
 1 

 AProPos 
 

Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder 

Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus 

Maassluis 
 

jaargang  24                          nummer 4                         oktober 2017 
 

Voorwoord 
 

De herfst is inderdaad begonnen; wind en regen. We moeten er 
weer tegenaan. Ook al was de beleving van de zomer anders 
dan de statistieken van de weermensen; hij mag gauw vergeten 
worden, want avondjes lekker buiten zitten waren er niet veel 
bij. We zijn ondertussen een nieuw parochiejaar gestart met de 
viering begin september en de huldiging van de jubilarissen 
onder onze vrijwilligers. Weer werden er mooie mensen 
genoemd! 
 
In deze AProPos staan diverse artikelen. Het hoort zo een 
beetje erbij dat we aan het eind van een kalender wat meer 
aandacht besteden aan mensen die hulp nodig hebben; die het 
niet alleen redden. De voedselbank in Maassluis houdt ons op 
de hoogte; Missio vraagt in deze wereldmissiemaand aandacht 
voor de mensen in Burkina Faso en de Adventsactie vraagt om 
solidariteit met de mensen op de Westelijke Jordaanoever. 
Aandacht vragen voor en geven aan is ook kerk zijn. Vaak 
wordt er bij het woord -kerk- direct aan het gebouw gedacht, 
omdat het tastbaar en zichtbaar is, omdat het vuil is of lekt of 
om onderhoud vraagt. Maar al het andere dat niet 
gebouwgebonden is, is kerkgemeenschap; niet alleen de eigen 
gelovigen maar al die mensen die hulp en steun nodig hebben: 
dichtbij en veraf. 
Daar mogen we nooit onze ogen en oren voor sluiten. 



 2 

Hopelijk kunnen de teksten in deze AProPos ons helpen om bij 
de genoemde gelegenheden daadwerkelijk mee te doen. 
Na dit nummer komt begin december het laatste nummer van 
Kerk aan de Waterweg weer uit. 
Daarin zal vast het een en ander komen te staan over de 
stappen die gezet worden bij de reorganisatie van onze 
parochie. Het zal een moeilijke weg worden die onze 
parochianen in Vlaardingen en Schiedam op gaan. In Maassluis 
hebben wij het ook meegemaakt dat de weg van loslaten en 
rouwen lastig en moeilijk is. Maar als er daarna een weg van 
samen bouwen aanbreekt ontstaan er vast mogelijkheden die 
eerst onmogelijk leken. Kijk maar eens rond hoe groot de onze 
gemeenschapszin is. Moet er iemand geholpen worden om te 
verhuizen?.....het wordt geregeld en gedaan! 
Waar een wil is, is er altijd een weg! En samen sta en ben je 
altijd sterker. Onze  deelgemeenschap heeft aangeboden om 
als het nodig is hen ondersteuning te geven. 
En vlak voor Kerstmis verschijnt de laatste Apropos 2017. 
 
Het gaat u goed.      De redactie 
 
 

                                                                         

      Lief en leed 

 
Geboren 
Op woensdag 30 augustus 2017 zijn Evelyn en Jocelyn 
geboren, de dochters van Angela en Quiriën Maduro. Hartelijk 
gefeliciteerd en veel geluk met jullie kleine wondertjes. 
 
Overleden 
Woensdag 28 juni 2017 is op 89-jarige leeftijd de heer Toon 
Udo overleden. 
Zijn uitvaartviering was op 4 juli in de aula van crematorium 
Beukenhof te Schiedam. 
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Donderdag 20 juli 2017 is op 95-jarige leeftijd mevrouw Jo van 
Wijk-van Schaick overleden. 
Haar uitvaartviering was donderdag 27 juli in de aula van het 
crematorium De Dijk te Maassluis. 
 
Zondag 13 augustus is op 94-jarige leeftijd mevrouw Riet den 
Hollander-Hijman overleden. 
Haar uitvaartviering was vrijdag 18 augustus in de aula van het 
crematorium De Dijk te Maassluis. 

