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Van de redactie
Levenspad, dat is het thema van dit nummer. Op de voor-
kant ziet u een mooi zomers plaatje van een paadje in het 
groen, er zijn vlonders neergelegd voor de wandelaar. Ik 
ken dit soort paadjes wel, van de lange afstanden die ik 
ooit wandelde, in Zweden, in Engeland. Goed uitkijken 
waar je loopt, vooral met een zware rugzak om, moet je 
je concentreren. ‘Wat sjouw ik toch allemaal mee’, dacht 
ik dan wel eens. En dat denk ik nog wel eens, waar het 
mijn levenspad betreft… 
Op zo’n lange wandeling kun je plotseling een bank te-
genkomen of een hut. Dat zijn heerlijke verrassingen. “We 
hebben nu een bank verdiend”, zeiden mijn metgezel en ik 
dan tegen elkaar. Of er komt je een wandelaar tegemoet. En 
altijd zijn wandelaars dan vriendelijk. We zijn lotgenoten. 
Bij het levenspad van pastor Kees Koeleman hoort dat 
hij afscheid neemt in september. U treft hier een uit-
gebreid interview met hem. Hoe is zijn weg gegaan?  

Allerlei thema’s uit zijn leven leggen we langs de woor-
den van psalm 23: Mijn herder is de Heer…
Jos Cobben, al acht jaar lid van het parochiebestuur 
neemt ook afscheid en blikt terug op een niet altijd ge-
makkelijke tijd. 
Je levensweg houdt ooit op. In dit nummer gedenken we 
pater Leo de Jong die op 13 mei plotseling overleed op 
zijn geliefde Rhodos. Ook twee markante, trouwe kosters 
ontvielen ons de afgelopen periode.  
Soms word je onverwacht beloond voor allerlei goede 
werken. Dat overkomt mensen die een lintje krijgen. We 
zetten in dit nummer een aantal van hen in het zonnetje. 
Een wat onduidelijk kronkelig, hobbelig weggetje. Dat 
is zo’n beetje de situatie in onze parochie. ‘Quo Vadis… 
waarheen gaat gij?’ Waar richten we ons op? 
We willen niet afdwalen. Het team, het parochiebestuur 
en de vrijwilligers verdiepten zich in de huidige situatie, 
en proberen een wegwijzer te maken voor de toekomst. 
Dit en nog meer, is te vinden in dit nummer. 
Veel leesplezier gewenst!   Lidwien Meijer
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W
ie kent het verhaal van de 
Emmaüsgangers niet (Lu-
cas 24, 13-35)? Het vertelt 
hoe Jezus meegaat met 

twee teleurgestelde leerlingen, die 
na Pasen wegtrokken uit Jeruzalem. 
Opmerkelijk is hoe Jezus aansluit bij 
hun gevoelens en hun vragen. Onge-
merkt heeft Hij hen een boodschap 
doorgegeven die hartverwarmend 
bleek te zijn.
Bij mijn wijdingsmis werd nog een 
ander verhaal over een zoeker gelezen: 
dat van Filippus en de Ethiopische eu-
nuch (Handelingen 8, 26-40). Ook Fi-
lippus begint bij de ervaring van zijn 
metgezel. Hij hoort hem worstelen 
met de tekst. En terwijl hij hem de 
tekst van de profeet over de ‘lijdende 
dienstknecht’ verklaart, boort hij een 
verlangen bij deze reiziger aan, die 
zich onmiddellijk laat dopen.

Meegaan
Deze benadering van meegaan op 
weg, van aansluiten bij de zoektocht 
van een metgezel, is een ideaalbeeld 
van een wijze pastorale benadering 
en van een vruchtbare verkondiging. 
In het voetspoor van Jezus zelf, en 
van de diaken Filippus, hebben vele 
pastores, catecheten en vrijwilligers 
deze weg trachten te gaan. Het is een 
missionaire benadering die de zoek-
tocht van de ander serieus neemt.
De passie om mensen die op zoek zijn 
een begaanbare weg te wijzen, heeft 

natuurlijk ook alles te maken met 
mijn eigen levensweg. Mijn zoektocht 
begon eigenlijk doordat in mijn jeugd 
veel niet vanzelf sprak. Komend uit 
een vrij gesloten ‘migranten’-gezin 
(Arnhemmers in Limburg) kostte 
het moeite om aansluiting te vinden 
bij generatiegenoten. De ervaring in 
een jongerengroep betekende voor 
mij een keerpunt. Ik kreeg de beves-
tiging: ‘Je hoort er bij’ en ook: ‘Voor 
God mag je zijn zoals je bent’.
Het was een zoektocht om mijn geloof 
vorm te geven, in een tijd dat velen – 
ook mijn eigen ouders – meer afstand 

van kerk en geloof gingen nemen. En 
ik herinner mij ook hoe ik, al van jongs 
af aan, graag optrok met mensen die 
niet meetelden. Die passie voor ge-
rechtigheid heeft mij nooit verlaten.

Gezocht worden
Ik heb in mijn leven ook de ervaring 
opgedaan van zoeken, en niet vinden 
wat je zocht. Met al mijn wilskracht 
ben ik de weg gegaan die ik als mijn 
roeping zag: diaconale inzet, religieus 
leven, presentie aan de zelfkant van 
de samenleving. Ik heb er veel van ge-
leerd, niet alleen over anderen, maar 
ook over mijzelf en mijn geloof.
Misschien is wel het belangrijkste wat 
ik ontdekt heb: dat het niet alleen gaat 
om wat je zelf zoekt, maar dat je ook 
gezocht wordt. In plaats van grote ide-
alen en hoge eisen aan mijzelf, mocht 
ik ervaren: ‘Hij heeft mij altijd al ge-
zocht, maar ik moest mij nog laten 
vinden.’ En toen bleek mijn roeping 
veel dichterbij te zijn, veel ‘gewoner’ 
dan ik al die tijd had gedacht.
Filippus ging niet zomaar op weg, 
maar Hij opende zijn hart voor wat 
de Geest hem influisterde: ‘Ga mee 
met die reiziger, vergezel hem op zijn 
weg.’ En Jezus liet zich uitnodigen in 
de avond en Hij brak het brood. Toen 
herkenden zij Hem, als Degene die 
zijn leven heeft gegeven en zijn bloed 
vergoten… opdat voor alle zoekers de 
weg naar de Vader geopend en be-
gaanbaar zij. 

Van de pastor

‘Opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.’ Dat 
was het motto dat ik twaalf en een half jaar geleden koos bij mijn priesterwijding. 
Het is een zin uit een van de eucharistische gebeden naar aanleiding van de 
Emmaüsgangers.

Voor alle zoekers een begaanbare weg

door Pastor Henri Egging

Ik moest mij nog 
laten vinden
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E
lke keer als we op zondag de 
Eucharistie vieren, zeggen wij 
de geloofsbelijdenis, het Credo. 
Het Credo is een wegwijzer 

voor alle zoekenden. In moderne ter-
men: een Tom-Tom. 

Die opgestegen is ten hemel 
De apostelen weten dat de dood van 
Jezus niet het einde is, want hij is ver-
rezen. Maar ook de verrijzenis is niet 
het einde, want ze wordt gevolgd door 
de hemelvaart. Hemelvaart is dus een 
teken van leven tot in eeuwigheid. 
Niet alleen voor de Mensenzoon Je-
zus, maar ook voor de apostelen en 
voor alle mensen. Zijn hemelvaart is 
een ongelofelijk teken van hoop op 
een begin van nieuw, eeuwig leven, 
in de palm van Gods hand. Als we de 
weg van Jezus gaan, een weg van lief-
de, een weg van vrede, leidt dit naar 
leven in eeuwigheid. 

Hij zit aan de rechterhand van 
God, de almachtige Vader
Dit betekent, dat Hij God is, precies 
zoals de Vader en de Heilige Geest. 
Hij is bij de Vader, in Gods heer-
schappij, waar Hij voor altijd voor ons 
ten beste spreekt. Als wij open staan 
en ons leven toevertrouwen aan Hem, 
zijn we in goede handen.  
Het geloof maakt het verhaal van 
Pasen geloofwaardig. Het helpt ons 

trouw te blijven in gebed en dat geeft 
ons de genade om trouw naar Gods 
plan te leven. Wij zijn nooit alleen, de 
gekruisigde en verrezen Heer, zittend 
aan de rechterhand van de Vader, leidt 
ons het hele leven door, in goede en 
slechte dagen, in vreugde en verdriet. 

Vandaar zal Hij komen oordelen, 
de levenden en de doden 
Op het eind van het leven zal ieder 
worden beoordeeld naar de mate van 
zijn liefde en dienstbaarheid, niet 
naar de mate van zijn werk of be-
haalde successen in de wereld. Het 
laatste oordeel zal in de eerste plaats 

een ontmoeting zijn met de verrezen 
Heer, die wij kennen als vriend van 
alle mensen, ook van zondaars. Hij 
is de Alfa en de Omega, het begin en 
het einde. 
Wij weten dat er een eind zal komen 
aan ons leven. Het geloof zegt dat Je-
zus zal komen om de levenden en de 
doden te oordelen. Ieder van ons zal 
horen: ‘Wie in Hem gelooft zal niet 

verloren gaan.’ Het laatste oordeel 
zal in de eerste plaats een ontmoe-
ting zijn met Jezus, die we kennen 
als vriend van tollenaars en zondaars. 
Maar misschien zal het ons vergaan 
als Johannes. ‘Toen ik Hem zag, viel 
ik als dood voor Zijn voeten, maar Hij 
legde zijn rechterhand op mij en zei: 
‘Wees niet bang, ik ben de Eerste en 
de Laatste.’ 
Ons lot ligt in de manier van ons leven 
hier op aarde. Weet, dat uw gedrag en 
alle geheimen aan het licht komen. 
En Ieder van ons zal kunnen zeggen: 
‘Heer, hier is mijn schamele liefde.’ 

Wij moeten afgaan op wat de evan-
gelisten ons hebben overgeleverd. 
En we moeten geloven wat ons door 
hen is verteld. Dit is onze geloofs-
belijdenis. Dan kunnen we tenslotte 
zeggen: ‘Ik geloof in die ene mens 
Jezus van Nazareth, die in opstand is 
gekomen tegen onrecht en verdruk-
king, tegen macht die mensen klein 
houdt en hun het licht ontneemt. Ik 
geloof in zijn opstand tegen de dood 
die Hem in leven hield tot vandaag. 
Daarom wil ik opstaan uit mijn ei-
gen duisternis, en weten dat de dood 
het laatste woord niet is. Daarom wil 
ik Hem volgen in het zoeken naar 
licht, in het dienen van mensen tot-
dat alles is voltooid en wij leven in 
vrede.’ 

De geloofsbelijdenis (5)

We staan stil bij de hemelvaart van Jezus en zijn plek 
naast de God die hij zijn Vader noemt.

Hemelvaart, een teken van leven 
tot in eeuwigheid

door Pater Avin Kunnekkadan SVD

‘Wees niet bang, 
ik ben de Eerste en 
de Laatste’
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Parochie bezint zich op de toekomst

Waar denken we met onze parochie te staan 
in 2022, dat was de centrale vraag op 9 maart 
jongstleden in een bijeenkomst met alle 
‘kopstukken’ van de Goede Herder.

Kernpunten
Die ene geloofsgemeenschap in iedere stad 
zou moeten groeien vanuit een aantal kern-
punten: 
•  Focus op sterke punten; leren van elkaar 
•  Liturgie (weekend, doordeweeks): in over-

leg aantal vieringen reduceren.
•  Aandacht voor catechese (sacramentenca-

techese en algemene geloofsverdieping). 
•  Initiatieven van onderop honoreren.
•  Pastoraat: persoonlijke begeleiding bv.  

bij ziekte; grotere rol van het onderling 
pastoraat.

•  Diaconie: uitwisseling en afstemming  
tussen de gemeenschappen over diaconale 
inzet.

We hebben afgesproken om samen te gaan 
werken aan één gemeenschap per stad en in 
overleg de route te bepalen om het aantal be-
staande deelgemeenschappen te reduceren.
Ten aanzien van de gebouwen is onderdeel 
van het besluit, dat in Schiedam de Basiliek 
de centrale kerk voor vieren, dienen en leren 
zal worden, waarbij de Heilig-Hartkerk en de 
Sint Jan de Doper-Visitatiekerk aan de ere-
dienst worden onttrokken. Inmiddels is de 
datum hiervan ook bekend en wel in de zomer 
van 2020.Ten aanzien van de Jacobuskerk is 
besloten om deze vooralsnog open te houden 
en in 2022 opnieuw een besluit te nemen. 
In Vlaardingen is de keuze van de kerk nog 
open, daar zal over twee jaar een besluit wor-
den genomen.

door Jan Bekkers

Quo Vadis 2022?

M
et de leden van beheercommissies 
en pastoraatgroepen (kernvrijwilli-
gers), parochiebestuur en pastoraal 
team bogen we ons op 9 maart over 

de toekomst. En dat in het licht van een af-
kalvende kerk, van een landelijke trend van 
afnemende deelname aan kerkdiensten en 
sacramenten. 
De centrale doelstelling die we ons gesteld 
hebben is om ervoor te zorgen dat de katho-
lieke kerk in Schiedam, Vlaardingen en Maas-
sluis een toekomst heeft. Niet als doel, maar 
als middel om daarmee te kunnen voldoen 
aan onze primaire opdracht: de verkondiging 
van Gods Evangelie. 
Kijkend naar 2022 zijn natuurlijk een aantal 
hoofdzaken al vastgelegd: in juni 2017 heb-
ben we samen met alle gemeenschappen, met 
instemming van het bisdom, besloten dat in 
juni 2022 in iedere stad één geloofsgemeen-
schap is gevormd. Een logisch gevolg hiervan 
is dat er dan in iedere stad ook één centrum 
voor vieren, leren en dienen komt. 

Onze 
primaire 
opdracht: de 
verkondiging 
van Gods 
Evangelie
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Jezus 
begon met 
ontmoeten en 
niet met 
vieren…

Kwaliteiten delen
Na een korte introductie over de 
stand van zaken van ‘Stip op de 
Horizon’ gingen we in groepen 
aan de slag. Om het gesprek wat 
overzichtelijk te maken hadden we 
het toekomstbeeld gesplitst in ‘materi-
ele’ aspecten en in ‘pastorale’ aspecten, het-
geen ook de groepsindeling bepaalde. Voor de 
pastorale groepen hadden we als verplicht on-
derwerp aangegeven hoe we de verschillende 
generaties (weer) aan ons kunnen binden. 
De ‘materiële’ groepen leken het wat makke-
lijker te hebben. Al snel werd geconstateerd 
dat het verstandig is financiën, Algemene 
Kerkbijdrage (AKB) en ledenadministratie te 
centraliseren, rekening houdend met lokale 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Ver-
der werd het centraal stellen en waarderen 
van vrijwilligers benadrukt, daar drijven we 
als parochie tenslotte op. Daarbij is het be-
langrijk om parochie breed kwaliteiten te de-
len, waardoor nieuwe kansen ontstaan. Hier 
kunnen we het eerdergenoemde leren van 
elkaar en de focus op sterke punten concreet 
maken.

Andere culturen 
Voor de ‘pastorale’ groepen was het bedui-
dend lastiger. Af en toe sloeg de twijfel toe 
met de brandende vraag: Bestaan wij, als 
katholieke kerk in onze parochie nog over 
dertig jaar? En ten aanzien van jongeren een 
gewetensvraag of we ze aan onze kerk wil-
len binden of moeten we ze juist wijzen op 
bredere oecumenische en maatschappelijke 
verbindingen? Katholiek of christen? 

Hoe gaan we om met andere cul-
turen, die in onze parochie in toe-
nemende mate aanwezig zijn, vaak 

met een andere beleving, hoe voelen 
wij ons daarbij?

De doopouders en onze Eerste Com-
municanten van de afgelopen jaren zijn 

in ruime meerderheid afkomstig uit deze 
andere culturen (met name van Poolse af-
komst). Hoe kunnen wij zorgen dat zij in de 
toekomst meer betrokken raken bij onze ge-
loofsgemeenschappen?
En hoe komt het dat in die andere culturen 
de diverse generaties wel uitdrukkelijk be-
trokken zijn? Zie bijvoorbeeld de Pinsterge-
meente Victory Outreach, die sinds kort in de 
Heilig Hart kerk zijn vieringen heeft, met 
daarna een langdurig en gezellig samenzijn 
in familieverband? 

