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 AProPos 
 

Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder 

Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus 

Maassluis 
 

jaargang  24                          nummer 1                          januari 2017 
 

Voorwoord 
 

En weer is er een nieuwe AProPos; de eerste van 2017. 
Van diverse kanten komt er toch regelmatig kopij binnen via de 
e-mail. Helaas zult u misschien weer tevergeefs op zoek gaan 
naar de kinderpagina. Anke Mureau die jarenlang deze pagina 
verzorgde heeft aangegeven dat zij er mee gaat stoppen. Als 
redactie willen we haar voor al haar zorg en werk aan deze 
rubriek besteed hartelijk danken. 
Stilletjes heeft de redactie de hoop dat iemand anders op staat 
en zegt: Joh, dat wil ik ook wel doen. Via het secretariaat of 
apropos@app.nl kunt u dat aangeven. 
Onze interviewster heeft weer achter de schermen gekeken en 
kwam in het keukentje van de kerk terecht. Daar gebeurt ook 
wel het een en ander: zetten, schenken, opruimen en 
afwassen. 
De KBO kijkt terug op een geslaagde kerstviering en vertelt ons 
wat over schorrie en morrie. 
  
Deze uitgave van APropos staat vol met uitnodigingen. 
Er wordt echt een actie van u allen gevraagd om de 
internetconsultatie t.b.v. SILA in te vullen. Het kost u weinig 
moeite en het gaat vrij simpel. Met de ingedrukte Ctrl-toets op 
de link klikken en slechts een paar dingen invullen. De 
voorbeeldzin kunt u kopiëren en plakken. Veel kerkbesturen 
zullen dankbaar zijn wanneer deze voorgenomen wet niet wordt 
ingevoerd. Let wel: voor 3 februari. 

mailto:apropos@app.nl
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Verder wordt u uitgenodigd voor een oriëntatiedag op 
Vronesteyn. Helaas (nog) alleen voor (jonge) mannen. Maar 
misschien kan het toch wel interessant zijn, al is het maar een 
mooi ritje binnendoor naar Voorburg. 
Voor iedereen, man en vrouw, geldt de uitnodiging om mee te 
bidden in de Lauden. In de gehele parochie zijn wij de enige 
deelgemeenschap waar deze vorm van bidden plaatsvindt. Elke 
maandag om 9 uur. 
Verder kunt u meedoen aan een gebedspelgrimage of luisteren 
naar een lezing waarvoor onze bisschop naar Maassluis komt. 
De werkgroep MOV geeft alvast enkele data door waarop 
allerlei wisselende activiteiten plaatsvinden in het kader van de 
Vastenactie 2017. Handig om die in uw agenda te noteren. 
Veel data lijken nog wel ver weg, maar als de eerstvolgende 
AProPos uitkomt, zijn enkele activiteiten al voorbij. En het zou 
jammer zijn, wanneer u dan misschien iets gemist had. Vandaar 
nu al in dit nummer. 
Al met al toch weer een gevulde AProPos. 
Veel leesplezier en het gaat u goed. 

                                                                            De redactie  

       Lief en leed 

Overleden  
 
Zondag 1 januari 2017 is in de leeftijd van 70 jaar de heer 
Abraham Pancras Maria van Wijk overleden. Zijn uitvaart was 
vrijdag 6 januari bij ons in de kerk, waarna hij is begraven op de 
Sint Barbarabegraafplaats. 
 
Mededelingen pastoraatsgroep 
 
De afgelopen maanden heeft de pastoraatsgroep zich bezig 
gehouden met de volgende onderwerpen: 
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De pastoraatsgroep heeft voor de viering van 500 jaar 
Reformatie de volgende stelling aangedragen: ‘Laten we 
streven naar eenheid in alle verscheidenheid.’ 
 

Met ingang van november wordt er samen met de KBO, 
voorlopig voor 3 maanden op proef, op vrijdagmiddag in de 
narthex een 55+ soos georganiseerd voor ouderen. 
De eerste twee bijeenkomsten kunnen met 25 tot 30 
deelnemers als zeer geslaagd worden beschouwd. 
 
Marianne Paalvast heeft voor een periode van 4 jaar weer een 
benoeming gekregen als gebedsleider. 
Voorwaarde is echter wel dat we de komende 4 jaar in onze 
deelgemeenschap stappen zetten om te voorzien in de 
opvolging van de huidige lekenvoorgangers. 
 
