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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 3                               juli 2017 
 

Voorwoord 
 

Het mag zo onderhand wel bekend geacht worden dat onze 
gemeenschap best wel van een feestje houdt. En we komen 
niet alleen graag bij een ander op bezoek; we organiseren het 
ook graag zelf en in de afgelopen maanden hebben we weer 
kunnen laten zien dat we het kunnen. 
Twee feesten sprongen er echt wel uit: het zilveren priester-
jubileum van pater Avin en ons eigen naamfeest ter ere van 
Petrus, Paulus en Andreas. 
Maanden van voorbereiding en veel overleg; ook met deelname 
van de andere deelgemeenschappen hebben we het feest van 
Avin dubbel gevierd. In een feestelijke Eucharistieviering die de 
memorabele Drie-Herenmis van vroeger duidelijk overtroefde 
werd de Heer gedankt voor al het goede dat Avin en wij met 
hem hebben ontvangen. Niet alleen werd de tijdsduur behoorlijk 
overschreden ook de intensiteit van vieren was inspirerend en 
bemoedigend. 
Na afloop trokken we naar een grote nabijgelegen feestzaal 
waar gasten en parochianen uit Maasluis, Vlaardingen en 
Schiedam heerlijk konden genieten van een uitgebreid lopend 
buffet.  
Gelukkig werkte het weer enorm mee, want er werd gretig 
gebruik gemaakt van de ruimte buiten. 
Een verslag leest u verder in deze AProPos. 
Het tweede grote feest werd gevierd op zondag 25 juni jl. 
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Het weer viel wat tegen na enkele warme weken, maar van de 
andere kant was het toch best wel aangenaam. 
Ook hier was weer een goede voorbereiding aan vooraf 
gegaan. Er was aan alles gedacht. Van de viering in de kerk tot 
de viering op het plein. Koffie, bier en wijn en frisdrank, koek en 
nootjes, springkussen, tentjes, nieuwe haring, salade en 
barbecue-gerechten. 
Kortom: met een bordje, een hapje en een drankje kon men 
elkaar uitgebreid ontmoeten. Het was fijn om ook dit te mogen 
meemaken. Pastor Egging hapte zijn harinkje op de 
Amsterdamse wijze heerlijk weg! Er zal vast wel een foto van 
gemaakt zijn zoals hij dat deed. De goochelaar deed zijn best 
en een of andere stadsomroeper probeerde zijn prijzen te 
slijten. 
In deze AProPos kunt u ook lezen over onze 3 “koninklijke” 
mensen; de aanmelding voor het scratchkoor bij de viering van 
Startzondag op 3 september; de Elisabethgroep heeft wat te 
melden en wordt u uitgenodigd om op bedevaart te gaan naar 
Kevelaer, Heiloo en Rome.  
Graag willen wij u attenderen op een korte cursus (3 avonden) 
in september en oktober met de titel: God aanwezig in ons 
vieren.  
En dat haakt mooi aan bij het vieren van de feesten die 
hierboven beschreven zijn. Dat zijn gelegenheidsfeesten. 
In de cursus leren we Gods aanwezigheid ervaren in de 
vieringen van de Eucharistie, woord- en gebed en de Lauden, 
door de woorden, rituelen en de sacramenten. Hoe kunnen we 
God, maar ook elkaar ontmoeten bij ons zingen en bidden? 
Het lijken 3 inspirerende avonden te worden. Lekker dichtbij en 
van korte duur.  
Maar eerst is er de vakantieperiode. Ook al gaan we zelf er niet 
op uit, toch kunnen we in alles merken dat het wat rustiger 
wordt: in het verkeer, in de winkels, in de kerk,  met de 
activiteiten. 
Mooie momenten om er van te genieten zodat we in september 
elkaar opgeladen mogen weerzien. 
 
Het gaat u goed.      De redactie 
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      Lief en leed 

 
Koninklijk Onderscheiden                                                                                                                                   
Op 26 april 2017 hebben 3 parochianen uit onze deelgemeen-
schap een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen, omdat 
zij zich als vrijwilliger langdurig hebben ingezet voor de 
samenleving. 
Peter Bernardt, Mia van Haaren-Boin en Cecilia Wubbels-
Polman zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Wij feliciteren hen van harte met deze onderscheiding. 
 
