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Van de redactie
Nu behoort u als lezer van dit blad waarschijnlijk tot deGod is zo langzamerhand uit het publieke domein verdwenen, hoor je. Maar tijdens de Dodenherdenking in
genen die zijn ‘gebleven’, maar het boekje zette mij wel
Schiedam zong het Koninklijk Mannenkoor Orpheus
aan het denken. Misschien moeten we als kerken meer
uitsluitend geestelijke liederen: Lied om leven (Huub
vormen vinden die de ‘blijvers’ en de ‘zoekers’ met elkaar
Oosterhuis), Abide with me (Blijf mij nabij, neuriede ik
verbinden. En we moeten God zeker niet uitsluitend zoemee), Neem, Heer, mijn beide handen (ik ken het van
ken in kerkelijke sferen. Hij is overal te vinden! Zij waait
uitvaarten) en het Exoduslied. Kerken gaan sluiten, maar
waarheen Zij wil…
geloofsliederen klonken onder de blote voorjaarshemel.
Dit nummer van Kerk aan de Waterweg is hier een goed
Zij brengen kennelijk het best de sfeer naar voren die je
voorbeeld van. Het staat vol geloofsverhalen. God wordt
op zo’n moment wilt oproepen.
zichtbaar bij ontmoetingen in inloophuizen. Hij laat zich
Journaliste Yvonne Zonderop stelt in haar boekje: ‘Ongezien in alle hulp en hartelijkheid, als je moeizaam oplofelijk’, aan de kaak dat met het verdwijnen van kerken,
krabbelt na een hersenbloeding. Zij komt tot uiting als
christelijke waarden: zoals vrijheid, gelijkwaardigheid,
de kerk zich op straat begeeft – jazeker, onder de blote
barmhartigheid… in de lucht zijn komen te hangen. Er
lentehemel - in een stil-makende processie, Zij/Hij is
ontstaat een leegte, we zijn onze wortels kwijt, we weten
aanwezig bij alle goede werken die zoveel mensen verniet meer waar die waarden uit voortkomen: uit een gerichten, en waarvoor sommigen heel terecht een lintje
krijgen.
loofstraditie van meer dan tweeduizend jaar oud. En met
Veel leesplezier!
de kerkverlating verliezen we ook de saamhorigheid
om die waarden te cultiveren.

Lidwien Meijer
Adressen
en telefoonnummers van de
kerken van parochie De Goede Herder n
St. Jan de Doper-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB
Schiedam, 010- 4735066 n H. Hart van Jezus, Rijnstraat 1, 3114 SC
Schiedam, 010- 4268648 n St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans,
Singel 104, 3112 GS Schiedam, 010-4268228 n H.H. Jacobus en Martinus,
Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam, 010-4709719 n Willibrord, H. Lucaskerk,
Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-4702679 n Willibrord, Pax Christikerk,
Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, 010-4741790 n H.H. Andreas, Petrus en Paulus,
Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080
St. Jan de Doper-Visitatie
H. Hart van Jezus
Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Charles Duynstee (pr),
Henri Egging (pr), Kees Koeleman (pw) en Avin Kunnekkadan (pr). Het team is te bereiken
via Elly Barendregt, medewerker pastoraal team, T: 06-31 99 09 59 of
E: e.barendregt@goedeherderparochie.nl. Het bestuur van de parochie is te
bereiken via secretaris, E: secretaris@goedeherderparochie.nl.
St. Liduina - OLV. Rozenkrans

H.H. Jacobus en Martinus

De volgende Kerk
aan de Waterweg
verschijnt rond 7
september 2018.
Kopij graag inleveren voor
6 augustus 2018.

Willibrord, H. Lucaskerk

Willibrord, Pax Christikerk
H.H. Andreas, Petrus en Paulus
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De komende tijd gaat in de basiliek
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worden door de Schiedamse
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Cobie Blok kreeg een hersenbloeding
in het verre Amerika. Hoe gaat het nu
met haar? Zij vertelt het al wandelend
door haar dierbare Kethel
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Wat was het koud op 17 maart. Maar
juist toen waren de pelgrimswandelingen in onze drie steden. Het werd toch
een heel warme dag!
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De lintjesregen ging de parochie ook
dit jaar niet voorbij. Drie parochianen
kregen een onderscheiding
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De Liduinaprocessie trok op 6 mei
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Ter bezinning

Hoe laten wij ons raken?
door pastor Charles Duynstee

In ons leven maken we veel
mee. Hoe gaan wij om met
deze belevenissen? Laten wij
ons raken van binnen? Sluiten
wij ons af?

A

lles wat op je af komt kan je innerlijk in verwarring brengen.
Hoe gaan we bijvoorbeeld om
met mensen die uit een andere
cultuur komen of met crisismomenten? Het is, denk ik, moeilijk om echt
iets te voelen, als je niet direct betrokken bent. En daarom moet je ook erg
oppassen met oordelen.
Met Pinksteren vieren wij hoe de eerste leerlingen geraakt werden: ‘Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij
waren’, lezen wij in Handelingen. De
leerlingen ervaren iets in hun omgeving; iets stormachtigs zoals wij soms
ervaren. Net zoals wij hebben ze een
keuze. Welke houding neem je dan
aan? Open of gesloten? Word je van
binnen getroffen of niet?

Storm
Ze hadden zich opgesloten in een
bovenkamer, om alle gebeurtenissen die rond Jezus gebeurd waren te
overdenken en zo echt tot hen te laten
doordringen.
Dat is herkenbaar. Wanneer we diep
door iets geraakt worden, is onze
eerste reactie dat wij ons terugtrekken. Ook hebben wij een drang van
binnen om lotgenoten op te zoeken;
zij die hetzelfde beleefd hebben. Zo
proberen we onze gevoelens beter te
begrijpen.
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Toen mijn broer enkele jaren geleden stierf, was ik diep geraakt door
de schilderijtjes die zijn drie zoontjes
van hun vader hadden geschilderd.
Deze schilderijtjes hingen de laatste
weken in zijn ziekenhuiskamer. Zo
waren zij toch steeds bij hun vader.
En als ik nu bij hen thuis kom, hangen de drie schilderijtjes in de huiskamer. Hij is nog steeds in hun midden!
Hoe reageerden de leerlingen op de
storm die zij beleefden in die bovenkamer?

Ze deelden wat ze
hadden en hielden de
droom wakker die Jezus
in hen had gewekt
Handelingen (2, 2-4) omschrijft het
zo: ‘Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich
op ieder neerzetten. Zij raakten allen
vol van heilige Geest en begonnen te
spreken in vreemde talen, zoals de
Geest hun ingaf.’
Hoe mogen wij deze gebeurtenis hertalen in onze eigen tijd? Misschien
wel dat er ruimte ontstond om gevoelens rond de gebeurtenissen met
Jezus te uiten, die door ‘buitenstaanders’ meebeleefd konden worden.
Hun ruimte werd letterlijk ook groter: ze ruilden de bovenkamer in voor
de buitenlucht! Het ‘vuur’ gaf hun
de kracht om hun angst een plaats te
geven, zodat ze naar buiten konden
komen om hun verhaal te delen met
anderen. Dit kostte tijd. De leerlingen

deden er ‘vijftig dagen’ over om naar
buiten te kunnen komen.

Innerlijke stem
Op welke andere manier kun je ‘dit
geraakt worden’ ook omschrijven?
Misschien wel door jezelf ‘af te stemmen’ op je innerlijke stem. Zo kun je
je aansluiten bij het geloofsverhaal van
Mozes en van Jezus, de nieuwe Mozes,
die zich afstemde op God, die hem zei:
‘Jij zult mijn volk wegleiden uit Egypte,
het land van de angst.’ Mozes, de profeten en na hen vele anderen, hebben
zich afgestemd op hun innerlijke stem
en zijn zo op weg gegaan, met enkel
die stem als onderpand, als zekerheid.
De Bijbel staat vol met verhalen over
mensen die zich uiteindelijk lieten
raken, om zo ook anderen te helpen
om geraakt te worden door hun diepste lagen. En in ons innerlijk kunnen
wij, om het in computertaal te zeggen, ons persoonlijk en uniek wachtwoord ontdekken. Het paswoord, zeg
maar de sleutel, die ons de mogelijkheid geeft om onze drijfveren te delen
met anderen.
Met een handjevol kleine, zwakke,
machteloze mensen is het ooit begonnen. Vanuit onmacht, angst en
ontgoocheling hebben zij de handen
in elkaar geslagen en zijn ze op weg
gegaan. Waarheen? Ze wisten het
zelf niet. Ze deelden wat ze hadden
en hielden de droom wakker die Jezus in hen had gewekt. Vanuit hun
verbondenheid zetten ze kleine, dagelijkse stappen die haalbaar waren. Zo
groeide indertijd nieuw leven. Waarom zou dat nu niet opnieuw kunnen?
Ja, waarom niet?

Terugblik patroonsfeest parochie

Kijken met andere ogen
Zaterdag 21 april 15.30 uur…. De deuren van de H. Lucaskerk staan open.
Lucas Cooking is al druk in de weer met de maaltijd. Heerlijke geuren
zweven door de hal van de kerk. Dat belooft wat… en het werd ook wat!
Johnny Tran

door Elly Barendregt

L

angzaamaan druppelen de
koorzangers de H. Lucaskerk
binnen. Zangers van het koor
Impuls, maar ook veel leden
van de andere koren uit de parochie
en zelfs twee pastores vormen het gelegenheidskoor bij de gebedsviering
tijdens het patroonsfeest. Dick Nels,
dirigent van Impuls, wacht een hele
uitdaging om met de diversiteit aan
koorleden in korte tijd het repertoire
in te studeren.
Gewoon zoals je bent, respect voor iedereen.
Zelfs als je niets herkent, je bent niet echt
alleen.

rijzige zoon van Isaï, maar zijn jongste zoon David, de schaapherder als
koning over Israël. God kijkt met andere ogen en ziet naar ons hart, ziet
naar ons om, gewoon zoals we zijn.
Al mijmerend over mijn beleving van
het Patroonsfeest heeft het mij weer
eens duidelijk doen beseffen dat ook
wij ‘met andere ogen’ moeten leren
kijken, juist in deze tijden van verandering, beseffend dat we één zijn in
ons geloof in God. Dat vierden we op
deze zaterdagmiddag.

Taizégebed

De tekst van het eerste couplet van
het openingslied past wonderwel
bij de sfeer in het koor. Zing maar
mee, zelfs als je het lied niet kent, we
zingen het met elkaar. Sluit dat niet
prachtig aan bij het thema van de viering : Met andere ogen…?
Natuurlijk gaat het in de viering over
God die met andere ogen kijkt. In
de lezing uit het eerste boek van Samuel doorbreekt God de menselijk
verwachtingen en verkiest niet de

Het feest gaat verder tijdens de heerlijke maaltijd. Contacten worden
hernieuwd of gelegd. De gesprekken
zijn geanimeerd. Intussen wordt ook
alles in gereedheid gebracht voor de
lezing van Johnny Tran, een 27 jarige
pastoraal werker in opleiding in ons
bisdom. Hij vertelt over jongeren en
gebed. ‘Vanuit mijn stage, ik ben
pastoraal werker in opleiding, heb ik
gesprekken met jongeren over hun
geloofsleven. Mijn eigen gebedsleven
is geïnspireerd op de spiritualiteit van
Taizé. Daar heb ik Gods liefde beter
leren kenen. Het Taizégebed, met
de liederen en de lange stilte is een
belangrijk onderdeel van mijn geeste-

lijk leven. In de meditatieve liederen
en in de stilte ervaar ik de aanwezigheid van de Heer. Stilte in het gebed
is belangrijk voor jongeren. In deze
tijd is er zoveel lawaai: de smartphone maakt allemaal geluidjes en uit de
speakers van de koptelefoon klinkt
popmuziek. Het gebed is als een
tankstation. De jongeren komen even
tot rust bij God om vervolgens verder
te gaan op hun levensweg.’

Stilte in het gebed
is belangrijk voor
jongeren
Een korte en krachtige presentatie
van Johnny, met daarna gesprek in
groepjes over vragen die hij op schrift
had gesteld.
Met een hapje een drankje en een
gezellig samenzijn sluiten we het Patroonsfeest af.
We beleefden een mooie middag en
avond. Veel dank aan allen die een
steentje bijgedragen hebben. Toch
heb ik nog een vraag. Het is zo jammer dat de opkomst bij het Patroonsfeest gering is. Waar ligt dat nou toch
aan? Heeft u een idee om het Patroonsfeest aantrekkelijker te maken?
Een e-mailtje naar het team via
e.barendregt@goedeherderparochie.
nl is welkom.
En hoopvol zeg ik: tot volgend jaar bij
het Patroonsfeest!
magazine van parochie de goede herder
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Toekomstig vieren in Schiedam

Nu al bouwen aan één gem
Er komt in de toekomst één geloofsgemeenschap
in Schiedam. Hoe werken we daarnaar toe? Het
wordt het een geleidelijk proces.
door pastor Henri Egging, namens pastoraal team

I

n de afgelopen jaren beschikte onze parochie binnen Schiedam over vier deelgemeenschappen met ieder een eigen kerk.
Dat gaat in de komende jaren veranderen. Er komt één geloofsgemeenschap, met
voorlopig nog vier kerken. Nadat de H. Hartkerk en de St. Jan de Doper-Visitatiekerk aan
de eredienst onttrokken zijn, zullen wij nog
twee kerken hebben binnen de nieuw gevormde geloofsgemeenschap Schiedam: de
Liduinabasiliek (hoofdkerk) en de H. Jacobuskerk (met een aanvullend aanbod). Het
begin van die nieuwe geloofsgemeenschap
komt al gauw. Op 1 juni gaat namelijk één
nieuwe pastoraatsgroep van start voor heel
Schiedam.