Pastor Avin Kunnekkadan en Marianne Paalvast hebben aan 
de hand van een powerpoint presentatie in de groepen 1 t/m 8 
van basisschool De Dijck het kerstverhaal verteld. 
Op 22 december heeft de Kardinaal Alfrinkschool een 
kerstviering gehouden in onze kerk. 
 
Verder wordt er in parochieverband nagedacht over de vraag 
hoe we contact kunnen leggen met gezinnen, jeugd en 
jongeren. 
 
De Lauden elke maandag om 9 uur in onze kerk 
 
Sinds het vertrek van pastoor van Klaveren zijn de Lauden in 
onze kerk als nieuwe gebedsvorm ingevoerd. Naast de 
Eucharistievieringen, de Woord- en Communievieringen, het 
Rozenkransgebed in de mei- en oktobermaand zijn de Lauden 
een vorm van samen bidden. 
De Lauden, het morgengebed is een onderdeel van de 
getijdengebeden. 
In veel kloosters en abdijen worden de getijdengebeden 
gedurende de gehele dag gehouden. De bekendste zijn de 
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Metten, rond 4 uur in de morgen; de Lauden rond 7 uur, de 
Vespers rond 5 uur ‘s middags en de Completen rond 8 uur ‘s 
avonds. Elk getijdengebed bestaat uit een lied, enkele psalmen 
en een schriftlezing. 
Basilius de Grote, kerkleraar in de 4

de
 eeuw, omschrijft het 

morgengebed als volgt: het morgengebed is bedoeld om de 
eerste beweging van ons hart en geest aan God te wijden. Laat 
onze eerste zorg zijn ons te verheugen bij de gedachte aan 
God, zoals in psalm 74 staat: “ Ik dacht aan God en ik was 
verheugd”. Wees dankbaar om een nieuwe dag met kansen te 
mogen beginnen. 
In de Lauden worden 2 verschillende psalmen beurtelings 
gelezen. Totaal zijn er 150 en in de abdijen worden in 2 weken 
tijd in alle gebedstijden alle psalmen gebeden.  
Sommige psalmen zijn erg lang bijv. psalm 119 en de kortste is 
psalm 117. 
De psalmen hebben een iets andere taal dan die wij anno 2017 
gebruiken. We moeten hier wel bij bedenken dat we ze kunnen 
verdelen in dank- en lofpsalmen, smeek-, konings- en 
bedevaartpsalmen, zelfs vloekpsalmen. Soms mooie poëtische 
teksten, maar ook wel eens dat je denkt: nou, nou, dat is mijn 
taal niet. Toch gebruiken de psalmen heel menselijke taal. 
Mensen op weg, dankbare mensen, mensen die onderdrukt of 
vervolgd worden, mensen in nood of die teleurgesteld zijn. 
In emotionele taal klinkt dan hun roep: Ik sla mijn ogen op naar 
de bergen, vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de 
Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet 
laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.(psalm 121). 
Er zijn ook psalmen die dateren uit de tijd van de Babylonische 
Ballingschap (586-539 v Chr.) Het Joodse volk werd vervolgd. 
In onze tijd kunnen wij de vervolgde christenen dan met hen 
vergelijken en dan klinkt hun emotionele roep in psalm 83: Mijn 
God, maak hen (de vervolgers) tot distelpluis, tot kaf dat 
verwaait in de wind. 
Wanneer je zonder wat achtergrond de psalmen leest, dan 
kunnen ze tegenstand opwerpen. Maar dat is toch ook zo met 
veel andere literatuur? Lees ze als een lied, een smeekbede, 
een klaagzang, een noodkreet. 
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Wanneer ik op maandag meedoe met de Lauden komen vaak 
beelden van natuurfilms bij mij op. Dan helpt de tekst uit psalm 
84: Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer; want zelfs de 
mussen vinden wel een schuilplaats en de zwaluwen een nestje 
voor hun broed. 
Met een aantal mensen bidden we samen ons morgengebed 
aan het begin van de nieuwe week: elke maandag om 9 uur in 
onze kerk. 
Soms doet dominee Martijn van Leerdam ook mee. 
Het duurt ongeveer 20 minuten en er is gelegenheid om uw 
eigen intentie mee te geven. Er is daarna ook koffiedrinken en 
nog even bij te praten over van alles en nog wat. 
Kom (weer) eens meedoen! 
                                                                        Jos Cobben 
 