Doopsel 
Op zondag 26 maart zijn 3 kinderen gedoopt in onze kerk: 
Robertino Ricardo Gabriel Molenaar 
Divana Pauliena van Us 
Rosalie Helena Maria Schuurman 
Wij wensen de dopelingen en hun ouders veel geluk. 
 
Eerste Heilige Communie 
Op zondag 14 mei hebben Kyara Bito, Nikky van Beele, Kevin 
Deren, Melania Grzybek, Oliwier Grzybek en Kootje Sieben de 
Eerste Heilige Communie ontvangen. 
Wij feliciteren de kinderen en hun ouders van harte. 
 
Heilig Vormsel 
Op zondag 18 juni hebben Femke Berns, Bart Voskamp, Eefke 
Tanesha, Irene Wols, Merna Razooki, Nicole van Marrewijk en 
Sterre van Wijk het Heilig Vormsel ontvangen. 
Wij feliciteren de kinderen en hun ouders van harte. 
 
Huwelijk                                                                                                                                                                   
Op donderdag 18 mei is het huwelijk van Graciela Halfhuid en 
Theo Letsch ingezegend. Wij feliciteren het bruidspaar en 
wensen hen veel geluk. 
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Overleden 
 
Zondag 3 april 2017 is op 81-jarige leeftijd de heer Jean van 
Aalen overleden. Zijn uitvaart was op dinsdag 11 april in onze 
kerk, waarna hij is begraven op de R.K. begraafplaats 
Laurentius in Rotterdam. 
 
Dinsdag 2 mei 2017 is op 94-jarige leeftijd mevrouw Rie Smits-
Kersten overleden. 
De dienst van Woord en Gebed was op  maandag 8 mei in de 
aula van het crematorium aan de Nieuwe Waterweg.  
 
Woensdag 24 mei 2017 is op 96-jarige leeftijd mevrouw Zsuzsó 
Hoogenbosch-Darvas overleden. 
De dienst van Woord en Gebed was op dinsdag 30 mei in onze 
kerk, waarna zij is begraven op de St. Barbara begraafplaats. 
 
Donderdag 25 mei 2017 is op 92-jarige leeftijd de heer Jan 
Vermin overleden. 
Zijn uitvaart was op zaterdag 3 juni in onze kerk, waarna hij is 
begraven op de algemene begraafplaats aan de Hoge Zeedijk. 
 
Woensdag 14 juni 2017 is op 90-jarige leeftijd de heer Karel 
Cappendijk overleden. 
Zijn uitvaart was op woensdag 21 juni in onze kerk, waarna hij 
is gecremeerd. 
 
Dinsdag 20 juni is op 74-jarige leeftijd mw. Anneke Hogedoorn- 
van den IJssel overleden. Haar uitvaart was op maandag 26 
juni in onze kerk, waarna zij is begraven op de St. Barbara 
begraafplaats. 
 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 
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Eerste Heilige Communie 2017 

Op 14 mei was mijn 1ste Heilige Communie. Ik vond dat heel 
spannend omdat ik moest voorlezen. We waren al vroeg in de 
kerk omdat we foto's moesten maken. Iedereen was heel mooi 
aangekleed. Toen het begon moesten we onze doopkaars 
aansteken. Daarna moesten we voorlezen. Iedereen deed dat 
heel goed. En toen mochten we het lichaam van Jezus eten en 
het bloed van Jezus drinken dat was heel spannend. 
Toen mocht ik met Kootje het slotgebed voorlezen het was een 
hele leuke dag. 
                                                                       Groetjes Kyara 
Mededelingen pastoraatgroep 
 
De afgelopen maanden heeft de pastoraatgroep zich 
hoofdzakelijk bezig gehouden met de volgende onderwerpen: 
 