Schakeringen
Misschien merkt u als kerkganger nog niet
zo veel van die verandering. Toch is het, met
het oog op de toekomst, belangrijk dat wij
nu al bouwen aan één gemeenschap. Daarom
zullen er in 2018 op zondag twee gezamenlijke vieringen in de Liduinabasiliek gehouden worden (in september en november) en
vanaf 2019 per jaar negen gezamenlijke vieringen (elke maand, behalve in juli, augustus
en december). Parochianen uit verschillende
kerken kunnen wennen aan elkaars manier
van vieren. Gaandeweg kan er meer geza-

6

kerk aan de waterweg zomer 2018

Het is een
uitdaging
nieuwsgierig
te zijn naar
elkaar

menlijkheid groeien. De andere kerken zijn
gesloten op de zondag dat er een gezamenlijke viering is.
De eerste gezamenlijke viering van de nieuwe
geloofsgemeenschap Schiedam is op zondag
9 september om 10.30 uur in de Liduinabasiliek.
In het pastoraal team hebben wij nagedacht
over hoe die gezamenlijke vieringen er uit
zouden kunnen zien. Wij willen een gezamenlijk liturgisch gezicht met verschillende
schakeringen ontwikkelen. Deze vieringen
moeten aantrekkelijk zijn voor parochianen
van de vier voormalige deelgemeenschappen. Daarom zullen elementen vanuit elke
kerk (bijvoorbeeld de zang, of gebruik van
symboliek) als bouwstenen dienen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de gezamenlijke vieringen aantrekkelijk zijn voor
nieuwkomers. Het gaat er niet alleen om
dat wij mensen uit de vier kerken betrokken
houden (hoe belangrijk ook!), maar ook dat
wij wervend zijn voor mensen die nog niet
betrokken zijn.

Opbouwfase
Om de gezamenlijke vieringen voor te bereiden wordt op korte termijn een liturgiecommissie van geloofsgemeenschap Schiedam
gevormd. Daarin zullen vrijwilligers vanuit

eenschap

alle vier de kerken deelnemen. In de opbouwfase staat deze commissie onder begeleiding
van pastor Henri Egging (portefeuillehouder
liturgie) en pastor Charles Duynstee (per 1
juni contactpastor van de nieuwe geloofsgemeenschap Schiedam). Daarbij gaat het niet
alleen om de vieringen die voorbereid worden, maar ook om het proces om een gezamenlijke liturgische stijl (met verschillende
accenten) te ontwikkelen.
Wij willen niet kijken naar hoe wij in het
verleden gevierd hebben, maar naar hoe wij
in de toekomst samen kunnen vieren. Het
is een uitdaging nieuwsgierig te zijn naar
elkaar. Hoe vieren anderen en waarom?
Het gaat alleen werken als iedereen accenten vanuit andere kerken toelaat in een gezamenlijke manier van vieren. De commissieleden krijgen de opdracht mee om in de
voorbereiding en bij de evaluatie van elke
viering te bekijken wat voor mensen vanuit
andere kerken aantrekkelijk, verrassend of
juist vervreemdend is in deze manier van
vieren.

Dragende stijl
De liturgiecommissie zal, in beginsel negen
keer per jaar, een gezamenlijke eucharistieviering voor heel Schiedam organiseren in
de Liduinabasiliek. Daarbij zal om de beurt

Accenten
vanuit andere kerken toelaten in een
gezamenlijke
manier van
vieren

de manier van vieren vanuit een van de vier
kerken als ‘dragende’ stijl aan bod komen. U
kunt met name denken aan de gebruikte symboliek en aan de zang.
Tegelijkertijd wordt gezocht naar elementen die in elke gezamenlijke viering kunnen worden toegepast. Wij gaan daarbij uit
van de richtlijnen die gelden voor alle kerken, zoals het gebruik van het altaarmissaal.
Daarnaast volgen wij de regel dat in de parochiekerk (waar de gezamenlijke vieringen
immers plaatsvinden) op zondag de eucharistie gevierd wordt (en dus geen woord- en
communieviering). Andere elementen zullen
vanuit de vier Schiedamse kerken worden ingebracht.
De Liduinakerk kreeg, toen zij basiliek werd,
de opdracht om de Latijnse liturgie te cultiveren. Bij de gezamenlijke vieringen zal er soms
Nederlands en soms Latijn gezongen worden,
afhankelijk van de kerk die haar eigenheid
inbrengt. Daarnaast blijven op andere zondagen de vieringen in elke kerk vooralsnog zoals gebruikelijk (en in de Liduinabasiliek dus
meestal de Latijns gezongen liturgie). Maar
hopelijk groeit er, door met enige regelmaat
samen te vieren, in de komende jaren gaandeweg meer gezamenlijkheid in de Schiedamse
geloofsgemeenschap van parochie de Goede
Herder.
magazine van parochie de goede herder
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Parochie werkt aan de toekomst

I

n KadW nr.3 van 2017 hebben wij
u geïnformeerd over het besluit
dat genomen is ten aanzien van
de toekomst van de Parochie De
Goede Herder. Dit besluit luidde: binnen vijf jaar, dus uiterlijk 2022, is in
iedere stad één geloofsgemeenschap
gevormd . Een logisch gevolg hiervan
is dat er in die vijf jaar in iedere stad
ook één centrum voor vieren, leren en
dienen komt.
Om dit verder vorm te geven zal er
uiterlijk op 1 juni 2018 in iedere stad
één Pastoraatsgroep dienen te functioneren.
Dit besluit is genomen naar aanleiding
van de resultaten van een onderzoek
naar de stand van zaken in onze parochie, dat een beeld liet zien van een
sterk afnemende deelname van katholieken. In vijf jaar tijd is de kerkgang
en de deelname aan de sacramenten
meer dan gehalveerd. Daarnaast teert
de parochie ieder jaar in op haar vermogen door structurele tekorten.
Door het parochiebestuur en het pastoraal team is toen de fundamentele
vraag gesteld hoe we er voor zorgen
dat de katholieke kerk in onze parochie een toekomst heeft. Deze vraag
is besproken met de leden van de pastoraatsgroepen en beheercommissies
waarna in overleg met de bisschop genoemd besluit genomen is.
Voor Schiedam betekent dit dat de
vier deelgemeenschappen ophouden
te bestaan en er één nieuwe geloofsgemeenschap voor in de plaats komt.
De uiteindelijke plaats voor vieren,
leren en dienen wordt de Liduinabasiliek.
De Heilig Hartkerk en de St. Jan de
Doper-Visitatiekerk zullen binnen
een termijn van vijf jaren worden ge-
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sloten. De H. Jacobuskerk zal vooralsnog open blijven, als aanvullende
plaats voor vieren. Er is overeengekomen dat na een periode van vijf jaar
opnieuw bezien wordt of de aanvullende beschikbaarheid van H. Jacobuskerk nog gewenst is.

Hoe kan het vieren
zo worden ingericht
dat een thuisplek
voor alle parochianen
ontstaat?
In augustus 2017 hebben Bestuur en
team een commissie van kernvrijwilligers gevormd die adviseert over de
vorming van één geloofsgemeenschap in Schiedam . In de commissie zijn de huidige vier deelgemeenschappen vertegenwoordigd. Aan
de commissie is een centrale vraag
gesteld : “Hoe kan het vieren, leren
en dienen in de Liduinabasiliek zo
worden ingericht dat een thuisplek
voor alle parochianen uit de voormalige vier deelgemeenschappen gaat
ontstaan?”
De commissie heeft hierover in januari 2018 een advies uitgebracht aan
Parochiebestuur en Pastoraal team.
Dit advies heeft geleid tot het volgende besluit:
• na de zomer 2018 zullen we starten
met gezamenlijke vieringen in de
Liduinabasiliek. Op de zondagen
dat deze vieringen plaatsvinden
zullen de andere drie kerken gesloten zijn.
• het is daarbij belangrijk dat in de

gemeenschappelijke diensten de
‘kleuren’ van alle vier de deelgemeenschappen tot uitdrukking
komen.
• de gezamenlijke vieringen zullen
twee keer plaatsvinden in 2018
(september en november ) en negen keer in 2019 (elke maand , behalve in juli, augustus en december.)
• invulling van deze gezamenlijke
vieringen zal worden besproken
door een op te richten liturgiecommissie.
Op deze wijze wordt enerzijds invulling gegeven aan de Liduinabasiliek
als centrum van vieren, leren en dienen, waarbij anderzijds een eerste
stap wordt gezet om de Liduinabasiliek een thuisplek te doen zijn voor
alle parochianen uit de huidige vier
deelgemeenschappen.
Op grond van het in juni 2017 genomen besluit zullen de Heilig Hart - en
St. Jan de Doper -Visitatiekerk binnen
vijf jaar aan de eredienst worden onttrokken. Met het Bisdom is overeengekomen om uiterlijk eind dit jaar
de definitieve sluitingsdatum vast te
stellen.
Belangrijke vervolgstappen zijn nu
het formeren van de nieuwe pastoraatsgroep en de nieuwe liturgiecommissie. Binnenkort zal ook het advies
van de commissie Vlaardingen uitgebracht worden, Dit advies heeft met
name betrekking op welke kerk in
Vlaardingen als centrum van vieren,
leren en dienen zal gaan functioneren.
In deze Kerk aan de Waterweg (pgn. 6
en 7) wordt u ingelicht over de concrete invulling van de gezamenlijke
vieringen in de Liduinabasiliek.
Parochiebestuur en Pastoraal Team

De geloofsbelijdenis (I)

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde
In de komende nummers van Kerk aan de Waterweg zullen wij stilstaan bij
de apostolische geloofsbelijdenis, ofwel de ‘twaalf artikelen van het geloof’.
door pastor Henri Egging

‘G

eloven’ is een vreemd woord.
Wanneer iemand zegt ’ik geloof dat..’, bedoelt zij waarschijnlijk dat zij iets vermoedt, iets denkt te weten. Maar als
iemand tegen je zegt ’ik geloof in jou’,
dan is het bedoeld als een bevestiging.
De ander geeft jou vertrouwen. De betekenis van ‘geloven’ loopt uiteen van
‘onzeker weten’ tot ‘onvoorwaardelijk
vertrouwen’.

geloven’ niet met kennis, maar met
een houding: ik vertrouw op God, ik
verlaat mij op Hem. En het kan bijna
geen toeval zijn dat het woord voor
‘geloof’ in het Nieuwe Testament: pistis hetzelfde is als ‘vertrouwen’.
Je kunt pas op iemand vertrouwen
als je jezelf niet meer in het middelpunt plaatst. Dat kunnen wij ervaren
in een vriendschap, wanneer wij ons
richten op een ander die wij vertrouwen. Maar het geldt zeker als je in
God wilt geloven: dan wil je je ook
op Hem verlaten. Wanneer ik bid tot
God, dan maak ik mij ontvankelijk

Je kunt pas op
iemand vertrouwen
als je jezelf niet meer
in het middelpunt
plaatst

Beide accenten van ‘geloven’ spelen
bij het christelijk geloof een rol. Als
wij de geloofsbelijdenis zeggen, dan
beamen wij dat die oude woorden
over God waarheid zijn. Toch zijn de
eerste woorden van de geloofsbelijdenis niet ‘ik geloof dat...’, maar ‘ik geloof in God’. Eigenlijk begint ‘in God

voor Hem. Net als bij een vriendschap horen bij het geloven in God
ook twijfels en vragen, maar door alles heen het vertrouwen dat Hij ons
nabij blijft.
Er zijn zo veel wegen om te geloven
als er mensen zijn. Maar toch is geloof nooit alleen je eigen initiatief.
Soms kun je ervaren dat God naar
ons uitziet. Als je je verwondert over

de schoonheid van de natuur, van
de schepping, dan kun je al iets vermoeden van God die alles geschapen
heeft en die heel ons leven draagt. In
de bijbel wordt ons het verhaal van
God-met-de-mensen geopenbaard.
En in de traditie van de kerk wordt dat
grote verhaal doorgegeven en vertaald
naar de wereld van vandaag.
God is geen ‘Grote Horlogemaker’
die ooit het uurwerk van de wereld
als een ‘Intelligent Designer’ in beweging heeft gezet. De God van Israël, de God van Jezus Christus is een
God van mensen. Zo is zijn Naam:
IK-ZAL-ER-ZIJN. (Exodus 3, 14). God
ziet naar ons om als een Vader; of als
een ‘Liefhebbende Moeder’ (Jesaja
49, 15).
Gods almacht is niet een uitvergroting van de macht van de heersers
van deze wereld. In het voorbeeld
van Jezus Christus, tegendraads maar
kwetsbaar, heeft Hij ons zijn weerloze overmacht laten zien. Als wij
zeggen dat God almachtig is, hoort
daar in één adem bij: ‘de almachtige
Vader’. Gods almacht is de kracht van
de liefde.
magazine van parochie de goede herder
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DIT RAAKT ME…

Leren vertrouwen op het
Ruimte scheppen in je bestaan om stil te zijn,
leegte te ervaren en zo open te staan voor
Hem…
Aad van der Horst kijkt dankbaar terug op een
studiedag Mystiek.

