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 AProPos 
 

Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder 

Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus 

Maassluis 
 

jaargang  23                          nummer 4                         oktober  2016 
 

Voorwoord  
 

U heeft alweer het 4de nummer van AProPos 2016 in handen. 
Van vele kanten is er weer kopie aangedragen met de 
bedoeling om u goed geinformeerd te houden over het reilen en 
zeilen van onze geloofsgemeenschap in Maassluis. 
De kinderen krijgen aandacht met de kinderpagina en worden 
uitgenodigd om lid te worden van ons kinderkoor. Zondag 9 
oktober hadden zij hun eerste eigen optreden en het klonk 
verrassend. Enkele nieuw ingestudeerde liederen werden o.l.v. 
de nieuwe dirigente Christel gezongen. Zij kregen allemaal een 
welverdiend applaus.  
Verder leest u enkele terugblikken over het jaarlijkse 
parochiefeest; de mossel- en barbcueavond; de voortgang van 
actie kerkbalans; nieuws uit de pastoraatsgroep en de 
beheercommissie.  
En er wordt ook vooruitgekeken: het rooster van de vieringen; 
een uitnodiging voor de contactdag van de Elisabethgroep; een 
uitnodiging om zich op te geven voor het sacrament van het 
Vormsel; een uitnodiging voor Barmhartigheid, de musical in de 
Basiliek van Schiedam.  
Allemaal uitnodigingen…………………vast ook iets voor u bij!!  
De Elisabethgroep nodigt u ook uit om vrijwilliger te worden. 
Denk er eens over na; DIT kost niet veel tijd en velen zijn er blij 
mee om een kaartje te ontvangen b.g.v. een verjaardag. Alleen 
die worden bezorgd om onnodige portokosten uit te sparen.  
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Op startzondag was er de jaarlijkse huldiging van jubilerende 
vrijwilligers in onze gemeenschap: zij doen het niet voor die 
huldiging, maar wel om uw eigen gemeenschap levendig en 
zorgzaam te houden. En daar wilt u toch ook een steen(tje) aan 
bijdragen. Ook al ben je 6, 18, 35, 52, 70+, allemaal iets doen 
houdt de gemeenschap in stand.  
Niet denken: dat is niks voor mij; er is altijd iets voor u bij! Er 
zijn diverse wegen om uw dienst aan te bieden.  
Veel leesplezier met deze uitgave……….gemaakt en 
rondgebracht door vrijwilligers. 
Het gaat u goed.       De redactie 

  

 

      Lief en leed 

 
Geboren 
30 juni is Rosalie Helena Maria Schuurman geboren, dochter 
van Sebastiaan en Lisette Schuurman-Langedijk en zusje van 
Elisa. Van harte gefeliciteerd.  
 
Op 23 juni zijn Fenna en Kyara geboren, dochters van Sandor 
en Chantal Molmans en zusjes van Marith.  
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochters. 
 
Gedoopt  
Zondag 9 oktober is Kenneth Zomerdijk in onze kerk gedoopt. 
Wij wensen de dopeling en zijn ouders veel geluk. 
 
Ziekenzalving  
Op dinsdag 13 september hebben Jean van Aalen, Frances 
Broekhoeven, Astrid Lo-Asioe, Karel en Elly Cappendijk, Ab van 
Wijk, Maria Molenaar-Cup, Ada van Ettinger, Jacqueline van 
Ettinger, Leo van Ettinger, Lien Alberti, Claudie Steeman-
Lagerweij, Rob van Soldt en An Hoogendoorn de ziekenzalving 
ontvangen. Door het sacrament krijgen zij de kracht om hun 
kruis te dragen in de tijd die voor hen ligt.  
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Overleden  
Woensdag 15 juni is in de leeftijd van 86 jaar mevrouw Martha 
Katharina Veldman-Walenciak overleden. Haar uitvaart was 
dinsdag 21 juni om 14.00 uur hier in de kerk, waarna zij is 
begraven op het St. Barbarakerkhof.  
 