Viering van het 25-jarig priesterfeest van pastor Avin. 
Begin mei was pastor Avin 25 jaar priester en dat wilde hij 
graag bij ons in Maassluis vieren met een Eucharistieviering op 
zaterdag 27 mei 2017 en een feest! 
Dat heeft wel een paar maanden aan voorbereidingen gekost. 
De organisatie van het feest lag in handen van een werkgroep 
bestaande uit leden van de beheercommissie en de 
pastoraatgroep aangevuld met leden van de pastoraatgroepen 
uit andere deelgemeenschappen, want er was veel werk te 
doen! Er moest een uitnodiging gemaakt worden en naar wie 
moest die dan naar toe? Het werden er honderden! 
Er moest uiteindelijk een enorm feest worden georganiseerd en 
dat is gelukt door de inzet van héél veel mensen. Wij, en vooral 
Avin zelf, mogen terug kijken op een geweldig feest! 
Na de prachtige viering, waarin heel veel medebroeders van de 
SVD aanwezig waren en mensen uit alle deelgemeen-
schappen, familie en vrienden van Avin, werd het feest  
voorgezet bij ‘In Blik’ met een koud buffet, een film over de 
priesterwijding van pater Avin, een lezing over de SVD en 
optredens van verschillende groepen.  
We kunnen terugkijken op een geslaagd feest! 
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‘Ik ben woorden‘ 
Voor de viering van het patroonsfeest van onze parochie is de 
verschillende deelgemeenschappen verzocht een bijdrage te 
leveren in de vorm van een uitwerking van de ‘Ik ben’ woorden 
uit het Johannesevangelie. Onze deelgemeenschap heeft op 
vrijdag 19 mei een bijeenkomst georganiseerd rondom het 
thema ‘Ik ben de ware wijnstok’. 
 
Verder is er de afgelopen periode aandacht besteed aan de 
verplaatsing van de viering voor oudere parochianen van de 
Tweemaster naar de Petrus en Pauluskerk. 
Er is in goed overleg besloten dat deze vieringen vanaf 
september weer elke maand zullen plaats vinden op de 2

e
 

dinsdag van de maand, gewoon in de kerk. In deze viering zal 
dan elke keer het Rouw en trouwkoor zingen. Na de viering is 
er gelegenheid voor ontmoeting.  
Daarnaast worden er nu elke maand, op de laatste vrijdag van 
de maand, een 55+ Soosmiddag georganiseerd, samen met de 
K.B.O.  
Het zijn gezellige middagen, waarop er gelegenheid is voor een 
spelletje, maar ook ruimte voor een gesprek en dat alles wordt 
omringt door een hapje en een drankje. 
Verder is er in de Pastoraatgroep altijd veel aandacht voor de 
organisatie van de periodiek terugkerende onderwerpen, zoals 
de Vastenactie, met al de daaromheen georganiseerde 
activiteiten. We volgen met veel interesse de Eerste 
Communicantjes en de Vormelingen in hun voorbereidingen en 
besteden aandacht aan onze kwetsbare parochianen en de 
invulling van vacatures in het vrijwilligersbestand. 

 Mededelingen uit de Beheercommissie 

De volgende onderwerpen zijn in de Beheercommissie (BC) 
van maart besproken: 

Veiligheidsplan: de BC gaat aan de slag met de aanbevelingen 
om de veiligheid in en rondom het kerkgebouw te verhogen. 
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Begraafplaats: de informatie betreffende de begraafplaats is 
geactualiseerd en samen met de tarievenlijst 2017 op de 
website geplaatst. Een lid van de Begraafplaatscommissie is 
met zijn werkzaamheden gestopt. De commissie is op zoek 
naar drie nieuwe leden. Na de uitbreiding van de commissie 
wordt besproken hoe de toekomst van de begraafplaats en de 
kapel eruit moet gaan zien. Wilt u meedenken over de 
begraafplaats, neem dan contact op met Paul Zondag (e-mail: 
pzondag@planet.nl ; tel.: 010-5922242). 

Kraanverhuur Boekestijn werd een bedankje overhandigd voor 
het ter beschikking stellen van 2 hoogwerkers, waardoor de 
buitenzijde van het kerkgebouw kon worden schoongemaakt. 

Website: veel (nog niet alle) onderwerpen zijn geactualiseerd; 
het is de moeite waard de vernieuwde website te bekijken. 

