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Van de redactie
Toekomst
Is er nog toekomst voor onze Kerk? Kortgeleden heb ik
nog eens teruggekeken op de televisie naar een aflevering
van de IJzeren Eeuw, een serie documentaires over de
negentiende eeuw. Deze aflevering gaat helemaal over
de architect Pierre Cuypers. Hij bouwde in die eeuw de
ene kerk na de andere. Onze Lucaskerk, de toren staat er
nog, was ook een Cuyperskerk. Die kerkgebouwen rezen
allemaal in snel tempo de pan uit. De parochies groeiden
en bloeiden.
Wat leven we dan nu in een andere tijd. Je hebt het gevoel
dat, wat toen in een onwaarschijnlijk tempo gebouwd
werd, nu in hetzelfde tempo aan het verdwijnen is. En dat
hangt ook samen met te weinig groei en bloei…
Is dat erg, is dat een drama? Het is de realiteit op dit
moment. Het maakt ons bescheiden. Het maakt ook dat

St. Jan de Doper-Visitatie

je gedwongen wordt om je te bezinnen op waar het nu
eigenlijk om gaat in ons christelijk geloof. Niet om een
gebouw, niet om dogma’s en regels, maar om het Rijk
van God, hier op aarde. Een gebouw is van belang en
regels zijn nodig, maar blijven middelen, die ons mogen
helpen om te bouwen aan een gemeenschap, een plek
van bezinning. Een gebouw is een oefenplek, niet de kern
van ons christendom, dat is toch die verbondenheid met
God, met elkaar, met onze geschonden Aarde.
Als we dit voor ogen houden, is er wel toekomst voor
onze parochie. Er leeft van alles in onze Goede Herderparochie, wat hier nu juist mee te maken heeft. De kopij voor dit nummer stroomde weer binnen. In dit blad
kunt u vinden hoe we ons tijdens de vastenactie kunnen
inspannen voor de toekomst van jongeren ver weg én
dichtbij. We blikken terug op de levendige kersttijd en er
is aandacht voor mooie initiatieven samen met de wijk.
Veel leesplezier gewenst!


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

Willibrord, H. Lucaskerk

Willibrord, Pax Christikerk
H.H. Andreas, Petrus en Paulus
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H. Hart van Jezus

St. Liduina - OLV. Rozenkrans

H.H. Jacobus en Martinus
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We starten een nieuwe serie over de
psalmen. Welke psalm spreekt je het
meest aan? Voor pastor Egging is dit
psalm 27

p 10

Elk jaar is er aandacht voor een project
in de buurt, in het kader van de Vastenactie. Taco van der Meer legt uit

p 16

In het kader van Geloofsverdieping
zijn er weer volop activiteiten op allerlei plaatsen. Lezingen, gesprek,
meditatie en excursie

p 28

Stéphanie Beijnes verdiepte zich in
rouw. Hoe kun je stappen zetten in de
richting van meer licht? Een bijzonder
kompas kan erbij helpen.

Ontwerp covers:
Elly Barendregt
Drukkerij:
Halewijn, Halewijnlaan 92,
2050 Antwerpen
Overnemen:
Artikelen uit Kerk aan de
Waterweg mogen met
bronvermelding, vrij worden
overgenomen. Illustraties en
foto’s mogen alleen worden
gebruikt als vooraf toestemming is verleend door de
redactie.

p 35

Wat een feest in Vlaardingen, de viering van Sint Pannekoek! Hoe kerk en
wijk heel goed samen kunnen werken.
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Van de pastor

God maakt het onmogelijke mogelijk
Soms gebeuren er dingen die de wetenschap niet kan verklaren. We lezen het in de
Bijbelverhalen. In onze tijd kunnen ook wonderen gebeuren.
door Pater Melvin Tharsis, svd

K

ortgeleden hebben we de geboorte van onze Heer Jezus
gevierd. Binnenkort begint de
Veertigdagentijd. De geboorte
en de dood van Jezus vertellen ons
over de liefde van God en hoe God
in ons leven werkt. God werkt op een
bijzondere manier in ons leven. Tijdens de Advent hebben we gehoord
hoe God in het leven van Maria en
Elisabeth heeft gewerkt. Volgens de
wereld was Elisabeth een onvruchtbare vrouw en was zij oud. De oude
vrouw Elisabeth werd zwanger. De
zoon in haar schoot (Johannes de
Doper) werd de wegbereider van
onze Heer Jezus. Wie kon bedenken
dat Elisabeth zwanger zou worden in
haar ouderdom? ‘Dit heeft de Heer
voor mij gedaan, toen Hij zich mijn
lot aantrok en mijn smaad onder de
mensen wegnam,’ zei Elisabeth (Lucas 1, 25). God doet alles op een bijzondere manier. Hij maakt mogelijk
wat onmogelijk is voor de mensen.