 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 
 
Als sterven dichtbij komt…… 
 

Goed te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
(vptz-nwn) er zijn voor ú, voor u in de laatste levensfase én voor 
uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een 
luisterend oor, een open hart…… 
Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefom-
geving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, 
ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de 
professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam.  
Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator,  
Tel. 0651175006  of de website:www.vptz-nwn.nl 
Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl 
 

Mededelingen pastoraatsgroep 
 

De afgelopen maanden heeft de pastoraatsgroep zich 
hoofdzakelijk bezig gehouden met de volgende onderwerpen: 
Missie en visie APP 
Ter afsluiting van de gedachtewisseling over missie en visie van 
de deelgemeenschap APP wordt door de pastoraatsgroep en 
de beheercommissie geconcludeerd dat, bezien in het totaal 
van activiteiten dat voor de verschillende doelgroepen wordt 
georganiseerd, de jeugd er in onze deelgemeenschap nogal 
bekaaid vanaf komt. 



 4 

Of de behoefte aan meer activiteiten geïnitieerd vanuit de kerk 
onder de jeugd ook werkelijk leeft, kunnen we echter moeilijk 
inschatten. 
Om wat meer zicht te krijgen op hetgeen bij de jeugd speelt, 
wordt afgesproken dat de portefeuillehouder catechese en de 
coördinator van de beheercommissie een oriënterend gesprek 
zullen voeren met pastoor Duynstee die in het Pastoraal Team 
de portefeuille jeugd en jongeren onder zijn beheer heeft. 
 
Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 12 september jl. 
Belangrijkste conclusies: pastoor Duynstee legt de nadruk op: 

 toerusting van de leden van de sacramentwerkgroepen om 
de ouders van de dopelingen, communicantjes en 
vormelingen actiever bij de kerk te betrekken. 

 de ouders avonden/cursussen aanbieden om hun algemene 
kennis van geloof/bijbel op te schroeven. 

 uitbreiden (voor zover mogelijk) van het aantal (familie)vie-
ringen gericht op kinderen en jongeren in samenwerking met 
kinder- en jongerenkoor en zoveel mogelijk kinderen daarin 
een rol/taak te geven. 

Zelf gaat hij aan de slag met zowel de oudere jongerengroep 
(ca. 12 kinderen) als met de jonge jongerengroep (ca. 6 
kinderen). 
 
Geloofsverdieping 2017/2018 
In een vorige vergadering zijn de volgende activiteiten 
aangedragen: 
Adventskrans maken. 
God aanwezig in ons vieren op 13 september en 3 en 17 
oktober.  
De Emmaüsgangers door Kees Maas. 
Lezing over licht en donker in de muziek en het leven van 
Leonard Cohen door Frank Kazenbroot. Deze laatste lezing 
wordt misschien wel door ons samen met het Platform van 
Kerken georganiseerd. Ook dat is een spannend verhaal; Wij 
houden u op de hoogte! 
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Platform van kerken en het Diaconaal Platform. 
In het Platform van kerken bespreken en bereiden we de 
gezamenlijke vieringen voor, zoals aan het begin van de 
Vredesweek en rond de Week van gebed. Maar ook de nacht 
van gebed, van Wereldgebedsdag en de viering van 4 mei. 
We proberen interessante lezingen te organiseren (zie 
bovenstaand bericht) en bespreken we onze activiteiten opdat 
heel Maassluis, gelovig of niet, ervan op de hoogte kan zijn.  
Sinds enige tijd is er een speciaal overleg ontstaan vanuit het 
Platform van kerken, dat zich met het Diaconaat bezighoudt: 
Het Diaconaal Platform. De bedoeling is om elkaar wat 
uitgebreider te spreken over de zorg die er in alle kerken is voor 
onze medemens in nood. Middels dit overleg willen we elkaar 
steunen en de weg wijzen bij de problemen waar we tegenaan 
lopen bij zowel de Voedselbank, als stichting BOOM, het 
Vluchtelingenwerk en de Taalmaatjes en Stichting Present. We 
brengen elkaar op de hoogte van wat we organiseren. We 
ervaren het als een heel zinvol overleg, dat 4 keer per jaar zal 
plaatsvinden. 
 