Kerstviering 2016   KBO Maassluis 
 
Op dinsdagmorgen 20 december 2016 was onze kerstviering in 
de Koningshof in Maassluis. Al onze leden hadden zich via ons 
maandelijks nieuwsblad (dat tegelijk met de Nestor bezorgd 
wordt) op kunnen geven voor deze kerstviering. 
Er waren ongeveer 60/65 aanmeldingen. Het is echt fijn om met 
zo’n grote groep mensen gezamenlijk het kerstfeest te mogen 
vieren. 
Dit jaar had Ria Olsthoorn erg haar best gedaan om er een heel 
gezellige ochtend van te maken. Bij binnenkomst was er een 
heerlijke kop koffie, die nodig was om je even op te warmen, 
want het was best wel koud buiten. 
Dan de officiële opening met een gedicht (de echo van het 
leven) door Mia van Haaren. Na deze opening kwam de 
overdenking van pastor Kees Koeleman. 
Dit kerstverhaal was een soort quiz voor de aanwezigen. 
Hij vertelde in stukjes het kerstverhaal, met daar tussen door 
steeds wat vragen. Het verhaal vertelt dat Maria en Jozef naar 
Bethlehem gingen, maar er staat nergens waar ze precies 
overnachtten. Wel kwamen er herders langs en de naam van 
Jezus is later verzonnen. Ook een heel leuke vraag was: 
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kwamen er in het verhaal van Lucas, de enige evangelist die 
over de geboorte schrijft, een os en een ezel voor? 
Nee die komen niet in het verhaal voor. Maar wanneer dan wel? 
In de tijd dat Franciscus leefde vond men dat er ook beesten in 
de stal moesten komen. Hij vroeg aan de toenmalige paus of hij 
er een os en een ezel bij mocht plaatsen. Dit werd toegestaan. 
Maar nu komt het: in het ‘Hebreeuws’ is de naam van een os 
‘schorrie’ en van de ezel ‘morrie’. Alle aanwezigen kwamen niet 
meer bij van het lachen. Zo besloot de heer Koeleman zijn 
kerstoverweging. Na een kopje koffie en wat lekkers trad het 
koor Flair op met gevarieerde kerstliedjes die iedereen mee kon 
zingen. In de pauze was er een heerlijk drankje en een warm 
hapje.  
Het koor Flair kwam nog een keer terug tot aan de lunch. 
Daarna konden de aanwezigen plaatsnemen aan de mooi 
gedekte tafels. Koningshof had weer een uitstekende lunch 
verzorgd. Tijdens de lunch speelde Jan Michel Koekebakker 
diverse mooie kerstliedjes. Om ongeveer twee uur ging 
iedereen voldaan en met een fijn kerstgevoel  huiswaarts. 
Het bestuur van de KBO Maassluis wenst u een goed en 
gezond 2017. 
                                                  Mia van Haaren, voorzitter 
 
Gebedspelgrimage 40dagentijd 
 
Begeleid bidden met de bijbel 
Voor mensen die naar geloofsverdieping zoeken is er een 
online–retraite die elke dag een tekst met toelichting biedt 
(www.ignatiaansbidden.org). 
De deelnemers mediteren dagelijks (± 0,5 uur) over deze 
Bijbeltekst. Nieuw is dat er daarnaast een mogelijkheid bestaat 
om bij deze online–retraite een wekelijks, individueel gesprek te 
hebben met een begeleider over wat dit met je doet. 
De persoonlijke begeleider wordt u toegewezen nadat u zich 
heeft aangemeld met uw woonadres en tel. nummer. 
Daarnaast geeft u aan op welk dagdeel het gesprek voor u het 
beste uitkomt. Op die manier kan er zo gericht mogelijk een 
contact ontstaan tussen u en de begeleider. 

http://www.ignatiaansbidden.org/
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Het kennismakingsgesprek zal plaats vinden in de week van 27 
februari. In de vijf volgende weken vinden dus de persoonlijke 
gesprekken plaats van ongeveer een half uur. In de week na 
Pasen (week van 17 april) worden de gesprekken afgerond. 
 
Data: 
Start in de week van 27 februari 2017 
Afronding in de week van 17 april 2017 
 

Plaats: 
Soms het Stanislashuis, Westplantsoen 73, 2613 GK Delft. 
Dikwijls op het privéadres van een begeleider. Zo mogelijk dicht 
bij u in de buurt. 
 
