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Voorwoord

Luidende klokken, in Maassluis mijn stad,
Luidende klokken, versterken de band
Laat ons eens horen,
Wat staat te gebeuren
Luidende klokken in Maassluis, mijn stad.
Een kleine variatie op het liedje Loeënde klokken van de
Limburger Frits Ramacher
Hier moest ik aan denken toen zaterdagmiddag 12 januari de
klokken van onze Petrus en Pauluskerk, de Immanuelkerk en
de Groote Kerk begonnen te luiden. Er was geen enorm
bruiloftsfeest; geen bezoek van een voornaam persoon en ook
geen grootse begrafenis. Maar de klokken riepen wel om
aandacht, zoals de betekenis van klokgelui eigenlijk altijd al is.
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De aandacht werd gevraagd voor de landelijke en plaatselijke
start van de Actie KerkBalans.(AKB).
Al veel jaren houden veel kerken in het land een gezamenlijke
actie om aandacht te vragen, niet alleen voor het in stand
houden van een kerkgebouw, maar ook van een kerkgemeenschap. Een kerk kan een cultuurhistorische waarde
hebben en het beeld van een dorp of stad bepalen; toch is het
belangrijker wat er eigenlijk binnen in dat gebouw gebeurt.
Mensen komen er samen om te danken en inspiratie op te doen
om hun leven buiten het kerkgebouw vorm te geven.
We doen dat in gemeenschap, we laten het individu even los,
en versterken zo onze band met God en met elkaar.
Het was dan ook een heel goed moment om hier in Maassluis
die zaterdagmiddag bij elkaar te zijn met de PKN-kerken en
onze kerk.
Er werd een mooi muziekprogramma aangeboden aan
iedereen en er was ook gelegenheid om al die vrijwilligers,
achter de schermen, en lopers een hart onder de riem te steken
om de komende weken op pad te gaan.
Als het goed is, is er ook iemand bij u aan de deur geweest om
u uit te nodigen (weer) mee te doen met de AKB. Hopelijk heeft
u ja gezegd en ingetekend op het bijgesloten formulier.
In onze gemeenschap hebben we de afgelopen jaren laten zien
dat we onze verantwoordelijkheid nemen.
In een stukje over AKB 2018 kunnen we lezen dat het
toegezegde bedrag weer is overschreden. Wel met minder
mensen maar toch een hoger bedrag!
Van harte dus uitgenodigd om weer mee te doen; want
luidende klokken versterken de band!
Het gaat u goed

de redactie
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Lief en leed
Huwelijk
Woensdag 9 januari 2019 zijn Liza Valkenburg en Jerko Jovic
in Maarn in het huwelijk getreden.
Mededelingen Pastoraatgroep
De afgelopen maand heeft de pastoraatgroep zich onder
andere bezig gehouden met de volgende onderwerpen.
Rwandacommissie
Op een paar honderd euro na, die op een later tijdstip aan de
financieel beheerder van onze deelgemeenschap zullen worden
overgedragen, is het geld uit het Rwandafonds gebruikt voor de
financiering van projecten uitgaande van de Stichting
Weeskinderen in Rwanda. Wegens het overlijden van de
initiatiefneemster van deze stichting, Ria van de Ven-Gijsbers,
zal deze stichting echter binnenkort worden opgeheven.
Profielschets pastoraal werker
Het Pastoraal Team heeft een profielschets opgesteld voor de
werving van een pastoraal werker als opvolger van Kees
Koeleman die in de loop van dit jaar met pensioen gaat.
Over het geheel genomen geeft, naar de mening van de
Pastoraatgroep, de profielschets een helder beeld van de
huidige stand van zaken in de parochie en van het takenpakket
van de beoogd pastoraal werker.
Informatieavond voor parochianen op 29 januari 2019
Het lijkt de PG goed op die avond het een en ander te vertellen
over de huidige stand van zaken in de parochie.
De profielschets kan hiervoor als leidraad dienen. Verder wordt
besloten dat ieder lid van de PG een korte toelichting geeft op
het reilen en zeilen in zijn of haar taakveld.
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Collecteschema 2019
Het collecteschema wordt met enkele plaatselijke aanpassingen
(collecte voor PCI wordt gehouden op 30 juni en 10 november)
overgenomen in de liturgieplanning 2019. De collectedatum
voor de Stichting Present wordt vastgesteld op 19 mei 2019.
Resultaat Aktie Kerkbalans 2018
In januari 2018 hebben 5014 (2017: 554) mensen van onze
deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Aktie
Kerkbalans.
Het toegezegde bedrag was € 68.452 (2017: 70.217).
Wij kunnen u laten weten dat 574 (2017: 595) parochianen
hebben bijgedragen aan de Aktie Kerkbalans 2018 voor een
bedrag van € 71.414 (2017: 72.193). Dat is een mooi resultaat.
Hartelijk dank daarvoor. Daarmee kan de deelgemeenschap
APP haar activiteiten voor een levendige gemeenschap
voortzetten. In januari 2019 start de Aktie Kerkbalans 2019.
Dit jaar is het thema “Geef voor je kerk”. Wij hopen dat uw
bijdrage voor 2019 weer voldoende zal zijn voor alle activiteiten
van onze deelgemeenschap.
Gerard van Leeuwen
Administrateur Kerkbalans
Heilig Vormsel 2019
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het ontvangen van
het H. Vormsel gestart. Op zondag 20 januari j.l. is er een
informatieavond geweest voor de ouders.