Stand van zaken Aktie Kerkbalans 
 
Het motto van de Aktie Kerkbalans 2017 is “Mijn kerk verbindt”. 
In onze kerk wordt gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, 
gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven. Het is een plek 
waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich welkom 
voelen. Mensen, jong en oud, die elkaar ontmoeten in en rond 
de kerk, samen gemeenschap vormen, elkaar helpen en zich 
inzetten voor een ander. 
In januari 2017 hebben 554 (2016: 556) mensen van onze 
deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Aktie 
Kerkbalans. Het toegezegde bedrag was € 70.217 (2016: 
69.644). Inmiddels is tot en met mei € 42.490 (2016: € 41.722) 
ontvangen. Dat is 60,5%  (2016: 60 %) van het toegezegde 
bedrag. 
Als u uw kerkbijdrage nog niet hebt betaald dan kunt u dat 
overmaken op bankrekening NL 18 INGB 0000 1146 41 ten 
name van DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus.  
Ook een extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom. 
 
                        Gerard van Leeuwen, administrateur Kerkbalans 

mailto:pzondag@planet.nl


 8 

Missie, Passie, Een Weg 
“Wat ons drijft, is de liefde van Christus” 2 Kor. 5, vers 14. 
 
Op 4 mei 2017 was pater Avin Kunnekkadan SVD  25 jaar 
priester. Feest in de kerk. Al maanden geleden zijn de 
voorbereidingen gestart. Waar gaan we het vieren; wie nodig ik 
uit? Hoe pakken we dit aan? 
Nu is pater Avin contactpastor in Maassluis en daarom is daar 
op zaterdag 27 mei om 17.00 uur de feestelijke viering 
gehouden. Een kerk vol met genodigden. Mensen van ver weg 
en van dichtbij. 
Nederland is een mooi land maar het kan nogal koud en nat zijn 
in de maand mei. En een beetje aardig weer, droog en een 
redelijke temperatuur, zou wel fijn zijn voor het feest na de 
H. Eucharistieviering. Er is dan ook heel wat afgebeden en er 
zijn kaarsen gebrand en zoals Avin zelf al aangaf, misschien 
iets te veel. Met zo’n 33 graden op de thermometer was het wat 
te veel van het goede.  
Er is hier dan ook goed op ingespeeld door de organisatie; er 
waren 4 bedrijfshulpverleners “in dienst”; er werden flesjes 
water uitgedeeld; er stonden verschillende ventilatoren en de 
deuren mochten allemaal open. Gelukkig  hebben zich geen 
incidenten voor gedaan. 
Met een internetverbinding is de viering opgenomen zodat de 
moeder, zusters en broer van Avin in India de viering mee 
konden beleven. Een feestelijke viering waar de warmte van af 
straalde. Het was een groot feest, een kerk die niet voldoende 
plaats bood aan alle mensen, een groot koor en verschillende 
priesters, die mee voorgingen in de viering waarin Avin de 
hoofdpersoon was. Bijna aan het einde van de viering heeft 
pastor Egging het woord genomen en is door de zes 
deelgemeenschappen een kaars overhandigd aan pater Avin.  
Een cadeau wilde hij niet maar een bijdrage voor de vorming 
van een missionaris door een beurs te creëren werd zeer op 
prijs gesteld. In de zes deelgemeenschappen heeft een 
collectebus gestaan. Ook werd er een bankrekening geopend 
en samen met de collecte werd het mooie bedrag van ongeveer    
8000,00 euro ingezameld. Een geweldig bedrag! 
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Na de zegen en het slotlied zijn we naar ‘In Blik’ gelopen, de 
gelegenheid tegenover de kerk waar we het glas mochten 
heffen, een heerlijk buffet verzorgd kregen door de Vis & 
traiteur Jeroen Vijverberg, een stukje geschiedenis over de 
SVD hoorden, muziek door studenten uit Delft en een 
dansvoorstelling van een groep dames uit de Filipijnen en een 
film over pastor Avin. De avond werd afgesloten met koffie/thee 
en een heerlijk stukje taart.  Iedereen kreeg een boekje mee 
met het interview van pastor Avin.  
Een dag die door heel veel vrijwilligers is mogelijk gemaakt, een 
woord van dank is hier dan ook zeker op zijn plaats.                                                                                                                                                              
We kunnen terugkijken op een zilveren jubileum met een 
gouden randje.                                 
                                                             Janny Bergmans 
 
Een goed begin is het halve werk! 
  