Begeleiding: 
Leden van het Stanislasteam. 
 
Voorwaarden tot deelname: 
1. Het verlangen om kennis te maken met een vorm van bidden 
aan de hand van de H.Schrift. Hierbij is voorkennis van de bijbel 
niet noodzakelijk. Wel is het belangrijk om thuis een bijbel ter 
beschikking te hebben. 
2. Verder kan deze gebedspelgrimage pas slagen als de 
deelnemer zich zeven keer op een van te voren afgesproken 
dagdeel vrij kan maken voor een bezoek aan de begeleider en 
dagelijks een half uur vrij kan maken om te bidden. Wanneer 
dat onmogelijk is, wordt deelname aan de gebedspelgrimage 
afgeraden. 
 
Opgave bij: 
Bij Marianne Hoogervorst  
* Schriftelijk: Stanislasteam, Westplantsoen 73, 2613 GK Delft. 
* E-mail: hoogerv2@xs4all.nl 
 
 
 
 
 

mailto:hoogerv2@xs4all.nl
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De Veertigdagentijd 

 Het duurt nog ruim 1 maand voordat het Aswoensdag is, maar 
de werkgroep Vastenactie is al druk bezig met de 
voorbereidingen van de activiteiten, die in de Vastenperiode 
gehouden worden. 

Vanaf 5 maart krijgt u op elke zondag informatie over de 
Vastenactiecampagne, die zich dit jaar richt op twee wijken in 
San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. Deze wijken gaan 
gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes. Het 
campagneproject van Vastenactie wil helpen voorkomen, dat 
kinderen en jongeren lid worden van de bendes. 

Op 12 maart vertelt Margot de Zeeuw van de Stichting 
Bisschoppelijke Vastenactie(BVA) tijdens de viering over haar 
ervaringen in San Salvador. Na de viering kijken we naar een 
film over het project en kunnen er aan Margot vragen gesteld 
worden. 

Op dinsdag 21 maart (aanvang 18.00 uur) wordt de 
oecumenische Vastenmaaltijd gehouden in ‘De Vliet’. 

Op zaterdag 25 maart om 9.15 uur is de start van de 
Pelgrimage Maassluis. De lengte van deze wandeltocht is 
maximaal 10 km. Tijdens de rustmomenten wordt er in drie 
Maassluise kerken verteld over de vastentradities in de 
katholieke en de protestantse kerk en in de Turkse 
gemeenschap. De wandeling wordt rond 14.00 uur met een 
lunch afgesloten.  

In de ‘Kerk aan de Waterweg’, die op 26 februari verschijnt kunt 
u meer lezen over deze pelgrimstocht. 

Op zondag 26 maart verkoopt het Andreas kinderkoor flesjes 
water; de opbrengst is bestemd voor Vastenactie. 

Er wordt weer een vastenochtend gehouden op donderdag 30 
maart: na de Eucharistieviering bespreekt Elvira Mollee van 
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BVA ‘de Hongerdoek’, praten we verder over El Salvador en 
bisschop Romero. De ochtend wordt afgesloten met een lunch 
(we delen het brood, dat iedereen heeft meegebracht, met 
elkaar). 

De Wereldwinkel staat op 2 april in de narthex. Op 9 april is het 
tijd voor de Palmpaasstokken. 

Spreekt een activiteit u aan, noteer die alvast in uw agenda. 

                                                        Werkgroep Vastenactie 

Beste Parochiaan, 
 
Vindt u het ook belangrijk dat mensen in beeld zijn bij de 
Deelgemeenschap? 
Doe mee aan de internetconsultatie op overheid.nl 
 
Uw deelgemeenschap houdt haar adresgegevens actueel. Zo 
zijn mensen in beeld als ze nieuw in de deelgemeenschap 
komen wonen of als ze verhuizen naar bijvoorbeeld een 
verzorgingshuis of naar een andere gemeente. Als mensen 
overlijden, weet uw deelgemeenschap dit en zal zij hen geen 
brieven of parochieblad meer sturen. 
De deelgemeenschap maakt hiervoor gebruik van SILA 
(Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), dat samenwerkt 
met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.  
In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een 
einde lijkt te maken aan deze koppeling. Maar voordat het 
zover is, houdt de overheid een internetconsultatie. U kunt dus 
reageren op dit voornemen van de politiek! 
 