Stof tot nadenken
Een belangrijke opmerking was dat we vooral 
moeten luisteren en moeten vragen wat de 
mens bezighoudt. Heb respect voor nieuwko-
mers, heb aandacht, ga in gesprek, wat bieden 
wij (niet pushen). Iemand merkte op dat Jezus 
begon met ontmoeten en niet met vieren…
En laten we zorgen voor vieringen met di-
versiteit, waardoor mensen zich verbonden 
(blijven) voelen.
Samenvattend hebben we ‘materieel’ best een 
aardig beeld van 2022, ‘pastoraal’ hebben we 
vooral veel vragen en stof tot nadenken. Ge-
lukkig is het stellen van goeie vragen vaak be-
ter dan het geven van antwoorden. Beoordeel 
een wijs man niet op zijn antwoorden, maar 
op zijn vragen. 

7magazine van parochie de goede herder



Liduinabeeldje te koop

Twee jaar geleden kon men tijdens het Liduinafeest 
kiezen uit twee beeldjes van de Heilige Liduina. 
‘Welke vorm spreekt het meest aan?’, was toen de 
vraag. Het beeldje op de afbeelding werd het meest 
gekozen. Het is inmiddels vervaardigd. Men ziet de 
Heilige Liduina met haar meest kenmerkende at-
tributen: een krans van rozen op het hoofd, een kruis 
in haar handen. Het beeldje meet 25 centimeter. Het 
is te koop voor 35 euro. Tijdens de openstelling van 
de kerk op vrijdag- en zaterdagmiddag kan men het 
aanschaffen. 

 MOZAÏEK 

Geslaagd jubileumfeest voor pastor Henri Egging

Het was een mooie, zonnige dag, een extra cadeautje 
voor onze koperen jubilaris. 
Een plechtige eucharistieviering, daar begon het feest 
mee op zaterdag 18 mei. De koren In Honorem Dei en 
Jubilatio zongen Nederlandse gezangen die door de 
vele aanwezigen goed werden meegezongen. De Mis 
van Mozart klonk heel feestelijk.  
De aanwezigen kwamen uit alle delen van het land, 
vertelde Jos Cobben die namens het parochiebestuur 
het woord voerde.  Uiteraard familie en bekenden 
uit Limburg, maar ook gingen er uitnodigingen naar 
Hulst, Margraten, Leiden, Den Bosch, Hengelo, België 
en Duitsland en zelfs Australië. Ook Rotterdam, Den 
Haag, Maasdijk en Hulsberg kwamen voor op de lijst. 
Allemaal mensen die op het levenspad van pastor 
Egging een belangrijke rol hadden gespeeld en nog 
steeds spelen.
Vanaf 1992 is hij al werkzaam in ons bisdom, aan-
vankelijk als pastoraal werker. Op 18 november 2006 
werd Henri Egging priester gewijd. Er stond nu ook 
een grote groep priesters op het altaar. De feestpreek, 
door de jubilaris zelf uitgesproken, vindt u samenge-
vat in het pastorale woord op pagina 4 van dit num-
mer.

De ontvangst in de Wilgenburg was heel gastvrij. Vrij-
willigers uit de parochie hielpen mee om alle versna-
peringen vlot te verspreiden over de ruimte. Er waren 
toespraken en liedjes. Wat terugkwam in humoristi-
sche bijdragen is de eigenschap van de pastor om wat 
lang van stof te zijn en overal precies op tijd binnen te 
komen. Ook is hij niet altijd verstaanbaar.
Maar de lovende woorden overheersten toch, en die 
werden door alle aanwezigen uitgezongen. Hierbij de 
laatste van zes (!) coupletten (te zingen op de melodie 
van Alle Menschen werden Brüder): 
Rector, pastor en vicaris, 
nooit wordt hem dat veel te veel
dat is onze jubilaris,
alle eer valt hem ten deel. 
Blijf gezond, laat niets je drukken
zoek als herder de balans!
Met ons hulp gaat dat wel lukken,
geven wij het een grote kans.

Pastor Egging kreeg een mooi bedrag cadeau van de 
parochie voor een missionair-diaconaal centrum in 
Rotterdam-zuid: bijna 1400 euro (naast de bedragen 
die via de bank zijn overgemaakt).
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H
et gesprek is in de Pax Christikerk. 
Kees komt aansnorren op z’n scooter. 
Wat een vertrouwd beeld. Is het nou 
echt waar dat hij met pensioen gaat? 

Even later zitten we aan tafel. Ik tover een aan-
tal kleurige kartonnen knutsels uit m’n tas. 
Kees heeft de vragen niet gelezen. “Ik laat me 
verrassen”.
Het thema van deze Kerk aan de Waterweg 
is: ‘Levenspad’. We wandelen door het leven 
van Kees. De veelkleurige knutsels zijn de 
stapstenen. Maar eerst is er een algemene 
vraag. 

Pastor Kees Koeleman met pensioen

“Tuinieren in het tuintje van de Heer…”

door Elly Barendregt

Psalm 23 over de Goede herder is het uitgangspunt voor een interview met pastor 
Kees Koeleman. Zijn levenspad leggen we langs de verzen van deze psalm.

Je vader was tuinder en zelf had je ook die ambi-
tie. Je weg is toch anders verlopen, want je ging 
theologie studeren. Vanwaar die keuze?
“Ik wilde ook tuinder worden. Het was mijn 
lust en mijn leven om mijn vader te helpen. 
Hij was lichamelijke niet sterk, ooit kreeg hij 
TBC. Ik was sterk. Als 12-jarige jongen mocht 
ik van hem bijvoorbeeld een rolkas met een 
lier verplaatsen. Hij gaf me veel vertrouwen. 
Zo groeide ik er als ‘tuindertje’ vanzelf in.
Op de lagere school kwam op een dag een 
pater Montfortaan op bezoek in de klas. 
Lommerse heette hij. Dat was een bijzonder 
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moment. Hij vertelde over de congregatie en 
vooral over het avontuurlijke leven van Mont-
fortanen in Afrika. Het sprak mij aan, ik hield 
wel van avontuur. Zo ben ik naar Beresteyn 
gegaan, het klein-seminarie van de Montfor-
tanen in Voorschoten.
Eén keer per maand en in de zomerperiode 
kwam ik thuis en dan was ik bij mijn vader 
in de tuin. Het was, denk ik, wel zuur voor 
hem dat hij in mij en mijn twee broers geen 
opvolger kreeg. Nu veranderden de tijden. Je 
moest eigenlijk een auto hebben om je groen-
ten en bloemen naar de veiling te brengen. 
Mijn vader had geen rijbewijs. Hij was niet 
zo’n lefgozer. 
Ik nam de stap naar Beresteyn, om tuinder te 
worden in ‘het tuintje van de Heer’. 
In de loop der tijd kwamen er steeds minder 
jongens naar het seminarie. Daarbij kwam dat 
de paters niet meer bevoegd werden geacht 
om les te geven. En zo belandde ik in Was-
senaar op het Adelbertcollege. 
De tijd kwam dat het seminarie gesloten zou 
gaan worden vanwege het geringe aantal jon-
gens. Ik ben toen als 16-jarige jongen een se-
minarie in het klein begonnen, in Rotterdam 
Alexanderpolder, samen met een vriend en 
een pater Montfortaan.
Daar heb ik mijn gymnasiumstudie afgerond 
en heb ik serieus overwogen om biologie of 
natuurkunde te gaan studeren. Wat de aan-
leiding was om te switchen naar theologie, 
weet ik niet meer, maar de wereld van de 
godsdienst, het religieuze heeft altijd mijn 
interesse gehad. Het leek me boeiend daar 
mijn werk van te maken. In Amsterdam ging 
ik theologie studeren”.

We stappen verder in het leven van Kees. Bij 
de volgende stapstenen vormen strofen van 
psalm 23 de basis voor de vragen.

De Heer is mijn herder, mij zal niets 
ontbreken. Hij brengt mij naar groene 
weiden…

De psalmist spreekt van een herder die zorgt en 
leidt. Daaruit spreekt een groot vertrouwen. Heb 

jij op jouw levenspad momenten beleefd, dat je 
geleid werd? En ook op je ‘kerkelijk’ levenspad?
Dan blijft het een poosje stil. “Je mag passen 
hoor”, zeg ik bezorgd. “Nee”, zegt Kees, “maar 
het zijn wel pittige vragen”. 
“Mijn theologiestudie heeft tien jaar geduurd. 
Ik heb een periode gekend waarin ik niet aan 
studeren toekwam. Mijn tram stond in de re-
mise. Ik was heel sterk bezig met levensvra-
gen: Wie ben ik, wat wil ik eigenlijk zelf, wil 
ik priester worden of niet…ik had verkering… 
In die moeilijke tijd ging ik regelmatig naar 
de Westerkerk, waar Nico ter Linden domi-
nee was. Ik herinner me dat hij preekte over 
Nikodemus, een religieus leider, die in de 
nacht naar Jezus ging, waarschijnlijk omdat 
hij overdag niet durfde. Net als ik worstelde 
Nikodemus met de vraag: wat wil ik? En dan 
vraagt hij aan Jezus of hij niet te oud is om 
nog opnieuw geboren te worden. Jezus zegt: 
‘je bent nooit te oud om opnieuw geboren te 
worden’. Ik had sterk het gevoel dat die woor-
den voor mij bestemd waren. Dat was een 
keerpunt in mijn leven. 
Ik denk ook aan de periode dat ik ging werken 
in het basispastoraat van Rotterdam Oost – 
Capelle. Ik mocht samenwerken met ervaren 
pastores. Dat zijn belangrijke mensen voor 
me geweest. Ik kon me aan hen optrekken 
en ik heb heel veel van hen geleerd”. Ja, te-
rugkijkend heb ik wel gevoeld dat mijn leven 
geleid werd. 

Als je kijkt naar de parochie, de situatie waarin 
we ons nu bevinden, denk je dat we nog wat te 
leren hebben als het gaat om vertrouwen in de 
leiding van de Heer als herder?
Kees: “Een mooie vraag. Als parochie zitten 
we in een niet zo rooskleurige tijd. Dat geldt 
voor veel andere parochies in Nederland. We 
zitten in een soort wintertijd. Het gevaar is 
groot dat er gevoelens ontstaan van: ‘wij moe-
ten ons best doen om koste wat kost het tij te 
keren’. 
Ik heb eens gelezen over een protestante ge-
meente die in zwaar weer verkeerde en er 
voor koos om in een gebedsbijeenkomst aan 
God te vragen: ‘wij hebben het heel moeilijk, 

Het 
religieuze 
heeft 
altijd mijn 
interesse 
gehad
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wij zijn nu hier bij elkaar, we weten eigenlijk 
niet zo goed hoe we verder moeten, we leggen 
onze nood maar aan U voor, in de hoop dat U 
ons verder helpt’. 
Wij hebben misschien wel de neiging om in 
deze moeilijke periode de gehele voortgang 
van de kerk af te laten hangen van onze in-
spanning, terwijl God natuurlijk al bezig is 
voordat wij aan het werk gaan. Misschien be-
seffen we dat te weinig”.

…laat me rusten aan het water. Hij geeft 
me kracht……

Als pastor trek je, als een soort missionaris, van 
kerk naar kerk. Kom/kwam je nog toe aan ‘rusten 
aan het water’?
“In het begin van mijn ‘pastorale leven’ ben ik 
regelmatig naar het klooster van de Benedic-
tijnen in Egmond-Binnen geweest. Het mee-
gaan in het biddende ritme van de monniken 
was voor mij ‘rusten aan het water’. 
Eenmaal werkzaam in het basispastoraat ging 
ik de ochtend beginnen met meditatie. Ik be-

leef het als: ik ga aan het werk, maar het hangt 
niet alleen van mij af”.
Kees, een beetje grinnikend: “Ik weet niet of 
de psalmist dat ook bedoelt, maar rusten aan 
het water doet mij ook denken aan de volks-
tuin die ik heb. Die ligt aan een sloot en in 
die sloot is bij mijn tuin ook een soort water-
valletje, mijn eigen Niagara-waterval. Het is 
hard werken in mijn volkstuin, maar ik kom 
daar ook tot rust. Het geeft me ontspanning 
en inspiratie.
Ik kom ook weleens in een protestante pio-
nierskerk, een gemeenschap met veel bezoe-
kers, met een gemiddelde leeftijd die onder 
de 35 jaar ligt. Zij zijn gewoon bij punt 0 
begonnen. Dat is het voordeel van een pio-
niersplek. In onze kerk krijgen we daar geen 
ruimte voor. Als ik twintig zou zijn, zouden 
ze mij een plek mogen geven waar ik bij punt 
0 kan beginnen met een kerngroepje van vier 
vrijwilligers en laten we dan maar eens kijken 
waar we uitkomen. Luisteren naar de men-
sen, vragen naar behoeften en verlangens en 
je daar op afstemmen”.

Ik ontspan 
me ook door 
me in te 
spannen
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Komen we er in de kerk nog aan toe om bron te 
zijn, waar men tot rust kan komen en waar men 
kan herbronnen en kracht op kan doen? 
“De vieringen zijn momenten van ‘rusten aan 
het water’. Ik hoop tenminste dat mensen dat 
zo beleven. Ik denk ook wel aan geloofsverdie-
pende momenten, zoals de onlangs gehouden 
Rebible-series. Ik hoop dat de deelnemers bij 
die bijeenkomsten hebben kunnen herbronnen. 
In de vastentijd maakte ik in de Pax Chris-
tikerk een avondgebed mee. Een weldadige 
viering, met veel stilte, rust en verstillende 
muziek. Ik denk ook aan de avond in 2010 
rond de film ‘Into great silence’, over mon-
niken in Chartreuse. Een lange film, die we 
in stilte met dertig mensen hebben bekeken. 
Daarna gingen we in stilte naar huis. Wat was 
het een krachtige avond!”

Waarvan krijg jij verder kracht, komt je ziel weer 
op adem? 
Ik denk aan hardlopen, en ook mijn gezin. En 
mijn sportieve vakanties in de bergen, zeer 
inspannend, maar ik ontspan me ook door me 
in te spannen”.

Welk aspect van je werk was vooral inspirerend, 
waar heb je bloei gevonden en gezien? Herken je 
daar de goedheid in van de Heer?
“Aan het eind van mijn studie heb ik in een 
stage veel catechese en toerusting gedaan. 
Toen ik ging werken, voelde ik me meer een 
specialist dan een allrounder. Ik kan me heel 
goed focussen op één ding. Na de eerste vijf 
jaar als volwassenencatecheet ben ik nood-
gedwongen het basispastoraat in gedoken 
omdat er geen vacature meer was voor cate-
chese. Toen heb ik geleerd om als allrounder 
te werken, maar het zwaartepunt is wel bij de 
volwassenencatechese blijven liggen.
Geloofsverdieping en liturgie. Daar bloei ik 
bij op. Uitvaartdiensten is een van de mooiste 
dingen om te doen. Je zit met mensen om de 
tafel die je niet of nauwelijks kent, om te spre-
ken over het leven van de overledene en dan 
probeer je samen tot een waardige afscheids-
viering te komen. Of ik daar de goedheid van 
de Heer in gevonden heb? Als je dat zegt, dan 
klinkt het wel erg vroom en ik ben niet zo’n 
vrome Kees. Er zijn wel momenten dat ik  
God heel dankbaar ben voor wat ik heb mogen 

Ik heb ook 
ervaren dat 
er weer een 
begaanbaar 
pad komt
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betekenen, vooral op het gebied van liturgie 
en catechese”.

… en leidt mij langs veilige paden zoals 
hij beloofd heeft.

Op je levenspad heb je op diverse kruispunten ge-
staan. Heb je weleens gedacht op een doodlopend 
pad te zijn beland?
 “Zeker, er zijn momenten in mijn leven ge-
weest die ik als een doodlopend pad heb be-
leefd. Maar ik heb ook ervaren dat er weer een 
begaanbaar pad komt. De moeilijke periodes 
zijn achteraf ook heel zuiverend geweest. 
Op kruispunten heb ik ook gestaan, studeren 
en geen tuinder worden, kiezen voor een stu-
die theologie in plaats van natuurkunde, geen 
priester worden maar pastoraal werker. In 
onze parochie zitten we ook op een kruispunt, 
een moeilijke situatie. Ik mag er nu mee stop-
pen, maar ik hoop dat we een uitweg vinden”.

Zie je een begaanbaar pad voor de parochie?
“Ik ben niet zo optimistisch gestemd. Vooral 
omdat we als pastores geen herder meer zijn 
maar missionaris. Als missionaris is het las-
tig om een band op te bouwen met gemeen-
schappen. De organisatie zou omgegooid 
moeten worden. En dan is het de vraag of het 
niet te laat is. Het is triest als je na zoveel jaren 
met hart en ziel werken moet constateren: is 
er nog wel een toekomst voor de kerk? Het 
maakt wel duidelijk dat je je werk niet moet 
doen met het oog op succes maar omwille van 
zichzelf. Ja, jammer genoeg ben ik niet zo op-
timistisch”.

