voor avond = vesper en is een
dagelijks kerkelijke dienst op het moment van zonsondergang. De oorsprong van het getijdegebed, waar de vesperdienst een onderdeel van is, moeten wij zoeken in de oudtestamentische joodse gebedstraditie. Ook Jezus als vrome
jood, onderhield het dagelijks gebed. Op talloze plaatsen
in de evangelies wordt vermeld dat hij zich terugtrok om te
bidden. In de vesperviering is, naast het zingen van hymnen en psalmen, het ‘Danklied van Maria’ een hoogtepunt
in de viering.
Wij willen dan ook deze Mariamaand afsluiten met een
vespers. Deze zal ondersteund worden door de Cantorij
van het Steiger.
Voorganger: Pastor Rob Lijesen • Tijd: 19.30 uur • Ingang: Hang 18.
We willen dit speciale Mariaproject afsluiten met een hapje
en een drankje in de dagkerk, aansluitend aan de Vesperviering. U bent van harte welkom!!
Wij maken kosten voor deze mooie Mariamaand. Hiervoor
vragen wij bij de activiteiten, een vrijwillige bijdrage.

26 oktober:

Seniorenviering, een Eucharistische viering
Ook, en misschien wel het meest, hebben de ouderen onder ons, van oudsher een speciale band met Maria. Daarom is er in deze Mariamaand een seniorenviering die gewijd is aan Maria, deze zal gehouden worden in dagkerk
van ‘Het Steiger’
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www.hetsteiger.nl
www.johannesparochie.nl

Citykerk Het Steiger | Rotterdam
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