Mededelingen uit de Beheercommissie 
 
De volgende onderwerpen zijn in de Beheercommissie van juni 
en augustus besproken: 
Activiteiten georganiseerd door de Commissie Fondsenwerving.                                                          
De viering van het Patroonsfeest op 25 juni, de Mossel/BBQ-
avond van 7 oktober en de Kerkeveiling, die waarschijnlijk 
begin 2018 gehouden wordt. 
De jaarrekening 2016 van onze deelgemeenschap is met een 
positief resultaat van ongeveer € 14,000 afgesloten. 
Op zondag 7 januari 2018 zal na de viering een 
Nieuwjaarsbijeenkomst worden gehouden. Tijdens deze 
bijeenkomst kunnen de parochianen elkaar een gezegend, 
gezond en goed 2018 toewensen. 
Ter afsluiting van de gedachtewisseling over missie en visie van 
onze deelgemeenschap  werd door de pastoraatsgroep en de 
beheercommissie een gezamenlijke bijeenkomst gehouden op 
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21 juni (de belangrijkste punten vindt u in het verslag van de  
pastoraatsgroep). 
De folder ‘H.H. Petrus en Pauluskerk’ is geactualiseerd. In het 
folderrek staan nieuwe exemplaren. 

 
R.-K. Kerk nodigt mensen uit weer mee te gaan naar de 
kerk 

De Raad van Kerken introduceerde in het voorjaar van 2017 
samen met andere kerken en gemeenschappen in Nederland 
het project ‘Kerkproeverij’, naar het succesvolle Britse 
voorbeeld ‘Back to church’, waarbij kerkleden hun familie, 
buren, vrienden of bekenden uitnodigen om weer mee te gaan 
naar de kerk. Ook de Rooms-Katholieke Bisschoppen-
conferentie wilde in het actieweekend van 9 en 10 september 
mensen graag opnieuw verwelkomen in de kerk. 

Voor wie lang niet in de kerk is geweest, is de drempel om te 
gaan vaak hoog. Een uitnodiging om met iemand mee te gaan 
kan helpen deze drempel te nemen. De praktijk leert in diverse 
landen dat 15 procent van alle genodigden uiteindelijk naar de 
kerk blijft komen. Bovendien doet het iets met de trouwe leden 
wanneer ze iemand mee vragen en deze persoon blijft 
meegaan naar de kerk. Dat geeft de gemeenschap een 
positieve impuls.                                                     

De pastoraatsgroep van onze deelgemeenschap zag geen 
mogelijkheden om een actieweekend in september 
‘Kerkproeverij’ in voldoende mate voor te bereiden, maar vindt 
het een goede zaak dat u iemand meeneemt naar de kerk om 
eens te laten zien en ervaren hoe de sfeer is en op welke 
manier wij tegenwoordig samen de zondag vieren.  

Adventsactie 2017 

De werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede vraagt tijdens de 
Adventsactie om uw hulp aan de mensen op de Westelijke 
Jordaanoever. De Westelijke Jordaanoever is deel van de 
Palestijnse gebieden. De politieke situatie maakt het leven voor 
de Palestijnse bewoners erg zwaar. 



 7 

Een van de problemen is de ongezonde huisvesting van de 
allerarmsten, waaronder veel alleenstaande moeders met 
kinderen. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem wil 
ze helpen hun huisje op te knappen.   

Werkloosheid en armoede 

Het vredesproces met Israël is praktisch tot stilstand gekomen. 
De vijandige situatie heeft grote impact op het sociale en 
economische leven in Palestina en belemmert elke vooruitgang. 
De werkloosheid neemt snel toe en de gezinsinkomens van de 
Palestijnse huishoudens zijn onvoorstelbaar laag. Op de 
Westelijke Jordaanoever is 22,4 % van de mensen werkloos. 
De meerderheid van de huishoudens leeft in armoede. In Oost-
Jeruzalem leeft bijvoorbeeld 85% van de kinderen onder de 
armoedegrens. Palestijnse gezinnen zijn doorgaans groot en 
het gezinshoofd is vaak werkloos. Eenoudergezinnen zijn nog 
kwetsbaarder, meestal is hier de vader afwezig. Slechts 20% 
van de vrouwen heeft werk, dat is een van de laagste 
percentages ter wereld.  