Al ga ik door een diepdonker dal, ik 
hoef geen gevaar te duchten, want u, 
Heer bent bij me, uw staf en uw stok 
beschermen mij…

Heb je je in allerlei omstandigheden beschermd 
gevoeld op je pad? 
“Er zijn moeilijke periodes in mijn leven ge-
weest, waarbij ik het, achteraf gezien, een 
wonder vind, dat ik overeind ben gebleven en 

er doorheen kwam. Gelukkig waren er men-
sen om me heen die me steunden. Daar wil 
ik het maar bij laten”.

Heer, U nodigt mij uit aan uw tafel, mijn 
tegenstanders moeten het aanzien; U 
zalft mijn hoofd met balsem, U vult mijn 
beker tot de rand…

Pastor zijn in deze tijd is geen gemakkelijke opga-
ve. De kerk is zijn aanzien verloren en is terecht 
gekomen in de marge van de samenleving. Heb 
je de afgelopen tijd de tegenstand tegen kerk en 
geloof zien toenemen?
“Kerk en geloof spelen in het leven van men-
sen steeds minder een rol. Het verdwijnt ge-
woon, het verdampt en dat is nog niet eens 
zozeer te wijten aan de kerk. Ongemerkt ga 
je je leven anders invullen. Maar er zijn na-
tuurlijk ook mensen die echt moeite hebben 
met de kerk en dan denk ik aan het seksueel 
misbruik. Die wolk hangt nog steeds boven 
de katholieke kerk.
En ja, tegenstand heb ik zelf ook meegemaakt, 
rondom het Paastriduüm bijvoorbeeld. Door 
de aanscherping van de regels, die al beston-
den, mocht ik er jammer genoeg niet meer bij 
betrokken zijn. Ik kom ook wel weer mensen 
tegen die heel neutraal staan tegenover de 
kerk en een heel open houding hebben, die 
geen verleden hebben met de kerk en de ont-
wikkelingen in de kerk ook niet zo bijhouden. 
Zij vinden het heel interessant dat je pastor 
bent”.

Waardoor werd jij in je werk gevoed?
“Een mooie vraag. Ik ben vooral gevoed door 
de mensen met wie ik optrok. Ik denk ook 
aan de voorbereiding van vieringen, zoals in 
de Pax Christikerk gebeurt. Dat heb ik altijd 
heerlijk gevonden. Liturgie betekent letterlijk 
dienst van het volk. Als je samen een dienst 
voorbereidt en je doet iets met ieders inbreng, 
dan wordt het een dienst van het volk. In Rot-
terdam Oost en Capelle aan de IJssel werd 
ik gevoed door het team. Ook het bestuur in 
mijn Vlaardingse tijd was belangrijk. Ik was 

Het vertrek 
houdt me 
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duurt nog 
even
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destijds de enige beroepskracht in een heftige 
tijd. Ook de geloofsverdiepende activiteiten 
horen erbij. Daar word ik echt door gevoed”.

Je hebt in de parochie ook veel ‘voedsel’ gedeeld, 
getroost en bemoedigd. De mensen, zullen je gaan 
missen. Wat ga jij het meeste missen? 
Het contact met de parochianen, het inspi-
reren van mensen en het van betekenis zijn 
voor mensen in hun groei in geloven. Als je 
tijdens de evaluatie van de avonden Rebiblen 
hoort dat mensen er zoveel aan hebben be-
leefd, doet me dat goed. ‘Dat is een cadeau 
van jullie aan mij’, heb ik gezegd. ́ Jullie gaven 
mij de gelegenheid om jullie te inspireren’”.
Het vertrek houdt me wel bezig, maar het 
duurt nog even. Ik ben benieuwd hoe ik me 
zal voelen als het echt afgelopen is. Mensen 
reageren soms heel verwonderd als ze horen 
dat ik bijna met pensioen ga. Daarom zeg ik 
het af en toe maar even, dan kan men vast 
aan het idee wennen. En ik ga echt stoppen, 
behalve met uitvaartdiensten.
Hoe ga ik mijn tijd invullen? Mijn volkstuin, 

het koor waar ik in zing, mijn vogelhobby, ik 
word opa… dat geeft ook weer nieuwe taken. 
Gelukkig ben ik nog goed van gezondheid. 
En zo komen we toe aan de laatste strofe van 
psalm 23. De laatste stapsteen pakt Kees op.

Uw goedheid, uw liefde ervaar ik, mijn 
leven lang, in uw huis mag ik wonen, tot 
in lengte van dagen.

Waar ben je het meest dankbaar voor? Hoe hoop 
je, zullen wij jou tot in lengte van dagen herin-
neren?
“Ik ben dankbaar dat ik mensen heb kunnen 
inspireren en helpen met groeien in geloof. 
En ik hoop dat mensen me herinneren als een 
vrolijke inspirator.
Dan is het even stil. ‘Ik ga je echt heel erg mis-
sen’, zei iemand tegen me. Dat ontroerde me.”
Die woorden zul je vast nog heel veel horen, 
Kees, de komende tijd. Wat zullen we je mis-
sen, maar wat zijn we dankbaar voor alles wat 
je hebt betekend voor de parochie en voor de 
parochianen. 
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D
e spannendste plek is voor 
mij tot nu toe een rotonde in 
de Spaanse Polder. Ik was op 
weg naar de Pax Christikerk 

voor een uitvaartdienst en rijkelijk 
laat van huis gegaan. Op een rotonde 

heb je voorrang en zeker als ik haast 
heb néém ik die voorrang ook altijd. 
Maar vlak voor mijn wiel duikt ineens 
een auto de rotonde op. In een poging 
om een botsing te voorkomen, gooi 
ik mijn stuur om en kom ten val. Ik 
krijg het Spaans benauwd, want kom 
ik nog wel op tijd voor de uitvaart? 
“Sorry, meneer, ik had u niet gezien”, 
verontschuldigt de bestuurder zich. 
Aan de kant noteer ik alleen zijn te-
lefoonnummer. “Ik bel u vanmiddag 
wel, want over 35 minuten heb ik een 
uitvaartdienst”. Met een gat in mijn 
broek en een scheef stuur rijd ik naar 
Vlaardingen, waar ik me gelukkig nog 
redelijk weet te concentreren. En met 
die bestuurder is het goed gekomen. 
Hij betaalde de reparatie, een nieuw 
uitvaartpak en af en toe spreek ik hem 
nog, want we doen boodschappen in 
dezelfde supermarkt.

De irritantste plek passeer ik vóórdat 
ik het Beatrixpark inrijd. Een reclame-
paal, bijna nog hoger dan een kerk-
toren, maakt al van ver duidelijk dat 
daar een vestiging is van een fastfood-
keten. ’s Morgens vroeg zie je het re-
sultaat van het avondlijk gevreet open 
en bloot op straat liggen. Ik heb het 
één keer zien gebeuren: een portier 
gaat open en plastic bakjes en lege 
blikjes worden ‘gewoon’ de weg op 
gepleurd. Terecht zegt een bekende 
slogan ‘Een schoon Nederland ligt 
voor het oprapen’.

De geurigste plek was lange tijd een 
mysterie voor mij. Als ik via de Gies-

senweg de Spaanse Polder binnen 
rijd, snuif ik meestal een heerlijke 
broodlucht op. Na 5 seconden ruikt 
het weer ‘normaal’, maar heel even 
is het echt genieten. Ik heb me lange 
tijd afgevraagd waar de broodlucht 
vandaan komt. Een Facebookbericht 
in 2017 gaf antwoord. In een van de 
grootste broodbakkerijen van Neder-
land, gevestigd in de Spaanse Polder, 
was brand uitgebroken. Heel even 
kon er geen brood worden gebakken, 
maar gelukkig kwam de geur weer 
snel terug.

De mooiste plek kom ik tegen als ik 
door het Beatrixpark over het Hazen-
pad richting Schiedam/ Vlaardingen 
rijd. Je hebt daar een prachtig uitzicht 
op de Poldervaart. Terecht is daar 
een vlonder aangelegd om van het 
uitzicht te genieten. In de winter ligt 
er soms ijs, in de lente zwemmen er 
jonge meerkoeten, in de zomer bloeit 
er de gele lis en in de herfst kleurt al-
les rood, bruin en geel. Voor mij een 
plek om te raken aan de hemel. 

Vijfduizend keer deze weg

Sinds het jaar 2000 ben ik minimaal vijfduizend keer met mijn scooter van mijn 
woonplaats Rotterdam naar Vlaardingen, Schiedam of Maassluis gereden. 
De ene keer via het Spartastadion, de andere keer via de Spaanse Polder, in 
weer en wind. Al snel kon ik de weg wel dromen. In deze bijdrage vier voor mij 
betekenisvolle plekken: spannend, irritant, geurig en het allermooiste.

Vier plekken van betekenis

door Kees Koeleman
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Een wat ‘mager’ katern dit keer, maar ja het einde van het seizoen is in zicht. We kunnen terugkijken op een mooi seizoen Geloofsverdieping, 

met een gevarieerd aanbod vanuit de deelgemeenschappen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Een paar activiteiten zijn er nog te gaan. Waaronder een derde (!) serie Rebiblen door pastor Kees Koeleman. Het ‘toetje’ zoals hij het zelf 

omschrijft. 

De portefeuillehouders catechese van de drie deelgemeenschappen zijn onlangs bijeen geweest om het afgelopen seizoen te evalueren en 

vooruit te kijken naar het volgende seizoen. En ik kan u vertellen dat er weer een mooi aanbod op stapel staat. Nog niet alles is uitgewerkt, daar 

hebben we nog even de tijd voor. 

In het herfstnummer van Kerk aan de Waterweg kunnen we het aanbod tot januari 2020 presenteren. We hopen u te ontmoeten, bij de laatste 

activiteiten voor dit seizoen, of bij één of meerder activiteiten uit het aanbod Geloofsverdieping 2019-2020.

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2018 – 2019

ACTIVITEITEN OVERZICHT

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

IN VLAARDINGEN

Bezoek aan Oudenbosch (basiliek en Zouaven-
museum)

Zaterdag 15 juni. 
Van 9.15 tot  ca.16.45 uur

Vertrek vanaf station Schiedam-Centrum. 
Aanwezig zijn om 9.15 uur

Rebliblen met Inez van Oord 
-- de derde serie --

Maandagavonden 24 juni en 1 juli van 20.00 – 
22.00 uur (inloop 19.45 uur)

H. Lucaskerk

IN MAASSLUIS

Bijbel lezen Elke donderdagochtend (behalve in de vakan-
tietijd) van 10.00-11.00 uur

Petrus en Pauluskerk

Workshop Sacrale dans Maandag 10 juni (2e Pinksterdag) 
van 19.30 tot ca. 21.30 uur

Petrus en Pauluskerk

Bezoek aan Oudenbosch INHOUD Je hoeft niet perse naar Rome om de Sint Pieter te 
zien. Dichterbij huis, in Noord-Brabant staat een kopie 
op schaal, in Oudenbosch. De Basiliek H.H. Agatha en 
Barbara in Oudenbosch is gebouwd tussen 1867 en 1880. 
Onder leiding van een van de enthousiaste vrijwillige gid-
sen gaat u de geheimen van de basiliek ontdekken en het 
bijzondere verhaal ervan leren kennen.
Het tweede deel van ons bezoek aan Oudenbosch is het 
Zouavenmuseum. De zouaven waren vrijwilligers die tus-
sen 1861 en 1870 de pauselijke staat verdedigden tegen Ita-
liaanse Nationalisten. In 1861 richtte De Paus een oproep 
tot de katholieke jongeren in de wereld om hem te hulp te 
komen. Van de 11.000 militairen die zouavenregiment uit-
eindelijk telde, vormden de Nederlanders met ruim 3100 
man de grootste groep. Oudenbosch was het verzamelpunt 
voor de Nederlandse zouaven. Van hieruit reisden zij naar 
Brussel waar zij werden gekeurd. Vandaar ging het over 
land en zee naar Rome. Een avontuurlijke reis.

IN VLAARDINGEN
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VORM EN BEGELEIDING We gaan met de trein naar Oudenbosch. 
Daar bezoeken we met een gids de Basiliek. Het tweede 
deel bestaat uit een bezoek van het Zouavenmuseum. Ook 
hier krijgen wij een rondleiding met een gids.
PLAATS VAN VERTREK Station Schiedam-Centrum, aan de ach-
terkant, Parallelweg.
DATUM EN TIJD Zaterdag 15 juni 2019.
Vertrek met de trein ca. 09.30 uur, terugkomst station 
Schiedam ca. 16.45 uur. 
KOSTEN Treinkaartje retour ca.€ 22,00, bezoek basiliek met 
gids ca. € 2,00, bezoek Zouavenmuseum met gids ca.  
€ 4,00 Exclusief lunch.
AANMELDING Voor deze dag dient u zich aan te melden. Dit 
kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst 
in de kerk.

Wederom Rebiblen met Inez van Oord
INHOUD EN VORM Na het voorge-
recht in november 2018 en het 
hoofdgerecht in maart 2019 
komt er nu ook een toetje. Op-
nieuw gaan we een paar hoofd-
stukken lezen van het boek 
Rebible. Rebible is het nieuw-
ste boek van Inez van Oord, 
journaliste en bedenkster van 
het maandblad Happinez. In 
dit boek overweegt ze bijbelse 
verhalen uit het Oude en Nieu-

we Testament. Ze doet dat op de voor haar zo kenmer-
kende manier: direct, vrijuit, modern en hier en daar con-
fronterend. We staan stil bij haar benadering van twee 
bijbelverhalen en elke keer zetten we er een andere bena-
dering naast. U kunt dit toetje eten ook als u het vóór en 
hoofdgerecht hebt gemist.
BEGELEIDING Pastor Kees Koeleman.
DATA EN TIJD Maandag 24 juni en 1 juli  2019, van 20.00 – 
22.00 uur (inloop 19.45 uur)
PLAATS H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
AANMELDEN Vooraf graag aanmelden via het emailadres: 
c.koeleman2@kpnplanet.nl of via de intekenlijst in de 
Pax Christi- of H. Lucaskerk.

Bijbellezen
INHOUD Dé Bijbel; het meest gelezen boek ter wereld. Voor 
veel mensen een voortdurende bron van inspiratie. Voor 

anderen een moeilijk leesbaar en te begrijpen boek. Wat 
heeft de Bijbel ons in deze tijd nog te zeggen? Hoe is de 
Bijbel toegankelijk te maken, te begrijpen?

VORM Samen uit de 
Bijbel het evange-
lie van de komende 
zondag lezen, op 
ons laten inwerken 
(wat spreekt je aan, 
waar verbaas je je 

over, wat spreekt je niet aan), er met elkaar over in gesprek 
gaan met uitleg/toelichting door pastor.
BEGELEIDING Pastor Avin Kunnekkadan, SVD en pastor 
Charles Duynstee.
PLAATS Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL 
Maassluis.
DATUM EN TIJD Elke donderdagochtend behalve in de vakan-
tietijd.Van 10.15 - ca.11.15 uur.
OPGAVE Niet noodzakelijk.

Workshop sacrale dans

INHOUD Er zijn zoveel vormen om ons geloof te uiten en 
God te aanbidden. De sacrale dans is daar één van. Dat 
kun je alleen doen of met een groep; met bloemen, vuur, 
licht, maar dat ook met aanbiddingsvlaggen. Deze vorm is 
weinig bekend in de katholieke kerk. Een unieke gelegen-
heid om daar kennis mee te maken en -als u/jij dat wilt- te 
ervaren door mee te doen.
VORM EN BEGELEIDING Zosia Valstar is een spiritueel gemo-
tiveerde, gelovige jonge vrouw, die ons begeleidt tijdens 
deze workshop.  Zij nodigt iedereen, die interesse heeft 
in het gebruik van vlaggen als vorm van aanbidding, uit 
deel te nemen aan haar workshop.
Zij zal eerst wat uitleggen: Wat zegt de Bijbel over vlaggen 
en zijn de kleuren van de vlaggen belangrijk en is vlaggen 
(zwaaien) ook iets voor mannen? 
Daarna zal zij een demonstratie geven met mooie aanbid-
dingsmuziek en is er gelegenheid om zelf te oefenen. 
Trek gemakkelijke kleding aan.

IN MAASSLUIS
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PLAATS Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL  
Maassluis.
DATUM EN TIJD Maandag 10 juni (2de Pinksterdag), aanvang 
19.30 uur; einde ca. 21.30 uur.
OPGAVE Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan t/m. 
3juni, bij voorkeur via het e-mailadres:
secretariaat.andreaspetruspaulus@degoedeherderparochie.nl 
Het maximum aantal deelnemers is 20.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage (ter bestrijding van de on-
kosten) wordt zeer op prijs gesteld.
De adressen van de diverse kerken waar de activiteiten 
worden gehouden vindt u voorin het blad Kerk aan de  
Waterweg.