Verbaasd
In 2015 heb ik deelgenomen aan een
landelijke eucharistische bijeenkomst
in Mumbai. Tijdens de bijeenkomst
heb ik de getuigenis van een zeventigjarige schrijver gehoord. Dit is zijn
verhaal. Na zijn huwelijk werd zijn
vrouw zwanger. Op een dag gingen
ze naar een arts en het kind in haar
buik werd gescand. De uitslag was
dat de baby een kind met geestelijke
beperkingen was. Het advies van de
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priester geworden. Een zoon werkt
in Afrika en de andere zoon werkt in
India.” Wat niet mogelijk is voor de
mensen is mogelijk voor God.

Zegeningen

artsen was om de zwangerschap af
te breken, maar de ouders wilden dat
niet. Vanaf die dag gingen ze samen
geregeld naar een klooster van de zusters om in hun kapel te bidden. Tot
het laatste moment dachten de artsen
dat de baby een kind zou zijn met ernstige beperkingen. Maar het kind is
geboren en de artsen waren verbaasd
om het kind te zien zonder beperkingen. Na een paar jaar werd de vrouw

Naar een klooster van
de zusters
van de schrijver weer zwanger en de
geschiedenis herhaalde zich. Ze hoorden hetzelfde verhaal van de artsen
dat hun baby niet in orde was. Het advies van de dokters was ook hetzelfde.
Ze hebben het kind nog zorgvuldiger
onderzocht, maar de uitslag bleef
dat ook dit kind ernstig gehandicapt
zou zijn. Nogmaals waren de artsen
verbaasd om het kind gezond geboren te zien worden. Aan het eind van
zijn toespraak op het congres zei de
schrijver: “Nu, mijn beide zoons zijn

Nu is het leven soms tragisch, weerbarstig. Er worden nog veel kinderen
geboren die gehandicapt zijn, die het
niet redden, terwijl de ouders wel met
heel hun hart tot God hebben gebeden. Gebed is geen garantie voor genezing van een ernstige ziekte, maar
het helpt wel om je noden neer te leggen bij God.
En soms is het grootste wonder dat
mensen kunnen dragen wat hen overkomt, dat ze elkaar steunen en niet
wanhopig worden.
Onze God is de God van liefde. Onze
toekomst ligt in zijn handen. Dat betekent dat onze toekomst met veel
zegeningen is. Dat gaan we zeker
ervaren. ‘Vertrouw op de Heer met
heel je hart en vertrouw niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem op al je
wegen en Hij zal je paden effenen.’
(Spreuken 3, 5-6)
Moge de Almachtige God ons zegenen met alle zegeningen van boven.

DE P S A LMEN

Psalm 27

Wie zou ik dan vrezen…

Wij beginnen met een nieuwe serie: over
de psalmen. Eeuwenlang zijn psalmen met
mensen meegegaan, en hun gebed klinkt
mee als wij een psalm bidden of zingen. Soms
hebben mensen een lievelingspsalm. In deze
serie worden deze belicht.

Vreest niet…

A

ls er iets bijzonders gebeurt in de bijbel, waarbij
God dicht bij mensen komt, is er altijd een boodschapper die zegt: ‘Vreest niet.’ De herders in het
veld hoefden niet te vrezen toen Jezus als kind in
hun midden, in de stal geboren was. De vrouwen bij het
lege graf hoefden niet te vrezen toen een boodschapper
hen de verrijzenis van Jezus verkondigden.
Telkens weer gaat het over licht en donker. Want er is
veel om voor te vrezen, wat ons leven donker maakt. Dat
begint al vroeg bij de vraag: ‘Ben ik wel aanvaard? Mag
ik er wel zijn zoals ik ben?’ Maar er is ook tegenslag die
mensen in hun leven ondervinden: ziekte, het overlijden
van een dierbare. Soms zijn het ook rampen, of onrecht
dat mensen in de greep houdt. En met psalm 27 kunnen
wij dan bidden: ‘De Heer is mijn licht en mijn heil: wie
zou ik dan vrezen.’