Ongezonde woonomstandigheden 

Dit project wil de levensomstandigheden van de allerarmste 
gezinnen verbeteren, door hun woningen op te knappen. Deze 
gezinnen moeten hun schamele inkomen besteden aan 
basisbehoeften als voedsel, water, schoolgeld en 
gezondheidszorg; vaak zijn ze ook hiervoor aangewezen op 
hulpprogramma’s. Middelen om hun veelal geïmproviseerde 
huizen te onderhouden hebben ze dus niet. Sanitaire 
voorzieningen ontbreken en er is sprake van zaken als lekkage, 
schimmelvorming en gevaarlijke elektrische leidingen. Hierdoor 
ontstaat een onveilig en ongezond leefklimaat, dat leidt tot 
gezondheids- en veiligheidsproblemen. Deze omstandigheden 
zijn extra slecht voor baby’s en opgroeiende kinderen - ze 
beïnvloeden hun ontwikkeling, ook op de lange termijn. Deze 
kinderen hebben vaker last van ademhalingsproblemen, 
infecties en psychische problemen dan andere kinderen van 
hun leeftijd. 
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Bovendien lopen ze grote kans om voortijdig de school te 
verlaten. Dan liggen drugs- en alcoholmisbruik op de loer, 
waardoor de kinderen net als hun ouders in werkloosheid en 
armoede belanden. 

Werkgelegenheid voor lokale arbeiders 

Tijdens dit driejarige project worden jaarlijks 15 à 20 huisjes 
opgeknapt. Daarbij worden zoveel mogelijk werkloze arbeiders 
en plaatselijke aannemers uit Bethlehem en Oost-Jeruzalem 
ingeschakeld. Zij stukadoren en schilderen wanden en 
plafonds, renoveren ramen en deuren, repareren vloeren en 
verbeteren sanitaire voorzieningen. Alle bouwmaterialen en 
benodigdheden worden aangeschaft bij plaatselijke 
leveranciers en transportbedrijven. Het werken met lokale 
mensen en bedrijven stimuleert de lokale economie. Dat komt 
weer ten goede aan de kinderen en hun moeders, want het 
genereert, in elk geval tijdelijk, een hoger gezinsinkomen. 

Toekomstperspectief                                                                                                   

Het valt niet te verwachten dat de huidige politieke situatie in de 
komende jaren verandert. Dat betekent dat de druk op de 
Palestijnse bevolking toeneemt en dat werkloosheid en 
armoede verder zullen stijgen, zowel in de Westelijke 
Jordaanoever als in Oost-Jeruzalem. Eenoudergezinnen en 
andere arme huishoudens worden daardoor nog afhankelijker 
van internationale hulporganisaties. De impact op toekomstige 
generaties is groot. Met dit project wordt de toekomst van veel 
kansarme kinderen in de Westelijke Jordaanoever in positieve 
zin beïnvloed. 

Echte ridders 

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een 
instelling van de Rooms-Katholieke Kerk die voornamelijk uit 
leken bestaat. De leden zetten zich geestelijk en materieel in 
voor de noden van de christenen in Israël, de Palestijnse 
gebieden en Jordanië. 
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Ze willen met de Pauselijke Missie voor Palestina (PMP) helpen 
bij het verbeteren van de leefomstandigheden van deze 
gezinnen. 
Wij hopen op uw bijdrage voor de meest arme bewoners op de 
Westelijke Jordaanoever op 10 december de 2

de
 zondag van de 

Advent.                                                                                       
Bij voorbaat onze hartelijke dank.                  

                                                            Werkgroep MOV 

MISSIO Wereldmissiemaand 2017: BURKINA FASO  
 
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord   
 
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke 
Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in 
Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, 
maar zeer arm.   
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in 
Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte 
mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot 
deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de 
regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door 
klimaatveranderingen en droogteperiodes.    
 