In verband met de organisatie is het prettig wanneer u 
zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt deel-
nemen. In de beschrijving van de diverse activiteiten staat 
vermeld of en zo ja hoe u zich kunt aanmelden.

Terugblikken en vooruitblikken

BIJBELLEZEN IN DE PETRUS EN PAULUSKERK TE MAASSLUIS
Het is donderdagochtend. In de narthex van de Petrus en 
Pauluskerk drinken we koffie met hetzelfde groepje men-
sen, dat zojuist nog in de kerk zat bij de eucharistieviering. 
De doordeweekse viering heeft iets speciaals. Er is geen 
koor en er zijn natuurlijk minder mensen. Er lijkt meer 
tijd om te luisteren en te overwegen. Soms zingen we 
met z’n allen.
De donderdagmorgen is ook speciaal omdat we dan met 
de groep ‘Bijbellezen op donderdag’. We doen dat al vier 
jaar. We geven het evangelie van de komende zondag aan-
dacht. Het is vaak heel boeiend wat mensen zeggen. Er is 
altijd een pastor bij die achtergrondinformatie geeft en er 
wordt van het besprokene een verslagje gemaakt. 
Het is bijzonder dat de mensen niet afhaken, maar blijven 
komen. Al mag de groep best wat groter worden. U bent 
dus welkom!   
De laatste donderdag ging het over de verschijning van 
Jezus aan de leerlingen na zijn verrijzenis. De deur van 
de zaal was op slot, lezen we in het Johannes Evangelie, 
de schrik zat er goed in. 
Ineens stond Jezus in hun midden en zei: ‘Vrede’. 
Het is een verhaal vol troost, bemoediging en hoop. Maar 
Tomas, die er niet bij was, had veel moeite om dit alle-
maal te geloven. Het gebeuren krijgt iets heel menselijks, 
de twijfel. Jezus zelf zal hem bij een tweede verschijning 
overtuigen! ‘Wees niet langer ongelovig, maar gelovig’, 
zegt Hij tegen Tomas. 

GELOOFSVERDIEPING IN ONZE PAROCHIE
Met nog een paar maanden van het huidige seizoen te 
gaan, zijn de portefeuillehouders geloofsverdieping van 
de drie pastoraatgroepen toch alweer bij elkaar gekomen 
om het aanbod voor het nieuwe seizoen 2019-2020 op 
elkaar af te stemmen. Ik noem hun namen: René Eysink-
Smeets (Maassluis), Elly Barendregt (Vlaardingen) en 
Riek Wouters (Schiedam. Ik noem die namen met een 
diepe buiging, want samen met het pastoraal team weten 
zij toch maar elke keer een zeer gevarieerd catechetisch 
aanbod te organiseren!

Aan maar liefst dertig catechetische activiteiten konden/
kunnen parochianen in het huidige werkseizoen 2018-
2019 deelnemen. Slechts twee activiteiten zijn vanwege 
gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Voor de an-
dere activiteiten was wel belangstelling. Negen activiteiten 
trokken minder dan vijftien mensen, wat overigens niets 
zegt over de kwaliteit. Maar liefst vijftien activiteiten trok-
ken meer parochianen. Duidelijke uitschieters waren: de 
oecumenische avond over dementie-vriendelijke kerk in 
Maassluis (55), de avond met Janneke Stegeman over de 
zonde van Adam en Eva (50), de filmavond over Maria 
Magdalena in de Pax Christikerk (50), de tweede serie 
avonden over het boek Rebible van Inez van Oord (30) 
en de avond Eten met Franciscus in de Lucaskerk (29). 
Al met al een resultaat om trots op te zijn. En dan staan 
sommige activiteiten nog te gebeuren.
De portefeuillehouders geloofsverdieping kwamen ook al 
met ideeën voor het komende seizoen. Sommige data lig-
gen al vast. Op 3 oktober besteedt Lidwien Meijer aandacht 
aan Franciscus van Assisi, op 20 oktober worden er in 
de Basiliek weer Marialiederen gezongen, op 27 oktober 
wordt de film Silence getoond. Verder doe ik een greep 
uit de ideeën, die nog moeten worden uitgewerkt: bezoek 
aan een Exodushuis (gericht op een geslaagde terugkeer 
van gedetineerden in de samenleving), bezoek aan de 
Amadia-moslimgemeenschap in Den Haag, kijken naar 
een uitzending van De Verwondering, avonden over Etty 
Hillesum, een avond met Kees Maas over: Olie voor de 
lamp (eerder over de Emmaüsgangers), een avond over 
de werking van ons brein, verhalenverteller Han Meijer. 

Na enkele jaren met heel veel plezier samengewerkt te 
hebben met de parochiële werkgroep geloofsverdieping 
en later met de PG-portefeuillehouders geloofsverdieping, 
stop ik nu, vanwege mijn pensioen, met mijn inzet voor 
de catechese in parochie De Goede Herder. Van harte 
hoop ik dat de geloofsverdieping mag blijven bloeien!

Kees Koeleman
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Na het succes van vorig jaar was 
er weer een nieuwe concertreeks 
“Een Klassiek Uur Radboud” in 

de Sint Jacobuskerk.  Diverse ensem-
bles traden op. De aftrap werd gedaan 
door het Maasstad Ensemble, een 
groep van 9 (nonet) muzikanten, die 
de hoorn, klarinet, hobo en fagot op 
prachtige wijze bespeelden. 

Wederom trad het professionele Rot-
terdam Saxofoon Kwartet op, waarbij 

de 4 saxofoons in grootte en geluid ver-
schilden maar uiterlijk en qua klank-
kleur een harmonisch geheel vormde.  

De Slagwerkgroep Excelsior uit Ge-
mert zorgde voor een waar spektakel. 
Onder leiding van Chris Leenders, 
oud-dirigent van het Sint-Radboud 
orkest, verzorgde deze groep top-
slagwerkers voor muziek waarbij de 
marimba (aan de xylofoon verwant 
muziekinstrument) centraal stond.

De concertreeks werd afgesloten met 
muziek van een klarinetensemble van 
Sint Radboud met pianomuziek door 
de vaste pianist van de Jacobuskerk 
Hans van der Toorn. 

Mede door de fantastische akoes-
tiek van de Jacobuskerk kwamen de 
optredens zeer tot hun recht. Maar 
ook financieel konden we terugzien 
op een geslaagde concertcyclus met 
dank aan de sponsoren de Gemeente 
Schiedam, Stichting Fonds Schiedam 
Vlaardingen e.o., Stichting De Groot 
Fonds en Stichting Gemeenschaps-
fonds Schiedam en de vele vrijwilli-
gers die hun steentje hieraan bijdroe-
gen.
Al met al een geweldige reclame voor 
de muziek in het algemeen en mu-
ziekvereniging Sint-Radboud in het 
bijzonder, die muzieklessen aanbiedt 
voor beginnende muzikanten op di-
verse blaasinstrumenten en slagwerk. 

Informeer naar de mogelijkheden op 
de website www.sintradboud.nl. 

Een succesvol muzikaal Klassiek uur Radboud in de Jacobuskerk

Walk of Peace 21 september 

De Walk of Peace is een initiatief van PAX en de Raad van Kerken 
in Nederland.
De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een 
wandeling om te ervaren én te laten zien dat we met elkaar op 
kunnen lopen, dat Vrede Verbindt - over grenzen! .  
In Maassluis - Schiedam – Vlaardingen:  
Op de Internationale Dag van de Vrede -  zaterdag 21 september .  
Volg ons via 
https://vredesweek.nl/ambassades/  en   
https://www.facebook.com/vlaardingse.vredesweek 

Evenals vorig jaar heeft muziekvereniging Sint Radboud op 4 zondagmiddagen 
in maart en april een concertcyclus georganiseerd in de Jacobuskerk. 
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D
e liturgiegroep, met mensen 
van de vier kerken in Schie-
dam, is als een regenboog. 
De leden zijn onderling heel 

verschillend, de kerkbeelden zijn 
verschillend. De visies rond liturgie 
verschillen. Wat zijn er toch veel kleu-
ren in het katholicisme. Protestanten 
stichten als ze het onderling oneens 
zijn, een nieuwe kerk. Dat doen wij 
niet, we blijven aan de praat, of we 
praten niet met elkaar en gaan onze 
eigen weg vanuit onze eigen Gods-
huizen. Zo is het in Schiedam jaren-
lang gegaan. Er waren mensen die 
zich helemaal thuis voelden in de 
basiliek, bij de liturgie, bij de sfeer 
in deze traditionele kerk. Anderen 
zochten het in Nieuwland bij de Do-
minicanen. De Heilig Hartkerk en de 
Jacobus-Martinuskerk zijn nog het 
meest verbonden met de stadsdelen 
de Gorzen en Schiedam-Noord. 
Echter, onze eigen weg gaan kan niet 
meer. Vier wegen komen samen. We 
zullen samen op weg moeten gaan, 
omdat er gebouwen gesloten worden 
en het dak van de basiliek ons aller 
Godshuis gaat worden. Hoe krijgt dit 
samengaan gestalte? 

Oefenen
Er zijn nu inmiddels zes gezamenlij-
ke vieringen geweest. Om het samen 
kerk zijn te oefenen. Steeds heeft 
een van de deelgemeenschappen het 

voortouw. Hier wordt wisselend op 
gereageerd. Sommige kerkgangers 
zijn positief: ‘Fijn dat hier kinderen 
zijn, dat missen wij’. ‘Ik hou van Tai-
zéliederen, mooi dat we dat vanmor-
gen zongen.’ ‘De sfeer is goed, het is 
warm en betrokken.’ ‘Mooi om sa-
men zo de Vastenactie te beginnen’. 
Sommigen missen het Gregoriaans: 
‘Daarom kom ik juist altijd hier.’ 

Maar als er Gregoriaans is, missen 
anderen weer de samenzang: ‘Ik voel 
me hier toeschouwer, geen deelne-
mer aan de liturgie. Ik houd zo van 
samen zingen.’ ‘Het duurde me ook 
te lang vanmorgen.’

Geven en nemen
Soms stoten we op zaken waar niet 
aan getornd kan worden. Een punt 
waarbij grenzen voelbaar worden is 
de bijzondere positie van een basiliek. 
Alleen de officiële, goedgekeurde Ta-
felgebeden worden gebeden. Alleen 
priesters mogen voorgaan. Pastoraal 
werkers en vrijwilligers (M/V) komen 
niet meer aan bod, hoeveel sporen ze 

de afgelopen jaren ook hebben ver-
diend. Dat doet pijn. De oecumene, 
vooral in Noord een gegroeide traditie 
kan niet meer zo beoefend worden. 
In de liturgiegroep zien we deze pijn 
onder ogen. We erkennen van elkaar 
dat het moeilijk is, als je tradities die al 
heel wat jaren hebben bestaan, moet 
loslaten. Dat het geven en nemen is. 
Waar we het wel over eens zijn is ons 

uitgangspunt: Hoe kunnen we God 
zichtbaar maken en doorgeven aan 
een volgende generatie? 
We beginnen onze maandelijkse bij-
eenkomsten altijd met bezinning op 
liturgie. Daarvoor gebruiken we het 
boekje: ‘Thuiskomen in de liturgie’ 
van Johan te Velde. Het geeft boeien-
de achtergronden, want de meesteen 
van ons zijn van huis uit gewoon 
meegenomen naar liturgievieringen, 
maar weten niet veel van wat er ten 
grondslag ligt aan bepaalde gebrui-
ken. 
Zo doen we ons best om er samen uit 
te komen en hopen dat de Geest met 
ons meewaait… 

Liturgiegroep Schiedamse kerken

Het is een ingewikkeld proces, om je samen te gaan thuis te 
voelen in de kerkbanken van de Liduinabasiliek. Hoe worden de 
maandelijkse gezamenlijke vieringen gewaardeerd?

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (?)

door Liturgiegroep

‘De sfeer is 
goed, het is warm 
en betrokken’
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Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (?)

Impressie van een viering
Zondag 10 maart was de vijfde gezamenlijke eucharistieviering in Schiedam. Dit keer had de Heilig Hartkerk 
het voortouw. Er was uitstekende koorzang onder leiding van Henry de Wolf en begeleid door Käthe de Wolf 
op viool. Na afloop dronken we gezellig koffie, met door mensen uit de Heilig Hartkerk zelfgebakken taart, 
in de Wilgenburg. Er waren al veel meer onderlinge contacten tussen mensen uit de verschillende gemeen-
schappen. Allemaal mooie en fijne dingen.

De grote groep kinderen, ruim veertig in totaal, in 
de kerk, dat was heel bijzonder. Er was een grote 
groep van de communievoorbereiding en een klein 
groepje peuters, dat werd opgevangen in de crèche. 
Er waren ook veel kinderen bij de kindernevendienst. 
Het was ontroerend om, bij het bidden van het Onze 
Vader, al deze kinderen rond het altaar te zien.
De kindernevendiensten worden al sinds jaar en dag 
regelmatig gehouden in de Liduinabasiliek. Hierbij 
wordt met kinderen het Evangelie gelezen, er wordt 
over gesproken, er wordt een leuke knutsel ge-
maakt, en er wordt gebeden. Een fijne manier voor 
de kinderen om bezig te zijn tijdens de eucharistie-
viering, terwijl hun ouders rustig in de kerk zitten. 

Fijn om te zien hoe deze groep groeit!
De knutsel die de kinderen deze keer maakten, was een versierd plantenpotje, dat zij vulden met aarde en 
met een zaadje. Deze potjes waren bestemd voor de Goede Doelenavond van basisschool ‘De Kaleidoscoop’, 
waarmee de basiliek al een aantal jaar goede banden onderhoudt.
Een potje met aarde, met daarin een zaadje. Een zaadje dat, als het voldoende licht en water krijgt, zal 
uitgroeien tot een bloeiende plant. Wat een mooi en hoopvol beeld ook van het proces waar wij met de vier 
Schiedamse gemeenschappen aan bezig zijn!
Wanneer er kindernevendiensten zijn in de basiliek kunt u lezen op het rooster achterin dit blad.
Voor nadere informatie kunt u mailen met Asia Schoel: asiaschoel@kpnmail.nl, of Michiel Rutten: michielrut-
ten@live.nl . Kindernevendiensten zijn er voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor jongere kinderen is er 
gelijktijdig crèche.

Gerarda Havermans-van Mourik
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O
p zaterdag 11 mei vierden we 
het jaarlijkse patroonsfeest. 
In de loop van de jaren is er 
een soort traditie ontstaan van 

samen vieren op de zaterdagmiddag 
en -avond: een projectkoor dat oefent, 
een gebedsviering gevolgd door een 
maaltijd en dan nog een thematische 
uitwerking, met een glaasje na. 
Dit jaar werd het projectkoor getrok-
ken door het jongerenkoor van Maas-
sluis, onder leiding van Peter Berg-
mans. Allerlei parochianen hadden 
zich bij dit koor aangesloten. Zo stond 
er in de Heilig Hartkerk een heel groot 
gezelschap te zingen. “Het is een koor 
van drie generaties”, zei voorganger 
pater Avin enthousiast. Daar werd wat 
gemengd op gereageerd. 

Geraakt
Het achterste deel van de Heilig Hart-
kerk is een tijdje geleden gemeubi-
leerd. De Victory Outreach-gemeente, 
die sinds kort ook gebruik maakt van 
dit gebouw, heeft daar een gezellige 
ontmoetingsruimte gemaakt, met al-
lerlei leuke zitjes. Na de viering waarbij 
pater Avin vertelde over zijn roeping tot 
het priesterschap konden we hier ge-
nieten van heerlijke soep en broodjes. 

Vier mensen vertelden vervolgens 
heel persoonlijk hun eigen verhaal 
rond het thema. Ervaar je je beroep 
als een roeping? En waar ligt dat aan? 
Op welke momenten word je ergens 
door geraakt, zodat je kunt spreken 
van roeping? 
Het waren boeiende bijdragen. Lid-
wien Meijer vertelde dat ze in haar 
werkzame leven drie beroepen heeft 
uitgeoefend: onderwijzeres, redac-
teur en pastoraal werker. Redacteur 
en pastoraal werker zijn… dat voelde 
wel als een roeping. Daarbij voelt 
ze zich het meest in haar element. 
Ze ontdekte dat je soms in je leven 
ervaart dat jij niet kiest, maar dat je 
wordt gekozen. 