Daar te zijn in het huis van de Heer…
In alle duister die mensen in hun kwetsbaarheid kan overkomen, zien wij uit naar licht. Maar vooral ook zoeken
wij naar een veilige plek. Vluchtelingen maken lange en
gevaarlijke reizen om ergens asiel te vinden, een plaats
waar ze niet meer bedreigd zijn. Mensen zoeken naar beschutting. In de psalm wordt God daarom ‘mijn burcht,
mijn behoud’ genoemd.
Voor mij is de sleutelzin het verlangen ‘daar te zijn in het
huis van de Heer’. Deze woorden vertolken het verlangen aanvaard en bemind te zijn zonder voorwaarden. Die
‘vaste burcht’ hoeft voor mij niet zo nodig. Maar wat mij
wel raakt is de ervaring dat God van mij – en van ieder van
ons – houdt zoals wij zijn.

Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken…
Maar de ervaring een bemind mens te zijn kan ons wel
in beweging zetten. De psalm spreekt daarom over ‘het
aanschijn van God zoeken’. Dat is de basis van mijn geloofsleven: ik wil dichtbij God zijn die ons zozeer bemint,

Uit psalm 27
De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn burcht, mijn behoud:
voor wie zou ik beducht zijn?
Komen mij mijn belagers te na en zij kunnen mij levend verscheuren,
zo vijandig vervolgen zij mij zij struikelen, zij vallen.
Dat ene vroeg ik van de Heer,
dat is al mijn verlangen:
daar te zijn - in het huis van de Heer,
al de dagen mijns levens,
Heer, hoor mijn aanroep tot U,
geef mij genadig uw antwoord.
Gij zegt - en mijn hart spreekt het na:
‘zoekt mijn aanschijn.’
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.
Wijs mij, Heer, dan uw weg,
leid mij op het pad dat niet afwijkt,
wie er ook op de loer ligt!
O, als ik niet de zekerheid had
het heil des Heren te zien in dit leven op aarde!
Wacht dan de Heer en wees sterk,
onbezweken van hart.
Wacht dan de Heer.
(vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)

Kunstwerk bij de abdij van Egmond ontworpen door Peter Koelemeijer

en Hem loven en danken. Maar uiteindelijk is het ook een
belangrijke drijfveer om mij in te zetten voor Gods mensen: mensen in nood; mensen samengekomen om hun
geloof te delen. Opdat niemand meer hoeft te vrezen.

pastor Henri Egging
magazine van parochie de goede herder
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Gedachtewisseling parochianen van de basiliek

Wat kan er wél, waar liggen
‘We moeten met de vier gemeenschappen samen in gesprek, om kansen
te creëren.’ Dat was de belangrijkste conclusie van de gedachtewisseling
in de basiliekgemeenschap.
door Jan Bekkers, vicevoorzitter parochiebestuur

O

p 7 januari jongstleden vond een
‘Gedachtewisseling’ met de gemeenschap rond de basiliek plaats. Met de
parochianen werd besproken wat de
consequenties zijn van de komende sluiting
van twee Schiedamse kerken. Na de eerdere
twee hoorzittingen in de Heilig Hartkerk en
de St Jan de Doper- Visitatiekerk was de bijeenkomst in de Wilgenburg een belangrijk
moment in de gehele communicatie rond de
vorming van de nieuwe geloofsgemeenschap
in Schiedam. Uiteindelijk werd het een goed
gesprek, waarin oprechte bezwaren en oprechte steun en passie, met respect voor elkaar, werden gedeeld.

Luisteren
In mijn vorige column in dit blad heb ik nog
een keer gepleit voor empathisch luisteren
‘het luisteren met de intentie om de ander te
begrijpen’. Je zoekt naar mogelijkheden om
de ander écht te verstaan. Empathisch luisteren houdt in dat je je verplaatst in de ander.
Opnieuw wil ik benadrukken dat daar de
sleutel ligt. Waar ik blij van word, is dat bij
de vorming van de nieuwe gemeenschap in
Schiedam, dit principe een belangrijke rol
begint te spelen.
Tijdens de gedachtewisseling, die vooral ging
over de gevolgen voor de gemeenschap van
de basiliek, brak af en toe, nog voorzichtig,
het besef door dat deze gemeenschap gaat nadenken over wat te doen om de parochianen
van die twee te sluiten kerken zich welkom
en thuis te laten voelen. Dat overstijgt het
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gesprek over hoe vaak en wanneer er Gregoriaanse, Latijnse en Nederlandse vieringen
zijn… dat laatste is uiteraard niet onbelangrijk,
maar niet de kern van het verhaal. Daar kun
je pas over nadenken als je erover in gesprek
gaat met die andere gemeenschappen, als je
naar elkaar luistert. Deze constatering kwam
ook uitdrukkelijk aan de orde en een van de
conclusies van de avond was dan ook om, na
de twee hoorzittingen in de Heilig Hart en de
Sint Jan-Visitatie en de ‘Gedachtewisseling’
met de basiliek gemeenschap, nu serieus het
gesprek met elkaar aan te gaan.