Hulp voor meisjes en vrouwen. 
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18

de
 

uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot 
van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden 
bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten.  Het 
geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De 
slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. In het opvangcentrum 
Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun 
dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn.   
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Missio helpt. 
De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag 
is vooral het feest van de solidariteit. Daarom steunt Missio de 
zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en 
de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project 
betreft de kinderen en jongeren die werken in de illegale 
goudmijnbouw.   
Help onze medegelovigen in Burkina Faso. 
Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op 
Missiezondag 22 oktober.  
Meer informatie kunt u vinden op: www.missio.nl                                                                                    
 
                       Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) 
 
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 september € 59.021 (2016: € 57.447) 
ontvangen. Dat is 84 % (2016: 82,5 %) van het toegezegde 
bedrag. We zijn op de goede weg om het toegezegde bedrag te 
halen, maar we zijn er nog niet. 
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 
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Voedselbankperikelen september 2017 
 
Nog steeds is er een hoog aantal cliënten. Er gaan cliënten af 
en er komen er weer bij. De aanvoer van levensmiddelen 
voldoet momenteel nog steeds niet aan de norm gesteld door 
de landelijke vereniging. Het is een zgn. pretpakket. 
De toelevering vanuit de andere voedselbanken blijft gelukkig in 
stand. Er komen ook regelmatig producten via AH Koningshoek 
en Palet. Aldi levert nu ook wekelijks brood uit de vriezer. 
Afgelopen weken hebben we de voorraadkamers van het 
werkeiland ‘de Hermod’ leeg mogen halen. Dit heeft veel 
opgeleverd. Te grote verpakkingen hebben we doorgesluisd 
naar bakker v.d. Berg en de zusters in Rotterdam en 
Amsterdam die voor de daklozen koken. De zusters stonden al 
te glimmen, aldus Siem toen ze aankwamen met het vlees, 
Het soort supermarktmodel functioneert nog steeds naar 
tevredenheid. Toch is het belangrijk om steeds alert te blijven 
op verbeterpunten. Jumbo levert ook op maandag; dit betekent 
dat er ook op woensdag producten uitgedeeld kunnen worden 
aan de cliënten van de voedselbank. 
Helaas staat de bus al ruim twee weken in de garage voor een 
grote reparatie. Dit levert en extra kosten voor de huur van een 
bus op en waarschijnlijk een hoge rekening. 
 
Non-Foodbank: speelgoed en kledingbank 
Met het team van de kledingbank zijn wat organisatorische 
zaken doorgesproken. De speelgoedbank draait op volle 
toeren, evenals de huisraadbank.  
Fietsen worden nog steeds opgeknapt en uitgeleverd. 
Het schoolartikelenpakket is uitgedeeld aan veel enthousiaste 
kinderen/ jongeren. Er was een grote opkomst (90%) en dat op 
een donderdag tijdens de zomervakantie! 
Jeugdvakantieland is door 35 kinderen bezocht, dat geldt ook 
voor het feestje van de Rotary. 
 
Muziekgroep voor vluchtelingen 
De groep  is gegroeid. Er is gevraagd om te spelen bij de 
Langste Tafel. 
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Dat was volgens dirigent Sybren wat te snel na de vakantie. 
Er moet nu eenmaal voldoende gerepeteerd kunnen worden. 
 
Taalmaatje 
Is ook dit jaar weer gestart. Opkomst is voldoende. 
Joke is (tijdelijk) gestopt i.v.m. gezondheid, maar onderhoudt 
wel de contacten met ketenpartner Taalhuis. 
 
Vluchtelingen 
De grote drukte is voorbij. Er is behoefte aan: witgoed, 
gordijnen en kledingkasten. 
Langzaam is er een uitstroom bij de voedselbank. 
 