Blijmoedig
Parochiaan Thea Noga is met hart en 
ziel arts in een achterstandswijk. Met 
mensen optrekken, hen jarenlang vol-
gen, een vertrouwd gezicht zijn voor 
hen, daar voelt ze zich toe geroepen. 
“Dit opkomen voor de mensen die 
het minder hebben vind ik terug in 
het christendom. Ik vind mijn kracht 
om dit werk te doen in het Woord van 
God en in de Sacramenten.”
Angela Maduro staat voor de klas. Ze 

houdt goed stand als lerares op haar 
middelbare school. Ze geeft duidelijk 
haar grenzen aan, bij leerlingen en 
bij hun mondige ouders. Maar de 
geboorte van haar tweeling was een 
forse aanslag op haar gezondheid en 
energie. Ze ging een tijdje door een 
diep dal, maar kwam er weer goed 
bovenop. 
Paul van Mansum is in Schiedam 
actief als voorzitter en vrijwilliger 
van Inloophuis de Wissel. Hij wordt 
in die hoedanigheid nogal eens aan 
zijn roeping herinnerd: “Hoe kan 
ik er zijn voor mijn naaste, gewoon 
in onze stad?” Een week Taizé be-
tekende veel voor hem in zijn jonge 
jaren. “Daar kreeg geloof een ge-
zicht en een vorm waar ik bij wilde 
horen.” 
Paul was ook wel báng geweest voor 
een roeping: “Wat betekent dat, wat 
moet je dan allemaal loslaten? (…) In-
middels heb ik gevoel dat dat niet van 
mij gevraagd wordt, maar dat ik blij-
moedig mag proberen met vallen en 
opstaan op mijn plaats met mijn mo-
gelijkheden een goed mens te zijn.” 
Het was een boeiend, afwisselend 
patroonsfeest, waar allerlei facet-
ten van het thema Roeping werden 
belicht. “We hoeven helemaal geen 
sprekers van buiten uit te nodigen”, 
concludeerde pastor Charles Duyn-
stee. “Onze eigen verhalen zijn inte-
ressant genoeg!” 

Niet kiezen, maar gekozen worden…
Patroonsfeest over roeping

Wat is roeping? In viering, maaltijd en verhalen kwam 
dit thema tot ons bij het jaarlijkse patroonsfeest. De 
parochie was te gast in de Heilig Hartkerk.
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Kerkeveiling

Na een intensieve voorbereiding 
is het op zaterdagavond 11 mei 
zover. In de Petrus en Pauluskerk 
start om 20.00 uur de kerkevei-
ling. Basis van de veiling waren 
kerkelijke en religieuze objecten 
en souvenirs van verre vakanties. 
Zo waren er beeldjes uit zuid 
Frankrijk, Bosnië, Montenegro en 

ook een echte icoon uit Moskou. 
Van mensen die van een huwe-
lijksreis terugkwamen, ontvingen 
we een Mariabeeldje en twee 
armbandjes voor de veiling. Er 
werden ook ‘diensten’ geveild. Zo 
was er veel animo voor diners, 
wijn- en whisky-proeverijen bij 
parochianen thuis. 
Vooral was het een heerlijke, 
gezellige avond met veel mensen 
uit onze deelgemeenschap. De 
veiling heeft ca. € 4.000,-- op-
gebracht. Dit bedrag is geheel 
bestemd om het werk van deel-
gemeenschap Andreas, Petrus en 
Paulus te ondersteunen. 

Op de foto blaast de veilingmees-
ter Clemens Lammers op een te 
veilen orgelpijpje van het oude 
orgel uit de Schuurkerk. Een 
groot deel van dit orgel is bij een 
brand in de zestiger jaren verlo-
ren gegaan. Het gerestaureerde 
orgel staat nu in de Petrus en 
Pauluskerk.

 MOZAÏEK 

Piet van der Linden, 60 jaar priester
Op 19 juli hoopt de Vlaardingse priester Piet van der 
Linden, die als Witte Pater werkzaam is geweest in 
Zambia, zijn 60-jarig priesterfeest te vieren. Op zater-
dag 29 juni zal dit heuglijke feit herdacht worden met 
een eucharistieviering in Heythuysen. Een reis naar 
Vlaardingen is gezien zijn fysieke conditie niet meer 
mogelijk. 
Piet van der Linden kreeg zijn roeping in de honger-
winter en besloot na de oorlog naar het kleinsemi-
narie Hageveld te gaan. Maar daar zakte hij voor 
Latijn en Grieks en kreeg hij de raad het maar 
eens bij de Witte Paters te proberen. Daar 
kon je wat vrijer studeren en kreeg je meer 
tijd voor Latijn en Grieks.  
Na zijn priesterwijding in 1959 vertrok 
hij naar Zambia. Zijn missie had niets te 
maken met het winnen van zieltjes en het 
uitdelen van spiegels en kraaltjes, maar 
alles met het navolgen van Christus. Dat 
betekende voor hen: de mensen geestelijk 
bijstaan, en ze lichamelijk helpen met medi-
cijnen en eerste hulp. Hij kan zich die ene vrouw nog 
goed herinneren die moest bevallen van een twee-
ling, maar het tweede kind kwam maar niet. Hemel 
en aarde heeft hij bewogen om die vrouw naar het 
ziekenhuis te krijgen, vele kilometers verderop en… 
ze heeft het gehaald.  
Bovenal probeerde pater Piet echt contact te krijgen 
met de bevolking onder andere door de lokale taal 

het Bemba te leren. De jaren ’80 waren zwaar 
door de verwoestende aidsepidemie. Er is veel 

extra voedsel verstrekt, maar ook aan voor-
lichting gedaan. Dit werd door de onderwijzers 

gedaan, want voorlichting over bijvoorbeeld con-
dooms was geen onderdeel van de priesteropleiding.  
In 1995 moest de Vlaardingse priester vanwege zijn 
gezondheid noodgedwongen terug naar Nederland. 
Maar hij is nog altijd verbonden met Zambia, onder 
meer door het door hem opgerichte project Drieluik 
dat hulp biedt aan aidswezen. ’Ik heb meer van hen 
geleerd dan zij van mij,’ zegt hij, terugkijkend op zijn 
tijd in Zambia. ’Hun levensvreugde, heerlijk!’
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en gezond voedsel. Onze bijdragen worden 
bestemd voor zaden.
De vastenactie werd dit jaar op zondag 10 
maart geopend tijdens een gezamenlijke 
viering in de Basiliek. Daar werd door de 
voorganger de doelen toegelicht. Tijdens de 
kinderwoorddienst was er ook aandacht voor 
de vastenactie. Aan het eind van de viering 
werden aan de uitgang de bekende vastenzak-
jes en zakjes met zaden uitgedeeld. Dit om 
duidelijk te maken dat water en zaden nieuw 
leven voortbrengt. 
Na afloop konden de kerkgangers koffiedrin-
ken en daarbij een stuk taart kopen. Deze taar-
ten waren gebakken door enkele parochianen 
uit de deelgemeenschap Heilig Hart, onder 
het motto: ‘Heilig Hart bakt.’  De Heilig-
Hartgemeenschap heeft dit de hele periode 

Schiedam
Tijdens de vastenperiode 2019 hebben de 
deelgemeenschappen in Schiedam actiege-
voerd voor de landelijke Vastenactie. 

Het tuinieren voor de Voedselbank was het 
doel dichtbij huis. Een paar groepen en-
thousiaste vrijwilligers kweken al jaren op 
drie plaatsen in Schiedam groente en fruit, 
als aanvulling op de pakketten van de voed-
selbank Schiedam. Daarmee helpen we veel 
mensen met een (te) kleine beurs aan vers 

Goed resultaat voor vastenacties

De jaarlijkse vastenactie bracht weer veel mensen op de been en veel portemonnees 
werden leeggeschud, ten bate van schoon drinkwater in landen waar dit een schaars 
goed is. Ook werden projecten dichtbij gesteund. Bericht uit Schiedam, Maassluis en 
Vlaardingen. 

Over drinkwater, verse groente, taart en nog meer! 

Hier en 
daar zijn 
de zaadjes 
uitgekomen

26 kerk aan de waterweg zomer 2019



gedaan. Elke zondag na de viering, kwamen 
er andere creaties voorbij, die met zorg gebak-
ken waren door verschillende parochianen. 
De opbrengst was 383 euro.
Ook in de deelgemeenschap St. Jan-de-Doper-
Visitatie is gebakken, zij het éénmalig.
Daarnaast zijn daar oude Bijbelse school-
platen verkocht. De hele vastenactie stond 
er een collectebus in de gang, tezamen met 
een mand voor de voedselbank. Bij elke vie-
ring was er een liturgische bloemschikking, 
met als thema ‘Water verandert alles’. De op-
brengst was bijna 300 euro.
Binnen de deelgemeenschap ‘H.H. Jacobus 
en Martinus’, zijn geen speciale activiteiten 
ontplooid. Er stond de bekende bus om do-
naties of gevulde vastenactiezakjes in te doen. 
De totale opbrengst was € 375,00. Ook kon-
den de kerkgangers wekenlang iets inleveren 
voor de Voedselbank.
De deelgemeenschap H. Liduina-OLV Rozen-
krans heeft in totaal 1864,40 euro opgehaald. 
Er is wekelijks een flyer uitgereikt over het 
project. In alle kerken werd er elke viering 
aandacht besteed aan de vastenactie, ook in 
de verschillende kerkblaadjes. 
Een rondleiding in het archief van de ge-
meente Schiedam op dinsdag 9 april, gaf ons 
inzicht hoe het vroeger gesteld was met de 
drinkwatervoorziening in Schiedam. 
Werkgroep vastenactie Schiedam

Maassluis 
Na een zorgvuldige voorbereiding door Na-
dine en Hans van Leeuwen van onze kerk en 
Dirk van der Eijk van de protestante kerk is het 
op zaterdagmorgen 23 maart zover. Na een 
kop koffie beginnen we de dag in de Petrus en 
Pauluskerk met een korte viering waarin ds. 
Gerrit van Dijk voorgaat. Dan volgt de wan-
deling van 10 kilometer, de pelgrimage, met 
zeventig deelnemers richting Maasdijk.
Onderweg ontmoeten de deelnemers uit ver-

schillende kerken elkaar en komen mooie ge-
sprekken op gang. 
We lopen door landerijen en langs Westlandse 
plassen naar het familiebedrijf Beekenkamp 
in Maasdijk. Daar worden we hartelijk ontvan-
gen met koffie, thee en heerlijke koek. Ter-
wijl we van de traktatie genieten vertelt Hans 
Prins ons over het wel en wee van de Stichting 
Aangepast vakantie vieren (Avavieren). Het 
verhaal gaat over aangepaste vakantiehuizen 
aan zee voor gezinnen met een geestelijk en/
of lichamelijk gehandicapt kind. 
Nog onder de indruk van het prachtige ver-
haal gaan we weer op pad, terug naar de Pe-
trus en Pauluskerk in Maassluis. In de kerk 
aangekomen wacht ons een lunch met lekkere 
broodjes. Als afsluiting volgt een korte vesper 
onder leiding van pastor Kees Koeleman. Bij 
het verlaten van de kerk wordt gecollecteerd 

Over drinkwater, verse groente, taart en nog meer! 

Er is 
gebakken 
voor het 
goede doel
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voor Avavieren, ons doel dichtbij van Vasten-
actie en Kerk in Actie. De opbrengst is enorm, 
namelijk € 675,--.
We hebben nog meer gedaan voor Avavieren. 
Zo is er gebakken voor het goede doel en er is 
een vastenmaaltijd gekookt. Ook zijn er palm-
paasstokken gemaakt en boeken verkocht. Op 
zaterdag 4 mei mochten wij bij een van de 
vakantiebungalows in ’s-Gravenzande het 
mooie bedrag van € 2.000 aanbieden. 
Aanwezig waren bestuurders van Avavieren, 
leden van de protestantse kerk en uiteraard 
leden van onze werkgroep Vastenactie. 
Clemens Lammers, lid werkgroep Vastenactie

Vlaardingen
In de Lucaskerk werd iedere week het schema 
van zes projecten van Kerk in Actie gevolgd, 
met een nadruk op ‘Spiritualiteit – Soberheid 
en Solidariteit’ , zoals pater Avin het aan het 
begin van de vastentijd inspirerend en na-
drukkelijk voorhield. In de Pax hebben we 
drie zondagen aandacht aan een project be-
steed. Bij de Gezinsviering op 10 maart: kin-
derarbeid in India. Bij de viering op 24 maart: 

het Exodushuis voor ex-gedetineerden. Op 7 
april de weeskinderen in Rwanda.
De wekelijkse liturgische bloemschikking was 
steeds weer heel mooi met een mooie sym-
boliek. 
De oecumenische avondgebeden op donderdag 
werden aardig bezocht, met steeds zo’n twintig 
mensen, waarvan ongeveer de helft Pax-men-
sen. Tweemaal was er ook een vastenmaaltijd 
vooraf, waaraan ca 25 mensen deelnamen.
Zo is er een mooi bedrag van € 371,00 voor 
de Vastenprojecten opgehaald Daar komt 
de collecte en de ton in de hal nog bij. Een 
mooi resultaat!! Verder zijn er twee sinaas-
appeldozen met voedsel ingezameld voor 
de voedselbank. Voor Pasen is dat, bij het 
uitdeelpunt bij de buren, als extra meegege-
ven. Op 30 maart was er ook nog een stand 
van ‘Food For All’ met verkoop van arti-
kelen uit Ethiopië, waarvan de opbrengst  
(€ 126,00) bestemd is voor de allerarmsten 
in Ethiopië.
Wat ons betreft was het een goede Veertig-
dagentijd! 
Antoinette van Rutten

Schoolplaten te koop
Tijdens de Vastenactie zijn er heel wat 
oude schoolplaten met bijbelse tafere-
len verkocht, vanuit de St. Jan-Visita-
tiekerk. Er zijn er nog over. Wie belang-
stelling heeft kan ze komen bekijken en 
één of meer platen kopen. De prijs mag 
men zelf vaststellen. De opbrengst gaat 
naar de Vastenactie. 
Op donderdagochtenden tussen half 10 
en half 12 is er altijd iemand aanwezig. 
Ook op zondag na ongeveer 12 uur tot 
13 uur is men welkom om te komen kij-
ken. Afmeting van de platen: 85 bij 60 
cm. 

Spiritualiteit,  
Soberheid en 
Solidariteit
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Twee markante kosters 
zijn ons ontvallen

In memoriam

Jan Rutten

Op 7 februari is op 74-ja-
rige leeftijd onze koster 
Jan Rutten overleden. Op 
donderdag, 14 februari was 
onder grote belangstelling 
de plechtige Requiemmis 
in ‘zijn’ Liduinabasiliek. 
Hoofdcelebrant was mgr. 
Vismans, alle priesters van 
parochie De Goede Herder 
waren concelebrant.
Ruim veertig jaar heeft Jan 
zich volledig ingezet voor 

‘zijn’ Liduinabasiliek. Naast zijn gezin was de basiliek 
helemaal zijn ding. Hij was er elke dag en regelde alles, 
zoals openen en sluiten van de kerk, uitvoeren van repara-
ties, vervangen kapotte verlichting. Nog voor anderen een 
mankement ontdekten, had Jan die al gerepareerd. Verder 
het vervangen van opgebrande kaarsen en waxinelichtjes, 
alles klaarzetten voor doopsel, huwelijken, uitvaarten. 
Een jaarlijks terugkerend gebeuren was de grote kerststal 
van zolder halen en opzetten in de Liduinakapel. Honder-
den mensen hebben bij de stal, die elk jaar mooier werd, 
gestaan in gebed en een kaarsje aangestoken. Het schild 
dat buiten boven de hoofdingang hangt en aangeeft dat 
deze kerk een basiliek is, is ook van zijn hand, evenzo de 
draagbaar waar de reliekschrijn op rust. Het prachtige 
Liduina-vaandel heeft hij handmatig gerestaureerd. 
Jan assisteerde altijd met zijn jongens tijdens de vierin-
gen op zondag en andere dagen. Hij droeg de zware paas-
kaars met de Paaswake.
Voor die enorme inzet ontving hij terecht de pauselijke 
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Zijn heengaan is 
een groot verlies voor zijn gezin en onze Liduinabasiliek.  
Moge hij rusten in vrede.