Dinsdag 26 juli is in de leeftijd van 91 jaar de heer Frederik 
Mulder overleden. De afscheidsdienst was dinsdag 2 augustus 
om 16.00 uur in de aula van begraafplaats De Dijk, Hooge 
Zeedijk te Maassluis. Aansluitend aan de dienst heeft de 
crematie plaatsgevonden.  
 
Zondag 4 september is in de leeftijd van 70 jaar de heer 
Wilhelmus Adrianus van der Hoeven overleden. Zijn uitvaart 
was vrijdag 9 september om 11.30 uur hier in de kerk, waarna 
hij begraven is op de begraafplaats De Dijk aan de Hooge 
Zeedijk. 
 
Mededelingen Pastoraatsgroep 
 
De afgelopen maanden heeft de pastoraatsgroep zich bezig 
gehouden met de volgende onderwerpen. 
 
De oprichting van “Het Middenkoor” wordt ervaren als een 
hoopgevend initiatief. 
Verder wordt de overdracht van het dirigentschap van het 
kinderkoor door Clemens Lammers aan Christel van Berkel-
Verlaan gezien als een positief signaal richting de toekomst van 
het kinderkoor. 
Vanuit de PKN is in het Diaconaal Platform het idee gelanceerd 
om een noodfonds op te richten om hulp te kunnen bieden in 
situaties waarin van geen enkele andere voorziening gebruik 
kan worden gemaakt. 
Dit initiatief is in de pastoraatsgroep besproken en daarbij is 
men tot de conclusie gekomen dat de voorziening die het 
noodfonds beoogt te bieden in onze parochie al bestaat in de 
vorm van het werkveld diaconie van onze deelgemeenschap in 
combinatie met PCI De Goede Herder. 
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Aansluiting van onze deelgemeenschap bij het door het 
Diaconaal Platform beoogde noodfonds acht de pastoraats-
groep op dit moment dan ook niet opportuun. 
Dit geldt eveneens voor het verzoek van de Stichting Boom 
(schuldhulpverlening) aan de kerken in Maassluis om een 
financiële bijdrage voor 2016. 
Wat schuldhulpverlening betreft kan onze deelgemeenschap 
terugvallen op de commissie bijzondere noden. 
 
Gezien het teleurstellend aantal belangstellenden voor de 
inloopavond voor nieuwe parochianen op 15 juni is besloten 
met deze activiteit te stoppen en in de brief bij het 
welkomstpakket een uitnodiging op te nemen om op 
zondagochtend aansluitend aan de viering kennis te komen 
maken. 
Ter voorbereiding op een bijeenkomst van coördinatoren heeft 
de pastoraatsgroep haar functioneren eens onder de loep 
genomen en is daarbij tot de conclusie gekomen dat men over 
het geheel genomen op het goede spoor zit. 
De 7 leden, waarvan er 5 fungeren als coördinator van een 
werkveld, proberen zo actief mogelijk de ogen en de oren van 
de deelgemeenschap te zijn en adequaat te reageren op 
vragen vanuit die gemeenschap. 
In onze vergaderingen is er ook speciale aandacht voor 
kwetsbare parochianen, de commissie bijzondere noden, PCI 
en contacten met de voedselbank. 
Verder worden als positieve punten genoemd: 
de verbondenheid van 3 generaties parochianen, het bestaan 
van 5 koren, het bijbellezen op donderdag en de ruime 
aandacht voor de vrijwilligerszorg. 
Daarnaast wordt in overleg met andere partijen (Rotary, KBO, 
Vraagraak) getracht als deelgemeenschap wat meer naar 
buiten te treden door middel van bijvoorbeeld ‘De ‘Langste 
Tafel’ in Koninghoek op 3 september en activiteiten voor 
ouderen. 
Als punten, die voor verbetering vatbaar zijn, worden genoemd: 
-missie en visie van de deelgemeenschap dienen nog wat 
 verder uitgekristalliseerd te worden; 
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-samenwerking van de deelgemeenschap met de RK scholen; 
-het betrekken van jongeren bij het parochiewerk; 
-het interesseren van nieuwe parochianen voor het 
 parochiewerk; 
-kerkopbouw, dit is geprobeerd met Zondag-Plus. Voor onze 
 deelgemeenschap is dit model van kerkopbouw echter geen 
 succes gebleken. 

