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AProPos 
 

Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder 

Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus 

Maassluis 
 

jaargang  25                          nummer 3                                juli 2018 
 

Voorwoord 
 

Afgelopen week kwam ik via via op de computer bij Maassluis 
uit en zag daar de Canon van Maassluis staan. 
Best wel interessant wat er allemaal over onze stad aan de 
Waterweg geschreven staat en wat er allemaal is gebeurd. 
Het waren soms best felle donders, die Sluizers!  
Uiteraard heb ik ook het verhaal gelezen over de eerste 
katholieke kerk in Maassluis. 
Op het feest van Petrus en Paulus op 29 juni jl. was het precies 
230 jaar geleden dat de eerste H. Mis in de (schuur)kerk aan de 
Zuidvliet werd gevierd. Exact een jaar daarvoor werd de eerste 
H. Mis op een zolder gehouden in Maassluis want de kerk was 
nog niet gebouwd. 
Op 24 juni jl. werd ons jaarlijks Patroonfeest weer gevierd in de 
4de katholieke kerk van Maassluis. Een mooi feest, goed 
verzorgd in de kerk en op het kerkplein; een feest waaraan 
velen hun steentje hebben bijgedragen en waarvan velen 
hebben genoten. 
230 jaar geleden zal het vast wel ook een mooi, dankbaar en 
saamhorig feest zijn geweest.  
In het berichtje over de Aktie Kerkbalans is ook te lezen dat we 
een saamhorig volkje zijn. We doen wat we beloven en hebben 
er voor gezorgd dat al 68% van het toegezegde bedrag al 
binnen is. Nu nog enkele extra giftjes en we overschrijden het 
toegezegde bedrag! 
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In het artikel -Alles anders- staat een mooi zinnetje: Heb uw 
naaste lief als u zelf en vergeet hen niet. Dat zou een mooi 
motto kunnen zijn voor de komende vakantieperiode. 
Hier en daar zullen mensen erop uittrekken; even Maassluis uit; 
het land uit om alles de boel de boel te laten en los te komen 
van het dagelijkse. 
Dat mag natuurlijk en het moet soms ook. Het is belangrijk om 
daarvan te kunnen genieten en het wordt gegund. 
Maar soms kan het niet altijd….door krapte in de financien of 
een mindere gezondheid. En dan is het aardig om ook in deze 
vakantiemaanden te denken aan onze naasten in de flat, de 
straat of in de kennissenkring. Is het dan ook geen leuk ideetje 
om iets kleins mee te nemen uit de streek, het land of 
werelddeel waar u bent geweest. Dat hoeft niet religieus te zijn, 
want dat doet u natuurlijk al voor de kerkeveiling; maar gewoon 
iets lekkers, iets fleurigs. 
En gaat u niet weg………………..dan is er altijd nog een 
mogelijkheid. 
Geniet van de komende maanden! 
 
Het gaat u goed       
                                    De redactie 
 

                                                                         

      Lief en leed 

 
 
Huwelijk 
Woensdag 18 april zijn Suzanne van den Berg en Luuk Donker 
in het huwelijk getreden. 
 
Vormsel 
Zondag 20 mei hebben het Heilig Vormsel ontvangen: 
Marian Tousain-Cohen 
Bram van der Drift 
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Overleden 
Dinsdag 15 mei 2018 is op 67 jarige leeftijd mevrouw Liduina 
Maria ten Hout-van Wijk overleden. Zij was sinds kort 
woonachtig in Eindhoven, maar daarvoor woonde zij in De 
Vloot. Haar uitvaartviering werd op 18 mei 2018 gehouden in de 
Petrus en Pauluskerk, waarna zij is begraven op de Sint 
Barbara begraafplaats aan het Reviusplein te Maassluis. 
 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 
 