Namens de beheercommissie, Th.M. Bakker-Janse

Mari van Veen

Op 31 maart is op 89-jari-
ge leeftijd koster Mari van 
Veen overleden. 
Mari van Veen is 50 jaar 
koster geweest in de Jaco-
buskerk. In de eerste peri-
ode waren daar vele vierin-
gen, in het weekend en door 
de weeks. Hij zorgde ervoor 
dat de godslamp brandde. 
Hij kende alle liturgische 
rituelen en wist alles over 
liturgische kleuren. De in-

spectie van de kleding voor de priester ontbrak nooit. De 
klok moest hij zelf opwinden, de kerk zelf schoonmaken. 
Mari groef de graven in weer en wind, bij vorst en sneeuw. 
Hij had vele contacten door zijn winkeltje en dorpscafé 
bij zijn huis aan de overkant. De dorpsjeugd heeft er heel 
wat uurtjes doorgebracht. Je kon er altijd terecht voor si-
garetten, snoep en limonade, en af en toe een biertje. De 
term ‘gemeenschapsopbouw’ was toen nog niet bekend, 
maar Mari deed het. 
De grondleggers van Voetbal Vereniging Kethel (VVK) 
waren vaste klanten. De voetballende dorpsjongens kleed-
den zich om in de Paardenstal (later ‘De Werf’) waarbij 
het café als clubhuis, vergaderzaal en kantine diende. De 
club werd in de beginjaren Voetval Vereniging Mari ge-
noemd. Ook legden Mari’s kippen eieren voor de hele 
buurt. Feestjes en condoleances in zaal ‘De Noord’ wer-
den door hem en zijn gezin verzorgd. We zijn Mari erg 
dankbaar voor alles wat hij voor de Jacobuskerk heeft be-
tekend. Hij was een icoon in Kethel. Nu mag hij rusten 
in de voor hem zo bekende grond. 

Riek Wouters, namens de beheercommissie en Werkgroep 

Pastorale Afstemming

Bijzondere mannen, steun en toeverlaat van de pastores, gedurende lange tijd.
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De lintjesregen ging ook dit jaar niet aan parochie de Goede Herder voorbij. 
Vrijwilligers, in en buiten de parochie, op allerlei terreinen, werden verrast 
door hun burgemeesters. 

Schiedam
Mevrouw Loes Meijer mocht in Schiedam een 
lintje ontvangen. Tijdens de koorrepetitie van 
zanggroep St. Jan, waar zij lid van is, werd zij 
op 18 april verrast door burgemeester Lamers 
en pastor Joost de Lange van het ziekenhuis 
Franciscus-Vlietland. Daar is Loes al heel wat 
jaren actief rondom de zondagse kerkdien-
sten. Ook is zij penningmeester en secretaris 
van het Holykoor. Tevens was zij onder meer 
vrijwilliger bij Seniorenwelzijn en lid van het 
wijkoverleg in Nieuwland. 
De heer Jaap Lauwrier werd op 26 april bij 
de uitreiking van de lintjes ook genoemd. 
door de burgemeester. In december ontving 
hij het lintje al, vanwege zijn zeer ernstige 
ziekte. Burgemeester Lamers heeft het hem 
opgespeld op de palliatieve afdeling van Schie-
waagh. Jaap kreeg het voor al zijn vrijwilligers-
werk, met name in zorgcentrum Frankeland. 
Hij overleed op 20 december, 82 jaar oud.  
Lidwien Meijer

Maassluis
De heer Yde Huitenga ontving in Maassluis 
een lintje. Hij was de rechterhand van pastoor 

Lintjesregen in de parochie

Vlaardingen
De lintjesregen belandde dit jaar niet bij 
Vlaardingse parochianen. Toch willen we niet 
onvermeld laten dat Jaap en Joke van Toor 
een koninklijke onderscheiding ontvingen 
uit handen van de Vlaardingse burgemeester 
Jetten.
Bij veel parochianen zijn Jaap en Joke bekend. 
Tegenwoordig zijn zij inwoners van Schie-
dam. Hun woning in Vlaardingen hebben ze 
achter zich gelaten, maar hun betrokkenheid 
bij de Vlaardingse kerken zeker niet.
We kennen hen als bevlogen en getalenteerde 
musici, vooral actief in kerkcentrum Holy, 
de protestante buren van de Pax Christikerk. 
Maar ze steken regelmatig over naar de Pax 
Christikerk. Onlangs weer, bij de avondge-
beden in de Veertigdagentijd mochten we 
genieten van hun muzikale begeleiding die 
zoveel bijdraagt aan de meditatieve sfeer in 
de viering.
Ook in de Schiedamse Jacobuskerk is Jaap 
regelmatig achter het orgel of de vleugel te 
vinden en beiden zijn ze al jaren actieve vrij-
willigers in zorgcentrum Harg Spaland. 
Elly Barendregt

Bevlogen en 
getalenteerde 
musici
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Vermeulen bij diens opdracht om een nieuwe 
parochie in Maassluis West op te bouwen, de 
Andreasparochie. Yde ging eerst nieuwe be-
woners in de Westwijk bezoeken. Eind 1965 
werd hij benoemd tot penningmeester van het 
parochiebestuur, wat hij twaalf jaar bleef. In 
1966 werd een noodkerk ingewijd en vanaf 
dat moment is Yde lector. Met zijn rustige 
stem kan hij de juiste toon zetten zodat de 
mensen geraakt worden door de lezingen.                                                                                                                                      
In 1975 verhuisden de parochianen naar Za-
lencentrum Koningshof. Yde nam zitting in 
het bestuur van het zalencentrum als afge-
vaardigde van de parochie. In 1995 ging de 
Andreasparochie fuseren met de Petrus en 
Paulus parochie. In 2003 gingen we ook ‘sa-
menwonen’. Yde heeft het hele proces van de 
verhuizing en de bouw van de nieuwe kerk 
vastgelegd op film. Ditzelfde deed hij bij het 
demonteren en later weer het monteren van 
het orgel. Van zijn foto- en filmmateriaal 
maakte hij cd’s die verkocht werden ten be-
hoeve van de fondsenwerving. 
Yde geeft daarnaast rondleidingen aan groe-
pen. Tijdens concerten die door de commissie 
Fondsenwerving georganiseerd worden is hij 
de spreekstalmeester. Hij leidt de aanwezigen 
met zijn kennis van de muziek en de liederen 
op aangename wijze door het programma heen.
Verder is Yde vrijwilliger voor het Rode Kruis 
en van de Katholieke Bond voor Ouderen, met 
name de belastingservice. 

De heer Jos Cobben heeft zich altijd vol over-
gave ingezet voor vrijwilligerswerk. Het be-

gon met jeugdwerk in Rotterdam. Hij leerde 
daar zijn vrouw Els kennen. 
Van 2005 tot 2017 was Jos mantelzorger voor 
zijn lichtbeperkte broer.  Hij zat in het bestuur 
van de scouting met name de Paulusgroep in 
Maassluis. Daar was hij vier jaar voorzitter. 
Naast zijn drukke baan als directeur van een 
basisschool was hij ook vier jaar secretaris in 
het bestuur van de MLK-school in Maassluis 
toen de school in zwaar weer verkeerde.
In 1980 begon Jos zijn vrijwilligerscarrière 
in de HH. Petrus- en Pauluskerk. Hij werd 
lid van de pastorale raad in de functie van se-
cretaris en penningmeester en redactielid van 
het kerkblad. 
Zes jaar was hij secretaris van het kerkbestuur 
en daarna nog twee jaar penningmeester. 
Jos is lector geworden en later gebedsleider. 
Al vanaf 1984 is hij voorganger bij gebeds-
vieringen. Met zijn rustige, mooie stem en 
woordkeus weet hij mensen te boeien. Ook 
gaat hij voor in avondwaken en uitvaartdien-
sten De deelgemeenschap ervaart Jos als een 
aimabele en eerlijke, trouwe en bescheiden 
man. Hij doet wat hij belooft en het is prettig 
om met hem samen te werken. 
Jos is ook handig. Toen het Maarschalker-
weerdorgel gerenoveerd moest worden hielp 
hij met het af- en opbouwen van het orgel. 
Jos nam ook zitting in het Parochiebestuur 
van De Goede Herder. Zijn functie werd de 
‘zorg voor vrijwilligers’, met als taak samen-
werking. Nog steeds zet hij zich hiervoor in. 
Ook was hij enkele jaren secretaris. Aan een 
kerk van mensen bouwt Jos met hart en ziel!  
Ria Sosef

De juiste 
toon zetten 
die mensen 
raakt
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Jos Cobben neemt afscheid

Acht jaar maakte Jos Cobben uit Maassluis deel uit van 
het parochiebestuur. Hoe kijkt hij terug op deze toch wat 
woelige jaren? 

In 2011 werd ik gevraagd om vanuit de deel-
gemeenschap in Maassluis lid te worden van 
het nieuwe parochiebestuur. Ieder mens heeft 
talenten en vaardigheden en aan welke men 
bij mij gedacht heeft mij, is me nooit verteld. 
Wellicht kan humor en optimisme een rol ge-
speeld hebben: dat zijn wel vaardigheden die 
je in een toekomst nodig hebt.
In 2011 maakten we met negen personen een 
enthousiaste start. Allemaal mannen, maar 
na twee jaar kwam de eerste vrouw binnen! 
Er moest veel geregeld worden, vastgelegd en 
menig uurtje extra werd gevraagd. Het was 
een grote klus met steeds wisselend accen-
ten. Ook in het bestuur ging niet alles altijd 
van een leien dakje. Verschillen van inzicht 
en aanpak waren onderwerp van gesprek en 
ook teleurstellingen zijn ons niet bespaard 
gebleven. Het pastoraal team wisselde en het 
bestuur werd een stuk kleiner en moest zich 
herpakken. Nu zijn twee van de vijf bestuurs-
leden vrouw!  

Gesprekken
In de afgelopen jaren heb ik veel mensen 
mogen ontmoeten. Heel intens waren de 
gesprekken die ik als toehoorder mocht mee-
maken in de groep van Vlaardingen. Maar 
ook de gesprekken van het bestuur met het 
pastoraal team waren bijzondere momenten. 
Geloof, vertrouwen en verantwoordelijkheid 
kunnen dan wel eens botsen, maar altijd werd 
er met respect door en voor elkaar gesproken. 

door Jos Cobben

Een geloofsgemeenschap  lijkt op een gebouw…

I
n de parochie hebben we op 11 mei het pa-
troonsfeest van de Goede Herder gevierd. 
Het thema was: ‘Waartoe zijn wij geroe-
pen.’ Dit kwam voort uit het feit dat onze 

bisschop dit jaar heeft benoemd tot het jaar 
van de roepingen.
De gebedsviering sloot met liederen en lezin-
gen goed aan bij dit thema. We zongen in het 
openingslied: ‘U roept ons samen als kerk van 
de Heer, verbonden met U en elkaar’.
En in het slotlied: ‘Heer, toon mij Uw plan; 
maak door Uw Geest bekend hoe ik U dienen 
kan’. 
Pater Avin vertelde over zijn roeping tot het 
priesterschap na de grote mijnramp in Bhopal 
in 1984. In het boekje van de gebedsviering 
waren enkele uitspraken van Aristoteles, Gan-
dhi en Loesje afgedrukt. Die van Aristoteles 
kun je nog altijd heel actueel noemen: ‘Waar 
je talenten en de behoeften van de wereld el-
kaar kruisen, ligt je roeping’. Iets vrijer zou je 
toch ook mogen formuleren: ‘Waar je talen-
ten en de behoeften van de kerk elkaar raken, 
ligt je roeping’.

Talenten
De laatste maand ben ik een beetje aan het 
terugkijken. Dat komt voornamelijk doordat 
ik op 26 april een lintje heb mogen ontvangen 
voor mijn vrijwilligerswerk in de parochie en 
daarbuiten.
Begin juli zitten mijn acht jaren van een func-
tie in het bestuur van onze parochie erop.

Elke steen 
heeft zijn 
plaats en 
functie
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Een geloofsgemeenschap  lijkt op een gebouw…

‘Wees de 
verandering 
die je in de 
wereld wilt 
zien’

Zo terugkijkend mag je dan denken aan een 
tekst van Paulus: de kerk is net een lichaam.
Een geloofsgemeenschap kun je vergelijken 
met een kerkgebouw bestaande uit duizen-
den stenen; soms glad, soms wat ruw (deze 
beeldspraak gaat niet op voor de Petrus en 
Pauluskerk). Maar elke steen heeft zijn plaats 
en functie. Sommige zitten onzichtbaar in 
het fundament: zij dragen alles en geven ste-
vigheid. Andere stenen zijn zichtbaar; som-
mige binnen, andere buiten, de één hoog, de 
ander laag. Maar allemaal samen vormen zij 
het kerkgebouw waarin de kerkgemeenschap 
samenkomt om te loven en te danken. Een 
kerkgemeenschap waarin ieder zijn/haar 
plaats en functie heeft; ieder met zijn/haar 
talenten.
En meer talenten hebben dan een ander is een 
voorrecht, maar geen recht om aanspraak te 
maken op een belangrijke functie. Het is min 
of meer een plicht om daar waar je talenten 
en de behoeften van de kerk elkaar kruisen, 
antwoord te geven; want dat is je roeping!

Broodnodig
Vrijwilligerswerk is broodnodig in de kerk. 
Wanneer een beroep op u wordt gedaan, zet 
uw talent dan in, bijvoorbeeld om mij op te 
volgen in een bestuursfunctie.
Bij de uitreiking van de onderscheiding be-
sefte ik wel dat je vrijwilligerswerk alleen 
kunt doen wanneer je de ruimte krijgt van 
een partner en je kinderen. Daardoor doe je 
het niet alleen en delen ook zij in die vreugde. 
Ik ben dankbaar naar hen toe. Dankbaar ben 
ik ook voor een goede gezondheid die je ertoe 
in staat stelt.
Vrijwilligerswerk houdt nooit op en ik zal me 
dan ook niet vervelen. In het eerdergenoemde 
boekje van de gebedsviering schrijft Gandhi: 
‘Wees de verandering die je in de wereld wilt 
zien’. 
Toch weer een mooie uitdaging en is boven-
dien niet leeftijdgebonden. 

Zomertijd in de parochie…
Het is altijd een hele uitdaging om het voorgangersrooster in de zomerperiode ingevuld te krijgen. Geluk-
kig lukt het ieder jaar weer, dankzij de noodzakelijke aanpassingen die we in de maanden juli en augustus 
aanbrengen.
De Willibrordgemeenschap in Vlaardingen viert in de genoemde maanden al een aantal jaar samen, af-
wisselend in de Lucas- en de Pax Christikerk. In de maand juli (7 juli de eerste zondag) bent u van harte 
welkom in de H. Lucaskerk. De Pax Christikerk is dan gesloten. 
In de maand augustus (4 augustus de eerste zondag) staan de deuren van de Pax Christikerk voor u open. 
De Lucaskerk is dan dicht. 
In beide maanden is de aanvangstijd van de viering 10.30 uur.
En er is nog een aanpassing in het rooster. De wijziging betreft de aanvangstijd in de H. Hartkerk. In juli en 
augustus zijn de vieringen daar om 9.00 uur (7 juli is de eerste zondag). Vanaf september is de aanvangstijd 
weer 9.30 uur. 
Het pastoraal team is zich ervan bewust dat de aanpassingen in het rooster een flink beroep doet op de 
flexibiliteit van de lokale gemeenschappen. Dank voor die souplesse. 
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L
eo de Jong werd geboren 
in hartje Schiedam, in 
1936. Als kind bezocht 
hij de St. Jan de Doper-

kerk (Havenkerk), een Domini-
caanse parochie. Hier groeide 

zijn verlangen om pater Domi-
nicaan te worden. 
Na zijn seminarietijd studeerde 
hij geschiedenis in Nijmegen. 
Zijn afstudeerscriptie ging over 
de geschiedenis van de Domi-

nicanen in Schiedam, die te-
ruggaat tot 1616. 
Van 1962 tot 1984 was hij le-
raar geschiedenis aan het Do-
minicuscollege in Nijmegen. 
Daarna werd hij pastoor van de 
St. Dominicuskerk (het Stei-
ger) in Rotterdam, tot 1997. 
Hij bleef wonen in het klooster 
naast deze kerk. In 2002 werd 
hij benoemd tot pastoor van de 
St. Jan de Doper-Visitatiekerk. 

Na teruggave van de parochie 
aan het bisdom ging deze ge-
loofsgemeenschap deel uitma-
ken van parochie De Goede 
Herder. Leo de Jong bleef er 
regelmatig voorgaan in de Eu-
charistievieringen op zondag.  
In 1994 startte Leo het Leer-
huis Spiritualiteit, waarbij het 
accent legt op ‘spiritualiteit op 
straatniveau’. Hij gaf vele le-
zingen, ook binnen het brede 
verband van onze parochie. 
Vorig jaar verhuisde hij naar 
het moederhuis van de zusters 
Dominicanessen in Voorscho-
ten, de Bijdorp, samen met 
bijna de gehele communiteit 
van het Steiger. 