Hoe kunt u reageren?  
Ga naar: 
https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdeling
en/reageren 
De naam van de internetconsultatie is voluit ‘Wijziging Besluit 
BRP i.v.m. verkorten inschrijftermijn vreemdelingen e.a.’ 

https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren
https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren
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Geef aan waarom u vindt, dat de basisregistratie personen 
(BRP) gegevens moet blijven doorgeven aan SILA, zodat 
mensen in beeld blijven bij de deelgemeenschap.  
Zo kunt u bijvoorbeeld schrijven: 
Ik vind het belangrijk dat de koppeling tussen SILA en BRP in 
stand blijft. Het is voor de kerk en haar parochianen een 
jarenlange betrouwbare werkwijze. De kerk geeft een 
waardevolle bijdrage aan de samenleving en SILA maakt dit 
mede mogelijk. 
 
Vul daarna uw naam in. Deze wordt niet gepubliceerd, tenzij u 
toestemming geeft. 
Vul de internetconsultatie vandaag nog in, want reageren 
kan maar tot 3 februari 2017. 
 
Alvast hartelijke dank voor uw deelname! 
Deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus, parochie De 
Goede Herder. 
 

Rwanda 
 
De Rwanda commissie beheert in opdracht van de 
beheercommissie van de deelgemeenschap Andreas, Petrus 
en Paulus de financiële middelen, die bijeen zijn gebracht ter 
gelegenheid van het 25 jarig jubileum van zowel de voormalige 
Andreas parochie als haar toenmalige pastoor Alphons van 
Well. Gaarne willen wij u op de hoogte brengen van de laatste 
ontwikkelingen m.b.t. onze activiteiten in Rwanda.  
Enige weken geleden hebben wij een gesprek mogen hebben 
met abbé Prosper. Abbé Prosper is naast zijn functie als 
pastoor in Kavumu (Rwanda) het belangrijkste aanspreekpunt 
c.q. de coördinator voor de diverse projecten die de Stichting 
Weeskinderen in Rwanda in uitvoering heeft. 
Het deed ons goed te vernemen dat ons vorige project, t.w. de 
bouw van een magazijn/winkeltje in BIRUYI, uitstekend 
functioneert en door de lokale bevolking intensief wordt 
gebruikt. 
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Tijdens het gesprek heeft abbé Prosper ons een beknopte 
beschrijving en financiële opgave verstrekt van een nieuw 
project in GIHINGA. Het betreft een oud, sterk vervallen 
gebouw, dat getransformeerd kan worden tot een 
multifunctioneel onderkomen. 
Het gebouw in kwestie heeft een vloer van zand. De muren zijn 
destijds door de bevolking, naar volksgebruik, beetje bij beetje 
gemetseld met zand en mest. Door weersinvloeden drogen de 
muren echter uit en zijn scheuren en verzakkingen ontstaan. 
Ook de oude zelf gebakken dakpannen zijn voor een deel 
kapot, met lekkage tot gevolg. Het gebouw is dringend aan 
restauratie toe.  
Bij het reeds in gang gezette herstel draagt de bevolking naar 
vermogen bij met zowel financiële middelen als arbeid (men 
bakt zelf stenen en wint zand uit de nabij gelegen rivier). 
Het gebouw zal na restauratie, voorzien van een stevige 
fundering en een goede constructie, de functie krijgen van een 
gemeenschapsgebouw. Met de nieuwe multifunctionele opzet 
zal in het bijzonder de wat oudere jeugd, tussen 16 en 25 jaar, 
worden bereikt. Tot deze groep behoren onder meer de nu 
getrouwde weeskinderen van 1994 (het jaar van de 
gewelddadige onlusten in Rwanda). 
In goed overleg en met instemming van de beheercommissie is 
besloten om voor dit project een bijdrage te verlenen van Euro 
10.000,-. Na afwikkeling van onze toezegging zal dan nog 
slechts een gering saldo op de rekening van de Rwanda 
commissie resteren. 
                                                Frans Mulder                                         
                                                Namens de Rwanda commissie 
 