Als sterven dichtbij komt…… 
 

Goed te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
(vptz-nwn) er zijn voor ú, voor u in de laatste levensfase én voor 
uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een 
luisterend oor, een open hart…… 
Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefom-
geving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, 
ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de 
professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de 
coördinator, Tel. 0651175006  of de website:www.vptz-nwn.nl 
Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl 
 
Bedankje van Jaap Thoen 
 
Op woensdag 20 juni is Jaap Thoen na een verblijf in de 
‘Marnix’ weer thuisgekomen. 
Langs deze weg wil hij de koorleden en de mede-parochianen 
bedanken voor alle lieve reacties en blijken van medeleven. 
Dit heeft hem heel goed gedaan. 
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Mededelingen pastoraatsgroep 
 
De afgelopen maanden heeft de pastoraatsgroep zich 
hoofdzakelijk bezig gehouden met de volgende onderwerpen. 
 
Invoering intentieboek 
Om kerkgangers de gelegenheid te bieden voor aanvang van 
de zondagsvieringen, naast de reeds tevoren aangevraagde 
intenties, nog andere intenties op te geven, is besloten met 
ingang van mei 2018 een intentieboek neer te leggen op een 
tafel in de narthex. 
Voorafgaande aan de voorbeden draagt de lector het boek naar 
voren en legt het geopend op het altaar neer. 
De in het boek geschreven intenties worden niet hardop worden 
gelezen, zoals de tevoren aangevraagde intenties, maar 
worden tijdens de voorbeden genoemd, als ‘uw persoonlijke 
intenties in het boek’. 
 
Samenstelling pastoraatsgroep 
De afgelopen maanden is uitvoerig stilgestaan bij de 
samenstelling van de pastoraatsgroep. Dit naar aanleiding van 
het belang dat het pastoraal team hecht aan een cultuur van 
doorstroming van de leden van de pastoraatsgroep. 
Het pastoraal team denkt in dit verband aan het betrekken van 
jongeren bij het werk in bestaande werkgroepen en het 
eventueel van daaruit doorstromen naar de pastoraatsgroep. 
Vanuit dit gezichtspunt wordt er met enkele jongere 
parochianen van gedachten gewisseld over dit onderwerp. 
Ook is er gesproken over de vraag of we al dan niet moeten 
streven naar een bisschoppelijke benoeming van de leden van 
de pastoraatsgroep. 
Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat een 
bisschoppelijke benoeming eerder drempelverhogend dan 
drempelverlagend werkt en om de taken van de 
pastoraatsgroep binnen onze deelgemeenschap goed te 
kunnen uitvoeren en om nieuwe leden aan te kunnen trekken. 
Om die reden is de pastoraatsgroep dan ook geen voorstander 
van een bisschoppelijke benoeming van de leden. 
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Algemene Ziekenzalving 
Besloten is op 11 september 2018 aansluitend aan de 
ouderenviering in de Petrus en Pauluskerk een algemene 
ziekenzalving te houden voor parochianen uit onze 
deelgemeenschap. 
 
Lourdesreis 
Er zijn plannen om in 2019 in parochieverband een bedevaart 
naar Lourdes te organiseren. 
 
Beheercommissie 

Er is een meerjaren onderhoudsplan voor het kerkgebouw 
gemaakt. Daarin staat vermeld wat er op korte en langere 
termijn nodig is om het kerkgebouw in een goede staat te 
houden en welke financiën daarvoor gereserveerd moeten 
worden.  

Financieel konden we 2017 afsluiten met een positief 
eindbedrag. Heel hartelijk dank aan alle parochianen. 

Er zijn nieuwe regels voor het gebruik van de kerk en 
begraafplaats besproken, die gebaseerd zijn op de ervaringen 
in de afgelopen jaren. 

Wat zijn de consequenties van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) voor onze deelgemeenschap? 
Hoe verwerken we persoonsgegevens zo veel mogelijk in de 
beveiligde digitale omgeving van de R.K. ledenadministratie? 
Het gebruik van persoonsgegevens voor een activiteit die niet 
door de parochie zelf wordt georganiseerd, is niet toegestaan. 
Als een groepsmail wordt verzonden, adresseer de deelnemers 
dan in de BCC (Blind Copy). 