Moment van Barmhartigheid in Maassluis  

Het jaar van Barmhartigheid wordt op zondag 20 november 
2016, het Hoogfeest van Christus Koning, in de Liduinabasiliek 
te Schiedam door bisschop J. van den Hende voor ons bisdom 
afgesloten. Tijdens de Eucharistieviering van 10.30 uur zal de 
bisschop de heilige deur na ruim 11 maanden weer sluiten. 
Op vrijdag 18 november om 20.00 uur spelen in de 
Liduinabasiliek verteller Kees Posthumus en accordeonist Juul 
Beerta hun voorstelling “Barmhartigheid, de musical”.  

In de Petrus en Pauluskerk te Maassluis wordt op donderdag 
17 november om 19.00 uur in een gebedsviering het jaar van 
de Barmhartigheid afgesloten.  
Het spel “Moment van Barmhartigheid” maakte diepe indruk op 
de parochianen, die in mei deelnamen aan de bedevaart naar 
Lourdes. 
Het centrale thema van het stuk is: hoe geven we de 
barmhartigheid nu en in de toekomst vorm? 
Onze gebedsleiders spelen hierin een rol: 
Jos Cobben vertelt het verhaal. 
Koos Vaissier vertolkt de rol van Jezus. 
Marianne Paalvast speelt de Samaritaanse vrouw. 
Enkele parochianen zijn Jezus’ leerlingen en de mensen uit de 
stad. 
De scènes worden muzikaal omlijst door het Andreas, Petrus 
en Pauluskoor, dat o.a. Misericordes sicut Pater zal zingen. 
U bent allen van harte welkom.  

Pastoraatsgroep deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus  
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‘Barmhartigheid, de musical’ 

op vrijdag 18 november in de Liduinabasiliek 

Op vrijdag 18 november om 20.00 uur spelen verteller Kees Posthumus 
en accordeonist Juul Beerda hun voorstelling ‘Barmhartigheid, de 
musical’ in de Liduinabasiliek in Schiedam. Daarmee geven zij een 
slotakkoord voordat het jaar van de barmhartigheid op zondag 20 
november afgesloten wordt. 
De zeven werken van Barmhartigheid en een spannend liefdesverhaal 
vormen het uitgangspunt voor een levendige en bij vlagen vrolijke 
musical. Vorig jaar speelden Kees Posthumus en Juul Beerda met veel 
succes een andere gelegenheids-musical, over Liduina. 

De voorstelling begint om 20.00 uur in de Liduinabasiliek. 
De toegangsprijs is € 5,--. Vrijwilligers in het kader van de ‘we(r)ken van 
barmhartigheid’(van 16 april tot 1 mei) en van de Liduinaprocessie (op 1 
mei) en de surveillanten van de openstelling in het jaar van de 
barmhartigheid krijgen een vrijkaartje. 
                                                             Kees Koeleman en Henri Egging 

 
Mededelingen uit de Beheercommissie 

In de Beheercommissie (BC) van juli en augustus is besproken: 

Het schoonmaken van het kerkgebouw. 
De Petrus en Pauluskerk ziet er weer stralend wit uit dankzij vijf 
parochianen zonder hoogtevrees, die deze zomer met water en 
borstels aan de slag zijn gegaan. 
De BC heeft veel waardering voor de inzet van deze 
vrijwilligers. Ook dank aan Kraanverhuur Boekestijn, dat 
belangeloos 2 hoogwerkers ter beschikking heeft gesteld. 
 