Achter de schermen/in de keuken 
 
Het is 17 december, de dag dat het kerstconcert zal 
plaatsvinden. Bij binnenkomst in de kerk komt een heerlijke 
geur van vers gezette koffie je al tegemoet. Ik kijk om het 
hoekje in de keuken en daar is Thea drukdoende om alles klaar 
te zetten en te organiseren zodat straks in de pauze de 
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aanwezigen zo snel mogelijk van koffie en thee kunnen worden 
voorzien.  
Alles ziet er uitnodigend uit; op de tafels rode kleedjes, kaarsjes 
en lekkere kerstkransjes. 
Er zijn ong. 250 mensen in de tent die in de pauze tegelijk 
reiken naar een dampende kop koffie of thee. Dat is toch 
behoorlijk spannend…Thea blijft rustig en zegt; als het nodig is 
dan komt er altijd iemand meehelpen, terwijl zij met vaardige en 
ervaren handen tapt en schenkt. En inderdaad, het loopt 
allemaal gestroomlijnd! 
Als koren, solisten en luisteraars zich weer in de zaal installeren 
vindt er een metamorfose plaats in de narthex. De vaatwasser 
wordt volgestouwd en aangezet, de resterende honderden kop 
kop en schotels moeten afgewassen worden. Dat moet snel 
maar vooral geruisloos gaan. Nou dat laatste is onmogelijk. 
(probeer het maar eens) 
Als het concert ten einde loopt staan volle glazen klaar, keuring 
in rijtjes, op kleur, voor elk wat wils. 
Tussen de bedrijven door stel ik wat vragen:  
 
De werkgroep Catering bestaat uit 10 personen. 
Is dat voldoende? 
Samen met Elly, Trees, Carmen, An, Joke, Mignonne, Ria, Bep 
en Elly schenken wij met plezier iedere zondag koffie, thee en 
limonade na de dienst. Een hechte groep die altijd bereid is met 
elkaar te ruilen of in te vallen! Marianne Haring zorgt dat er altijd 
voldoende voorraad koffie, thee, suiker, melk koek, limonade en 
snoepjes voor de kinderen aanwezig is! Bij extra drukte is er 
ook altijd hulp van andere parochianen! 
 
Elke zondag zijn twee leden van jullie werkgroep actief. 
Wanneer wordt er nog meer een beroep op jullie gedaan? 
Een enkele keer schenken we voor of na een uitvaart, als er 's 
avonds een extra dienst of bijeenkomst is, bij Taizévieringen, 
Monumentendag enz. 
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Jullie maken vast en zeker allerlei grappige of juist schrijnende 
dingen mee. Weet je een leuk of bijzonder voorval dat je met 
ons zou willen delen? 
Wat mij opvalt is dat mensen je van alles vertellen, maar voor 
een luisterend oor hoef je niet in de koffiegroep te zitten. Al met 
al is het een sociaal gebeuren dat ook meehelpt de band in 
onze deelgemeenschap levend te houden! 
 
Als de vaatwasser aanstaat zijn er nog veel kopjes over maar 
die mogen blijven staan. Soms wisselt Peter Bergmans, die 
daar 's avonds met het jongerenkoor oefent, het vaatwerk, 
anders doet de gastvrouw van maandag dat. Dat is een trouwe 
club, waar ook mensen van onze groep deel uit maken. 
Ik maak nog van deze gelegenheid gebruik: mensen vergeet de 
mandjes voor de bijdrage niet! Het is fijn als we uit de kosten 
komen!! 
Dankjewel Thea, dat wij een keer mee mochten kijken in de 
keuken van de catering. Wij genieten alle keren dat jullie ons 
trakteren op heerlijke koffie/thee met koek en jullie vriendelijke 
gastvrijheid! 
                                                                   Ria Sosef 
                                                                                                  

Herdenking van het optreden van Maarten Luther, 
vijfhonderd jaar geleden. 

Schiedam, Grote of St. Janskerk, grote Markt. 
Zondag 26 februari 2017. 10.00 uur tot 13.00 uur. 

      
 

Het optreden van Maarten Luther in 1517 – als kloosterling en 
daarna –  is van beslissende invloed geweest op het 
Godsdienstige landschap van West Europa en verder. Dit geldt 
niet alleen voor de vanaf dit moment beginnende protestantse 
kerken, maar ook voor de Rooms Katholieke kerk. 

 

Drs. Leo Raph. A. de Jong o.p. wil het leven van Luther 
schetsen als kloosterling, met als ondertitel ‘Het beslissende 
moment’. 
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Ds. Taco Smit wil aan zijn deel van de lezing de titel geven ‘De 
weg volledig afgelegd’.  
Pater de Jong is Rooms katholiek theoloog en kloosterling zoals 
Luther was. Hij is verbonden aan het Leerhuis Spiritualiteit en 
voorganger in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk aan de Mgr. 
Nolenslaan. 
Ds. Smit is Lutheraans dominee in Schiedam. 
 