Zoals u weet, is het inmiddels een goede gewoonte om, na zes 
of zeven weken zomervakantie, in september een startzondag 
te houden. Ook in onze kerk willen we het seizoen goed 
beginnen. We zijn met heel veel vrijwilligers die het werk in en 
om de kerk mogelijk maken. Zonder vrijwilligers zijn we 
nergens. Deze vrijwilligers  worden die dag ook in het zonnetje 
gezet en jubilarissen gehuldigd. Op zondag 3 september staat 
de Startzondag gepland met pastor Duynstee. In deze viering 
willen we graag met een scratchkoor zingen. Vind u het leuk om 
in dit koor mee te doen?  Dan nodigen we u graag uit om u aan 
te melden bij Peter Bergmans. 
Dit kan via de mail: pejamana@kabelfoon.nl of telefonisch na 
18.00 uur op 010-5920520. 
En nee, u hoeft geen lid te zijn van een van onze koren, maar 
ook die nodigen we van harte uit om mee te zingen en er  “een 
goede startzondag” van te maken. Affiniteit met zingen wordt 
natuurlijk wel verwacht. Op zondag 27 augustus na de viering 
van 9.30 uur repeteren we een uurtje om bekend te raken met 
het programma. Een fijne vakantie periode toegewenst.  
                                                     
                                                    Janny en Peter Bergmans 

mailto:pejamana@kabelfoon.nl
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God aanwezig in ons vieren 
 
Inhoud 
Als je met enige regelmaat naar de kerk gaat, wil je ook wel iets 
meer weten over wat we vieren. Het gaat daarbij niet op de 
eerste plaats om feitenkennis. Wij proberen op deze avonden 
de eigen ‘taal’ van symbolen en rituelen beter te leren verstaan. 
Daardoor kan onze eigen beleving van liturgie worden verdiept. 
Wij staan stil bij wat symbolen en rituelen ons te zeggen 
hebben, in ons dagelijks leven en in vieringen in de kerk. Hoe 
kunnen we Gods aanwezigheid ervaren in het Woord, in de 
sacramenten? Hoe ontmoeten wij God en elkaar bij ons zingen 
en ons bidden? Drie avonden om nog meer vreugde te beleven 
aan het vieren van ons geloof. 
Vorm 
Op verschillende manieren wordt geoefend in symbolisch 
denken: door stil te staan bij symbolen in het dagelijks leven en 
in de liturgie. Er wordt gewerkt aan de hand van leesteksten en 
werkbladen. Er worden oefeningen gedaan. En er zijn 
momenten waarop in kleine kring gevierd wordt. 
Begeleiding 
Pastor Henri Egging. 
Plaats 
Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144PL Maassluis.  
Data en tijd 
Woensdagavond 13 september en dinsdagavond 3 en 17 
oktober 2017. 
Tijdstip bijeenkomsten: 19.30 uur tot 22.00 uur; inloop vanaf 
19.15 uur. 
Aanmelden 
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via een van de 
e-mailadressen: 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl of 
m.j.p.soors@planet.nl 
 
Vanaf 31 augustus ligt er ook een aanmeldlijst in de narthex. 
 
 

mailto:secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
mailto:m.j.p.soors@planet.nl
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Bijzonderheden 
In het voorjaar werd deze cursus in de Pax Christikerk gegeven. 
Op verzoek van het Andreas, Petrus en Pauluskoor gaat de 
cursus in Maassluis op herhaling.  
Alle parochianen zijn van harte welkom. 
Kosten      Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 
Verjaardagskaarten en bezoekjes Elisabethgroep 
 