Zondag 23 juni zal in de viering om 10.00 uur in onze Petrus en
Pauluskerk het H. Vormsel worden toegediend.
Het jongerenkoor To Be Continued zal dan zingen.
De Vormselgroep
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Vastenactie 2019
Het is nog maar net nieuwjaar of we zijn alweer druk aan de
gang om de Vastenactie van 2019 vorm te geven. Het thema is
dit jaar: Water verandert alles. De vastentijd begint op 6 maart
met Aswoensdag. In de zes weken die volgen tot aan Pasen
vinden veel activiteiten plaats. We noemen er vast een paar:
- Donderdag 14 maart 9.00 uur: Vastenochtend
- Zaterdag 23 maart 9.15 uur: Pelgrimeren in Maassluis
- Woensdag 3 april 18.00 uur: Oecumenische Vastenmaaltijd
De datums en tijden zijn nog onder voorbehoud. Voordat de
vastentijd begint krijgt u een compleet overzicht uitgereikt met
alle activiteiten op een rij, wel zo gemakkelijk.
Namens de werkgroep Vastenactie
Clemens Lammers
Kerkeveiling op zaterdag 11 mei 2019
Met nog een paar maanden te gaan geef ik u graag een update
over de kerkeveiling die op zaterdag 11 mei in de
ontmoetingsruimte van de Petrus en Pauluskerk wordt
gehouden. We hebben al een aantal objecten mogen
ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank.
Zo veilen we onder andere kandelaars, Mariabeelden, kaarsen
en orgelpijpjes uit het orgel van de Schuurkerk. Ook hebben we
van parochianen religieuze objecten ontvangen die zijn
meegebracht van een vakantie.
Wat missen we nog? We missen nog diensten zoals iemand
meenemen voor een dagje uit, het verzorgen van een etentje,
het bakken van iets lekkers, etc. etc..
Wilt u een dienst aanbieden om te veilen of heeft u nog iets
liggen dat in de veiling zeker niet mag ontbreken, neem dan
contact op met Ad Sosef tel.
of met Clemens
Lammers tel. 06 28 88 55 27.
En oh ja, noteer vast in uw agenda 11 mei om 19.30 uur.
Commissie Fondsenwerving
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Lourdesreis
Gaat u met parochie De Goede Herder mee naar Lourdes?
Reisdata: vrijdag 31 mei t/m woensdag 5 juni 2019
Reisinformatie: Vliegreis vanaf Maastricht/Aachen Airport
(bij voldoende belangstelling busvervoer naar het vliegveld)
Verblijf in een ***hotel met lift.
Reiskosten: €8 , (toeslag eenpersoonskamer €1 , )
Voor CZ-verzekerden en personen met een beperkt budget is
korting op de reissom mogelijk.
U kunt zich nog inschrijven tot medio februari 2019.
Aantal deelnemers op 14-01-2019: 25.
Contactpersonen: Riet Barendrecht tel.010-5924987,
email m.g.r.barendrecht@kpnmail.nl
Loes van der List tel.010-5911760, email f.list@hotmail.com
Stille Omgang 16/17 maart 2019
Het Gezelschap van de Stille Omgang Rotterdam organiseert
ook in 2019 de mogelijkheid om deel te nemen aan de Stille
Omgang in Amsterdam. Het programma zal vrijwel gelijk zijn
aan dat van de afgelopen jaren.
Gezamenlijk, met andere groepen pelgrims, gaan we naar de
mis in de 'Papegaai' in de Kalverstraat. Daarna wordt de tocht
gelopen. De tocht duurt ongeveer een uur.
Het thema voor 2019 luidt:
“Vreugde is het onmiskenbare teken van God”.
Deze zin is van pater Pierre Teilhard de Chardin s.j.
“Door stilte versterkt u uw spiritualiteit en verbondenheid met
Christus en velen in uw omgeving. Met uw gebed in stilte
vergroot u uw Liefde en Vreugde”.
Ervaar in de Stille Omgang de Vreugde en Gods aanwezigheid.
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De komende Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van
zaterdag 16 op zondag 17 maart 2019.
Secretariaat:
Stille Omgang Rotterdam en Omstreken
E-mail:
info@destilleomgang.nl / uijle028@ziggo.nl
Website: www.destilleomgang.nl
Telefoon: 06-50894495 / 06-46831386
Busvervoer
De bussen vertrekken in de vroege avond uit Dordrecht en
Rotterdam en doen de volgende opstapplaatsen aan (tijden
zijn indicatief):
Dordrecht, Burg. de Raadsingel 45
19:00 uur
Rotterdam-Charlois, Dorpsweg 80
19:30 uur
Rotterdam-IJsselmonde, Reyerdijk 67
19:30 uur
Rotterdam-Kralingen, Hoflaan 21
20:00 uur
Rotterdam-Centrum, Mathenesserlaan 307 20:00 uur
Rotterdam-Hillegersberg,
Le Fèvre de Montignylaan 17
20:20 uur
Omstreeks 1.30 uur zijn we weer terug in Rotterdam
Hillegersberg, waarna de mensen weer worden teruggebracht
naar de opstapplaatsen.
Kosten: € 1 , per deelnemer
Aanmelden tot 12 maart via één van de contactpersonen
of via de website: www.destilleomgang.nl < aanmelden >
of via de e-mail: aanmelding@destilleomgang.nl
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