Activiteiten van de Commissie Fondsenwerving 
Op 26 juni 2016 is het Andreas, Petrus en Paulusfeest 
gehouden met een mooie Eucharistieviering en een heerlijk 
zonnetje. De gemeenschapszin werd door dit geslaagde feest 
zeker bevorderd. Dankzij de vele sponsoren kon de dag met 
een positief financieel resultaat worden afgesloten. Heel veel 
dank aan allen. 
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Geplande activiteiten: 
24 september 2016 De Mossel/BBQ-avond. 
17 december 2016  De parochianen verzorgen een sfeervol 
Kerstconcert. 
8 april 2017  Het Groot Toonkunstkoor uit Vlaardingen voert de 
koorgedeelten van de Johannes Passion uit. 

Wilgenrijk 
De samenwerking met de gemeente Maassluis en het 
Wilgenrijk verloopt bijzonder prettig. De werkzaamheden 
worden tijdens bijzondere vieringen in de kerk stilgelegd en 
veroorzaken dus geen hinder. Naar verwachting zal de brug 
naar het Wilgenrijk eind januari 2017 klaar zijn en het gehele 
project inclusief het parkeerterrein voor onze kerk eind april. 

Het verbeteren van het besturingssysteem van de verwarmings-
installatie door de firma Stewitech. 

De begraafplaats 
Het buitenwerk is klaar. De beplanting doet het geweldig. 
Het nieuwe kruis hangt. Er wordt gewerkt aan een plan voor de 
kapel. 

Stand van zaken Aktie Kerkbalans 

Het motto van de Aktie Kerkbalans 2016 is “Mijn kerk 
inspireert”. 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 2016 hebben 556 mensen van onze deelgemeen-
schap een toezegging gedaan voor de Aktie Kerkbalans. 
Het toegezegde bedrag was € 69.644. 

Inmiddels is tot en met september € 57.447 (t/m mei € 41.722) 
ontvangen. Dat is 82 % (t/m mei 60 %) van het toegezegde 
bedrag.  
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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 

Uitnodiging voor een 55+ Soosmiddag in de Petrus en 
Pauluskerk  

Op vrijdagmiddag 25 november 2016 bent u van harte welkom 
op de 1e 55+ Soosmiddag in de Narthex van de APP kerk.  

Deze middag is vooral bedoeld voor ontmoeting en een gezellig 
samenzijn, waarbij er ook diverse spelletjes gespeeld kunnen 
worden. Bijvoorbeeld: Scrabble, Rummikub, Mens erger je niet, 
kaarten etc. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en/of 
thee. 
Voorlopig zijn er 3 data gepland op de vrijdagmiddagen: 
25 november en 30 december 2016 en 27 januari 2017. 

Bij voldoende belangstelling ligt het in de bedoeling om hier een 
maandelijks activiteit van te maken, telkens op de laatste 
vrijdagmiddag van de maand. Plaats: Petrus en Pauluskerk, 
Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis Datum: 25 november 2016 
Tijd: 14.00-16.30 uur. Kosten: geen Vervoer: Buslijn 126 halte 
Uiverlaan, eigen vervoer of meerijden, Regiotaxi. 
Indien dit niet mogelijk is en u wilt wel graag komen, dan kunt u 
contact opnemen met een van ons.  

Wij hopen u op vrijdagmiddag 25 november 2016 te mogen 
ontmoeten! Corrie v.d.Laar(tel.nr. 010-5919627) en Yvonne 
Buys( tel.nr. 010-5920121 vanaf 22 nov.!). Pastoraatsgroep  
Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap in Maassluis. Mia 
van Haaren( 010-5920212) en Miep Reijers( 010-5918484) 
KBO Maassluis.  
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Kinderpagina 

 

Een beetje gek misschien dat je dit boekje moet draaien om het 
plaatje hieronder goed te kunnen zien en om deze woorden te 
lezen. Dat komt omdat ik het plaatje zo mooi vind dat ik het 
graag wat groter wilde. Kijk er maar eens naar. Wat zie je?  

