Stad en religie

Een onopgeefbare verbintenis?!
Bij het 800 jaar bestaan van de Orde der Dominicanen en
600 jaar Dominicanen in Rotterdam

Plaats
Bijna alle activiteiten vinden plaats in Citykerk Het Steiger, ingang 1e Nieuwstraathof 2.
De lezing op 16 april is toegankelijk via de ingang Hang 18.
Het programma van 9 en 12 april vindt elders plaats: zie bij de
beschrijving.
De zondagse vieringen zijn toegankelijk via beide ingangen.

Kosten
De toegang is gratis, behalve op 9 april, het is tenslotte feest!
Voor de bestrijding van de onkosten staat er in de kerk een collectebus voor een vrijwillige bijdrage.

Opgave
De activiteiten zijn vrij toegankelijk. Voor alle activiteiten waarvoor aanmelding gewenst is kunt u zich opgeven tot een dag
voor de betreffende activiteit. Voor de lezing van burgemeester
Aboutaleb op 16 april graag voor dinsdag 12 april.
Dit kan, liefst schriftelijk, via
Citykerk Het Steiger
1e Nieuwstraathof 2
3011 GN Rotterdam
t: (010) 414 78 51
e: secretariaat@hetsteiger.nl
w: www.hetsteiger.nl

Programma 1 - 17 april 2016
Citykerk Het Steiger Sint Dominicus Rotterdam
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Stad en religie.
Een onopgeefbare verbintenis?!
De geloofsgemeenschap van Het Steiger leeft in verbondenheid
met de Dominicanen en viert het 800-jarig bestaan van de Orde
mee met een scala aan lezingen en vieringen.
Deze activiteiten zijn opgebouwd rond het thema ‘Stad en religie. Een onopgeefbare verbintenis?!’
Centraal deze twee weken staat de lezing van burgemeester
Ahmed Aboutaleb op zaterdag 16 april. Als geen ander is hij in
staat om bruggen te slaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de stad. Niet voor niets dat hij nationale en internationale lijsten met gezaghebbende personen aanvoert.
Religie is voor hem van wezenlijk belang om te komen tot een
samenleving waarin men elkaar daadwerkelijk tegemoet wil
treden.

Een week eerder, op woensdag 6 april, beziet ds. Dick Couvée,
predikant van de Pauluskerk, het thema vanuit de religieuze
kant. Hij weet als geen ander wat het betekent om vanuit de diaconale opdracht van de kerk, handen en voeten te geven aan
Evangelie in een grote stad als Rotterdam.
Welke rol de Dominicanen hebben gehad (en nog hebben) wordt
verwoord en verbeeld in een duo-lezing rond twee beeldbepalende Dominicanen uit de 19e en 20e eeuw.
Vanuit het Dominicaans Stiltecafé AdemInn komt een bijzondere bijdrage. Welke dat is wordt later bekend gemaakt.
Nog meer verbeelding treft u aan in twee tentoonstellingen; verstilling en verdieping geven de drie vieringen op zondag en de
twee vespervieringen.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen!
De Steigerse werkgroep Dominicaanse feestweken april 2016:
Gerda Hendriks, Anton Hendriks, Ria Mientjes, Steven de Nooij,
i.s.m. Theo Ruiter o.p. en Martin Vijverberg o.p.

De focus in deze tentoonstelling ligt op het bombardement
van Het Oude Steiger en naoorlogse periode van wederopbouw. Deze tentoonstelling was eerder te zien in het kader van
50 jaar Het Steiger in 2010.
Verzorgd door de kunstcommissie van Het Steiger.
Later in de week zal nog een tentoonstelling worden geopend.
De exacte datum wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Het betreft de tentoonstelling Predikers te pas en te onpas.
Op 18 banieren worden evenzoveel Dominicanen als Dominicanessen gepresenteerd.
Deze expositie is samengesteld door de Internationale Dominicusgemeenschap Brussel.
Woensdag 6 april | 20.00 uur
Lezing ‘Religie en de stad’, door ds. Dick Couvée, predikant
van de Pauluskerk.
In zijn lezing zal hij ingaan op de vraag welke betekenis religie
heeft voor de grootstedelijke samenleving.

Aanmelding is wenselijk.