Op Palmzondag, 14 april, was 
hij nog op de televisie, te gast 
bij de Verwondering, het in-
terviewprogramma van An-
nemiek Schrijver. Tijdens een 
gesprek van ongeveer dertig 
minuten zet hij uiteen wat voor 
hem de kernwaarden waren 
van zijn geloof.  Hij vertelde 
over zijn geloofscrisis in de 
jaren ’70. Zijn kennismaking 
met de mystiek, met name 
Meister Eckhart (13e eeuw) en 
Johannes van het Kruis (16e 
eeuw) gaf hem toen een ruimer 
beeld van God. 
Hij kan zich ook volledig vin-
den in de beroemde dagslui-
ting van Gerard Reve:

Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan 
U.
Maar soms, wanneer ik denk dat 
Gij waarachtig leeft,
dan denk ik, dat Gij liefde zijt, en 
eenzaam,
en dat, in dezelfde wanhoop, Gij 
mij zoekt
zoals ik U.

De geloofsgemeenschap is dank-
baar voor alles wat Leo de Jong 
heeft gedaan en betekend. 

Op 13 mei overleed pater Leo R. de Jong, op zijn geliefde eiland Rhodos. Hij 
begeleidde daar voor de laatste keer een reis, georganiseerd door de Stichting 
Oecumenische Ontmoetingen en ‘zijn’ Leerhuis Spiritualiteit. Tijdens het bezoek 
aan een kerk daar, is hij plotseling onwel geworden. Hij kreeg een hersenbloeding 
en is overleden. Leo is om zo te zeggen ‘in het harnas gestorven’. Hij was de dag 
ervoor 87 jaar geworden. 

In memoriam pater Leo de Jong o.p. 

door Lidwien Meijer

Spiritualiteit op 
straatniveau
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Paasmandjeszegening

Op Stille Zaterdag was 
er in de basiliek weer de 
Paasmandjeszegening, 
de Poolse paastraditie die 
inmiddels aardig heeft 
wortel geschoten in Schie-
dam. Het was een feest 
om de volle kerk en de 

prachtig versierde mandjes te zien. En het was een feest om alle 
kinderstemmen te horen – ook al kostte het onze vrijwilligster 
Asia Schoel, die samen met pastor Charles Duynstee deze dienst 
verzorgde, soms moeite om boven het rumoer uit te komen. 
Zoveel gezinnen met jonge kinderen, zij vormen, samen met al 
die andere mensen die steeds weer de weg naar onze kerken 
weten te vinden, de toekomst. Een teken van de hoop in een tijd 
van een krimpende kerk. De hoop dat het vuur, dat in de Paas-
nacht werd ontstoken, nooit zal doven. 
Gerarda Havermans-van Mourik

Palmpasen in Portugal

Palmpasen heb ik dit jaar in Portugal mee-
beleefd, want we waren er op vakantie. 
In Monte Gordo heb je een kleine kerk, 
waar ik dan op zondag naar de kerk ga. Op 
het kerkplein kon je palmtakjes(boeketjes) 
verkrijgen. Helaas was ik net te laat. 
De viering begon buiten en de palmtakjes 
en de grote palmtakken werden bespren-
keld. Daarna werd er een korte processie 
gehouden door de straten rondom de kerk. 
Er werd volop gezongen door parochianen 
en koorleden en dit alles werd ondersteund 
en begeleid door twee gitaristen. 
Hierna werd de viering binnen vervolgd. 
Van tevoren had ik alle schriftlezingen al 
doorgenomen, dat is helpend om de viering 
beter te kunnen volgen en mee te beleven in 
het Portugees, als je maar een beetje Por-
tugees kunt verstaan. Het was een mooie en 
indrukwekkende viering, de grote palmtak-
ken werden af en toe weer opgepakt en 
werden dan in het ritme van de liederen 
mee bewogen. Het was viering van één uur, 
hoewel dit ook regelmatig hier voorkomt. 

In het buitenland besef je ook meer dat je deel uitmaakt van de wereld-
kerk. Yvonne Buys

Steun tijdens de laatste 
levensfase

Vrijwilligers palliatieve terminale 
zorg-Nieuwe Waterweg Noord (VPTZ-
NWN) ondersteunen patiënten en 
hun mantelzorgers tijdens de laatste 
levensfase. 
Wanneer u te horen krijgt dat het le-
venseinde van uzelf of uw naaste nabij 
is, breekt een onzekere periode aan. 
Het verzorgen van een geliefde in de 
laatste levensfase kan zwaar zijn, on-
danks de ondersteuning van huisarts, 
wijkverpleging en thuiszorg.
Juist in deze periode staan onze vrij-
willigers voor u klaar. Of u de laatste 
fase van uw leven nu thuis doorbrengt, 
in een verpleeghuis of andere zorgin-
stelling: De opgeleide vrijwilligers van 
de stichting VPTZ-NWN bieden u tijd, 
aandacht en ondersteuning, wanneer 
u daar behoefte aan heeft. Zij zijn er 
voor u, maar ook voor uw familie of 
mantelzorgers, zodat zij zichzelf weer 
kunnen opladen.
De vrijwilligers doen wat gedaan moet 
worden in deze intense periode. Zij 
nemen de zorg uit handen van uw 
mantelzorgers en bieden waar nodig 
een luisterend oor en emotionele- en 
praktische ondersteuning. Uw naas-
ten krijgen op die manier een beetje 
rust en ruimte. Aan onze hulp zijn 
geen kosten verbonden.
Hoe schakelt u onze vrijwilligers in? 
Wanneer u in Maassluis, Vlaardin-
gen of Schiedam woont, kunt u vrij-
blijvend een afspraak maken met 
Sandra Mauwer, de coördinator van 
de VPTZ-NWN via telefoonnummer 
06-51175006. 
U kunt ook een email sturen naar 
info@vptz-nwn.nl
Meer informatie vindt u op onze web-
site: www.vptz-nwn.nl
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Gerarda Havermans-van Mourik is op 5 mei gepre-
senteerd als geestelijk verzorger in woon- en zorg-
centrum Frankeland in Schiedam. Al eerder heeft u in 
dit blad kunnen lezen over haar scriptie ter afsluiting 

van de studie theologie, met het onderwerp ‘Aanraken 
in het pastoraat’.  Gerarda verricht haar werk in Fran-
keland onder haar meisjesnaam Van Mourik. 
In een bijzondere eucharistieviering werd zij ver-
welkomd door de huidige geestelijk verzorger van 
Frankeland, Jel van Geffen. Deze las voor uit de zen-
dingsbrief van bisschop Van de Hende, waarin werd 
benoemd dat Gerarda pastorale zorg zal verlenen 
aan allen die om haar bijstand vragen, en dat zij dit 
zal doen in goede samenwerking met de collega’s in 
Frankeland en die in het bisdom. 
Jel van Geffen blijft werkzaam in het zorgcentrum 
maar gaat minder uren maken. Zodoende ontstaat er 
ruimte voor een duo-pastorschap voor beide dames. 
Pastoor Charles Duynstee ging voor deze gelegenheid 
voor in de viering. Zo onderstreepte hij dat Frankeland 
deel uitmaakt van de parochie. 
Na afloop was er een gezellig samenzijn met familie 
en vrienden van Gerarda, vrijwilligers en bezoekers 
van de kapel van Frankeland.

Op 13 februari vond in de Corne-
lis Hagazaal van het Stadskan-
toor Schiedam de presentatie 
plaats van de afronding van het 
project ‘Levensboeken’. Zo’n 
vijftig geïnteresseerden waren 
aanwezig.
Uitgangspunt was de landelijk 
bekende methode ‘Mijn leven in 
kaart’ van Thijs Tromp en Wout 
Huizing van Reliëf. 
Wout gaf aan, dat je als schrij-
vende vrijwilliger open, eerlijk 

en nieuwsgierig moet zijn. Dit 
project, opgezet door de inloop-
huizen De Weerklank en De Wis-
sel, is financieel gesteund door 
de gemeente Schiedam. Wet-
houder Patricia van Aaken wilde 
hiermee graag bijdragen aan het 
stimuleren van gesprekken tus-
sen generaties in Schiedam. 
In april 2018 werd gestart met de 
planning van het project. Twaalf 
vrijwilligers met een gemiddelde 
leeftijd van 55 jaar werden ge-

traind en er werden elf ouderen 
met een gemiddelde leeftijd van 
81 jaar gevonden. Voor de vrijwil-
ligers gaf het een heel leerzame 
en persoonlijke inkijk op het 
leven van iemand uit een vorige 
generatie. Gezien de leeftijd van 
de geïnterviewden staan er veel 
herinneringen aan de oorlog in 
de boeken. De tijdsinvestering is 
groot, want de hete zomer van 
2018, vakanties en ziekten heb-
ben het verloop van het tijdspad 
bepaald. Op het moment van de 
presentatie waren er zes boeken 
af en vijf boeken in een afron-
dende fase. De boeken gaan naar 
familieleden en andere zelfgeko-
zen relaties. De Weerklank en De 
Wissel gaan bekijken op welke 
wijze het project in Schiedam 
een vervolg kan krijgen.

Marianne Soors

Gerarda van Mourik werkt nu in Frankeland

Presentatie project Levensboeken

36 kerk aan de waterweg zomer 2019



Aanwezig zijn in de wijk

I
n de afgelopen vakantie ben ik met mijn zus in het 
Gaasterland geweest. Daar hebben we in de kerk van 
Bakhuizen de paastijd meegevierd. Een van de meest 
memorabele momenten was de zending op Beloken 

Pasen: ‘Vrede zij u. En breng die vrede, hier ontvangen, 
onder de mensen.’
Een flinke opdracht. Want hoe breng je die vrede onder 
de mensen? Vriendelijk zijn, de deur openhouden, of ie-
mand voor laten gaan? Maar is dat niet gewoon menselijk 
gedrag? Hoe kun je de vrede van de Heer aan de mensen 
doorgeven? Hoe kun je aanwezig zijn in de wijk?
In Holy zijn we met een groepje mensen al een tijdje 
bezig om daarin onze weg te vinden. Met verschillende 
kerken en afdelingen van Minters werken we samen in 
het Platform Verbinding. Elke zes weken vergaderen we 
samen en bedenken we acties. Bijvoorbeeld een verwen-

dag voor ouderen, een maaltijd op ‘sint Pannenkoek’, een 
kerstlunch bij Albert Heijn en onlangs de ‘Nationale Oma 
en Opa dag’. Activiteiten die gericht zijn op ontmoeten. 
Vanuit die gedachte willen we vanuit de Pax twee nieuwe 
activiteiten ontplooien.
De eerste is een boekenkast. Een kast, gevuld met boeken, 
die je mag meenemen en waar je boeken kunt achterlaten. 
Een prima plek voor lezers om elkaar te ontmoeten.
Daarnaast willen we starten met ‘het Soep café’. Elke der-
de zondag van de maand zijn mensen welkom voor een 
kopje soep en een praatje. Mensen van buiten, maar ook 
van onze eigen parochie. Tijd: 14.00 uur tot 15.00 uur. 
Het zijn manieren waarop we elkaar kunnen ontmoeten 
en waar we Gods vrede aan elkaar door mogen geven.
Doet u met ons mee? Als soepkoker, soepslurper of als 
lezer? Neem dan contact op met Anne van de Horst of 
Elly Barendregt, 06 10709911. Zij kunnen u er verder 
over vertellen.
Taco van der Meer

In Schiedam zijn twee inloophui-
zen die vanuit de Raad van Kerken 
worden ondersteund: De Wissel op 
het Broersveld in hartje stad, de 
Weerklank in Groenoord. 
De Wissel en De Weerklank probe-
ren elkaar steeds meer te verster-
ken, meer uit te wisselen en verbin-
dingen te leggen. Dat willen we ook 
graag in onze naam en activiteiten 
laten zien. Daarom hebben wij sinds 
kort een nieuwe naam, een nieuw 
logo en een nieuwe website: 
www.inloophuizenschiedam.nl  
Hier vindt u onze gezamenlijke 
homepage en onze twee locaties. U 
vindt er alle activiteiten van de beide 
inloophuizen. U kunt zoeken op lo-
catie, op datum of op soort activiteit.
Het nieuwe logo verbeeldt een 
warm huis waar bloei door samen-
zijn wordt gevoed. Het blad en de 
groene kleur symboliseren de groei 
en het leven. Het raampje geeft 

de huiselijke sfeer aan. Het ge-
heel vormt een tekstballon omdat 
het draait om communicatie in de 
ruimste zin van het woord: praten, 
kijken, luisteren, meedoen, stil zijn; 
kortom een plek waar je jezelf kunt 
zijn én een plek voor ontmoeting. 
Elke laatste donderdag van de 
maand organiseert De Wissel de 
Soepgroep. De Soepgroep is een 
samenzijn waarop Schiedammers 
gezamenlijk een kop soep eten 
en waarbij aansluitend actuele 
maatschappelijke thema’s aan 
bod komen. Met dit initiatief wil 
De Wissel Schiedammers op een 
ongedwongen manier dichterbij 
elkaar brengen. Aanvang ca. 17.00 
uur. Er is versbereide soep en een 
(belegde) boterham, aansluitend 
een geleid gesprek met koffie of 
thee (tot ca. 19.30 uur). 
Kosten: een vrijwillige bijdrage 
(indicatie € 3,00). Aanmelden kan 

bij De Wissel tel 010-4733003 – en 
mondeling tijdens openingsuren.
De Wissel is gevestigd aan het 
Broersveld 123b in een historisch 
winkelpandje en elke woensdag, 
donderdag, vrijdag èn zondag ge-
opend van twee tot vier uur. 
Loop gerust eens binnen; iedereen 
is welkom. Ook zijn wij altijd op 
zoek naar gastheren en gastvrou-
wen. Heeft u tijd en zin om regel-
matig aanwezig te zijn tijdens de 
inloop, spreek ons dan even aan. 
Kijk eens op 
www.inloophuizenschiedam.nl

Voor algemene vragen en opmer-
kingen kunt u terecht op info@
inloophuizenschiedam.nl
De adressen zijn: De Weerklank, 
Cornelia van Zantenplein 51, 
telefoon 010-4718009
De Wissel, Broersveld 123b, 
telefoon 010-4733003. 

Inloophuizen in Schiedam 

De Wissel | De Weerklank
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O
p dinsdag 5 maart was er een 
bijeenkomst van het pastoraal 
team en de geestelijk verzor-
gers werkzaam in zorginstel-

lingen in Vlaardingen, Schiedam en 
Maassluis.
Het thema was de inhoud van het 
boek ‘Flexibel geloven, Zingeving 
voorbij de grenzen van religies’, van 
Manuela Kalsky en Frieda Pruim. 
Samenvattend wordt er in dit boek 
beschreven hoe er een verandering 
optreedt in het beleven van spiritua-
liteit en religiositeit. De oude zuilen, 
die zo kenmerkend waren voor de 
Nederlandse cultuur, zijn zo goed 
als verdwenen. Met de toenemende 
diversiteit van de Nederlandse sa-
menleving zien we ook een plurifor-
miteit van nieuwe vormen van religie 
en levensbeschouwing terug in onze 
maatschappij. 

Zelf op zoek
De individualisering en het afne-
mende gezag van de kerk in de sa-
menleving is er mede de oorzaak van 
dat mensen zelf op zoek gaan naar 
manieren om hun geloofsbeleving 
invulling te geven. Ook door de glo-
balisering raken mensen bekend met 
andere culturen en geloven. 
Naast de traditionele geloofsrichtin-
gen zien we een ontwikkeling waarbij 
personen hun geloof zelf samenstel-
len. Een persoonlijk geloof afgestemd 
op waar men zich goed bij voelt, geïn-

spireerd raakt, kracht uit put, dat tot 
steun is en zingeving biedt. Men mixt 
bijvoorbeeld het christelijke geloof 
met elementen uit het Boeddhisme, 
Islam, Hindoeïsme of Jodendom.  
Kortom, het religieuze landschap in 
Nederland verandert.

Levensverhaal
Zien de pastoraal werkers en geeste-
lijk verzorgers dit ook terug in hun 
dagelijkse werk?
De kern van het vak is het luisteren 
naar de ander. Een deelnemer ver-
telt dat mensen hun levensverhaal 

vertellen, zij koppelt dat dan aan een 
verhaal uit de Bijbel, mensen herken-
nen zich daarin en zijn verwonderd. 
Of zoals een ander het mooi zei: ‘God 
openbaart zich ook in het gesprek dat 
ik met de ander heb’.
Uit de gesprekken tussen de collega’s 
blijkt ook dat er binnen de rooms-ka-
tholieke kerk mensen zijn die meer-
voudig geloven. Ze blijven binnen de 
katholieke traditie, maar omarmen 
ook het geloof in reïncarnatie en 
staan open voor andere vormen van 
spiritualiteit. Dit levert bijzondere en 
nieuwe zingevingsbronnen op: spiri-
tuele teksten, rituelen, liturgieën, en 
meditatievormen.
De geestelijk verzorgers uit de ver-
pleeghuizen en zorgcentra geven 

Een gesprek rond een boek

‘Opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.’ Dat 
was het motto dat ik twaalf en een half jaar geleden koos bij mijn priesterwijding. 
Het is een zin uit een van de eucharistische gebeden naar aanleiding van de 
Emmaüsgangers.