I

n november 2017 nam ik deel aan de studiedag Mystiek in het Kerkcentrum Holy in Vlaardingen. Het
thema was: ‘De mystieke duidingen van de laatste gedichten van Joost Zwagerman’. De gedichten waren
mij niet vertrouwd, maar de zoektocht naar de mystieke
duiding sprak mij voldoende aan om deel te nemen.
Waarom? Omdat naast het rationele (weten en begrijpen)
en pragmatische (in actie komen en de goede dingen
doen) ook de verinnerlijking van het Mysterie een wezenlijk onderdeel van mijn zoektocht en ontwikkeling is.
Met verinnerlijking bedoel ik het intuïtief aanvoelen, van
binnenuit kunnen beleven. Je vanuit het diepste innerlijk
verbonden voelen met het Mysterie, dat ons begrijpen,
ons weten overstijgt.
Vanuit die achtergrond was ik geïnteresseerd in het thema: ‘mystieke duiding’. Want mystiek staat voor het streven naar de innige vereniging van ziel en Godheid. Dat is
nogal wat, maar wordt gelukkig weer behapbaar doordat
het een ‘streven’ is, een ‘op weg zijn’.

Proeven
De dag werd begeleid door Hein Blommestijn. Hij nam
ons bij de hand om vanuit een ander perspectief naar de
gedichten van Joost Zwagerman te kijken; ze zo op je te
laten inwerken en iets in jezelf te laten aanraken. Het gaat
niet om de woorden van de tekst op zich, als literaire vorm,
maar wat het met me doet, het aanraken in jezelf van iets
diepers, iets wat intuïtief aanvoelt als verbondenheid van
mijn ziel met het Mysterie. De dag was een ‘proeven van’,
want mystieke groei is een ontwikkeling waar je een leven
lang mee bezig bent en wat vermoedelijk ook nooit ‘af’ is.
Hein Blommestijn reikte een paar ‘zichtlijnen’ aan om op
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een andere manier naar de gedichten te kijken en zo de
mystieke duiding van de teksten te onderkennen. Daaruit
ontstond een verdieping van drie thema’s, die mij bijzonder raakte.
Ten eerste het ego en de ziel. Leven is groeien naar Zijn
gelijkenis. Dat is een ontwikkeling ten leven, een ontwikkeling naar mens-zijn zoals de mens bedoeld is. Die groei
is mogelijk door het mysterie van Gods tegenwoordigheid
in onze ziel, in ons diepste innerlijk. Deze mogelijkheid
is tevens uitnodiging: want allen kennen we de kracht
van ‘ego’. Om menselijke groei mogelijk te maken moet

mysterie
dat ego beteugeld worden. Een te sterke ik-gedomineerde
houding smoort de ziel. Vanuit dit inzicht kunnen we
onze persoonlijke afweging maken. En wat betekent dit
praktisch? Hem-in-mij zijn werk laten doen zonder er
meester over te (willen) worden.

Aandacht en oefening
Gebed en Stilte kwam vervolgens aan bod. God bidt in mij.
Durf ik daarnaar te luisteren? Dat is bidden in bescheidenheid. Het is een zienswijze die ons misschien niet
onbekend is, maar wat zich ook niet vanzelfsprekend in

ons ontwikkelt. In stilte en onthechtheid, in open ontvankelijkheid, krijgt deze ‘verbinding’ een kans. Dat vraagt
aandacht en oefening, want we staan bijna voortdurend
in een wereld van niet-stilte waar een veelheid aan prikkels tot ons komt die ons kunnen binden. In (complexe)
mystieke taal werd aangereikt: ‘onze verbeelding van het
Niets wordt tot iets wat niet Niets is’. Gelukkig mogen we
ons gesterkt weten door de eeuwenoude overtuiging dat
Hij ons zoekt. Ook de doorleefde ervaring van velen dat
wie God zoekt Hem ook zal vinden. En wat betekent dit
praktisch? Ruimte scheppen in mijn bestaan om stil te
zijn, om leegte te ervaren, om zo open te staan voor Hem.

Mens zijn
‘Ik ben Gods adem die door mij stroomt, die er is vóór
mijn eerste adem en die niet stopt met mijn laatste adem’.
Woorden die een heel diepe betekenis (kunnen) hebben,
als verbinding, bemoediging, kracht en troost. Woorden
die tegelijkertijd uitnodigen: deze weg ten leven ook daadwerkelijk gaan. Hij wil in ons leven. De keuze is aan ons.
En wat betekent dit praktisch? Stap voor stap leren vertrouwen op dit mysterie. Met vallen en opstaan. Het hoort
er allemaal bij.

Hem-in-mij zijn werk laten doen
Het Mysterie zal een mysterie blijven. Door er op verschillende manieren naar te kijken, mee te oefenen en er
over te praten kan een verdieping ontstaan die ons verder
op weg helpt om ons leven te ontwikkelen. De mystieke
traditie, waarvan een heel klein tipje werd belicht tijdens
deze dag, kan daarin ook een bijdrage leveren. Voor mij
was deze dag een moment van voelende verbondenheid;
een dag om in dankbaarheid op terug te kijken.
Aad van der Horst

In de rubriek ‘Dit raakt me’ vertellen parochianen
over wat hen raakt (muziek, beeldende kunst, foto’s,
een gedicht… enzovoort). Bijdragen (maximaal 600
woorden) kunt u sturen naar redactie@goedeherderparochie.nl
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Interview met Cobie Blok

“Ik leef weer, dat is een feestje
Tijdens een reis door Amerika kreeg Cobie Blok een hersenbloeding.
Herstel en revalidatie kostten veel tijd, maar ze vertrouwde op haar
kracht en optimisme. “Voorheen was ik een echte planner. Nu leef ik
meer bij de dag.”
door Hella van der Wijst foto's Wim Lanser

D

oor wat Cobie Blok in 2015 is overkomen, kan ze maximaal veertig minuten met me wandelen. Maar de koffie
is amper ingeschonken of ze vraagt al
wanneer we gaan; zo intens gelukkig is ze met
wat ze wél kan. Een stukje van de ‘Camino
des Pays-Bas’ door de streek Midden-Delfland
tussen Delft en Rotterdam staat op ons programma. Het is de Nederlandse pelgrimsroute naar Santiago de Compostella in Spanje,
waarvoor je een stempel van Cobie (64) kunt
krijgen in de Sint-Jacobuskerk. Die staat pal
tegenover haar geboortehuis.

Droomreis
Als we haar deur uit lopen en de hoek om
gaan, kijken we al uit over Midden-Delfland.
Je zou kunnen zeggen dat ‘wandelen met de
stokken die je hebt’ Cobie’s adagium is. In
haar geval zijn het nordic-walking-stokken,
die haar goed in balans houden. Nog maar
een paar jaar geleden vroeg ze zích af of ze
ooit nog zou kunnen wandelen. In oktober
2015 maakte ze met haar man Gerard een
droomreis van tweeënhalve week langs alle
grote natuurparken van West-Amerika. Op
de op een na laatste dag kreeg ze ‘s ochtends
in San Francisco haar schoenveters niet meer
vast. “Ik had al een paar dagen hoofdpijn. Dan
ga je op internet kijken en denk je: dat komt
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door het hoogteverschil.” Ze kocht pillen tegen de hoofdpijn en bezocht de befaamde
Golden Gate-brug.
“Toen ik zei dat ik me niet zo goed voelde
en af en toe even mijn bewustzijn verloor,
heeft een arts in ons reisgezelschap direct
een ambulance gebeld.” Cobie belandde in
het ziekenhuis en dacht nog dat ze daags erna
gewoon naar huis zou gaan. Maar ze bleek
een flinke hersenbloeding te hebben gehad en
was halfzijdig verlamd. “De eerste nacht op de
intensive care was ik heel angstig en dacht ik
dat ik dood zou gaan. Maar een heel aardige
ziekenbroeder zei: ‘Jij gaat niet dood.’ Toen ik

waard”

vroeg: ‘Waarom niet?’ antwoordde hij: ‘ik zie
de spirit in je ogen.”’ Terwijl Cobie dit vertelt,
schieten diezelfde ogen vol en verontschuldigt
ze zich. “Ik moet af en toe een traantje laten.
Dat moet je me maar niet kwalijk nemen.”

Warme gevoelens
Stil stapt de stoere dame door over het pad,
dat wordt ingeklemd door hoge populieren.
We wandelen door het van oudsher katholieke dorpje Kethel, dat tegenwoordig onder
Schiedam valt. In de bocht hebben we mooi
zicht op de voormalige molen aan de Kandelaarweg. “Ik maakte me zorgen over mijn
man. Hoe moest hij verder? Maar ook over de
kinderen en kleinkinderen.”
Toch kijkt Cobie ook met heel warme gevoelens terug op deze spannende tijd. Op hun
verzoek mocht Gerard op haar kamer slapen,
waardoor ze zich extra dicht bij elkaar voelden. Het was een intense tijd, waar ze nog
weleens naar terug verlangt. “Ik was elke
morgen na het wakker worden blij dat ik er
nog was. Het moment dat ik mijn teen weer
kon bewegen, herinner ik me nog als de dag
van gisteren”, lacht ze. Het lijkt alsof deze
glimlach woont op het gezicht van de positief
ingestelde Cobie. “Gek genoeg bleef ik best
rustig. Het overkwam me en ik kon er toch
niets aan veranderen.”

‘Jij gaat
niet dood’
‘Waarom
niet?’
‘Ik zie de
spirit in je
ogen’

Cobie dacht na een ‘beetje revalideren’ en
doorzetten, waar ze goed in is, zo weer thuis te
zijn. Maar dat liep even anders. Want om naar
huis te kunnen vliegen moet je ‘fit to fly’ zijn
en dat was Cobie allerminst. Na negen dagen
intensive care begon een pittige revalidatie,
waar ze wel met veel liefde op terugkijkt. “Iedereen was zo aardig en we hadden veel plezier met de therapeuten en verpleegkundigen,
die van over de hele wereld kwamen. Het was
echt een smeltkroes.”

Verkeerde medicijnen
Op 6 december - na twee maanden Amerika
- mocht Cobie onder begeleiding van een arts
en verpleger eindelijk terug naar huis vliegen.
“Dan denk je: fijn. Maar ik belandde van de
hemel in de hel.” Na een lange reisdag kreeg
ze in het Nederlandse ziekenhuis pas haar
eerste eten om half zeven ‘s avonds. Regelmatig gaven ze haar verkeerde medicijnen. En
soms moest ze een half uur wachten om naar
het toilet te kunnen. “Dan had ik het al in mijn
broek gedaan”, vertelt ze me met schaamte op
haar gezicht. ‘s Nachts was er één verpleegkundige voor 48 patiënten. “Ik weet nu wat
Hugo Borst met zijn manifest bedoelt over
de zorg die tekortschiet in Nederland.” Het
excuus dat Cobie kreeg was ‘personeelstekort’
en ‘het protocol moet worden gevolgd’.
magazine van parochie de goede herder
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Feestje

Ze is extra dankbaar voor de goede zorg die
ze in Amerika heeft gekregen. Mede doordat
ze daar zo hard heeft gewerkt aan herstel,
wandelt ze nu met mij op dit typisch Hollandse kronkelweggetje met geknotte wilgen.
Wel heeft Cobie al een paar epilepsieaanvallen gehad, en met dat risico moet ze leren leven. Ze constateert nuchter: “Het is niet elke
dag feest, maar ik kan ook weer een half uur
zwemmen en traplopen!”