Vieringen Taizé aan de Waterweg 
 
“In het diepst van ons menszijn ligt de hoop op een 
aanwezigheid, het stille verlangen naar gemeenschap. 
Laten we niet vergeten dat alleen al dit verlangen naar God het 
begin is van geloof” Dit is een citaat van frère Roger, oprichter 
van de oecumenische leefgemeenschap van Taizé. 
Al jarenlang komen duizenden jongeren naar Taizé om samen 
te zingen, te bidden en elkaar te ontmoeten. In Maassluis 
organiseren we dit jaar weer vieringen in de geest van deze 
bijeenkomsten. We zingen eenvoudige liederen die hun kracht 
ontlenen aan de herhaling. Er worden korte Bijbelgedeelten 
gelezen en er worden gebeden uitgesproken, in de traditie van 
Taizé. In het hart van de viering is er een tijd van stilte. Een 
rustmoment in de week voor iedereen, zeker ook voor (jonge) 
mensen, die niet zo vaak in een kerk komen. 
De eerste viering is op 15 oktober in de Immanuëlkerk, 
aanvang 17.00 uur 
Om de zang in de viering te ondersteunen, is er tijdens de 
viering een koor. Heb je zin om een keer mee te zingen, dan 
ben je van harte welkom. We oefenen voor de viering en starten 
daarmee om 16.15 uur. 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te 
drinken. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te 
dekken.  
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De volgende vieringen zijn: 
12 november Petrus en Pauluskerk 
10 december  Petrus en Pauluskerk 
7 januari Immanuëlkerk 
11 februari Petrus en Pauluskerk 
 
Startzondag/huldiging jubilarissen 
 
Op startzondag vieren wij het feest van “vrijwilligers”! vanwege 
hun aandacht vóór- en hun betrokkenheid mét- onze 
kerkgemeenschap. Gods volk onderweg is een bedrijvig volkje. 
Als een mierenvolkje lopen wij, vaak in versnelde, pas. 
We doen de taken waaraan wij ons gecommitteerd hebben en 
vaak méér…Mieren kunnen 10 x hun eigen gewicht sjouwen. 
Sommigen van ons proberen dat ook te doen maar dat kunnen 
wij niet. Wij hebben elkaar nodig om te dragen en gelukkig 
maar! Samen zetten wij de schouders eronder. 
Op startzondag vieren wij de presentie van de vrijwilligers. 
Presentie dat betekent aanwezigheid en klinkt als presentje, 
cadeautje. Je talent leven, zijn wie je bent en elkaar daarop 
trakteren. We zijn zelf het presentje, elk in haar of zijn eigen 
vorm en zo zijn wij gemeenschap. Wij zeggen “hier ben ik” voor 
dát cadeau mogen we alle vrijwilligers bedanken. Danken dat u 
er bent want zonder vrijwilliger geen gemeenschap. 
 
Op startzondag staan wij stil bij de vrijwilligers die het afgelopen 
jaar zijn gaan hemelen. We noemen hun naam; Jan Post, Silvia 
Wols, Jean van Aalen, Jan Vermin, Karel Cappendijk, Anneke 
Hoogedoorn, Toon Udo en Riet den Hollander. Met dankbare 
herinneringen steken wij voor hen een kaars aan bij Maria. 
Op Startzondag zetten we de jubilarissen in het zonnetje. De 
jubilarissen krijgen een kaars als symbool van het licht dat zij 
uitstralen en een roos voor de liefde waarmee zij hun 
vrijwilligerswerk doen.  
 
De jubilarissen van dit jaar zijn: 
Tien jaar vrijwilliger: Fred Voskamp, Joke de Waal, Diana 
Jansen, Stefan Luong.  
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Dertig jaar vrijwilliger: Jeanne van den Hoek, Clemens 
Lammers, Loes van der List en Ans van ’t Hoff.                                                                                                                                                                       
Veertig jaar vrijwilliger: Frans Mulder, Cor Fortuin, en Gerard 
van Leeuwen. 
Jubilarissen en natuurlijk alle lieve mensen die zich vrijwillig 
inzetten voor de Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap, 
hartelijk dank voor jullie inzet en inspanning! Zonder jullie geen 
kerk, geen gemeenschap. We mogen blij en dankbaar zijn dat 
er zoveel vrijwilligers de gemeenschap dragen, aanwezig zijn 
wanneer het nodig is, zich inzetten en enthousiast bijdragen 
aan het voortbestaan van onze mooie gemeenschap. 
Heel veel dank! Vrede en alle goeds!        
                                              