Nieuwe geloven op een kussen… zorg voor de geest

door Frans van Herwijnen, geestelijk verzorger

Mensen vullen zelf 
hun geloofsbeleving in
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Het boek ‘Flexibel geloven, 
Zingeving voorbij de grenzen 
van religies’, van Manuela 
Kalsky en Frieda Pruim is 
een uitgave van Skandalon 
(2014). Het is nog steeds 
verkrijgbaar. 

aan dat deze ontwikkeling in hun 
werkveld nog niet veel voorkomt. Be-
woners zijn vaak opgegroeid vanuit 
een katholieke of protestantse tradi-
tie. Velen hebben dit geloof behou-
den, sommigen hebben er echter 
ook (bewust) afstand van genomen. 
In de toekomst zal er een nieuwe ge-
neratie ouderen komen, die op zijn 
eigen wijze inhoud wil geven aan de 
persoonlijke geloofsbeleving. 
De rol van de pastoraal werker en 
geestelijk verzorger zal door de be-
schreven ontwikkeling veranderen. 

Meebewegen
Geloof, levensbeschouwing, zinge-

ving, ritualiteit en spiritualiteit, het 
zijn complexe, maar fascinerende 
onderwerpen: men raakt er niet over 
uitgesproken. Nu komt er nog een 
dimensie bij: meer nog dan vroeger 
zal de verscheidenheid en culturele 
gelaagdheid van het geestelijk leven 
toenemen. 
Ingewikkeld? Het is een kwestie van 
meebewegen, aansluiten bij wat de 
ander beweegt. En is dat laatste niet 
de kwaliteit die hoort bij zielzorg? 

Frans van Herwijnen is geestelijk 
verzorger bij Argos zorggroep, ver-
pleeghuis De Meerpaal en revalida-
tiecentrum Marnix, te Vlaardingen.

De Geuzenpenning 2019
Op woensdag 13 maart ontving de Mexicaanse priester Padre Alejandro Solalinde Guerra in Vlaardingen de 
Geuzenpenning voor zijn hulp aan vluchtelingen in Mexico.
Op de vrijdag erna mochten wij de Padre en zijn broer Raoul ontvangen op verschillende plaatsen in onze 
parochie. 
Het bezoek aan Maassluis was in het teken van de ‘tent-kerk’, het op doortocht zijn net zoals het volk van 
God destijds in de woestijn en in onze tijd de duizenden vluchtelingen wereldwijd. Er werd hem een lunch 
aangeboden met vervolgens een rondgang door het bijzondere kerkgebouw. Van burgermeester Edo Haan 
ontving hij twee oranje klompjes. De Padre was er zichtbaar blij mee.
In Schiedam bezocht hij inloophuis de Wissel. Op deze vrijdag was het daar gezellig druk en padre Alejan-
dro gaf alle bezoekers die om de grote tafel zaten een hand. Hij kon vervolgens gezellig praten met pater 
Toni Tran scj die uitstekend Spaans spreekt. 
In de Lucaskerk wachtte hem een heerlijk diner, bereid door Lucas Cooking met aansluitend een ontmoe-
tings- en informatieavond van Amnesty International.
Het verhaal dat Padre Alejandro ons vertelde was indrukwekkend en soms zelfs huiveringwekkend. Maar 
telkens keerde hij terug naar het uitvoeren van onze opdracht vanuit het evangelie, de liefde voor God en 
voor de mensen en het blijven geloven en werken aan een betere toekomst. Aan het einde van de avond 
mochten wij het werk van de Padre ondersteunen door hem een bedrag van € 5.000,-- te overhandigen 
namens alle kerken, zowel katholiek als protestant, van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
Op zaterdagavond ging padre Alejandro voor in de Eucharistieviering in de basiliek, samen met pastor 
Henri Egging. Er was een enthousiaste gitarist en vele mensen zongen met hem mee. Een mooi slotak-
koord van een bijzondere week voor padre Alajandro. 
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HH Andreas, Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper - Visitatie
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.)

Vrij. 14 juni -- -- -- -- 19.00 uur H. Hartfeest 
K. Koeleman

-- --

Za. 15 juni -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo 16 juni
H. Drie-eenheid

Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang

Woord- en communieviering L. Meijer
Cantors en samenzang

Woord- en communieviering  
parochiaan. Koor: Zanggroep 

St. Jan Visitatie

Woord- en communieviering  
K. Koeleman

Samenzang en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
1e H. Communie. Koor: gelegenheidskoor

16.00 uur H. Egging. Liduinalof
Orgelspel en samenzang

Woord- en communieviering  
K. Koeleman. Samenzang

Za. 22 juni -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD --

Zo. 23 juni 10.00 uur Vormselviering
Vicaris L.v.Deelen en K. Koeleman

Koor: To Be Continued

10.30 uur Woord- en communieviering  
parochiaan. Gezamenlijke 

Kerkenbandviering. Koor: Impuls

Kerkenbandviering in de Pax Christikerk.
H. Lucaskerk gesloten

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Zanggroep 
St. Jan Visitatie

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Koor: In Honorem Dei

Kindernevendienst

Eucharistie H. Egging 

Za. 29 juni -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 30 juni Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Patroonsfeest Andreas, Petrus en Paulus.

m.m.v. alle koren 

Eucharistie Ch. Duynstee
Gezinsviering en crèche 

Koor: Okido

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering
L. Meijer. Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging 
Samenzang en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: Jubilatio

10.00 uur K. Koeleman
Oecumenische viering in De Ark

Za. 06 juli -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 07 juli Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Pax Christikerk gesloten.
Viering in de H. Lucaskerk

10.30 uur Woord- en communieviering  
K. Koeleman. Koor: Liriko

Woord- en communieviering  
L. Meijer. Samenzang en orgelspel

9.00 uur Woord- en communie-
viering K. Koeleman. Samenzang 

en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Za. 13 juli -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 14 juli Woord- en communieviering
parochiaan. Cantor en samenzang

Pax Christikerk gesloten
Viering in de H. Lucaskerk 

10.30 uur Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie

9.00 uur Eucharistie H. Egging
Samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: In Honorem Dei 

Woord- en communieviering  
K. Koeleman. Samenzang

Za. 20 juli -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 21 juli Woord- en communieviering  
K. Koeleman. Cantor en samenzang

Pax Christikerk gesloten
Viering in de H. Lucaskerk

10.30 uur Woord- en communieviering
parochiaan. Cantors en samenzang

Woord- en communieviering  
parochiaan. Samenzang en 

orgelspel

9.00 uur Woord- en communie-
viering parochiaan

Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst

Eucharistie H. Egging
Samenzang   

Za. 27 juli -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

40 kerk aan de waterweg zomer 2019



Liturgisch rooster weekendvieringen, zomer 2019, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bij  zonder karakter Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

HH Andreas, Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper - Visitatie
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.)

Vrij. 14 juni -- -- -- -- 19.00 uur H. Hartfeest 
K. Koeleman

-- --

Za. 15 juni -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo 16 juni
H. Drie-eenheid

Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang

Woord- en communieviering L. Meijer
Cantors en samenzang

Woord- en communieviering  
parochiaan. Koor: Zanggroep 

St. Jan Visitatie

Woord- en communieviering  
K. Koeleman

Samenzang en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
1e H. Communie. Koor: gelegenheidskoor

16.00 uur H. Egging. Liduinalof
Orgelspel en samenzang

Woord- en communieviering  
K. Koeleman. Samenzang

Za. 22 juni -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD --

Zo. 23 juni 10.00 uur Vormselviering
Vicaris L.v.Deelen en K. Koeleman

Koor: To Be Continued

10.30 uur Woord- en communieviering  
parochiaan. Gezamenlijke 

Kerkenbandviering. Koor: Impuls

Kerkenbandviering in de Pax Christikerk.
H. Lucaskerk gesloten

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Zanggroep 
St. Jan Visitatie

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Koor: In Honorem Dei

Kindernevendienst

Eucharistie H. Egging 

Za. 29 juni -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 30 juni Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Patroonsfeest Andreas, Petrus en Paulus.

m.m.v. alle koren 

Eucharistie Ch. Duynstee
Gezinsviering en crèche 

Koor: Okido

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering
L. Meijer. Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging 
Samenzang en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: Jubilatio

10.00 uur K. Koeleman
Oecumenische viering in De Ark

Za. 06 juli -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 07 juli Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Pax Christikerk gesloten.
Viering in de H. Lucaskerk

10.30 uur Woord- en communieviering  
K. Koeleman. Koor: Liriko

Woord- en communieviering  
L. Meijer. Samenzang en orgelspel

9.00 uur Woord- en communie-
viering K. Koeleman. Samenzang 

en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Za. 13 juli -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 14 juli Woord- en communieviering
parochiaan. Cantor en samenzang

Pax Christikerk gesloten
Viering in de H. Lucaskerk 

10.30 uur Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie

9.00 uur Eucharistie H. Egging
Samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: In Honorem Dei 

Woord- en communieviering  
K. Koeleman. Samenzang

Za. 20 juli -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 21 juli Woord- en communieviering  
K. Koeleman. Cantor en samenzang

Pax Christikerk gesloten
Viering in de H. Lucaskerk

10.30 uur Woord- en communieviering
parochiaan. Cantors en samenzang

Woord- en communieviering  
parochiaan. Samenzang en 

orgelspel

9.00 uur Woord- en communie-
viering parochiaan

Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst

Eucharistie H. Egging
Samenzang   

Za. 27 juli -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --
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HH Andreas, Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper - Visitatie
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.)

Zo. 28 juli Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Pax Christikerk gesloten
Viering in de H. Lucaskerk

10.30 uur
Woord- en communieviering K. Koeleman

Cantors en samenzang

Eucharistie H. Egging
Koor: Oostercantorij

9.00 uur Woord- en communievie-
ringK. Koeleman

Samenzang en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: Jubilatio

Woord- en communieviering
parochiaan. Samenzang

Za. 03 augustus -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 04. aug Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantor en samenzang

10.30 uur Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang

H. Lucaskerk gesloten 
Viering in de Pax Christikerk

Woord- en communieviering  
K. Koeleman. Samenzang en 

orgelspel

9.00 uur Eucharistie H. Egging
Samenzang en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
Orgelspel en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang 

Za. 10 augustus -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 11 augustus Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang

10.30 uur Oecumenische viering in de Pax 
Christikerk met Kerkcentrum Holy.
Parochiaan. Cantors en samenzang

H. Lucaskerk gesloten
Viering in de Pax Christikerk

Woord- en communieviering
parochiaan. Samenzang en 

orgelspel

9.00 uur Eucharistie H. Egging
Samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Orgelspel en samenzang

Eucharistie H. Egging
samenzang 

Do. 15 augustus
Maria Hemelvaart

Gebruikelijke ochtendviering Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering 19.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Orgelspel en samenzang

Geen viering

Za. 17 augustus -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD --

Zo. 18 augustus Woord- en Communieviering 
parochiaan. Cantor en samenzang

10.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Cantors en samenzang

H. Lucaskerk gesloten 
Viering in de Pax Christikerk

Woord- en communieviering
parochiaan. Samenzang en 

orgelspel

9.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Orgelspel en samenzang

Woord- en Communieviering parochiaan
Samenzang

Za. 24 augustus -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 25 augustus Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang 

10.30 uur Woord- en communieviering  
L. Meijer. Cantors en samenzang

H. Lucaskerk gesloten
Viering in de Pax Christikerk

Eucharistie Ch. Duynstee  
Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie

9.00 uur Woord- en communie-
viering L. Meijer

Samenzang en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: Jubilatio

Eucharistie A. Kunnekkadan
Samenzang

Za. 31augustus -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan --

Zo. 01 september Woord- en Communieviering parochiaan
Cantor en samenzang

Pax Christikerk gesloten
10.15 uur Ch. Duynstee e.a.

Kerkterrasviering in stadspark ‘t Hof

H. Lucaskerk gesloten
10.15 uur Ch. Duynstee e.a.

Kerkterrasviering in stadspark ‘t Hof

Eucharistie A. Kunnekkadan
Samenzang en orgelspel

9.30 uur Woord- en communievie-
ring parochiaan

Koor: H. hartkoor

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Koor: In Honorem Dei

Woord- en Communieviering parochiaan
Koor: Corazon

Za. 07 september -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging -- 

Zo. 08 september Eucharistie Ch. Duynstee
Startzondag Huldiging jubilarissen

Koor: Scratchkoor

10.30 uur Woord- en communieviering
Afscheidsviering K. Koeleman
m.m.v. K(laar)I(s)K(ees) koor

Kinderwoorddienst en 10 + groep

H. Lucaskerk gesloten
10.30 uur Afscheidsviering 

K. Koeleman in de Pax Christikerk

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in de basiliek

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in de basiliek

10.30 uur Gezamenlijke viering Schiedamse R.K. 
kerken. Eucharistie H. Egging

Koor: H. Hartkoor. Kindernevendienst

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in de basiliek
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HH Andreas, Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper - Visitatie
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.)

Zo. 28 juli Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Pax Christikerk gesloten
Viering in de H. Lucaskerk

10.30 uur
Woord- en communieviering K. Koeleman

Cantors en samenzang

Eucharistie H. Egging
Koor: Oostercantorij

9.00 uur Woord- en communievie-
ringK. Koeleman

Samenzang en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: Jubilatio

Woord- en communieviering
parochiaan. Samenzang

Za. 03 augustus -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 04. aug Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantor en samenzang

10.30 uur Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang

H. Lucaskerk gesloten 
Viering in de Pax Christikerk

Woord- en communieviering  
K. Koeleman. Samenzang en 

orgelspel

9.00 uur Eucharistie H. Egging
Samenzang en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
Orgelspel en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang 

Za. 10 augustus -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 11 augustus Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang

10.30 uur Oecumenische viering in de Pax 
Christikerk met Kerkcentrum Holy.
Parochiaan. Cantors en samenzang

H. Lucaskerk gesloten
Viering in de Pax Christikerk

Woord- en communieviering
parochiaan. Samenzang en 

orgelspel

9.00 uur Eucharistie H. Egging
Samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Orgelspel en samenzang

Eucharistie H. Egging
samenzang 

Do. 15 augustus
Maria Hemelvaart

Gebruikelijke ochtendviering Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering 19.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Orgelspel en samenzang

Geen viering

Za. 17 augustus -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD --

Zo. 18 augustus Woord- en Communieviering 
parochiaan. Cantor en samenzang

10.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Cantors en samenzang

H. Lucaskerk gesloten 
Viering in de Pax Christikerk

Woord- en communieviering
parochiaan. Samenzang en 

orgelspel

9.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Orgelspel en samenzang

Woord- en Communieviering parochiaan
Samenzang

Za. 24 augustus -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 25 augustus Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang 

10.30 uur Woord- en communieviering  
L. Meijer. Cantors en samenzang

H. Lucaskerk gesloten
Viering in de Pax Christikerk

Eucharistie Ch. Duynstee  
Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie

9.00 uur Woord- en communie-
viering L. Meijer

Samenzang en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: Jubilatio

Eucharistie A. Kunnekkadan
Samenzang

Za. 31augustus -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan --

Zo. 01 september Woord- en Communieviering parochiaan
Cantor en samenzang

Pax Christikerk gesloten
10.15 uur Ch. Duynstee e.a.

Kerkterrasviering in stadspark ‘t Hof

H. Lucaskerk gesloten
10.15 uur Ch. Duynstee e.a.

Kerkterrasviering in stadspark ‘t Hof

Eucharistie A. Kunnekkadan
Samenzang en orgelspel

9.30 uur Woord- en communievie-
ring parochiaan

Koor: H. hartkoor

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Koor: In Honorem Dei

Woord- en Communieviering parochiaan
Koor: Corazon

Za. 07 september -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging -- 

Zo. 08 september Eucharistie Ch. Duynstee
Startzondag Huldiging jubilarissen

Koor: Scratchkoor

10.30 uur Woord- en communieviering
Afscheidsviering K. Koeleman
m.m.v. K(laar)I(s)K(ees) koor

Kinderwoorddienst en 10 + groep

H. Lucaskerk gesloten
10.30 uur Afscheidsviering 

K. Koeleman in de Pax Christikerk

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in de basiliek

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in de basiliek

10.30 uur Gezamenlijke viering Schiedamse R.K. 
kerken. Eucharistie H. Egging

Koor: H. Hartkoor. Kindernevendienst

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in de basiliek
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