Met ingang van 2018 gaat de Elisabethgroep de leeftijd 
verhogen wat betreft het verspreiden van verjaardagskaarten 
en het afleggen van bezoekjes. Mensen worden steeds ouder; 
veel 70- 75-jarigen staan nog midden in het leven, zijn  gezond 
en vitaal en hebben het druk met allerlei zaken. Zij voelen zich 
niet oud en we hebben gemerkt dat er minder belangstelling is 
voor een bezoek op deze leeftijd. Ook voor hen geldt, zoals dat 
tegenwoordig zo mooi gezegd wordt: 75 is het nieuwe 70 en 80 
het nieuwe 75. 
In de huidige werkwijze worden mensen ingeschreven op onze 
lijst als ze 70 jaar worden. Zij  krijgen dan kaarten en 
uitnodigingen voor o.a. de Elisabethdag. Vanaf de 75

ste
 

verjaardag van een parochiaan nemen we contact met 
hem/haar op om te informeren of een bezoek op prijs gesteld 
wordt. Deze leeftijden willen we geleidelijk verschuiven naar 75 
resp. 80 jaar. Dit gaat gebeuren met ingang van volgend jaar. 
Voor de mensen die nu al bezocht worden verandert er niets. 
De mensen die nu een kaart ontvangen moeten straks tot hun 
80

ste
 wachten tot ze bezoek krijgen. Overigens kan daar in 

individuele gevallen altijd van afgeweken worden. “Ouderen” 
zijn weliswaar onze primaire doelgroep, maar de aandacht van 
de Elisabethgroep gaat uit naar alle parochianen die door ziekte 
of andere omstandigheden dreigen te vereenzamen, ongeacht 
hun leeftijd. Ze zijn uiteraard ook welkom op de vieringen die 
vanaf september iedere tweede dinsdag van de maand 
gehouden worden om 14.30 uur in de kerk of de Elisabethdag 
in november. Voor de Elisabethdag dient men zich wel op te 
geven. Dit kan via het secretariaat of bij Anita van Anraad (tel. 
06-55542010).  



 12 

Ontwikkelingshulporganisatie MIVA vraagt met 
kerkcollecte aandacht voor veldwerkers in Burkina Faso  
  
Op 27 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken 
plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor het project: 
‘Brommers voor Burkina Faso, opsporen van de meest 
kwetsbaren’.   
 
Vervoer van levensbelang 
                                                                                                                      
Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld. 
Het land heeft te kampen met droogte, gebrek aan water en 
slechte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. De 
infrastructuur is slecht. Het grootste gedeelte van de wegen is 
onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de 
dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te 
helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang.   
 
Veldwerker Bernard 
                                                                                                                                            
Elke dag rijdt hij met zijn motorfiets de dorpen in om voorlichting 
te geven. Hij spoort kinderen op en zorgt ervoor dat zij naar een 
dokter kunnen, soms regelt hij een operatie. Om de dorpen te 
bereiken heeft Bernard een motorfiets. Omdat de wegen slecht, 
stoffig en hobbelig zijn, is dat het beste vervoermiddel voor 
hem. “De afstanden zijn te groot om te lopen of te fietsen. 
Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk niet doen”, benadrukt 
Bernard.  
 
24 brommers nodig 
                                                                                                                                               
De organisatie van de veldwerkers, OCADES Burkina Faso, 
heeft het komende jaar 24 brommers nodig.  Met het project 
‘Brommers voor Burkina, op zoek naar de meest kwetsbaren’ 
helpt MIVA hen om hun bestemming te bereiken. MIVA hoopt 
met de bijdrage van de collecte meerdere veldwerkers van een 
brommer te voorzien. En daarmee nog meer mensen in Burkina 
Faso uitzicht op een nieuwe toekomst.   
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MIVA                                                                                                                                                                          
Al meer dan 80 jaar helpt ontwikkelingsorganisatie MIVA 
mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië hun bestemming te 
bereiken door hen te voorzien van vervoersmiddelen. 
Meer informatie kunt u vinden op www.miva.nl. 
 
                       Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) 

Kerk met Stip 

Op zaterdag 27 mei waren enkele parochianen van De Goede 
Herder aanwezig bij de kerkdienst in de Schiegevangenis. 

Slingers met meer dan 80 wenskaarten gaven de kerkruimte 
een feestelijk aanzien. De door de Willibrord-mensen verzorgde 
lekkernijen bij de koffie na afloop van de viering verhoogde de 
feestelijkheid. Gevangenispastor Frank Kazenbroot sprak zijn 
dank uit voor zoveel medeleven met de gedetineerden, 
waarvan de meesten toch lang niet zo slecht zijn als weleens 
gedacht wordt. 