Hoe gaan
we de
toekomst
invullen?
Een heel mooi resultaat van deze avond en iets
wat we zorgvuldig moeten gaan organiseren.

Creatief
Het was verfrissend, dat een van de aanwezigen aangaf dat in zijn visie er ‘te weinig in
kansen wordt gedacht’ en zich spontaan aanbood om op die manier mee te gaan denken.
Al gauw sloten twee parochianen zich daarbij
aan, zodat het idee ontstond om de ‘commissie kansen’ in te stellen.
Hoe meer ik daarover nadenk, hoe beter ik het

de kansen?
begrijp en hoe enthousiaster ik ervan word.
Op dit moment wordt het gesprek nogal bepaald door wat we allemaal niet meer kunnen of mogen. We mogen vanaf de zomer
niet meer kerken in de Heilig Hart en de
St. Jan, we mogen geen drie keer per maand
meer gregoriaans zingen, we mogen geen lekenvoorganger in de basiliek op zondag, we
mogen dadelijk niet meer wieroken op die
momenten dat we dat nu nog wel doen… en
ga zo maar door. Ongetwijfeld allemaal uit te
leggen en resultaat van zorgvuldige besluitvorming, maar toch…
In deze fase is het belangrijk om na te gaan
denken wat we allemaal wél kunnen gaan
doen. We moeten creatief zijn: wat kan er allemaal, hoe gaan we de toekomst invullen? Dat
is voor iedereen zoveel leuker en meer inspirerend. Wellicht is dit het goede moment om,
nu de piketpalen zo’n beetje geslagen zijn, die
gemeenschap te gaan inrichten.
Als ik het voorgaande samenvat gaan we ‘met
de vier gemeenschappen samen in gesprek
om kansen te creëren’… Ik krijg daar als bestuurder behoorlijk veel energie van!

Avontuur
Op het moment dat ik dit schrijf rest mij nog
een nachtrust thuis vóór het begin van een
bijzonder avontuur: de beklimming van de Kilimanjaro, de bijna zes kilometer hoge berg in
Tanzania. Naast dat de beklimming een fysiek
behoorlijke inspanning is, steun ik hiermee
ook de Stichting Warchild.
De beklimming is namelijk een inspirerend
initiatief van Warchild, waarmee geld wordt
gegenereerd voor hun zo noodzakelijke werk
om ‘de oorlog uit kinderen te halen’. Twee weken om weer eens echt te kunnen luisteren,
naar de natuur, naar mensen uit andere culturen, naar mezelf en ongetwijfeld naar God.
Als u en ik dit lezen, hoop ik te kunnen terugkijken op een geslaagde beklimming.

Patroonsfeest op 2 mei in Maassluis
Voor het jaarlijkse patroonsfeest van parochie De Goede
Herder is een afwisselend programma bedacht, met elementen van ontmoeting, samen vieren en zingen, bezinning
en gesprek. Gedurende de hele bijeenkomst staat het Woord
centraal, waarbij de viering van 75 jaar bevrijding ook een rol
zal spelen.