Zes kinderen dicht bij een vriendelijke man die op de grond zit 
te vertellen. De man is Jezus. Je ziet Hem vaak met lange 
lichtgekleurde kleding, een zacht gezicht en lange haren. We 
weten niet hoe Jezus eruit zag toen Hij lang geleden leefde. 
Maar ik weet zeker dat de kinderen die naar Hem toekwamen 
om naar Hem te luisteren, er niet zo uitzagen als de kinderen 
op het plaatje. Die kinderen lijken meer op jou en mij, op 
kinderen die nu hier in Nederland leven.  

Ik had er wel bij willen zitten, dicht bij Jezus, en dan luisteren 
naar Zijn verhalen. Prachtige verhalen waarmee Hij de mensen 
probeerde dingen te leren. Dingen over God de Vader, over de 
aarde en de hemel, over hoe we voor elkaar moeten zorgen, 
over hoe we de wereld met elkaar mooier kunnen maken.  

Jammer hoor dat er nog geen foto’s gemaakt konden worden 
toen Jezus leefde, en nog meer jammer dat er geen filmpjes 
van Hem gemaakt zijn. Gelukkig zijn er wel mensen die alles 
wat ze met Jezus meemaakten aan anderen hebben 
doorverteld. En gelukkig waren er wijze mensen die al die 
verhalen hebben opgeschreven. Je vindt de verhalen over 
Jezus in de Bijbel. Als iemand die fijn aan je voorleest of je leest 
ze zelf als je al wat ouder bent, dan is het toch net alsof je 
Jezus kunt horen praten. Probeer het maar eens, enne…. 
Je weet toch wel dat Jezus jou altijd hoort als jij met Hem wilt 
praten, zachtjes in jezelf, of hardop als je bidt. Echt waar. 
Hij luistert. Altijd!  
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ZING MEE IN DE PP 
 
 

Het Adreaskoor van de Petrus en Pauluskerk 
is op zoek naar jou.  

Ons kinderkoor heeft meer kinderen nodig.  
Kinderen die het leuk vinden om te zingen, zingen in de kerk!  

Omdat de vieringen daar veel mooier door worden. 
We repeteren op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur  in de kerk 

Kom een keertje luisteren. Je bent van harte welkom! 

 
Voor meer informatie: 
St Andreas Kinderkoor 

Koorleidster Christel van Berkel-Verlaan 
Tel.: 06 24 47 32 40  e-mail: kikkievanberkel@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuw begin voor het St Andreas Kinderkoor  
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Al enige tijd heb ik het voornemen om het stokje als koordirigent 
en koorleider door te geven. 
Het kinderkoor heeft vernieuwing en verandering nodig om 
continuïteit te waarborgen.  

Ik heb Christel van Berkel-Verlaan bereid gevonden het 
kinderkoor te gaan leiden. 
Christel is geboren en getogen in Voorhout (gelegen tussen 
Noordwijk en Leiden) en woont sinds maart 2012 in Maassluis. 
Haar man, Arij van Berkel, is hier opgegroeid. Christel en Arij 
hebben drie kinderen en wonen vlak bij de Waterweg.  
Christel heeft een muzikale achtergrond. Haar vader (1936) 
was muziekleraar en is, tot op heden, actief als kerkorganist en 
(jazz-)muzikant. Zelf heeft zij een opleiding jazz-zang gedaan 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.  
Ik heb er alle vertrouwen in dat het kinderkoor bij haar in goede 
handen is. 

Het kinderkoor is in aantal kinderen klein, te klein voor een 
zekere toekomst. 
Als we het als deelgemeenschap belangrijk vinden dat er een 
kinderkoor is dan is aanmelding van kinderen in de leeftijd 
vanaf 6 jaar hard nodig. Graag nodigen wij nieuwe koorleden uit 
voor een kennismaking tijdens een repetitie.  

De repetities van het kinderkoor zijn voortaan op de 
woensdagvond in onze eigen kerk van 18:30uur tot 19:30uur.  