Controleer of de bijlage van de e-mail-met eventuele 
persoonsgegevens- wel voor alle ontvangers is bestemd. 
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MIVA-collecte op 26 augustus 2018 
 
Op 26 augustus vindt de MIVA-collecte in onze kerk plaats. 
Dit jaar vraagt MIVA uw aandacht voor een project in één van 
de armste regio’s van Zimbabwe. Een gebied waar medische 
zorg voor de allerarmsten onbereikbaar is. 
Gelukkig zijn er mensen die het als hun bestemming zien 
anderen te helpen. In deze arme regio bezoekt medisch 
personeel van het Silobela ziekenhuis de afgelegen dorpen. 
 
Tawanda Nhamburo (37 jaar) werkt voor het afgelegen Silobela 
ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. 
Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op 
en geeft ze de juiste zorg. Tawanda is een man met een 
duidelijke missie. Al dertien jaar zet hij zich in voor de meest 
kwetsbare bevolking van Zimbabwe. 
Hij heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: 
‘’Ik wil mijn gemeenschap dienen’’. Het gebied waar Tawanda 
werkt is één van de armste regio’s van Zimbabwe. 
Tawanda: “De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar 
het ziekenhuis te betalen.” Uren lopen als je ziek bent of een 
beperking hebt is onmogelijk. Samen met een team van 8 
zorgverleners trekt hij de afgelegen dorpen in om voorlichting te 
geven en zorg te verlenen. “Vervoer is echt ons grootste 
probleem” vertelt Tawanda ons. “Luiers, krukken of een rolstoel 
krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. 
We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan 
ik 6 tot 8 bezoeken per dag afleggen. Zonder auto slechts 1 of 
hooguit 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”  
Vier jaar geleden kwam Tawanda de kleine 7-jarige Edward op 
het spoor. De jongen kon zich door een hersenaandoening 
nauwelijks bewegen. Van Tawanda ontving hij een rolstoel. 
Met de juiste zorg kan hij nu zelfstandig zitten en gaat hij naar 
school. Ook hielp Tawanda de arme familie een klein bestaan 
op te bouwen. De vader van Edward heeft nu een klein 
winkeltje. Hier verkoopt hij schooluniformen en levensmiddelen. 
Door de opbrengst kan de familie nu speciale voeding voor 
Edward kopen. 
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Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met 
een auto.  
Op dit moment zijn er nog twee auto’s nodig. MIVA hoopt deze 
aan te schaffen dankzij uw gift aan de collecte op 26 augustus. 
Dan kan ook de bevolking in de andere twee districten de zorg 
ontvangen die ze nodig heeft. 
 
                       Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) 
 
 
Stand van zaken Aktie Kerkbalans 2018 
 
Het motto van de Aktie Kerkbalans 2018 is “Geef voor je kerk”. 
De kerk is meer dan een gebouw, het is een gemeenschap van 
mensen rond die ene mens: Jezus. Het is een gemeenschap 
die Zijn boodschap van liefde wil uitstralen aan iedereen van 
goede wil. Het is een gemeenschap die activiteiten organiseert. 
In januari 2018 hebben 544 (2017: 554) mensen van onze 
deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Aktie 
Kerkbalans. 
Het toegezegde bedrag was € 68.452 (2017: 70.217). 
Inmiddels is tot en met juni € 46.834 (2017: € 47.463) 
ontvangen. Dat is 68,4 % van het toegezegde bedrag. 
Als u uw kerkbijdrage nog niet hebt betaald dan kunt u dat 
overmaken op bankrekening NL 18 INGB 0000 1146 41 ten 
name van DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus.  
Ook een extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom. 
 