Programma patroonsfeest

op zaterdag 2 mei in de Andreas Petrus en Pauluskerk in
Maassluis
16.30 uur	Zangworkshop ‘het bevrijdende Woord zingen’,
onder begeleiding van Wim van der Steen en
Lidwien Meijer. (Iedereen is van harte welkom om
mee te zingen.)
18.00 uur	Eenvoudige Bijbelse
maaltijd ‘het Woord eten’
19.00 uur	Gebedsdienst, met
enkele liederen uit de
zangworkshop
19.45 uur	korte pauze met koffie en
thee
20.00 uur	Lezing ‘Het Woord horen’
door broeder Augustinus Aerssens o.p., met
aansluitend gesprek (het
Woord herkauwen)
21.30 uur	‘Het Woord delen’: napraten onder genot van een
hapje en een drankje.

magazine van parochie de goede herder
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Laatste Kerst in twee Schiedamse kerken

Weemoed en dankbaarheid om wat er was…

FOTO WIM VA N D E R S T E E N

Voor twee Schiedamse kerken was het
In de St. Jan de Doper-Visitatiekerk
Vorige week hebben we met elkaar de kerststallen opgede laatste Kerst onder het vertrouwde
ruimd en ook de bloemversieringen hadden hun beste tijd
dak. Hoe hebben de gemeenschappen dit gehad. Maar wat was het vreemd om die kerststallen op te
ruimen. Wat hebben we daar altijd vol bewondering naar
ervaren?

“Alle lasten zullen van de schouders van de mensen worden weggenomen”, zei de voorganger op het altaar, in
dit geval pastor Henri Egging. “Ook van iedereen die bedroefd is… dat is de boodschap van Kerstmis”.
Dat kwam aan in de Heilig Hartkerk, op kerstavond. De kerk
zat goed vol, met zo’n tweehonderd mensen. De ondertoon
was wat bedroefd: voor het laatst Kerstfeest vieren in de ‘eigen kerk’. Er waren nogal wat kerkgangers die min of meer
‘voor de gelegenheid’ gekomen waren, in de wetenschap dat
het nu of nooit meer was: Kerst vieren in de Gorzenkerk.
“Wat was het mooi hè”, zei menig bezoeker. “Is het nu echt
voor het laatst?” “Ja, het is echt voor het laatst”, was het
antwoord van de vrijwilligers die bij de deur de mensen een
zalig Kerstfeest wensten. Ook al ging er door hun hoofd wat
pastoor Henri Egging kort daarvoor in de viering uitsprak:
“Als je zo de kerk ziet dan denk je: moet dit de laatste keer
zijn?” Maar zij weten ook: het is niet iedere week Kerstmis.
De kinderviering eerder op de avond trok nog meer mensen, zo’n driehonderd, de meesten in een nog niet zo uitgegroeid formaat. Feestelijk is dan het enige woord dat
in je opkomt. Vierend dat Jezus geboren wordt, in een
kribbe, in een stal, maar ook onder ons. Wat weten de
kleintjes van God, kennen de volwassenen in de kerk Jezus? Ieder op haar of zijn manier. Maar een ervaring is
er wel, zo op een in de kerk gewoon warme kerstavond:
een verbondenheid, een samen vieren. Dat Christus is
geboren, ook onder ons. Alleluja!
(Ted Konings)
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staan kijken. Zo eenvoudig maar ook zo mooi. Er was maar
weinig nodig om er een prachtig geheel van te maken.
De sfeer in onze kerkzaal met de eenvoudige maar mooie
versieringen en de kaarsen en bloemen. De adventsversiering waarmee we elk jaar op weg gingen naar het feest van
de geboorte. De afbeelding daarvan op de muur, elke week
weer anders, elke week wat meer naar het licht.
Hoe gaat dit nu verder? We gaan dit alles zeker missen.
Elk jaar was het weer een gezellige klus om er met elkaar
iets van te maken. Hoe kunnen we iets van de lezingen
laten zien in de adventsschikking, waar plaatsen we onze
bloemen? Wat voor materialen gaan we daarvoor gebruiken?
Het was dankbaar om te horen en zien dat ook de mensen
in de kerk hiervan genoten.
Volgend jaar wordt dit
anders. Ook dan is er een
kerstgroep, zijn er bloemen en kaarsen, muziek
en gezang. En ook daar
zal er een mooie kerstsfeer zijn, maar toch nemen we met weemoed
afscheid van onze eigen
mooie kerk en gaan we
op weg naar een nieuw
begin.