Sleutel van de kerk
Ondertussen zijn we gearriveerd bij de 125
jaar oude Sint-Jacobuskerk, waar Cobie al
haar hele leven een bijzondere band mee
heeft. Daartegenover is ze geboren en ze beheert de sleutel van de kerk. Zij wordt gebeld
door pelgrims die de ‘Camino des Pays-Bas’
wandelen en een stempel in hun wandelpaspoort willen. Al jaren doet ze dat en ander
vrijwilligerswerk voor de kerk. Leidinggevende taken, maar ook voorgaan in uitvaarten. Kort voor vertrek naar Amerika was ze
nog druk met de Allerzielenviering ter herdenking van de doden. Peinzend constateert
ze: “Ik liep mezelf bijna overhoop. Na mijn
hersenbloeding heb ik weleens gedacht: goed
dat ik even pas op de plaats moest maken.”
Voorlopig zal de Jacobskerk het nog even
zonder Cobie moeten doen. “Daar ben ik nog
te emotioneel voor!”
Nadat ze mij het pelgrimsboekje en de kerk
heeft laten zien, wijst ze even op de toren van
de kerk. “Grappig detail is dat aan drie kanten
een klok zit. Aan één kant dus niet. Die keek
uit op de wei en koeien kunnen nu eenmaal
geen klokkijken.”
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In plaats
van ‘treuren’
is ‘vieren’ een
woord dat
meer op Cobie van toepassing is

We wandelen terug via het zogenaamde ‘huisje met de sneeuwklokjes’ waar Cobie is opgegroeid. De hersenbloeding heeft haar leven en
haar relatie met Gerard behoorlijk veranderd.
“Voorheen was ik een echte planner. Nu leef
ik meer bij de dag.” Cobie reed auto en regelde bijna alles. Na haar epilepsie heeft Gerard
die taken opgepakt. “Hij is super zorgzaam. Ik
ben nog meer van hem gaan houden...” Ooit
had Cobie zelf de hele route naar Santiago de
Compostella willen lopen, maar dat zal er nu
niet meer van komen.
In plaats van ‘treuren’ is ‘vieren’ een woord
dat meer op Cobie van toepassing is. Precies
een jaar na haar hersenbloeding heeft ze een
grote ‘American party’ georganiseerd. “Een
dankjewelfeest voor goede vrienden die ons
zo gesteund hebben, en om het leven te vieren. Garantie heb ik niet gekregen, maar ik
lééf weer; dat is wel een feestje waard!”
Terug thuis, laat ze mij nog de foto zien die
haar nog altijd diep raakt. “De eerste keer dat
ik weer zelfstandig kon zitten op de rand van
het bed. Simpel naast Gerard zitten... dan ben
ik zo dankbaar. En net als toen in het ziekenhuis zeggen we nu vaker: blij dat jij er nog
bent, blij dat we er samen nog zijn.”
Dit interview verscheen eerder in het maartnummer van Plus-magazine. Met toestemming is het
overgenomen in Kerk aan de Waterweg.
Sint-Jacobus in de Lage Landen
De ‘Camino des Pays-Bas’ is begonnen
als een wandelroute langs verschillende Jacobuskerken in Zuid- en later
ook Noord-Holland. Hij is uitgegroeid
tot een 119 kilometer lange tocht van
Haarlem naar Maassluis, via Hoofddorp, Leiden en Delft. In Maassluis is
er een aansluiting op het LAW-Deltapad voor wie verder wil wandelen.
Startpunt: NS-station Haarlem.
Lengte: 119 kilometer.
Routeinformatie: een routeboekje kan
worden besteld op
www.caminodespaysbas.nl

MOZAÏEK

Eerste Heilige Communie in Maassluis
Marieke Verhart, moeder van een communicantje,
vertelt.
Zondag 15 april hebben elf kinderen hun Eerste
Heilige Communie gedaan. De kinderen zagen er
prachtig uit: de meisjes in echte bruidsjurkjes en de
jongens hadden een stoere look. Ze hadden elkaar
tijdens de voorbereiding beter leren kennen en hebben zo een leuke tijd gehad. Door de goede voorbereiding, onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers, wisten ze precies wat hen te wachten stond.
De viering was druk bezocht en echt een feest. De
kinderen hadden allemaal één of meer taken: collecteren, lezen, de tafel dekken, vrede wensen en ze
mochten hun eigen doopkaars aansteken als teken
van licht; dat ook zij vanuit hun geloof in God een
lichtje willen zijn voor de mensen om hen heen.
Samen met de kinderen hadden we de voorbeden
gemaakt. Het was een schitterende viering waar we
met veel dankbaarheid op terug kijken. En het was
mooi weer, dus na de viering hebben we thuis met

familie en vrienden in de tuin aan een lange tafel
geluncht. Mijn zoontje Joost zei: “Het was heel bijzonder en ik zal deze dag niet snel vergeten. Het was
echt een feestdag.”

Lichtjes voor de Goede doelenavond

Aan het begin van dit schooljaar is
basisschool Sint Jan, waar wij vanuit
de basiliek contact mee hebben, gefuseerd met de Gravin Aleidaschool.
De scholen gaan nu, met een groter
leerlingenaantal en een nagenoeg
verdubbeld team, verder onder de
naam ‘Kaleidoscoop’. De identiteit is
veranderd van respectievelijk katholiek en protestants-christelijk, naar
interconfessioneel.
Dit betekende veranderingen voor
ons contact school-kerk. Voor ons
contact met de school houdt dit in
dat we nu met meer mensen aan
tafel zitten. Zo is niet alleen een

leerkracht van de voormalige Gravin
Aleidaschool aangeschoven, maar
ook de jeugdouderling uit de Grote
Kerk, Boudewijn Ridder. Pastor
Charles Duynstee, die als contactpastor bij de school betrokken is,
en ik ervaren deze uitbreiding als
een verrijking. Want zij levert goede
en inspirerende gesprekken op, en
nieuwe ideeën.
Bij onze laatste bespreking vertelde
leerkracht Bea over een initiatief
dat was meegekomen met de Gravin Aleidaschool: de Goede doelenavond, een avond waarbij leerlingen
en ouders allerlei zelfgemaakte dingen verkopen. De opbrengst is voor
het Sophia Kinderziekenhuis. De
avond zou worden georganiseerd in
de Veertigdagentijd.
Het leek ons aardig om hier vanuit de
basiliek een bijdrage aan te leveren.
Zo kwamen we terecht bij de begeleiding van de kindernevendienst.
Op zondag 18 februari hebben de

kinderen sfeerlichtjes gemaakt, die
de school kon gaan verkopen.
Pastor Duynstee is de lichtjes tijdens
de Goede doelenavond gaan aanbieden. Hij was enthousiast. “Nog voor
de officiële aanvang van de avond
bracht ik de lichtjes naar de school.
Mijn hart werd warm: er waren al
heel veel mensen, jong en oud. Er
was een plezierige sfeer van ontmoeting. Wat ik voelde was: als je iets doet
voor anderen, kan je ook elkaar écht
ontmoeten.”
De avond was een groot succes, want
er was niet alleen gezelligheid, er is
in totaal maar liefst 2515 euro opgehaald voor het Sophia Kinderziekenhuis. Het was mooi om hier vanuit
de basiliekgemeenschap aan mee te
doen, en zo onze betrokkenheid bij
de school weer op een andere manier
gestalte te geven.
Gerarda Havermans-van Mourik,
pastoraatsgroep Liduinabasiliek
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Pelgrimswandelingen in de drie steden

Ontmoetingen met
bevlogen mensen
Op 17 maart waren in onze drie steden
pelgrimswandelingen, langs plaatsen van
verbinding. Het was ijzig koud, maar wat een
warmte gingen we steeds tegemoet!

Vlaardingen

Wie wil
kan de
boodschappen thuis
bezorgd
krijgen
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Een kleine maar zeer betrokken groep van
tien personen verscheen bij het beginpunt
van de wandeling: Resto van Lopik. Gastheer
Remco had voor ons als lunch twee heerlijke
soepen klaargemaakt. Hij vertelde ons over
de sociale supermarkt Van Lopik, waar ieder
zijn boodschappen kan doen. Mensen met
een kleine beurs betalen de helft, anderen de
gewone prijs. Veel mensen met een kleine
beurs wisten de supermarkt al te vinden, nu
de mensen met de grotere beurzen nog.
Vol informatie trotseerden we de koude wind
op weg naar het activering- en ontmoetingscentrum van Pameijer aan de Schiedamseweg. Aart Pappelendam wist ons levendig te
vertellen wat deze opvang voor veelal ex-verslaafden, ex- psychiatrische cliënten en daken thuislozen betekent. Hij vertelde ook over
de grote groep vrijwilligers, waarvan velen
vaak eerst als bezoeker kwamen en nu helpen
alles draaiende te houden.
Tot slot bezochten we de Windwijzer. We
namen deel aan de maandelijkse activiteit
‘zingen in het Nederlands’, voor mensen die
zingend beter Nederlands willen leren.
Terugkijkend was het een boeiende middag
waar we iets te zien kregen van het sociale

gezicht van Vlaardingen. Een ontmoeting met
bevlogen mensen die er voor hun medemens
willen zijn en hen veelal net dat extra steuntje
bieden dat ze nodig hebben. Dat dat niet altijd lukt heeft de sociale supermarkt van Lopik
ondervonden. Ze hebben helaas faillissement
moeten aanvragen.
Antoinette van Rutten

Schiedam
Zo’n twintig deelnemers waren aanwezig bij
de wandeling in Schiedam. Het viel niet mee
om de gastvrije Wilgenburg, achter de Basiliek te moeten verlaten en de ijzige kou in te
gaan. Maar juist die afwisseling van de kou
buiten en de warmte binnen, maakte de tocht
tot een inspirerend gebeuren.
Onze eerste stop was de Buren van Oost. In
een leegstaande winkel, waar er in Schiedam
maar al te veel van zijn, is een ontmoetingsplek
voor de buurt gecreëerd. “We zijn begonnen
in een woonwagen,” vertelde initiatiefnemer
Mary Brokken. “Iedereen kan hier binnenkomen, voor de koffie, een praatje. We verzorgen
ook maaltijden en er is ook een soort bakfiets,
het boodschappenmaatje. Wie wil kan de
boodschappen thuis bezorgd krijgen. En zo
ontstaat er meteen contact met iemand.”

Vervolgens verlieten we de wijk SchiedamOost en togen naar hartje stad. Daar is al
ruim 25 jaar de Wissel, een inloophuis, georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. Ton
Durenkamp is er vrijwilliger. “We verkopen
sinds een paar jaar ook curiosa. En dat werkt
enorm drempelverlagend. Mensen zien een
leuk theepotje in de etalage, maar even later
zitten ze hier gezellig aan de thee en ontdekken deze plek.” Er zijn ook tentoonstellingen
in de Wissel en geregeld maaltijden.
Onze laatste plaats was Vluchtelingenwerk
Nieuwe Waterweg in Nieuwland. We maakten kennis met enkele vluchtelingen, die
blij waren in Schiedam te wonen, want het
is hier gastvrij. Dat verbaasde en verheugde
ons. Gastvrouw Margarita Mena vluchtte zelf
ooit uit Chili. Zij kon daardoor goed begrijpen
wat de nieuwe vluchtelingen doormaken. De
lunch in de Wilgenburg was een mooi slot van
een inspirerende wandeling.
Lidwien Meijer

Maassluis
Ruim zestig gelovigen kwamen op 17 maart
naar de Petrus en Pauluskerk voor de oecumenische pelgrimswandeling. Na het verhaal
over Lucas die Jezus voorstelt als iemand die

mensen uit hun isolement haalt, gingen we
op stap door de bittere kou, maar met hartverwarmende gesprekken. Tijdens een tussenstop bij de Voedselbank lieten geïnspireerde
vrijwilligers ons zien wat daar gebeurt en
trakteerden Syrische koks ons op een verse
salade gemaakt van producten die ook hun
weg vinden naar de 230 gezinnen, die helaas
afhankelijk zijn van een wekelijks voedselpakket. We vervolgden onze tocht van 10 kilometer richting Zuidbuurt en kregen warme
koffie in een gastvrije hooiberg. Via Maasland
gingen we naar de Immanuëlkerk. Door de
deuropening kwam de geur van verse soep
ons al tegemoet. Hier was het sluitstuk, een
verhaal over het werk van Kerk in Actie, dat
in Zambia projecten ondersteunt, waardoor
mensen met HIV/Aids uit hun isolement
worden gehaald. Als afsluiting werd er door
de pelgrims ruimhartig bijgedragen aan de
kosten voor de lunch en het werk van de
Voedselbank.
De deelgemeenschap APP heeft een speciale
band met de parochie van pastor Carlinhos
in Brazilië. Ook daar werd een pelgrimstocht
gehouden met duizenden deelnemers en genoten van een heerlijke soep.

Kerk in
Actie ondersteunt
in Zambia
projecten die
mensen met
HIV/Aids
uit hun isolement halen

Marianne Soors
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Vastenactie Maassluis succesvol

De lege soeppannen werden ruimhartig gevuld
In de 40-dagentijd was deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus volop
actief. Informatie, viering, eten, wandelen én geld ophalen!
door Marianne Soors

E

lke zondag werd aan het begin
van de viering informatie gegeven over het campagneproject
2018: ‘Gaan waar niemand
gaat in Zambia’, van de Stichting
Bisschoppelijke Vastenactie. Op 25
februari hield Margot de Zeeuw van
Vastenactie een indrukwekkend verhaal over haar bezoek aan dit project.
Zo’n dertig jaar geleden brak de hiv/
aids epidemie uit in Zambia. Het
arme district Mbala in het uiterste
noorden werd zwaar getroffen Door
de zusters van de Heilige Harten
werd in 1991 Het Households in Distress (HID)-programma opgezet. Een
onderdeel hiervan is campagneproject van Vastenactie. Door de hulp
van het HID-programma krijgen lijders aan Aids hun waardigheid terug.