                       Namens de Commissie Fondsenwerving, 
                       Gerard van Leeuwen (administrateur kerkbalans) 
 
Uitvoering door “Used to be Akkoord” op 21 oktober 2018 
 
Op zondag 21 oktober zal het gelegenheidskoor “Used to be 
Akkoord” weer een viering verzorgen in parochie de Goede 
Herder, deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus. 
Onder de ex-leden is er veel animo voor weer een viering. 
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Dat blijkt uit de meer dan 25 aanmeldingen na aankondiging op 
social media en via de e-mail. De werkgroep is inmiddels 
gestart met de voorbereidingen zoals het werven van een 
voorganger en het opzetten van een werkgroep liturgie. 
Ook staan er 2 avonden gepland waarop gerepeteerd gaat 
worden (9 en 16 oktober). 
Na 3 succesvolle optredens in 2014, 2015 en 2016 hoopt de 
werkgroep dit jaar ook weer een mooie viering voor te bereiden.  
U komt toch ook? Zet het alvast in uw agenda, u bent van harte 
welkom! 
Wij hebben ons best gedaan alle ex-leden van het 
Jongerenkoor Akkoord te benaderen. 
Ben jij lid geweest van Jongerenkoor Akkoord maar heb je geen 
bericht van ons ontvangen? 
Neem dan snel contact met ons op via: jk.akkoord@gmail.com.  
Met muzikale groet, de werkgroep 
  
                                            Janny, Peter, Quirien en Patrick 
 
Alles anders 
 
We gaan ieder zo onze weg, de een met partner, de ander 
alleen, met je gezin en/of vrienden. Alles loopt wel lekker. 
Maar dan ineens wordt het anders! Je voelt je niet goed en na 
onderzoek blijkt het foute boel te zijn. Of je krijgt een ongeluk, 
want ja, die zitten ook in een klein hoekje. 
En dan? Dan kan het zijn dat je aangewezen bent op hulp, 
professioneel of van je naaste, mantelzorg. 
En dat overkwam mij. 
Op maandag 20 november 2017 zou ik de hond uitlaten. 
De voordeur op slot gedaan en van plan om over te steken. 
Uit onverwachte hoek kwam het buurmeisje op een skateboard. 
Op zich niet erg maar Tobi, de hond, vindt het geluid van de 
kleine wieltjes echt niet fijn. 
Hij schrok, draaide zich om en begon te rennen met mij achter 
zich aan. Ik ben gelanceerd op het stoepje bij onze voordeur.  

mailto:jk.akkoord@gmail.com
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Het resultaat: een gebroken bovenarm en een verbrijzelde 
schouderkop. Daar zit je dan. Mijn linkerarm die niets meer kon. 
Afhankelijk zijn van naaste. 
Nu heb ik een lieve echtgenoot, maar hij heeft ook een fulltime 
baan. Daar kwam nog even de zorg voor mij, de huishouding 
en de boodschappen bij. Een drukke tijd.  
’s Morgens om 7.30 uur zat ik aangekleed, gewassen en 
gevoederd beneden in mijn stoel en trok Peter de deur dicht. 
Daar zit je dan, helemaal alleen te wachten tot het 18.00 uur is 
en de voordeur weer opengaat. Heel lange dagen zijn dat dan!  
 
En toch waren er lichtpuntjes! Van parochianen ontving ik 
kaarten, een bloemetje, een telefoontje een bezoekje. 
Wat was dat fijn! De mensen dachten aan mij en gaven de 
dagen een gouden randje.  
En dat heb je wel nodig, als je drie en een halve week moet 
wachten op een operatie en daarna nog zes tot twaalf maanden 
moet revalideren!  
 