                                          Werkgroep zorg voor vrijwilligers 
 
Sluitingsbedevaart naar Kevelaer 
 
Het jaar loopt ten einde, niet alleen het kalenderjaar maar in 
Kevelaer betekent dit ook dat het bedevaartjaar 2017 ten einde 
loopt.  Dit wordt op plechtige wijze officieel afgesloten. 
Het is een bijzonder moment, de sluiting duurt tot het komend 
voorjaar en dan zal het seizoen weer plechtig geopend worden 
op maandag 30 april 2018. 
 
Zoals altijd organiseert de Haagse Bedevaarten in het jaar deze 
reis naar Kevelaer van 31 oktober t/m 1 november. Hierbij kunt 
u aanwezig zijn. Folders om u in te schrijven, kunt u vinden via 
onze website www.bedevaart.nl of via de folders beschikbaar in 
uw parochiegemeenschap. 
 
Dinsdag 31 oktober 
Het vertrek kan plaatsvinden rond 7.45 uur vanaf Leiden, 
Leidschendam, Den Haag en Rotterdam. Uiteraard kunt u ook 
aansluiten met eigen vervoer. 
De H. Mis wordt gevierd in Bedburg-Hau, vlak bij Kevelaer, 
waar we ook de lunch zullen gebruiken. 
Na het inchecken in het hotel kunt u deelnemen aan een 
kruisweg en bij het plechtig Lof wordt de bedevaartkaars gewijd.  
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Woensdag 1 november 
De Pontificale Hoogmis vindt plaats in de Basiliek met Reinhard 
kardinaal Marx, aartsbisschop van München en Freising, 
waarna de preek en de Pauselijke Zegen in het Forum Pax 
Christi worden gegeven. 
Na het diner is er afscheid van de Genadekapel en gelegenheid 
tot het laten zegenen van de devotionalia. Rond 18 uur zal de 
bus de eerste stopplaats terug naar huis weer aandoen. 
 
Deelnamekosten per persoon 
- 2-persoonskamer met douche/Wc      € 142,- 
- 1-persoonskamer met douche/Wc      € 155,- 
De kosten zijn inclusief: vervoer, lunch, diner,  overnachting met 
ontbijt, warme middagmaaltijd, groepsreisverzekering en 
bedevaartkosten (porto, drukwerk, stipendia e.d.). 
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot  onze website 
www.bedevaart.nl  of bellen met 010-4149577 
                         
                         Ineke Huitema, secretaris Haagse Bedevaarten 
 

Familieviering 
‘Vrede Voor Iedereen’ 

 
Wat heb ik en met mij vele parochianen genoten van deze 
viering, en van het solo optreden van Christel en Emily met het 
lied ‘Praying For Peace’, en van Mark met het lied ‘Morgen Zal 
Het Vrede Zijn’ van Marco Borsato. 
‘Een Voor en Door Jong en Oud Niet Mis Te Verstane Rake 
Heilige Mis!’ 
Op de laatste bladzijde van het boekje stond een vredesduif 
getekend met de tekst;  schrijf in de duif hoe jij helpt dat er 
vrede komt, op deze vraag van Pastor H. Egging aan de 
parochianen wie er een tekst had ingevuld  in de duif, was als 
enige ondergetekende met de volgende tekst; 
 
 
 

http://www.bedevaart.nl/
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"Vrede Geven en Delen!" 
 

Geen oorlog geen soldaten, 
wij snakken naar de vrede. 
Je kan toch beter praten, 
voor oorlog Is geen rede! 

 
De kinderen moeten spelen, 

en naar school toegaan. 
Je kunt toch vrede delen, 
geven is ook toegestaan! 

 
Wereldleiders hoor ‘ns even, 
heb voor U ’n heel goed plan. 

Leer te delen en te geven, 
maak er Wereldvrede van! 

 
Aad Rieken. 

 
De eerstvolgende familieviering is: 
Sint Maarten Zondag 12 November 2017 om 9.30 uur. 
 