Voedselbank
Op 6 maart was de Oecumenische
Vastenmaaltijd in de Immanuëlkerk.
Eerst gingen pastor Kees Koeleman en
ds. Gerrit van Dijk voor in de Vesperviering. Daarna dienden de leden van
de werkgroep aan tachtig aanwezigen
een zelfgemaakte, pinda- of linzensoep
op. We mochten genieten van de soep
en van boeiende tafelgesprekken.
Na de maaltijd gaf Joke Cats een
presentatie over de Maassluise Voedselbank, dit jaar het ‘doel dichtbij’
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tijdens de 40-dagentijd. Ruim 230
gezinnen uit Maassluis, Maasland,
Hoek van Holland en Maasdijk worden op dit moment door de Voedselbank geholpen.
Joke vertelde over de schrijnende situatie waarin veel medemensen moeten leven, over de criteria voor toelating tot de Voedselbank en over de
samenwerking met andere hulpverleners. De lege soeppannen werden
bij het verlaten van het kerkgebouw
ruimhartig gevuld.

hebben. Vooral in ontwikkelingslanden zijn belangrijke stappen vooruit
gezet op het gebied van armoedebestrijding, gezondheid en veiligheid.
Een aantal onderdelen van de Quiz
van World’s Best News werden door
Clemens gepresenteerd. We zullen
de website www.worldsbestnews nog
vaker bezoeken. Ten slotte werd door
Guus de Hongerdoek ‘Ik ben omdat
wij zijn’ geschilderd door de Nigeriaanse kunstenaar Chidi Kwubiri besproken.
Over de pelgrimstocht van 17 maart
leest u elders in dit nummer.

Hoge opbrengst

Vooruitgang
De Vastenochtend op 13 maart begon
met een mooie Eucharistieviering.
Daarna was het even improviseren,
want pastor Duynstee moest voortijdig vertrekken en het internet ‘lag
eruit’. Voor Guus Prevoo van Vastenactie Nederland was dit geen probleem. Hij vertelde bijzonder geanimeerd over het Vastenactieproject in
Zambia en ondersteunde zijn verhaal
met enkele filmpjes. Vervolgens vertelde Clemens Lammers over World’s
Best News. Deze organisatie wil mensen informeren over de vooruitgang
in de wereld. Slecht nieuws is een
krantenkop, maar goed nieuws maar
een voetnoot! World’s Best News laat
zien, dat acties voor goede doelen zin

Door onze deelgemeenschap werd
in de 40-dagentijd ruim € 1500 ingezameld voor Vastenactie. Er werd
tijdens twee zondagse vieringen een
tweede collecte gehouden, het kinderkoor verkocht flesjes water, er stond
een Vastenactiebus in de narthex en
we mochten giften ontvangen van
het Rouw- en trouwkoor, het Andreas
Petrus en Pauluskoor en de Soos 55+.
Ook de acties door de gezamenlijke
kerken voor de Voedselbank waren
zeer succesvol: Op zaterdag 21 april
is door de gezamenlijke kerken een
cheque met het eindbedrag van ruim
€ 2700 overhandigd aan de Voedselbank. Dankbaar nam coördinator Joke
Cats, deze cheque in ontvangst.

Evaluatie Kerk aan de Waterweg

Meer verdieping gewenst!
Kerk aan de Waterweg is door de pastoraatsgroepen geëvalueerd.
Wat zijn de conclusies?
door Kees Koeleman

I

n het najaar van 2012 verscheen,
na een flinke tijd van voorbereiding, het eerste nummer van Kerk
aan de Waterweg. In het najaar van
2017 kwam het twintigste nummer
uit. Vijf jaar parochieblad met een
verschijningsfrequentie van vier bladen per jaar. Voor het team was het
aanleiding om het blad eens te evalueren. Aan de hand van onze missie
is een aantal evaluatie-vragen geformuleerd. Aan de pastoraatsgroepen
is gevraagd deze vragen te bespreken.
Zij hebben binnen de gemeenschap
immers contacten en vangen signalen op. En ook de redactie zelf heeft
de vragen beantwoord.

Missie en vragen

schap en de band tussen de verschillende gemeenschappen in
onze parochie?
• Geeft ons blad voldoende aandacht
aan vraagstukken die leven in onze
samenleving?
• Vind je het blad prettig leesbaar?
Wat vind je van de lay-out en illustraties?
• Welk cijfer zou je Kerk aan de Waterweg geven?
De algehele conclusie is dat Kerk aan
de Waterweg een positieve bijdrage
levert aan de missie van parochie De
Goede Herder. Het geeft een goed
beeld van wat er in de diverse deelgemeenschappen speelt. Het blad
nodigt uit om in elkaars keuken te
kijken en elkaars gerechten te proeven. Zo groeit op diverse terreinen de
saamhorigheid. Het blad is goed leesbaar en de lay-out is prima. Gemiddeld geven we het blad een 8- Daar
mogen de redactie en vormgever Pieter van Schouwenburg trots op zijn.

• Een pagina voor kinderen of een
pagina met activiteiten voor gezinnen.
• Meer aandacht voor migranten.
Een goede aanzet in het laatste
nummer vormt het interview met
twee parochianen, die afkomstig
zijn uit Polen.
• Een duidelijker lay-out van het parochie-mozaïek.
• Een rubriek ‘Van de bestuurstafel’.
• Oog en oor open blijven houden
voor de grote thema’s in de samenleving (ook de verantwoordelijkheid
van de deelgemeenschappen).
• Een uitgebreidere inhoudsopgave.
• Nagaan of het logo van de parochie
geïntegreerd kan worden in de kop
van het blad.

Aanbevelingen
De missie van onze parochie luidt
kort en bondig: Groeien in relatie.
Wij streven naar groei in de relatie
met God en Jezus Christus, met elkaar en de omringende samenleving.
Dit leverde de volgende vijf vragen op:
• Geeft ons blad voldoende aandacht
aan spirituele verdieping, aan ‘zaken die God raken’?
• Bevordert het blad de onderlinge
band in de plaatselijke gemeen-

Natuurlijk zijn er ook aanbevelingen.
In de ogen van het team zijn dit de
belangrijkste:
• Meer verdiepende artikelen. Aanleiding voor het team om te starten met een serie artikelen over de
apostolische geloofsbelijdenis.
• Meer boekbesprekingen. Aanleiding voor het team om regelmatig
een boek te bespreken, rond de
vraag: wat raakt me in dit boek?

Tenslotte
Kerk aan de Waterweg is een belangrijk hulpmiddel voor de gemeenschapsopbouw in de parochie. Het is
een communicatiemiddel voor mensen die nauw verbonden zijn met de
parochie en ook voor degenen die
meer op afstand staan. Hopelijk kunnen we over vijf jaar zeggen dat het
blad nog beter is geworden.
magazine van parochie de goede herder
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Iets doen in de Veertigdagentijd
Regelmatig is er tijdens de zondagse eucharistieviering in de Liduinabasiliek kindernevendienst. Op
een speelse manier wordt er dan met de kinderen
gepraat en gewerkt rondom het evangelieverhaal
van die zondag.
Deze veertigdagentijd stonden de kindernevendiensten in het teken van ‘iets doen voor een ander’. Bij
de eerste bijeenkomst hebben de kinderen sfeerlichtjes geknutseld voor de Goede Doelenavond van
basisschool De Kaleidoscoop. Daarover leest u elders in dit blad meer. Bij de andere bijeenkomsten
hebben de kinderen kaarten gemaakt voor langdurig zieke parochianen, die niet (meer) in staat zijn
om naar de kerk te komen. Dit was dus niet alleen
een leuke knutselactiviteit, maar ook een manier
om iets van wat we binnen de kerk beleven en
leren, naar buiten uit te dragen.
Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte
welkom bij onze kindernevendiensten. Voor data zie
www.liduinabasiliek.nl of achterin dit blad.
Informatie: asiaschoel@kpnmail.nl .
Gerarda Havermans-van Mourik, pastoraatsgroep Liduinabasiliek

Palmpasen

Als er iets bij Palmpasen hoort, dan is het wel de
traditie om palmpaasstokken te versieren en naar
zieken of ouderen te brengen. Dat gebeurde dit jaar
overal in onze parochie, en ook in de Basiliek.
Er komt best wat bij kijken: eerst worden de stokken,
vaak samen met mama, zo mooi mogelijk gemaakt.
Dan worden op zondag de stokken opgehaald. De
kinderen lopen mee in de processie. Vervolgens is
er de kindernevendienst met het lijdensverhaal uit
een prachtig prentenboek. Ze oefenen een gedichtje,
kleuren, puzzelen. Dan weer de kerk in, het gedichtje
over de goede week voorlezen en de dienst van de
tafel meemaken.
Tenslotte gaan ze met de palmpaasstok op weg naar
zieken en ouderen. Het is een hele gebeurtenis voor
onze jongste medeparochianen. Maar ze deden het
allemaal geweldig, zowel de grotere als de kleinere.
En met al die mooi versierde stokken hebben ze heel
wat mensen blij kunnen maken!
Gerarda Havermans-van Mourik, pastoraatsgroep Liduinabasiliek

OPROEP
Bloemverzorgers gevraagd voor de Liduinabasiliek
Twintig jaar lang hebben mijn zus en ik de bloemversiering in de Liduinabasiliek verzorgd.
Maar de leeftijd gaat een beetje meetellen en daarom zijn we op zoek naar nieuwe bloemverzorgers/
sters, vanaf september aanstaande.
Wie het leuk vindt om creatief met bloemen bezig te zijn, kan op vrijdag in de kerk komen kijken om een
indruk te krijgen van de werkzaamheden en ons misschien al een handje te helpen.
Heeft u belangstelling? Bel ons dan op tel. nr. 010 – 4731527. Fre van Dalsen en Thea van Houten.
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AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2017-2018
Het einde van het seizoen nadert. Als dit nummer van Kerk aan de Waterweg bij u op
de deurmat ligt, zijn alle activiteiten uit het aanbod 2017-2018 geweest.
Er wordt nu al weer nagedacht over het aanbod voor het seizoen 2018-2019.

Eén activiteit is al bekend.
Janneke Stegeman, theoloog des Vaderlands van juni 2016 tot september 2017,
komt vrijdagavond 21 september naar Vlaardingen.
Zij zal spreken over het thema:

“Gaat ‘Adam en Eva’ over de zonde? “
Een prikkelend thema dat tot nadenken stemt.
Bent u benieuwd wat Janneke Stegeman over dit thema heeft te vertellen?
Zet de datum dan alvast in uw agenda.
In de volgende Kerk aan de Waterweg leest u meer.

Heeft u ideeën, wensen of suggesties voor het aanbod Geloofsverdieping?
Laat het ons weten, wellicht kunnen we uw idee of wens inpassen in het aanbod voor
het seizoen 2018-2019
U kunt mailen naar het pastoraal team via Elly Barendregt,
e-mailadres: e.barendregt@goedeherderparochie.nl.
Wij zijn benieuwd naar uw mail.
Bedankt voor uw deelname in het afgelopen seizoen.

GRAAG TOT ZIENS IN HET VOLGENDE SEIZOEN
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‘Evangelii Gaudium’, vier avonden
Geloofsverdieping in Maassluis
In oktober 2012 was er een bisschoppensynode in Rome.
Op basis van de aanbevelingen van deze synode heeft paus
Franciscus de Apostolische Exhortatie (brief van de paus
gericht aan de kerk) ‘Evangelii Gaudium’ (de vreugde van
het Evangelie) geschreven.
In februari spraken we met 25 parochianen vier avonden
over deze brief in Maassluis.
Elke avond begon met een inleiding door pater Avin aan
de hand van een PowerPoint presentatie. Vervolgens gingen we in groepjes uiteen om over vragen van gedachten
te wisselen. Het werden soms zeer levendige discussies!
Wat staat er zoal in deze brief? In een notendop schetsen
we hier enkele hoofdzaken.

gelisatie en tegen binnenkerkelijke muggenzifterij. Een
evangelist moet er volgens Franciscus niet uitzien alsof
hij net van een begrafenis is teruggekeerd. Hij moedigt
christelijke gelovigen aan om vol vreugde aan een nieuw
hoofdstuk van evangelisatie te beginnen en wijst de kerk
nieuwe paden voor de toekomst aan.
Franciscus benadrukt de nauwe band tussen de verkondiging en het meeleven met onze naasten, zowel dichtbij als
ver weg. De paus roept ons op te streven naar een arme
kerk ten dienste van de armen, want ‘een kerkgemeenschap, die de armen vergeet, dreigt te verdwijnen’.
Hij geeft ook aan dat de excessieve centralisatie de kerk
niet veel goeds heeft gebracht. Sommigen in de kerk zijn
meer bezig met kerkelijk zelfbehoud, dan met het verkondigen van het Evangelie. Er wordt meer over de wet
dan over genade gesproken, meer over de kerk dan over
Christus, meer over de paus dan over Gods woord.
De paus wil niet dat geestelijken zich in hun eigen wereld
terugtrekken, zonder zich rekenschap te geven wat er in
de werkelijke wereld aan de hand is. De paus wil priesters
eraan herinneren, dat de biecht geen martelkamer moet
zijn, maar een ontmoeting met de genade van God, die
ons aanspoort ons best te doen. De deuren van de kerk
moeten altijd open staan. De Eucharistie is geen beloning
voor de perfecte gelovigen, maar een medicijn voor de
zwakken.
De kerk moet nee zeggen tegen een financieel systeem dat
heerst in plaats van dient en moet nee zeggen tegen een
wereldwijde ongelijkheid die geweld oproept.