En zoals ik zijn er nog veel meer parochianen die thuis ziek of 
opgenomen zijn in het zieken- of verpleeghuis. Bent u dat? 
Of kent u iemand? Zou u het fijn vinden om ook een kaartje, 
telefoontje of misschien zelfs wel een bezoekje te ontvangen 
zodat de dag een beetje meer kleur of zelfs een gouden randje 
krijgt?  
U kunt dit dan doorgeven aan het secretariaat van de kerk 
(010-5912080). Het kan dan vermeld worden in de weekagenda 
en de AProPos. Zo weten ook de medeparochianen dat er iets 
is en kunnen ze meeleven. 
Een klein gebaar dat  een glimlach teweeg kan brengen. 
Heb uw naaste lief zoals uzelf en vergeet hen niet! 
 
Ik ben dankbaar voor alle aandacht die ik van u mocht en mag 
ontvangen, dank hiervoor. 
 
                                                                  Janny Bergmans 
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De Commissie Fondsenwerving 
 

 

organiseert op 11 mei 2019 een 
 

 

Kerkeveiling 
 

 

 

in de Narthex van de Petrus en Pauluskerk 

 
Gaat u deze zomer op vakantie? 

Graag willen we u vragen een souvenir van  
religieuze aard mee terug te brengen  

en vervolgens dit souvenir te schenken 
voor de veiling. 

 
 

Neem contact op met Ad Sosef of Clemens Lammers 
om uw souvenir te laten inschrijven. 

 
Ad Sosef, tel: 06-54305663 

 
Clemens Lammers, tel.: 06-28885527 
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Bedevaart Heiloo 
 
Eéndaagse bedevaart naar Heiloo op woensdag 
19 september 2018. 
 
Onze Lieve Vrouwe ter Nood te Heiloo in Noord-Holland 
is de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland. 
Op woensdag 19 september is het mogelijk om vanaf 
o.a. Den Haag, Rotterdam, Leidschendam-Voorburg en 
Leiden naar dit Heiligdom te gaan samen met de 
Haagse Bedevaarten. 
Op deze bedevaart zal een H.Mis met wijding van de 
bedevaartkaars plaatsvinden op het Heiligdom. 
Na de lunch in Heiloo is er een plechtig Lof in de St. 
Adelbertabdij in Egmond waarna ook de gekochte 
devotionalia gezegend kunnen worden. 
Na het diner in Haarlemmerliede is de verwachte 
thuiskomst  rond 21.00 uur. 
De kosten zijn rond 66 euro per persoon, incl. vervoer, 
koffie met gebak, lunch, diner, groepsverzekering en 
bedevaartkosten. Kinderen tot 14 jaar kunnen gratis 
deelnemen mits er een betalende volwassene hen 
begeleidt. 
U kunt zich aanmelden via onze website 
www.bedevaart.nl of bellen met de heer Dj. Bracke 
tel. 010-4149577. 
Voor meer informatie en vragen, kijk op onze website 
www.bedevaart.nl of bel 010-4149577 of stuur een  
email naar info@bedevaart.nl 
 
 
 
 

http://www.bedevaart.nl/
http://www.bedevaart.nl/
mailto:info@bedevaart.nl
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   "Vooroordelen Veroordelen!" 
 

Sta niet te snel klaar, met een verwijt, 
soms is iemand de weg even kwijt. 
Door veel tegenslag in hun leven, 

namen ze veel, gingen weinig geven! 
Leg je oor bij hen te luister, 
trek ze uit het diepe duister! 

 
"Vrede Mede-Delen!" 

 
Ieder mens gaat soms in de fout, 
is weleens goed of weleens stout. 

Zou deze zin toch zin hebben; 
vaak is het ook andersom. 

Minder haat en meer begrip, 
haalt de wereld uit een dip! 

 
"Vreedzaam Schietgebed!" 

 
Ondanks al ons falen Heer, 

zie genadig op ons neer. 
Komen wij voor U te staan, 

laat ons dan naar binnen gaan! 
In het Hemels paradijs, 
eindigt onze levensreis! 

 
                Aad Rieken 

 