Programma
Vrijdag 1 april | 19.30 uur
Dominicaanse vespers, door leden van de werkgroep Dominicanen Randstad.
Dominicaanse zusters, broeders en leken komen één keer per
maand samen voor het zingend bidden van het kerkelijk avondgebed, de Vespers. Het is de klassieke vorm van de Vespers,
waarin ruimte is voor eigen invulling. Door de keuze van de
psalmen, de liederen, de Schriftlezing en de gebeden en door de
aankleding van de ruimte.
Gebed van 19.30 tot 20.00 uur, waarna tot ongeveer 21.00 uur gelegenheid tot ontmoeting.

Zaterdag 2 april | 12.45 uur
Eucharistieviering, voorganger Ben Vocking o.p.
Zondag 3 april | 10.30 uur
Eucharistieviering, voorganger Ben Vocking o.p.
Aansluitend:
Opening van de tentoonstelling ‘Het Steiger ziet Abraham’.
Deze tentoonstelling geeft de geschiedenis van de Dominicanen
in Rotterdam en Het Steiger weer.

Vrijdag 8 april | 19.30 uur
Vesperviering, voorgangers Magda Verheijen en Co Elshout.

Gebed van 19.30 tot 20.00 uur, waarna tot ongeveer 21.00 uur gelegenheid tot ontmoeting.

Zaterdag 9 april | 10.00 uur
Samenspraak: Twee onderstromen in één oceaan.
Aanbod van het Leerhuis Spiritualiteit.
‘Gesprek’ tussen de moslima Râbiá al Basri en de monnik
Meister Eckhart o.p. Overeenkomsten en verschillen tussen
de mystieke onderstromen in hun beider geloven.
De mystieke stromingen in de Islam zullen ingeleid worden
door drs. Nora Asrami, Islamologe en onderzoekster, die bezig
is met een promotieonderzoek naar ‘Religieuze identiteits
ontwikkelingen onder Marokkaans-Nederlandse jongeren’.
De stroming van de Rijnlandse mystiek zal ingeleid worden
door drs. Leo Raph. A. de Jong o.p.
Locatie: PlatformINS, Rochussenstraat 221, 3021 NT Rotterdam, www.platformins.nl
Inloop vanaf 9.30 uur; aanvang 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur | Aanmelden via tel:
(010) 202 52 10 of e-mail: leerhuisspiritualiteit@gmail.com | Donatie: € 12,–; de donatie moet uiterlijk 1 april overgemaakt zijn op IBAN-nummer: NL 70 INGB 0007 8619 68
| Wilt u uw eigen lunch meenemen, koffie/ thee is aanwezig.

(ADVERTENTIE)

Zaterdag 9 april is er geen middagviering om 12.45 uur
Zondag 10 april | 10.30 uur
Woord- en communieviering, voorganger pastor Rob Lijesen.
Dinsdag 12 april | 20.00 uur
Programma AdemInn
Door Leoni van Staveren, directeur AdemInn.
AdemInn is een Dominicaans Stiltecafé op de Hoogstraat
27a. De activiteit van deze avond houden we nog even geheim.
Houdt de media in de gaten!
Aanmelding is wenselijk.

Donderdag 14 april | 20.00 uur
Lezing ‘De betekenis van pastoor J. Raken o.p. en pastoor
N. Apeldoorn o.p. voor Het Steiger in verleden en heden’, door
Anton Hendriks en Gerda Hendriks.
Pastoor Raken was in de 19e eeuw de initiatiefnemer tot de
bouw van de oude Steigerse kerk en tevens de eerste pastoor.
Hij heeft veel gedaan voor de diaconie.
Pastoor Apeldoorn, alias Victor, was een van de leidende verzetsmannen in Rotterdam.
Aanmelding is wenselijk.

Zaterdag 16 april is er geen viering om 12.45 uur i.v.m. het middagprogramma
Zaterdag 16 april | 15.00 uur
Dominicuslezing ‘De stad en religie’, door dhr. Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam.
In deze lezing zal de burgemeester burgemeester spreken over
wat religie kan betekenen voor een stad als Rotterdam.
Aanmelding is vanwege dit programma zeer wenselijk.

Zondag 17 april | 10.30 uur
Eucharistieviering, voorganger René Dinklo o.p., provinciaal
van de orde der Dominicanen, in aanwezigheid van de paters
van het Convent en de huidige voorgangers van Het Steiger.
M.m.v. de Steigerse Cantorij o.l.v. Vincent Spoeltman.
Aansluitend:
Feestelijke afsluiting van de festiviteiten. Gezellig samenzijn
onder het genot van een hapje en een drankje. Het geheel
wordt muzikaal omlijst.