Met veel plezier heb ik met de koorkinderen gewerkt. Het was 
een voorrecht om zo’n lange tijd het kinderkoor van onze kerk 
te mogen leiden.  

                                                        Clemens Lammers  

 

 

Contactdag Elisabethgroep  
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Ook dit jaar organiseert de Elisabeth (bezoek) groep weer de 
traditionele Contactdag voor onze oudere -70 plus- 
parochianen, en voor zieken (die nog enigszins mobiel zijn). 
Het evenement, dat altijd rond de naamdag (17 november) van 
de heilige Elisabeth van Thüringen plaatsvindt, zal deze keer 
gehouden worden op woensdag 16 november.  

Zoals altijd beginnen we met een H.Eucharistieviering. 
Het thema van deze viering zal zijn: Barmhartigheid. Pastor 
Duynstee gaat in de viering voor.  

Na de koffie en de borrel krijgt u tussen de middag een lunch 
aangeboden. Er zal uitgebreid gelegenheid zijn om elkaar in 
een prettige en ontspannen sfeer te ontmoeten, bij te praten en 
herinneringen op te halen.  

Parochianen die voor de Contactdag in aanmerking komen 
ontvangen begin november een persoonlijke uitnodiging, met 
details over het programma en de mogelijkheid tot aanmelding.  

Wij, de vrijwilligers van de Elisabethgroep, zullen er in ieder 
geval alles aan doen om het voor u een feestelijke en plezierige 
dag te maken! 
                                                            Marja Moerman,  
                                                            Elisabethgroep  

Oproep: Wie komt de Elisabethgroep versterken?  

De Elisabeth(bezoek) groep, een werkgroep binnen de 
Stuurgroep Diaconie, bestaat uit een aantal enthousiaste 
vrijwilligers die zich inzetten voor de oudere parochianen, zieke 
parochianen en mensen die dreigen te vereenzamen. Wat doen 
wij zoal?  

Wij bezorgen 70-plus parochianen felicitatiekaartjes voor hun 
verjaardag. Bij parochianen vanaf 75 informeren we of ze het 
leuk zouden vinden om een vrijwilliger uit de groep op bezoek 
te krijgen. Wij zijn betrokken bij ouderenvieringen in de 
Tweemaster. (momenteel even niet, vanwege verbouwing van 
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de Tweemaster) Ieder jaar organiseren we in november een 
“Contactdag” – waarover u elders in dit blad ook kunt lezen - 
voor de senioren, met een Eucharistieviering en een 
uitgebreide lunch. In december zorgen wij voor kerstkaarten, en 
aan het begin van het jaar is er een Nieuwjaarsviering. Ook 
hebben wij aandacht voor zieke en eenzame parochianen, 
ongeacht hun leeftijd.  

Vele vrijwilligers in de groep doen dit werk al zeer vele jaren. 
Dat is mooi, want het betekent dat er vaak een echte band 
ontstaat met de mensen die wij bezoeken. Maar het betekent 
ook dat de groep zélf op leeftijd begint te komen; we beginnen 
zo langzamerhand samen te vallen met onze doelgroep.  

Onlangs zijn er enkele vrijwilligers gestopt met hun 
werkzaamheden binnen de groep. We zijn daarom op zoek 
naar mensen (m/v) die onze gelederen willen versterken. Lijkt 
het u iets? Wilt u nog wat meer informatie? Neemt u dan 
contact op met de coördinator van de Elisabethgroep, Anita van 
Anraad. Tel. nr. 010 5910254 of 06 55542010; e-mail: 
aanraad@kabelfoon.nl  

                                                                Marja Moerman, 
                                                                Elisabethgroep  