Paus Franciscus biedt dit document aan de kerk aan als
een kaart en gids voor haar pastorale missie in de toekomst. Het is een uitnodiging om een profetische en positieve visie op de werkelijkheid te herstellen zonder dat de
huidige uitdagingen worden genegeerd. De paus bemoedigt ons en spoort ons aan om vooruit te kijken, waardoor
kruis en opstanding van Christus opnieuw tekenen van
overwinning worden.
Het is noodzakelijk het Evangelie vol vreugde aan de hele
wereld te verkondigen. De kerk mag de bron van de evangelisatie herontdekken in de hedendaagse wereld.
‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en
doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige
Geest en leert hen te onderhouden alles wat ik u bevolen
heb’ (Mt 28, vers 19-20). Deze woorden van Jezus vormen
de missionaire opdracht van de kerk. Een kerk die ‘op weg
gaat’ is een kerk met open deuren, om naar buiten te gaan.
De paus laat zich in deze brief ook van zijn radicale kant
zien. Hij is vóór een optimistische en vreugdevolle evan-

Aan het einde van elke bijeenkomst kregen we een boekje
met teksten uit ‘Evangelii Gaudium’, die op de betreffende
avond waren besproken. Veel dank aan pater Avin en de
voorbereidingsgroep, die deze avonden tot een succes hebben gemaakt.
Yvonne Buys en Marianne Soors

Geloofsverdieping
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Koninklijke onderscheidingen voor parochianen
Tijdens de lintjesregen
werden drie parochianen
van de Goede Herder
benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

aanspreekpunt voor alle leden van de
Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)
van Maassluis.

De heer Clemens Lammers

Mevrouw Tiny van Beers-Jeup

Mevrouw Rosiet van den AkkerLambert
Zij is gedurende een lange tijd actief
voor de kerken in Maassluis. Zij begon in 1975 bij de werkgroep kindercrèche. Van 1977 tot 1981 was zij lid
van de pastorale raad van de toenmalige Andreasparochie. Daarna was zij
van 1983 tot 1996 lid van de Elisabethgroep, die contacten onderhield
met oudere en zieke parochianen.

Van 1998 tot 2011 was Rosiet lid van
de werkgroep MOV. Lange tijd was
zij de afgevaardigde van vastenactie
in het toenmalig dekenaat Rijnmond
en lid van de stuurgroep Diaconie.
Daarnaast was zij lid en voorzitter van
de Parochiële Charitatieve Instelling
(PCI). Zij stelde het beleidsplan van
de PCI op, maakte folders en begeleidde personen met financiële problemen. Van 2006 tot 2013 was zij
vrijwilliger inloopspreekuur bij het
servicepunt van VraagRaak. Vanaf
2008 is zij seniorenmaatje bij Seniorenwelzijn. Zij brengt huisbezoeken
aan ouderen en inventariseert hun
wensen en noden. Rosiet van den
Akker is vanaf 2006 als bestuurslid
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werd in 2016 weer opgebouwd in de
nieuwe kerk.
Daarnaast is Clemens samen met zijn
jongste zus mantelzorger voor hun
oudste zus, die geestelijke ondersteuning nodig heeft.

Clemens Lammers zet zich al ruim
35 jaar in voor de parochie in Maassluis. Van 1982 tot 2016 was hij lid
van de werkgroep kerkmuziek. Van
1988 tot 2016 was hij dirigent van
het Andreas kinderkoor. Hij organiseerde ook koorreisjes en Sinterklaasfeesten. Van 1999 tot heden zingt hij
in het Andreas, Petrus en Pauluskoor.
Verder is hij actief bij de Actie Kerkbalans. Van 2006 tot 2011 was hij lid
van het kerkbestuur en de pastorale
raad. Van 2007 tot 2010, de periode
dat de parochie geen eigen pastoor
had, was Clemens tevens lid van het
pastorale team. Vanaf 2011 is hij lid
van de werkgroep MOV. Van 2012 tot
2016 was Clemens secretaris van de
katholieke begraafplaats St. Barbara
en afgevaardigde namens de begraafplaats in de Beheercommissie. Daarnaast is hij vanaf 2013 lid van de commissie Fondsenwerving. Hij is actief
bij het organiseren van kerkenveilingen, concerten en patroonsfeesten.
Van 2013 tot 2016 was hij lid van de
commissie Orgelfonds en leider van
de werkgroep Orgelbouw. Het orgel
van de toenmalige Petrus- en Pauluskerk moest worden gerenoveerd. Dat
betekende dat het afgebouwd moest
worden, een heel secuur werkje. Het
orgel ging naar de orgelbouwer en

Tiny van Beers is al vele jaren vrijwilligster bij de Zonnebloem, de H.
Hartkerk en de Ark (met name bij
de rommelmarkten), het Vlietlandziekenhuis en in de DrieMaasStede.
Daar verzorgt ze bij toerbeurt de dieren van de Driespan en helpt mee op
de afdeling als dat nodig is. Bij mooi
weer gaat ze ‘s avonds met een paar
bewoners een ijsje eten bij de ijssalon.

Burgemeester Lamers kwam op 19
april langs bij de DrieMaasStede om
te zeggen dat Tiny donderdag 26 april
een lintje mocht ontvangen. Ze was
net druk in de weer toen de burgemeester met een grote delegatie ineens
de ruimte binnenkwam. “Wat moet de
burgemeester hier?”, dacht ik. “Maar
hij kwam voor mij. Om me te vertellen
dat ik uitgenodigd was op het Stadserf
en een lintje zou krijgen. Het is mooi
dat ze dat in Schiedam op deze manier
doen. Dan ben je een beetje voorbereid
en kun je netjes gekleed het lintje ontvangen. En doordat ik zo werd overvallen in de DrieMaasStede was het toch
een hele grote verrassing.”

MOZAÏEK

Wereldgebedsdag in het teken van Suriname

De eerste vrijdag van maart is het Wereldgebedsdag. Overal in de wereld wordt dan dezelfde viering gehouden en
steeds staat een land centraal. Dit keer was Suriname het
voorbereidende land. In de viering in Maassluis werden
de veelkleurige bewoners van Suriname aan de deelnemers voorgesteld: Joyce stamt af van de Ariwak-stam, de
oorspronkelijke inwoners van Suriname. Muyinga is een
nakomelinge van de slaven, die ontsnapten uit de plantages; zij leven in het tropisch regenwoud en op de bergen
in de natuur. Kartini komt uit het district Commewijne,
waar afstammelingen wonen van de contractarbeiders
die o.a. uit Nederlands-Indië kwamen om op de suikerrietplantages te werken. Carolina is een alleenstaande
moeder van Creoolse afkomst. Haar ouders (Europese
vader en Afrikaanse moeder) hadden een houtplantage.

Mei Ling is een afstammeling van Chinese immigranten,
die eerst op de plantages werkten en later in winkeltjes de
producten van Nederlandse boeren gingen verkopen. Willemien stamt af van de boeren, die uit Nederland kwamen
om in Suriname te werken. Deze Nederlandse boeren
werken nog steeds in de veeteelt en landbouw. Shanti’s
voorouders zijn afkomstig uit India; zij werden na de
afschaffing van de slavernij ingehuurd als arbeiders en
bleven vaak in Suriname wonen. Zij houden zich bezig
met rijstteelt.
Het thema was dit keer: ‘En God zag dat het goed was.’
De voorganger was dominee Schreuder. We luisterden
naar het verhaal van de schepping uit het boek Genesis
en hebben samen gebeden uit dankbaarheid voor Gods
aanwezigheid in ons leven en het goede dat de aarde ons
schenkt.
Sinds korte tijd heeft ook de Evangelische Broedergemeenschap, waar veel mensen met Surinaamse wortels
lid van zijn, zich aangesloten bij het Platform van Kerken
in Maassluis. Zij deden vol enthousiasme mee om ons de
veelkleurige bevolking van Suriname ‘in het echt’ te laten
zien, zoals u op de foto kunt zien. Mede daardoor was het
een fantastische viering!
Marianne Paalvast, namens de voorbereidingsgroep

Naar de Bijbelse beeldentuin in Hoofddorp
Op donderdag 22 maart gingen
ruim twintig parochianen van
deelgemeenschap Andreas,
Petrus en Paulus na de Eucharistieviering met pater Avin richting
Hoofddorp. De reis verliep vlot
en na een uurtje zaten we gezellig aan de koffie/thee in ‘Het
Fundament’, waar we hartelijk
welkom werden geheten door
pastoor Kees van Lent. Hij vertelde enthousiast hoe
de Joannes de Doperkerk een groene
kerk geworden is met
zonnepanelen op het
dak, een warmtepomp
en allerlei andere
energiebesparende
maatregelen. Onder

de kerk is de gewelvenkelder ‘Het
Fundament’ uitgegraven, waar
lezingen, vergaderingen en tentoonstellingen worden gehouden.
Op woensdagavond wordt er een
maaltijd geserveerd.
We krijgen een rondleiding door de
kerk en gaan naar de tuin, die achter de kerk ligt. In deze tuin groeien
veel kruiden, planten en bomen
die ook in de Bijbel genoemd

worden. Ook staan er ruim veertig
beelden van Bijbelse en inspirerende personen, gemaakt door de
beeldhouwer Karel Gomes en zijn
leerling Antoinette Otten. Verder
ligt er in deze tuin een labyrint. Na
de lunch bezinnen we ons in deze
40-dagentijd op het lijden van Jezus bij de veertien kruiswegstaties.
Tegenover deze staties is het beeld
van de verrijzenis van Christus
geplaatst. Natuurlijk brengen we
ook een bezoek aan de religieuze
boekhandel ‘Het Kruispunt’. Het was een
mooie, inspirerende
dag en we kunnen het
iedereen aanraden om
deze beeldentuin te
gaan bezoeken.
Marianne Soors
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Liduinaweek, 29 april tot 6 mei

Gebed en ontmoeting centraal
De Liduinaweek bood een gevarieerd programma. We plukken drie
mooie bloemen uit een rijk boeket

Zondag 29 april, Liduina-zangmiddag

Ik heb de
verkeerde
schoenen
aan
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Henri de Wolf, dirigent van het Heilig Hartkoor heeft de laatste jaren vele Liduinaliederen van vroeger verzameld. Hij achterhaalde
de herkomst van de melodieën en de teksten.
Zelf heeft hij ook twee nieuwe liederen geschreven (tekst en muziek) en hij heeft muziek gecomponeerd bij de reeds bestaande
Liduinalitanie.
Dit alles konden we beluisteren en bezingen
tijdens de Liduina-zangmiddag op zondag
29 april. Koren uit de Schiedamse deelgemeenschappen waren uitgenodigd om de liederen in te studeren, om vervolgens tijdens
het zang-uur de samenzang te ondersteunen.
Rond vijftien koorzangers, voor het merendeel van de Heilig Hartkerk en de St. Jan de
Doper-Visitatiekerk waren op de oproep afgekomen. Rond de vijftig Schiedamse paro-

chianen zongen enthousiast mee tijdens het
een inspirerend uur. Daarna ontmoette men
elkaar in de pastorie. De bijeenkomst was ook
een opstapje naar de toekomst: hoe we samen
kunnen zingen en elkaar ontmoeten, in en
om de basiliek.
Lidwien Meijer

Dinsdag 1 mei, ouderen bezoeken basiliek
Op een mooie, maar koude middag kwamen
vrijwilligers van Schiedamse deelgemeenschappen bewoners van Frankeland ophalen
voor een wandeling naar de basiliek. Dat was
heel gezellig. Bewoners die de stad goed kennen haalden herinneringen op; vrijwilligers
wezen aan wat er te zien of wat er veranderd
was.
De klokken luidden speciaal voor onze groep.
De groep bestond uit mensen van verschillende kerkelijke en niet-kerkelijke achtergrond.
Iedereen vond het heerlijk om weer eens buiten te komen. Voor een aantal deelnemers
was de basiliek een vertrouwde plek: de parochiekerk waar men vaak kwam. Het was leuk
om nu eens rond te lopen, te kijken en uitleg
te krijgen. Een enkele deelnemers stak een
kaarsje op bij Liduina. Bewoners die de kerk
niet kenden vonden het bijzonder om zo op je
gemak rond te kunnen kijken. De rector van
de basiliek legde ons uit dat de kerk officieel
de ‘Basiliek van de heilige Liduina en Onze
Lieve Vrouw Rozenkrans’ heet, sinds een fusie; veel mensen kennen hem vooral als de
‘Singelkerk’.
Toen was er tijd om foto’s te maken, een flesje
water te drinken en de gekregen informatie
op papier te bekijken. De jassen weer dicht,
moe en vele indrukken rijker ging het gezelschap op weg terug.
Vooral de aandacht die de vrijwilligers hadden

tor was en Herman Munnikes uit Maassluis,
die vorig jaar nog met de geluidsversterking
liep in de tocht.
Toen wandelden we de kerk uit, over het Stadserf, dwars over de Luikse markt, allemaal kramen met spulletjes en prulletjes. Je voelt je
dan in het hol van de leeuw, maar het viel
me op hoe rustig het bleef, de omstanders
stonden met open monden het schouwspel
te bekijken. Het is fijn dat enkele vrijwilligers
flyers uitdeelden met een korte uitleg. Dit
werd positief ontvangen. “Ik heb de verkeerde
schoenen aan”, zei de mevrouw uit Lelystad
naast wie ik liep. “Ik had niet verwacht dat het
zo lang zou duren, maar wat is het mooi. Al
die oude straten hier, en nu en dan samen stil
staan voor bezinning.” Ook de gebedsdienst
halverwege in de Grote kerk vond ze een bijzonder moment. “Het is goed om even te kunnen zitten en wat een prachtige, grote ruimte
kwamen we binnen.”

voor de bezoekers werd zeer op prijs gesteld;
zo ook de aandacht die de parochie toonde
voor de bewoners van Frankeland. Want
al ben je, vanwege ouderdom, niet meer in
de gelegenheid om geregeld naar de kerk te
gaan, juist dan doet het veel goed te ervaren
dat je niet vergeten bent.