(De bloemengroep)
FOTO WI M VAN DE R S TE EN

In de Heilig Hartkerk

MOZAÏEK

Kinderkerstviering Maassluis
Zoals elk jaar wordt in de kinderkerstviering op kerstavond het verhaal van kerstmis, de geboorte van Jezus
verteld en uitgebeeld. We hebben Jozef, Maria en een
echt kindje Jezus, drie herders en zeker tien schaapjes.
De engel brengt de boodschap aan Maria, aan Jozef en
de herders, en op moment suprême verschijnen er zeker
vijftien engeltjes in de lucht terwijl we zingen ‘Ere zij
God’. Als verrassing komen tot slot ook de koningen al op bezoek in de stal.
Het gelegenheidskoortje zong mooi, en vóór de viering speelt Pieter op de trompet ‘Stille nacht, heilige nacht’.
Op de viool speelt Roos de intro van ‘Wij komen tesamen’. Kortom , een mooie viering! (Marianne Paalvast)

Feest van vrede
Op kerstavond om
halfzeven zat de
St.Jacobus kerk
helemaal vol. Het
gelegenheidskinderkoor de Vlinder van wel bijna
40 kinderen zat
gereed, Er waren
vaders, moeders,
opa’s, oma’s en
veel andere kerkgangers.Iedereen zat er en het werd
een feest! Een feest van de Vrede.
De week voor kerstmis waren er al schoolvieringen van
de Vlinder in de kerk geweest. Daarbij was het thema
Kerstmis is het feest van de vrede, er werden toneelstukjes gedaan en die maakten veel duidelijk op een
heel eenvoudige manier, hoe moet het niet! En dan hoe
moet het wel. Veel kinderen in de kerstviering op kerstavond zijn leerling op de Vlinder en hoe mooi is het dan
om een vervolg te geven op het al bekende thema. Er

werden wat dingen heel duidelijk gemaakt in de viering.
Dat was dat jezelf iets kon doen voor vrede. En voor
Onze Lieve Heer telt iedereen mee, iedereen is even
belangrijk of je nu groot bent of klein.
Een feest dat wilden we er wel van maken door er
met elkaar over te praten en te zingen en te bidden en
zoals werd gezegd met de hulp van het kerstkind Jezus
moest dat toch gaan lukken. Maar alleen bidden en zingen was niet genoeg, er was bedacht wat te gaan doen
met elkaar. Om samen met alle kinderen uit de kerk
en het koor drie grote harten te beplakken. Met kleine
hartjes waarop positieve woorden staan. Woorden waarmee je een ander blij maakt waarmee je vrede brengt.
Met de grote beplakte harten zijn we rond gaan lopen
door de kerk zodat ook de volwassenen het konden zien
en daarna zijn ze bij de kribbe neergelegd.
Om heel symbolisch te laten zien dat we het met elkaar
moeten doen en vanuit ons hart. En door tegen elkaar
deze woorden te zeggen met kerstmis en hopelijk nog
lang daarna. Om zoals het kerstkind Jezus het heeft
bedoeld de liefde uit te dragen en zo vrede te bereiken
om ons heen.

Riek Wouters

Interreligieuze bijeenkomst in de Jacobuskerk
Op dinsdag 26 mei is er een interreligieuze bijeenkomst in de Jacobuskerk. Mensen met diverse geloofsovertuigingen delen hun bezieling met alle aanwezigen, vanuit hun traditie. Het thema ´Verbinden´ is hierbij
het uitgangspunt.
Aanvang: 19.30 uur. Daarna is er gelegenheid om na te praten en ervaringen uit te wisselen bij de koffie en
de thee.
De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Vrijzinnigen Schiedam, leden van de Baháí
gemeenschap, leden van de Werkgroep Vredesweek Schiedam en stichting Meredia.
Voor informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Rita van der Eijk-Lamein, 06 30394289 of Joukje
de Boer, 06 14795163
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In gesprek met leraar Taco van der Meer

“De leerlingen moeten hier
In de Veertigdagentijd is er ook altijd een project ‘Dichtbij’. Dit
jaar wordt er door Schiedam en Vlaardingen geld bijeengebracht
voor extra voorzieningen bij de schakelklassen van De Vlaardingse
Openbare Scholengroep (VOS). Waar wordt het geld aan besteed?
door Lidwien Meijer

T

aco van der Meer is leraar van
een internationale schakelklas
(ISK). En hij is permanent diaken en parochiaan van de
Goede Herder. Enthousiast vertelt hij
over zijn werk voor de klas. “Ik heb
allerlei nationaliteiten in mijn groep.
Er zijn kinderen uit Polen, Bulgarije,
Congo, Syrië, Albanië, Portugal, Eritrea, noem maar op. Dit geldt uiteraard voor alle groepen binnen onze
school. Onze voornaamste taak is te
proberen om ze binnen twee jaar zo
goed mogelijk Nederlands te leren.
Als ze bij ons komen, gaan ze eerst
naar een analyseklas. Daar wordt onderzocht welk niveau ze aankunnen.
Na een tussenfase waarin vooral de
nadruk op het Nederlands ligt, stromen ze uit naar de uitstroomklassen.
Dan komen ze bij mij, of bij de collega’s die voorbereiden op het MBO.
En na twee jaar stromen ze uit naar
praktijkonderwijs, vmbo, havo of
MBO. Die uitstroom hangt af van hun
capaciteiten.