Dat moge blijken uit gezongen teksten als ‘Zijn er rivieren die 
we moeten oversteken, bergen die we moeten beklimmen, God 
zal ons de kracht geven die we nodig hebben’ en ‘Ja, er zijn er 
onder ons die in het leven onderuitgingen, maar we zullen 
opstaan’. Als Kerk met Stip wil de deelgemeenschap Willibrord 
deze mensen opvangen, wanneer zij na hun vrijlating 
aankloppen voor ondersteuning op een nieuw ingeslagen weg. 

                                                         Ted van der Geest 

 
 

 

 

                        

 

http://www.miva.nl/
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Bedevaart Heiloo 
 
Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in Noord-Holland is de 
grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland. De naam Heiloo 
is een samentrekking van de woorden 'Heilig' en 'Loo'. 
'Loo' betekent in Oudnederlands 'bos'. De geschiedenis van het 
Heiligdom gaat terug tot het eind van de 14e eeuw. 
In die tijd vond een boer op zijn land een Mariabeeld. 
Hij nam dit mee naar huis, maar op miraculeuze wijze keerde 
het terug naar de plaats van vinding. Rond dezelfde tijd raakte 
een schip in nood voor de kust ter hoogte van Heiloo. 
In zijn nood bad de schipper tot God. Hij hoorde boven het 
gebulder van de golven en het geraas van de wind een heldere 
vrouwenstem die zei: 'Als ge mij gaat eren zal de wind gaan 
keren'. De schipper herkende de stem van de Godsmoeder en 
beloofde zich voor haar verering in te zetten. Veilig aan land 
gekomen kwamen de beide verhalen bij elkaar en de plaats 
voor de bouw van de Genadekapel was daarmee gevonden.  
Vaak mogen wij ondervinden dat de Heer zijn genade en 
bescherming verleent door zijn gezegende Moeder, die in 
Heiloo wordt vereerd als O.L.V. ter Nood, de Moeder die alle 
noden en zorgen van de mensen kent. Zij hoort elke stem, ook 
de zwakste.  
Op 18 september is het mogelijk om vanaf o.a. Den Haag, 
Rotterdam, Leidschendam-Voorburg en Leiden naar dit 
Heiligdom op bedevaart te gaan samen met de Haagse 
Bedevaarten. Op deze bedevaart zal een H.Mis met wijding van 
de bedevaartkaars plaatsvinden op het Heiligdom. Na de lunch 
in Heiloo is er een plechtig Lof in de St. Adelbertadbij in 
Egmond waarna ook de gekochte devotionalia gezegend 
kunnen worden. Na een diner in Haarlemmerliede is de 
verwachte thuiskomst rond 21.00 uur. 
De kosten zijn € 65,- per persoon, incl. vervoer, koffie met 
gebak, lunch, diner, groepsverzekering en bedevaartkosten 
(porto, drukwerk, stipendia e.d.). 
Er liggen folders voor deelname achterin de kerk.  
U kunt zich ook aanmelden via onze website www.bedevaart.nl  
of bellen met de heer Dj.Bracke 010-4149577. 

http://www.bedevaart.nl/
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Een- en Driedaagse Bedevaart naar Kevelaer 
van 10 tot en met 12 augustus 2017  
 
Voor de 123ste keer sinds de oprichting in 1894 wordt de 
jaarlijkse zomerbedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer 
georganiseerd door de Haagse Bedevaarten. Eén of drie dagen 
pelgrimeren bij de Troosteres der Bedroefden is een bron van 
troost en geloof. Tevens biedt het Genadeoord ook vele 
mogelijkheden voor contact met medegeloofsgenoten en 
ontspanning. De bedevaart bestaat uit meerdere traditionele 
liturgische plechtigheden. De geestelijke leiding heeft 
moderator pastoor J.H. Smith uit Leiden. 
Voor meer informatie en vragen: 
kijk op onze website www.bedevaart.nl of  
bel 010-4149577 of stuur een email naar info@bedevaart.nl    
 