Al ben je
niet meer in
de gelegen- Jel van Geffen, geestelijk verzorger Frankeland
heid om ge- Zondag 6 mei, Liduinaprocessie
regeld naar Voor de vierde keer liep ik mee in de Liduinaprocessie. In 2015 begon het, als een eenmade kerk te
lig gebeuren in het kader van het Schiedamse
gaan, dan Liduinajaar. Inmiddels is de processie langs
plekken die herinneren aan de heilige van de
doet het goed stad Schiedam, een traditie aan het worden.
De gebedsdienst voorafgaand aan de proceste ervaren
sie was indrukwekkend. Met nadruk werd Lidat je niet duina als patrones van de zieken aangeroepen
de voorbeden, die werden uitgesproken
vergeten bent in
door mensen die betrokken zijn bij zieken: als



Lidwien Meijer

Lezing door Coert Biesjot OSB
op 14 juni
De ‘eigenlijke’ feestdag van Liduina, volgens de liturgische kalender, is op 14
juni. Op zondag 10 juni is er daarom om
16.00 uur een feestelijk Liduinalof in de
basiliek.
Op donderdag 14 juni organiseert de
broederschap van Sint Liduina een bezinnende avond. Deze avond staat in het
teken van het diocesane Jaar van Gebed. Wij bidden samen eerst de vespers
in de basiliek en daarna zal oud-rector
Coert Biesjot in de pastorie een inleiding
houden over ‘Liduina en het gebed’, gevolgd door gesprek.

FOTO ' S R AM O N M A NG O L D

jongere, als verzorgende, als kwetsbare oudere. Twee overledenen werden in het bijzonder
herdacht: Ruud Poels, die zo’n grote stimula-
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Pastorale inburgering Melvin Tharsis SVD

In september begint het

Drie paters SVD wonen nu in de pastorie naast de
basiliek. Kortgeleden kwam Melvin Tharsis erbij.

M

isschien herinnert u het zich
nog. In het decembernummer van Kerk aan de Waterweg schreef pater Tony Tran
een stukje over zichzelf en zijn eerste
periode in Schiedam. Hij maakt deel
uit van de SVD-gemeenschap, waar
ook pater Avin Kunnekkadan toe
behoort. Inmiddels heeft een derde
missionaris zich bij de Schiedamse
SVD-gemeenschap aangesloten.

Het gaat om pater Melvin Tharsis. In
de afgelopen maanden heeft hij zijn
gezicht in parochie De Goede Herder
al meerdere keren laten zien. Evenals
pater Avin is hij geboren in India. Hij
zag het levenslicht in Tamil Nadu, op
2 januari 1984. Ook zijn zus is daar
geboren. Melvin studeerde filosofie
in Madhya Pradhesh en theologie in
Orissa. Van 2009-2010 werkte hij in
Orissa voor lichamelijk gehandicapte
kinderen, kinderen met een verstan-
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delijke handicap en melaatsen. ‘Ik
heb veel van deze kinderen
geleerd’, mailde hij mij, ‘ik wil bij
mensen zijn die pijn ervaren, voor
wie niemand zorgt’. Op 8 mei 2015
is Melvin tot priester gewijd. In 2016
zette hij de stap naar Nederland.

Introductie
Om de medebroeders op een gestructureerde manier voor te bereiden op
het leven en werken in Nederland
heeft het provinciebestuur van de
SVD een introductieprogramma samengesteld. Het programma bestaat
uit twee hoofdonderdelen: een intensieve cursus Nederlands en een
pastorale inburgering. De pastorale
inburgering houdt in dat de nieuwe
medebroeder ervaring opdoet met
een breed scala aan parochiële werkzaamheden. Hij maakt kennis met
de dagelijkse werkpraktijk in een
typisch Nederlandse context. Hij ervaart de realiteit en de impact daarvan
en bekijkt voor zichzelf hoe hij daarin
vruchtbaar kan functioneren. Ook
biedt de inburgering de gelegenheid
om een balans te leren vinden tussen het pastorale werk, het leven als
religieus (binnen de communiteit en
congregatie) en de persoonlijke tijd.
Met instemming van de bisschop en
het pastoraal team begint Melvin in
september aan deze pastorale inburgering in parochie De Goede Herder,
voor een periode van een half jaar.
Hij zal met alle taakvelden in aanraking komen: liturgie, catechese,

individueel pastoraat, diaconie, gemeenschapsopbouw, jongerenwerk
en oecumene. Het leerproces loopt
via de weg van de geleidelijkheid. Het
gaat van kennismaking en observatie
naar meelopen en zelfstandig uitvoeren. Ook zal hij op de hoogte raken
van de getalsmatige ontwikkeling van
onze parochie, omdat pastorale beroepskrachten moeten weten welke
geschiedenis hun werkterrein heeft
en dat hun professionele inzet mede
voortkomt uit deze geschiedenis.

In het team hebben we afgesproken
dat ik vanuit de parochie Melvins
werkbegeleider zal zijn. Ik hoop op
een goede samenwerking en wens
Melvin een vruchtbare leertijd toe.
Kees Koeleman

Pater Melvin Tharsis en pater Tony
Tran namen deel aan de pelgrimswandeling op 17 maart in Schiedam.
De PvdA deelde rozen uit. Zo raak je
ingeburgerd!

Minters Mantelzorg in drie steden

Gratis ondersteuning van mantelzorgers
Zorgen voor een ander is een mooie taak. Maar soms kan de zorg te
intensief worden en wordt het een zware last. Ook al zijn mantelzorgers
vol goede moed begonnen. Minters Mantelzorg wil graag helpen.

Wanneer wordt zorgen voor een
ander ‘mantelzorg’?
Zorgt u meer dan acht uur per week
en langer dan drie maanden voor een
familielid, vriend of kennis? Gaat het
hierbij om bijzondere zorg, zoals het
ondersteunen bij het aankleden, het
aanbieden van structuur tijdens de
dag, het organiseren en plannen van
allerlei taken?
Dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers zijn er van jong tot oud, van
kinderen tot ouderen.
Bij het woord ‘mantelzorg’ denken
veel mensen aan het verzorgen van
iemand die ernstig of langdurig ziek
is. En minder vaak aan bijvoorbeeld
de zorg voor iemand met psychiatrische problemen, de zorg voor een
kind met een beperking of iemand
met een ernstige verslaving.
Toch zijn dit allemaal voorbeelden
van mantelzorgsituaties.
De zorg kan soms veel van u vragen.
Veel mantelzorgers hebben maar weinig tijd voor zichzelf en voelen zich
erg verantwoordelijk voor degene die
ze verzorgen. Ook kan mantelzorg
moeilijk te combineren zijn met
bijvoorbeeld werk, school of gezin.
Overbelasting kan op de loer liggen.
Denk hierbij aan concentratieproblemen, duizeligheid, piekeren, prikkelbaarheid, slapeloosheid.

Wat kan Minters Mantelzorg voor
u betekenen?
Minters Mantelzorg zet zich in voor
de belangen van mantelzorgers in

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
Een consulent kan in een individueel gesprek met u meedenken over
mogelijkheden om overbelasting te
voorkomen en met u te zoeken naar
een vorm van ondersteuning die bij
u past. De consulent heeft kennis
van de sociale kaart en van regelingen voor mantelzorgers, zodat zij u
gericht kan doorverwijzen als dit nodig is.
Als u zich inschrijft bij Minters Mantelzorg kunnen wij u namens de gemeente ook waarderen voor alles wat
u doet voor uw naaste. Ook wordt u
op de hoogte gehouden van ons ondersteuningsaanbod.

Gratis aanbod voor mantelzorgers
Eén keer per maand is er in elke gemeente van 10.00 tot 12.00 uur een
mantelzorgcafé.
Voor data en locaties kunt u kijken op
www.mintersmantelzorg.nl
Vaak komt er een gastspreker, die
relevante informatie geeft voor mantelzorgers. Altijd is er een moment
van ontmoeting met andere mantelzorgers, herkenning en gezelligheid.
Voelt u zich van harte welkom om
hierbij aan te sluiten als u ook mantelzorger bent.
Minters Mantelzorg biedt daarnaast
een aantal keer per jaar cursussen
voor mantelzorgers.
Bijvoorbeeld een cursus ‘Assertiviteit’, ‘zorgen voor iemand’ en ‘rouwverwerking’.

Neem contact op met de consulent
voor meer informatie en data.
Ook organiseren wij elk jaar de Dag
van de Mantelzorger waarbij we mantelzorgers namens de gemeente een
leuke dag aanbieden.
Alle diensten van Minters Mantelzorg
zijn kosteloos voor mantelzorgers.
Om deel te nemen aan activiteiten is
het soms nodig om ingeschreven te
worden als mantelzorger, dit is ook
kosteloos.
MintersMantelzorg
Burgemeester van Lierplein 51
in Vlaardingen
Tel: 010-4351022/
info@mintersmantelzorg.nl
Voor meer informatie:
www.mintersmantelzorg.nl

Vlaardingen,
Antoinette Eilering
T 010 435 10 22
E antoinette.eilering@minters.nl

Maassluis,
Karin Barg
T 010 435 10 22
E karin.barg@minters.nl

Schiedam,
Louise de Wijk
T 010 435 10 22
E Louise.de.wijk@minters.nl
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Zomer 2018, samen vieren in Vlaardingen
Vorig jaar introduceerden wij in Vlaardingen de gezamenlijke viering op zondag, in juli en augustus. Dit jaar
gaan we ´in de herhaling´. Samen vieren is een stap in het groeiproces naar één geloofsgemeenschap in
Vlaardingen.
Per maand wisselend zal één van beide kerken op zondag geopend zijn. Daar zullen we met elkaar, als parochianen van deelgemeenschap Willibrord, samen komen om de liturgie te vieren en elkaar te ontmoeten.
In de maand juli (1 juli is de eerste zondag) bent u van harte welkom in de Pax Christikerk. De viering begint
om 11 uur. De Heilige Lucaskerk is in de maand juli gesloten.
In de maand augustus (5 augustus is de eerste zondag) staan de deuren van de H. Lucaskerk voor u open.
Ook dan begint de viering om 11 uur. In augustus is de Pax Christikerk gesloten.
De aanvangstijd in augustus is in de H. Lucaskerk dus afwijkend van de normale aanvangstijd. Het pastoraal
team heeft hiertoe besloten omdat het liturgisch rooster voor de gehele parochie anders niet ingevuld kon
worden.
Zondag 26 augustus zijn beide kerken gesloten vanwege de Kerkterrasviering. Meer details over deze viering
vindt u te zijner tijd in de Vlaardingse media of hoort u via de mededelingen in de kerk.
Het pastoraal team en de pastoraatsgroep van deelgemeenschap Willibrord vertrouwen op uw begrip en
wensen u mooie vieringen toe met fijne ontmoetingen.

Reis naar Macedonië in september

De Rotterdamse stichtingen ‘Oecumenische Ontmoetingen’ en ‘Leerhuis Spiritualiteit’ organiseren in samenwerking met reisorganisatie InterBalkan een achtdaagse oecumenische reis naar Macedonië, met ook een excursie naar
naar Tirana, de hoofdstad van Albanië. De verblijfplaats is
Ohrid; alle zeven overnachtingen zijn in hetzelfde hotel.
Ohrid wordt wel het Jeruzalem van de Balkan genoemd
en is opgenomen op de werelderfgoedlijst van Unesco. Er
zijn excursies naar onder meer de hoofdstad Skopje (de
geboortestad van Moeder Teresa) en naar een aantal mooi
gelegen kloosters en steden. De reis is ook een ontmoeting
met het Oosters-Orthodoxe Christendom.
Pater Leo de Jong o.p. en Co Elshout zijn de (zeer ervaren)
reis(bege)leiders.
Vertrek dinsdagmiddag 25 september, terug dinsdag
2 oktober ’s avonds. Prijs € 1.198 p.p. (bij aanmelding
vóór 20 juni). Toeslag eenpersoonskamer: € 109. Niet
inbegrepen: calamiteitenfonds, lunches, drankjes, reisen/of annuleringsverzekering. Minimaal 20, maximaal
30 deelnemers.
Voor informatie/aanmelding: Stichting Oecumenische
Ontmoetingen: mail@oecumont.nl, tel. 010-4220471
(Co Elshout) of via info@leerhuisspiritualiteit.nl,
tel. 0180-859955 (José van der Torre).
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Dominicanen gaan en ... komen
Na zeer lange tijd zijn er de laatste paar jaar
nieuwe leden ingetreden bij de Orde van de dominicanen. Door het bestuur van de Orde is besloten
om aan deze nieuwe broeders de mogelijkheid te
bieden een communiteit te vormen in het klooster
op Het Hang 17 te Rotterdam. De nieuwe groep
gaat zich daar in augustus vestigen. Op dit moment
is het nog niet bekend welke activiteiten zij gaan
ontplooien. Een paar van hen zijn nog bezig met
een studie.
Dat betekent dat de broeders
die daar vele jaren woonden en
werkten begin juli Rotterdam
gaan verlaten. De paters Martin
Vijverberg, Leo de Jong en Jan
Vijverberg gaan verhuizen naar
kloosterverzorgingshuis Oud
Bijdorp in Voorschoten, waar
zusters dominicanessen wonen en enkele andere
paters. Pater Ben Vocking gaat in het klooster in
Zwolle wonen. Pater Jan van Duijnhoven blijft in
Rotterdam samen met de nieuwe groep op Het
Hang.
Ondanks zijn verhuizing zal pater Leo de Jong
regelmatig blijven voorgaan in de eucharistievieringen van deelgemeenschap St. Jan de DoperVisitatie.