Jubilarissen  op startzondag 2016  

Op startzondag staan de vrijwilligers centraal. Dan hebben we 
aandacht voor al die mensen die zich met hart en hoofd en 
handen in dienst stellen van de Andreas, Petrus en Paulus 
deelgemeenschap. Dan zeggen we “dank je wel” tegen elkaar 
want slechts met elkaar kunnen we een levende gemeenschap 
zijn. Meestal staan we er niet zo bij stil, maar Startzondag geeft 
ons de gelegenheid om stil te staan bij al het werk dat gedaan 
wordt in onze gemeenschap. Zoals b.v. een nieuw koor 
formeren… Janny en Peter Bergmans hebben het aangedurfd 
en een wervingsactie in gang gezet en….het is gelukt. 
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Wat vreugdevol dat wij vandaag kennis mogen maken met een 
nieuw koor voorlopig nog met de werknaam “Middenkoor”. 
Jullie zijn meer dan welkom! Wij wensen jullie veel zang-plezier 
en we hopen regelmatig van jullie te horen!  

Van dit koor gaat de aandacht naar het kinderkoor of eigenlijk 
naar de dirigent van het kinderkoor; Clemens Lammers. 
Op kerstavond 1988 werd de toenmalige dirigente Tiny 
Koekebakker ziek, er werd een noodoproep gedaan…Clemens 
was de reddende dirigeer-engel voor het kinderkoor. 
Vanaf die tijd heeft Clemens het koor onder zijn vleugels 
genomen en in zijn hart gesloten. Hij heeft zich verdiept in 
kerkmuziek voor kinderen en zich bekwaamd in het 
dirigentschap. Elke vrijdag avond om zeven uur stond hij met 
zijn welbekende grote grijns de kinderen te verwelkomen in de 
Kardinaal Alfrinkschool. Clemens nam deze taak serieus, hij 
nam de kinderen serieus, er werd serieus geoefend en 
maandelijks gezongen in de kerk met soms als toetje nog een 
broodje en een doopviering. Clemens was dirigent en 
meer…maar…na 28 jaar vond hij het welletjes en ging hij 
uitkijken naar een goede vervanger en wat een wonder: daar 
was Christel. Na een aantal gesprekken, rijp beraad en een 
aantal repetitieavonden hebben zij besloten dat zij het 
aandurven; Christel om te gaan dirigeren en Clemens om het 
stokje over te dragen. Vandaag mogen wij daar getuigen van 
zijn…Clemens dank je wel voor al je inspanningen voor de 
repetities, de muzikale bijdragen aan de vieringen, de 
koorreisjes, de feestjes, de Sinterklaasbezoeken, de extra’s 
maar bovenal voor alle liefdevolle aandacht voor onze kinderen! 
Christel, wij wensen jou veel succes en een mooie tijd vol 
muzikale kinder-klanken die klinken als een klok. 

Er moet nog wat gezegd worden over de buitenkant van de 
kerk. Wat is die oogverblindend schoon geworden. Wij willen de 
stoere mannen die bengelend tussen hemel en aarde met 
gevaar voor eigen leven het vuile doek weer wit gepoetst 
hebben heel hartelijk bedanken; Siem Boeters, Paul van 
Buuren, Leo Fransen, Paul Zondag, Cock Paalvast hartelijk 
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dank. Jullie zijn helden. Wat niet mogelijk leek hebben jullie 
gedaan! Alle vrijwilligers die werkzaam zijn voor onze 
gemeenschap: hartelijk dank voor jullie inzet!  

Afgelopen jaar zijn de heer Piet Maas en mevrouw Tiny 
Koekenbakker overleden. Piet en Tiny waren vele jaren 
vrijwilliger in de kerk. Met dankbare herinneringen aan deze 
twee lieve mensen steken wij voor hen een kaars op bij Maria.  

Alles wat we van de vrijwilligers weten wordt bijgehouden door 
Peter Bernardt. Hij heeft de gegevens van de jubilarissen 
verzameld zodat we hen nu onze onverdeelde aandacht 
kunnen geven met een kort persoonlijk woordje, een kaars en 
een roos als symbolen van respect, licht en liefde.  