Het programma voor die dag is  als volgt: 
- 10:00 uur kerkdienst, voorganger Taco Smit, met indien 
                  mogelijk assistentie van Leo Raph. A. de Jong o.p. 
- 11:00 uur koffiepauze 
- 11:30-11:50 uur lezing Leo Raph. A. de Jong o.p., aansluitend 
                  vragen. 
- 12:00-12:20 uur lezing ds.Taco Smit, aansluitend vragen . 
- 13:00 uur einde programma (of nog een moment van  
                  samenzijn). 
 
Platform van Kerken 
 
Het Platform van Kerken bestaat al een aantal jaren in 
Maassluis en is de opvolger van de Raad van Kerken. In het 
Platform zijn nu veel meer kerken vertegenwoordigd dan 
voorheen. Voor al diegenen die zich afvragen wat dat Platform 
nu eigenlijk is en vooral doet, is het goed om er wat meer over 
te vertellen. Allereerst is het bijzonder dat alle christelijke 
kerkgemeenten van Maassluis in het Platform vertegenwoor-
digd zijn. Het Platform heeft een moderamen dat de vier 
vergaderingen per jaar voorbereidt en ook een soort dagelijks 
bestuur vormt. In de vergaderingen komen vertegenwoordigers 
bij elkaar om allerlei zaken (die alle of veel kerkgemeenten 
aangaan) te bespreken. 
Je kunt dan denken aan de (winteravond) lezingen, de 
vieringen in de Week van Gebed, de kerstacties, het 
avondgebed voor en met de vluchtelingen en dergelijke. 
Omdat er heel veel onderwerpen zijn waarover het gaat om de 
hulp aan de naaste is er tegenwoordig ook een Diaconaal 
Platform dat deel uitmaakt van het algehele Platform van 
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Kerken. Onderwerpen die daar aan de orde komen zijn: de 
Voedselbank, Schuldhulpmaatje (stichting BOOM), stichting 
Present, Mantelzorg, het Noodhulpfonds, huisvesting 
vluchtelingen e.d. Heel belangrijke zaken waarbij het essentieel 
is dat ze door alle kerken gedragen worden. We hopen door 
meer publiciteit te geven aan het Platform van Kerken dat het 
niet alleen een rol kan spelen in de contacten tussen de kerken, 
maar ook met de Gemeente en verschillende maatschappelijke 
organisaties. We zullen in de toekomst met enige regelmaat wat 
laten horen over zaken waar het Platform zich mee bezig houdt.  
 
Voor vragen kunt u terecht bij Marja Moerman (secretaris) 
marjamoerman@gmail.com 
 

Lezing op 22 maart 2017-01-19 
Bisschop J. van den Hende komt op uitnodiging van het 
Platform van Kerken op woensdagavond  22 maart 2017 naar 
Maassluis. Hij houdt voor alle geïnteresseerde gelovigen een 
lezing met als thema “Oecumene: dialoog in het licht van 
Vaticanum ll en 500 jaar Reformatie”. 
Locatie: Petrus en Pauluskerk 
Aanvang: 20 uur. 
 
Oriëntatiedag Vronesteyn  26 maart 2017 
 
Voor wie erover denkt priester of diaken te worden  
 
Zondag 26 maart staan de deuren van Vronesteyn wijd open. 
Het Voorburgse huis aan de Vliet  ontvangt die dag 
belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk.  
 
Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet 
wat daar allemaal bij komt kijken.  
Misschien denk je dat het diakonaat iets voor je is, maar wil je 
eerst weten wat dat inhoudt. 
Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft 
dat je roeping voelt, maar... 
 

mailto:marjamoerman@gmail.com
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Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector 
van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal 
(een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en 
natuurlijk bij de studenten.  
Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de 
geestelijke vorming, stages. 
Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar 
de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer.  
De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn 
je vorming en toerusting te krijgen  en je bijvoorbeeld de 
studieboeken laten zien.  
 
Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle 
ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de 
belangstellenden voor het priesterschap, de ander voor 
degenen die mee willen weten over het diakenschap. 
 
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten 
lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je 
komt?  
(Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.) 
 
Graag tot ziens! 
 
Rector Walter Broeders 
 
T: 070 – 3873804 
M: 06-271 401 17 
E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl 
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg 
 
 

 
 
 
 
 