Hartekreet van de tekstredacteur

Ergernis én vreugde in het licht!
Al dagen zit ik achter mijn bureau de kopij te corrigeren
voor dit blad. Korte stukjes, lange artikelen, interviews,
impressies. Soms word ik boos, vaak ben ik blij…
door Lidwien Meijer

I

n het programma ‘de Wereld Draait Door’ had je een
tijd de rubriek: de vijf ergernissen van de maand.’
Onze nationale mopperkont Jan Mulder mocht grenzeloos, hartgrondig mopperen: op politieke leiders,
raar woordgebruik (zich beseffen bv.), allerlei kleinzieligheden.. Ik vond het altijd kostelijk om hem te horen
klagen!
Ook ik ontdek vijf ergernissen, als ik een week lang als
een kluizenaar leef om ervoor te zorgen dat alle teksten
netjes in dit blad terecht komen. Graag maak ik mijn ergernissen hier openbaar. Ik voeg er meteen spelregels aan
toe, zodat ze bij het volgende nummer van dit mooie blad
wellicht verdampt zullen zijn!
Maar er zijn ook blije momenten. Beide stemmingen wil
ik met u delen.

Ergernissen-top 5 (willekeurige volgorde)
1. Later dan het laatste nippertje kopij indienen. Het zou zo
fijn zijn als iedereen zich hield aan de kopijsluitingsdatum (zie pgn. 2). Ook deze keer kwam veel kopij te laat.
Nu ben ik een flexibel mens, maar er is een grens aan wat
een flexibel mens kan verdragen… dus graag wat eerder,
dan weten wij ook waar we op kunnen rekenen. En als
u kopij te laat móet indienen, meldt dit dan eerst, dan
reserveren we ruimte.
2. Te lange of te korte artikelen. Soms reserveren we een
pagina voor een stuk, en dan is het stuk te lang of te kort.
Als eindredacteur moet je dan gaan verkorten of wat erbij
bedenken. Of de foto’s moeten kleiner of groter. Het geeft
spanning.
Daarom hierbij meteen een richtlijn:
één pagina: 500 woorden
twee pagina’s: 850 woorden
drie pagina’s: 1200 woorden
3. Gebruikt worden als dumpplaats. Soms dumpen mensen
maar wat in de mailbox van de eindredacteur. ‘Zoek het
maar uit, maak er maar wat van…’ En dan een compli-

ment eraan toevoegen: ‘Jij kunt dat wel…. ik heb er alle
vertrouwen in…’ En dat ook nog op een te laat moment,
zodat terugsturen niet meer kan…
4. Van internet geplukte fragmenten. Een grote ergernis is
het als mensen hun stof van internet halen en niet de
moeite nemen om er een leesbaar stukje van te maken.
Dan verschijnen er ineens grote letters, rare regelafstanden, vreemde toevoegingen. Niet meer doen!
5. Een stuk later nóg eens opsturen met wijzigingen erin. Uw
tekstredacteur heeft een artikel al netjes gecorrigeerd. Dan
komt hetzelfde artikel weer binnen, met aanvullingen en
wijzigingen van de auteur. Deze geeft niet aan (met geel
bijvoorbeeld) waar die aanvullingen staan… Uw tekstredacteur moet dan opnieuw beginnen met de correctie.
Dit waren de ergernissen. Ik hoop dat u ze goed leest en
in uw hart bewaart. Maar daar wil ik niet mee afsluiten.
Want het is ook vreugdevol om Kerk aan de Waterweg te
mogen maken. Wat geeft vreugde?

Vreugde-top 5 (willekeurige volgorde)
1. De vele kopij die binnenkomt, uit allerlei richtingen.
2. Soms hoor je van collega-redacteuren uit andere parochies weleens: “We moeten dat blad zelf volschrijven,
mensen sturen niets in. Dat is bij KADW wel anders! Genoeg stof iedere keer!
3. Er leeft veel in de parochie. Soms word ik helemaal
enthousiast van een impressie, een interview, een lezing
die wordt aangekondigd.
4. Mijn collega Marianne Soors. Marianne denkt overal
aan. Zij port auteurs op, heeft contact met de vormgever.
Ik hoef alleen aan de teksten te denken.
5. De mooie foto’s die binnenkomen. Dat zegt vaak meer
dan woorden.
Als het blad in de bus valt… dan vallen alle stukken op
zijn plaats, ik duik erop en meestal ben ik blij met het
resultaat.
magazine van parochie de goede herder

31

Liturgisch rooster weekendvieringen, zomer 2018, de voorgangers, muzikale ondersteuning en
HH Andreas, Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk
9.30 uur (zo.)

Za. 02 juni

--

--

--

Zo. 03 juni
Sacramentsdag

Woord- en communieviering parochiaan
Cantor en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee en K. Koeleman
1e H. Communie. Koor: Okido

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang

Za. 09 juni

--

--

--

Zo. 10 juni

Woord- en communieviering parochiaan
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

Eucharistie H. Egging en E. Clarenbeek. Kerkenbandviering, Koor: Liriko. Kinderwoorddienst en10+.
Afscheidsviering van Pater Clarenbeek

Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: Willibrordkoor

Za. 16 juni

--

--

--

Zo. 17 juni

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang

Eucharistie H. Egging
Koor: Impuls

Woord- en communieviering parochiaan
Koor: The Balance

Za. 23 juni

--

--

--

Zo. 24 juni

Eucharistie H. Egging
Patroonsfeest, met medewerking van alle koren

Woord- en communieviering parochiaan
Cantors en samenzang

Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: Willibrordkoor

Za. 30 juni

--

--

--

Zo. 01 juli

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Eucharistie H. Egging, gezinsviering
Koor: Okido. Kindercrèche voor de allerkleinsten

H. Lucaskerk gesloten.
Viering in de Pax Christikerk

Za. 07 juli

--

--

--

Zo. 08 juli

Woord- en communieviering parochiaan
Cantor en samenzang

Eucharistieviering H. Egging
Koor: Liriko

H. Lucaskerk gesloten.
Viering in de Pax Christikerk

Za. 14 juli

--

--

--

Zo. 15 juli

Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantor en samenzang

Woord- en communieviering parochiaan
Cantors en samenzang

H. Lucaskerk gesloten.
Viering in de Pax Christikerk

Za. 21 juli

--

--

--

Zo. 22 juli

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantors en samenzang. 50/60 jarig jubileum
Ton en Ted, broeders van Maastricht.

H. Lucaskerk gesloten.
Viering in de Pax Christikerk

Do. 14 juni
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bijzonder karakter

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

St. Jan de Doper - Visitatie
17.00 uur (za.), 11.00 uur (zo.)

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)

H.H Jacobus en Martinus
11.00 uur (zo.)

Woord- en communieviering parochiaan
Muzikale ondersteuning

--

Eucharistie H. Egging

--

Woord- en communieviering parochiaan
Samenzang

Woord- en communieviering parochiaan
Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
Koor: kinderkoor en samenzang ?

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Muzikale ondersteuning

--

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie Ch. Duynstee
Zanggroep St. Jan Visitatie

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie H. Egging. Koor: In Honorem Dei,
16.00 uur Liduina lof

Woord- en communieviering parochiaan
Koor: Corazon

19.00 uur Liduina vesper
Woord- en communieviering parochiaan
Muzikale ondersteuning

--

Eucharistie H. Egging

--

Woord- en communieviering parochiaan
Samenzang

Eucharistie H. Egging
Samenzang en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei Kindernevendienst

Woord- en communieviering K. Koeleman
Samenzang. 13.00 H. Egging doopviering

Eucharistie L.de Jong
Muzikale ondersteuning

--

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie L.de Jong
Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie

Woord- en communieviering L. Meijer
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

11.00 uur Oecumenische viering in de Dorpskerk
K. Koeleman. Samenzang

Eucharistie L.de Jong

--

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Woord- en communieviering K. Koeleman
Samenzang

Eucharistie P. Vismans. Kindernevendienst
Koor: In Honorem Dei (onder voorbehoud(o.v.b.))

Woord- en communieviering parochiaan
Koor: Corazon

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie

Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei (o.v.b.)

Woord- en communieviering K. Koeleman
Samenzang

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei (o.v.b.)

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Woord- en communieviering parochiaan

--

Eucharistie H. Egging

--

Woord- en communieviering parochiaan
Samenzang

Woord- en communieviering K. Koeleman
Samenzang

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei (o.v.b.)

Eucharistie H. Egging
Samenzang

magazine van parochie de goede herder

33

Liturgisch rooster weekendvieringen, zomer 2018, de voorgangers, muzikale ondersteuning en
HH Andreas, Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk
9.30 uur (zo.)

Za. 28 juli

--

--

--

Zo. 29 juli

Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantor en samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Cantors en samenzang

H. Lucaskerk gesloten.
Viering in de Pax Christikerk

Za. 04 aug.

--

--

--

Zo. 05 aug.

Woord- en communieviering parochiaan
Cantor en samenzang

Pax Christikerk gesloten.
Viering in de H. Lucaskerk

Let op: Aanvangstijd 11.00 uur
Woord- en communieviering parochiaan
Cantor en samenzang

Za. 11 aug.

--

--

--

Zo. 12 aug.

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang

Pax Christikerk gesloten.
Viering in de H. Lucaskerk

Aanvangstijd 11.00 uur
Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Cantor en samenzang

Woe. 15 aug.
Maria Hemelvaart

--

--

--

Za. 18 aug.

--

--

--

Zo. 19 aug.

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Pax Christikerk gesloten.
Viering in de H. Lucaskerk

Aanvangstijd 11.00 uur Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Za. 25 aug.

--

--

--

Zo. 26 aug.

Woord- en communieviering parochiaan
Cantor en samenzang

Pax Christikerk gesloten.
Aanvangstijd 10.30 uur Kerkterrasviering
H. Egging en pastores van andere kerken

H. Lucaskerk gesloten
Aanvangstijd 10.30 uur Kerkterrasviering
H. Egging en pastores van andere kerken

--

--

Za. 01 sept.

34

--

Zo. 02 sept.

Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantor en samenzang

Woord- en communieviering K. Koeleman
Startviering.
Koor: Impuls met medewerking van alle koren

Let op: aanvangstijd m.i.v. heden weer om
9.30 uur
Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: Willibrordkoor

Zat. 08 sept.

--

--

--

Zo. 09 sept.

Eucharistie H. Egging
Startzondag, huldiging jubilarissen
Koor: Scratchkoor of Andreas Petrus en Pauluskoor

Eucharistie H. Egging
Koor: Liriko

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Koor: Willibrordkoor

kerk aan de waterweg zomer 2018

bijzonder karakter

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

St. Jan de Doper - Visitatie
17.00 uur (za.), 11.00 uur (zo.)

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)

H.H Jacobus en Martinus
11.00 uur (zo.)

Woord- en communieviering L. Meijer

--

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD

--

Woord- en communieviering L. Meijer
Samenzang

Woord- en communieviering L. Meijer
Samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Jubilatio (o.v.b.)

Woord- en communieviering K. Koeleman
Samenzang

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Woord- en communieviering parochiaan
Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei (o.v.b.)

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie A. Kunnekkadan

--

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Woord- en communieviering L. Meijer
Samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Koor: In Honorem Dei (o.v.b.)

Woord- en communieviering parochiaan
Samenzang

--

--

9.30 uur H. Egging, 19.00 uur Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei/ Jubilatio (o.v.b.)

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei (o.v.b.)

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Woord- en communieviering parochiaan

--

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Woord- en communieviering parochiaan
Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie P. Vismans
Koor: Jubilatio

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Let op: vanaf heden geen zaterdagavondviering meer

--

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Woord- en communieviering parochiaan
Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
Kindernevendienst. Koor: In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging
Koor: Corazon

--

--

Eucharistie
Ch. Duynstee

Kerk gesloten.
Gezamenlijke viering in de basiliek

Kerk gesloten.
Gezamenlijke viering in de basiliek

Let op: aanvangstijd 10.30 uur
Eucharistie Ch. Duynstee
Gezamenlijke viering Schiedamse RK kerken.
Koor: H. Hartkoor

Kerk gesloten.
Gezamenlijke viering in de basiliek
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