Dominicuslezing

‘De stad en religie’

door burgemeester Ahmed Aboutaleb

Zaterdag 16 april | 15 uur
programma :

De kerk is open vanaf 14.15 uur.
Ontvangst met koffie en thee.
15.00 uur Welkomstwoord door Martin Vijverberg o.p.
Lezing door burgemeester dhr. Ahmed Aboutaleb.
15.50 uur Gespreksronde. Gespreksleider is Hans Bouman,
lekendominicaan
16.15 uur Dankwoord door Martin Vijverberg o.p.
16.20 uur Muziek door The Young Talent Orchestra van
Codarts o.l.v Mikhail Zemtsov
16.35 uur Dankwoord door Anton Hendriks
Aansluitend wordt u uitgenodigd voor een
drankje en een hapje.
Het middagprogramma wordt opgeluisterd met muziek,
uitgevoerd door The Young Talent Orchestra o.l.v. Mikhail
Zemtsov. Het orkest voert delen van onderstaande werken
uit:
• W.A. Mozart, Sinfonia Concertante voor viool, altviool
en orkest in Es groot K.364, derde deel – Presto. Solisten:
Hawijch Elders, viool | Mikhail Zemtsov, altviool.
• Mikhail Glinka, Valse Fantasia in b klein voor orkest.
• W.A. Mozart, Sinfonia Concertante in Es groot, K. 297
voor fluit, hobo, hoorn, fagot en orkest; 1ste deel – Allegro. Solisten: Benedicte Zeitoun, fluit | Katharina Kauruff, hobo | William McNeil, hoorn | Suzanne van Berkum, fagot.
Aanmelding is vanwege dit programma zeer wenselijk.

Jubileumbier:
Zondag
De Orde van de Predikers begon niet in een kerk, maar in een kroeg.
Zo’n acht eeuwen geleden kwam de jonge Dominicus in een herberg in
Zuid-Frankrijk in gesprek met de waard. Over het leven ging het, en over
waar ze in geloofden.
Het moet een pittig gesprek zijn geweest, want het duurde de hele nacht.
En het moet een goed gesprek zijn geweest, want ze werden er allebei
wijzer van. De waard bekeerde zich, zo vertelt het verhaal, en Dominicus
begon te werken aan de Orde der Predikers, die in 1216 officieel werd opgericht.
800 jaar dominicanen is voor de Nederlandse broeders en zusters reden
om met allerlei mensen in gesprek te gaan. We willen stilstaan bij het leven, met elkaar delen waar we in geloven, en vieren dat we bestaan. Dat
doen we in kerken en kloosters, op universiteiten en moderne media, én
in de kroeg met een fris blond biertje, dat letterlijk gebrouwen is in de
Hemel.
Zondag. Om stil te staan
Alsmaar werken, rennen en draven: dat is niet goed voor een
mens. We hebben momenten nodig van vertraging. Om uit te rusten, maar ook om stil te staan bij langzame vragen. Wie ben ik?
Wie zijn wij? Wat voedt me? Wat heb ik ons te bieden?
Eeuwenlang was daar de zondag voor bedoeld. Dat is niet meer zo, maar
er blijft iets van zondag nodig: momenten om stil te staan, te delen en te
vieren.
Zondag. Om te delen
Op de viltjes bij dit bier staan vragen, die je in jezelf kunt overwegen en met anderen kunt bespreken. De vragen zijn al oud,
veelal gesteld door mensen die eeuwen geleden hun weg door het leven
zochten, binnen de Orde der Predikers.
Zondag. Om te vieren
Wie af en toe stilstaat bij het leven en dat deelt – zeker als dat met
een goed gesprek in de kroeg gebeurt – kan haast niet anders dan
dankbaarheid voelen. Meister Eckhart, een dominicaan uit de 14
eeuw, schreef: ‘Als het enige gebed dat je ooit bidt Dank u is’, dan is dat
genoeg’.
Dit jubileumbier is in de periode 1 - 17 april te koop in de Dagkerk van
Het Steiger. Kosten: € 2,50 per flesje met 1 bierviltje.