10 jaar vrijwilliger: 
Chris Voskamp, Yelle Tanesha, Marian Polimeno, 
Adriaan Hoppenbrouwers, Marco van Buuren, Karin Lockhorst-
Gijsbers, Jan van der Maarel, Anita van Anraad en 
de heer N. Ammerlaan  

20 jaar vrijwilliger:  
Suzanne van den Berg  

30 jaar vrijwilliger: 
Agaat van Ardenne, Lia Jansen-van Bergenhenegouwen, 
Marianne Paalvast, Herman Munnikes, Lia Jansen- Scheepens, 
Kees van der Elst,  

40 jaar vrijwilliger: 
Truus Stoffels-Holierhoek, Ad Sosef, Francoise Thijssen, Cock 
Paalvast, Herman Gaarman, Jan Michel Koekebakker, Piet 
Hoogedoorn, Ria Sosef.  

50 jaar vrijwilliger: 
Miep van den Akker.  
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Mossel- en BBQ-avond 2016  

Eén overleg en het draaiboek voor de Mossel- en BBQ-avond 
op zaterdag 24 september 2016 is aangepast. Dan weet ieder 
lid van de werkgroep wie er voor mosselpannen, 
verlengsnoeren, haspels, vuilnisbakken, koffiezetapparaten, 
opscheplepels, statafels, muziekinstallatie, feestversiering, 
salades en heel veel andere zaken gaat zorgen. 

Overdag wordt door de bouwploeg de hooischuur en de tuin 
van Hans en Nadine van Leeuwen omgebouwd tot een 
gezellige en sfeervolle feestlocatie. Vanaf half zeven arriveren 
de eerste feestgangers. Zij worden verwelkomd met een 
drankje en heerlijke amuses. Gastheer Hans opent de avond 
met wat huishoudelijke mededelingen, Nadine met het mooie 
gedicht van Phil Bosmans “God is liefde”. 

Dan kan het feest echt beginnen. Aad Vijverberg heeft achter 
de mosselpannen heel wat kilo’s mosselen staan koken. 
Ook de heren die zich ontfermen over de barbecue en de bar 
met diverse salades (bereid door Els van Houwelingen, Cecilia 
Wubbels en Ria Damen) worden regelmatig bezocht om het 
bord weer eens lekker bij te vullen. De stemming komt er 
heerlijk in en er worden veel wetenswaardigheden uitgewisseld. 
Ook pastor Duynstee en pastor Kunnekkadan genieten 
zichtbaar. Er wordt gedanst en we zingen Oudhollandse liedjes. 
Als afsluiting komt er koffie met aangeklede wafeltjes. 

Moe maar voldaan vertrekken de feestgangers weer naar huis. 
De werkgroep zorgt, dat alles weer keurig opgeruimd wordt. 

De foto’s kunt u vinden in het fotoboek van de website van onze 
deelgemeenschap: www.appp.nl. De datum voor de volgende 
Mossel- en BBQ-avond is zaterdag 7 oktober 2017 (noteer de 
datum alvast maar in uw agenda).  

                                                                 Marianne Soors  
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’Mosselen & Barbecuen!’ 
 

Rodeo op Zuidbuurt Zeventien, 
bij Hovenier Hans en zijn Nadine. 

Hof-leverancier, 
zorgden voor veel plezier, 

en lieten ons hun gastvrijheid zien! 
 

Pastores Kunnekkadan en Duynstee, 
de(el)den ook in Gods-vrucht mee! 

 

Na mosselen,de bar beknoeien, 
en met vlees ons bemoeien, 

met mayonaise, 
In polonaise, 

gingen wij ons daarna vermoeien! 
 

Na een fantastische avond, 
om nooit te vergeten 

met dansen en zingen, 
laat ik namens tachtig weten, 

volgend jaar weer springen,swingen! 
 

Bedankt Hans en Nadine! 
 

Waar Was Dat Feestje, 
Daar Was Dat Feestje! 

                                     Aad Rieken 
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