Bisdombedevaart 
 
Het bisdom organiseert in de herfstvakantie een bedevaart naar 
Rome. Aanmelden voor de bedevaart kan tot 15 juli. Vicaris-
generaal Tjeerd Visser coördineert de bedevaart. Tussenbeide 
interviewde hem. Dit interview wordt beschikbaar gesteld voor 
de parochiebladen. Parochies kunnen ook gebruik maken van 
een PowerPoint presentatie over de bedevaart en de video’s 
die zijn gemaakt. Zie www.bisdomrotterdam.nl/bedevaart   
 
Interview: vicaris-generaal Tjeerd Visser 
Hoe mooi is het om mee te gaan met deze bedevaart? 
Er is een aantal redenen om mee te gaan op bedevaart. 
Op de eerste plaats is het voeding voor je persoonlijke geloof. 
Op bedevaart gaan is een doorbreking van je dagelijkse 
routine. Je stapt daar even uit om je te laven aan plekken die 
belangrijk zijn voor ons geloof. In Rome zijn dat onder meer de 
graven van de apostelen Petrus en Paulus. Op de tweede 
plaats, geloven doe je vaak thuis in een kleinere groep en in 
Rome zie je dat je deel bent van de Wereldkerk. Dat is 
bemoedigend. En het kan ook uitdagen: hoe zijn we kerk in 
Nederland en hoe goed kennen we elkaar? 

http://www.bedevaart.nl/
mailto:info@bedevaart.nl
http://www.bisdomrotterdam.nl/bedevaart
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Het thema is: bouwen aan een netwerk van liefde. Doordat je 
op bedevaart gaat, bouw je aan de gemeenschap van de Kerk 
in onze regio. Je mag jezelf onderdeel weten van de gemeen-
schap. Je mag daarop leunen en je mag jouw bijdrage geven. 
De bedevaart kan helpen om het netwerk op te bouwen en ook 
de vraag stellen hoe dat thuis in de parochie verder kan gaan. 
Hoe zijn de reacties? 
We hebben grotere en kleinere bijeenkomsten gehouden in 
parochies en telkens bleek dat mensen heel erg enthousiast 
zijn. ‘Wat een mooi programma’, hoorden we veel mensen 
zeggen. De bijeenkomsten hebben mensen geholpen om te 
besluiten om wel of niet mee te gaan. Sommigen moesten het 
besluit nog nemen, anderen wisten al dat ze mee zouden gaan 
en werden bevestigd in die keuze. We merken dat veel mensen 
al eerder in Rome zijn geweest, en de stad dus ook al wel 
kennen, maar nu juist als pelgrim Rome willen bezoeken. 
Daar ligt de nadruk op bij deze bedevaart. 
We vieren dagelijks de H.Eucharistie telkens in een van de 
belangrijke kerken van Rome, waaronder de Sint Pieter. 
Natuurlijk gaan we ook op audiëntie bij de paus. In deelgroepen 
maken we een aantal wandelingen langs plekken die voor ons 
geloof van betekenis zijn. Dat zijn natuurlijk mooie momenten 
om vanuit je geloof met elkaar in gesprek te gaan over wat je 
ziet en meemaakt. Rome heeft een rijke christelijke 
geschiedenis, die we van dichtbij gaan zien in de Vaticaanse 
musea of de catacomben. 
Heel veel mensen die we in de parochies spreken hebben zich 
in allerlei bochten gewrongen om mee te kunnen gaan. 
Ze hebben vrij genomen, zetten geld opzij, leggen hun 
vrijwilligerswerk een week stil en laten hun gezin een week 
achter. Ze gaan mee naar Rome. Heel bewust maken ze zich 
vrij. En er zijn al meer dan veertig aanmeldingen voor het 
projectkoor. Dit wordt een prachtige reis.” 
Kun je je nog aanmelden? 
Inschrijven kan tot 15 juli en voor de buspelgrims zolang er 
plekken over zijn in de touringcars.  
Kijk voor meer informatie op: 
www.bisdomrotterdam.nl/bedevaart 

http://www.bisdomrotterdam.nl/bedevaart