Hun plek vinden
Wat minstens zo belangrijk is, is dat
de leerlingen hun plek moeten vinden in de samenleving. Ze moeten
hier echt landen. Ze zijn ontworteld,
sommigen zijn hier alleen zonder
hun ouders gekomen. Je bent je vertrouwde omgeving, je vrienden en fa-
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milie kwijt. Dan is het zaak dat je het
nieuwe land leert begrijpen. Daarom
zoeken we een aantal mogelijkheden
om aan te sluiten, bekend te raken.
Zo doen we ieder jaar mee met workshops in de Vredesweek; schrijven we
in december voor Amnesty (vorig jaar
112 brieven door tachtig leerlingen geschreven), leggen we bloemen tijdens
de Geuzenherdenking en gaan we
naar een tentoonstelling in de bibliotheek tijdens de Geuzenmaand.
En om te laten zien dat we in een land
leven waar je democratische rechten
hebt (niet voor elk land geldt dit),
gaan we ook ieder jaar naar de Tweede Kamer. Het is mooi om te zien
hoe een groep leerlingen onder de
indruk van de vergaderzaal met open

monden luistert naar wat er gebeurt.
De ruimte, de vlag en de politici die
ze herkennen van de televisie. Je ziet
de teleurstelling op hun gezichten
wanneer ze weer moeten vertrekken. Vorig jaar vroeg een leerling of
we nog een keer terug konden gaan
(als schoolreisje). Maar dat voorstel
haalde het niet bij de klasgenoten.
De Efteling had zo zijn eigen aantrekkingskracht. Maar ieder jaar hoor ik
toch leerlingen zeggen dat ze nog een
keer terug zijn gegaan.

Loopbaan
Tenslotte willen we leerlingen laten
nadenken over waar ze vandaan komen, waar ze nu zijn en wat ze in de
toekomst misschien kunnen doen.

echt landen”
Dat doen we tijdens onze loopbaan
oriëntatie lessen. In het begin willen
de leerlingen eigenlijk allemaal wel
dokter worden, of advocaat, maar dat
zit er toch niet altijd in. We hebben
een keer een tandarts uitgenodigd.
Dat leek hen wel wat, maar ja, de lange studie was ook wel een hinderpaal.

Stichting HIP. Zo kunnen steeds
meer nieuwe Nederlanders doen wat
de meeste Nederlanders doen: fietsen.

Diaken

komen! Nu is er wel een regeling van
de gemeente dat kinderen een fiets
kunnen krijgen, maar ja, niet elke
ouder is in staat om daar gebruik van
te maken. Gelukkig kregen we van
iemand twee damesfietsen die zijn
opgeknapt door Stichting HIP. Ik kan
u verzekeren dat de meiden een smile
van oor tot oor hadden,
toen ze de fietsen overhandigd kregen.

Vastenactie

Nu had de tandarts zijn assistente bij
zich. Zij kon mooi verwoorden hoe
interessant haar werk was en dat
sprak ze ook wel aan. En leerlingen
kwamen erachter dat die opleiding
een realistischer opleiding is.
Onze school heeft een regiofunctie.
De leerlingen komen uit Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis. Natuurlijk zijn het gewone pubers die blij
zijn met uitval van een les of de vakantie, maar de meesten zijn blij met
school en komen graag. Daar moeten
ze soms wel wat voor over hebben.
Zo zitten er twee meisjes uit Congo
(nu Schiedam) in mijn klas die geen
fiets hadden. Ze liepen elke dag naar
school, een uur heen en een uur terug. En bijna altijd op tijd op school

Afhankelijk van de
bijdrage vanuit de
Vastenactie hebben
we een aantal doelen
die we hiermee hopen
te verwezenlijken die
passen bij het thema
‘Werken aan je toekomst’.
Ten eerste is dat Werken aan de taalontwikkeling. Dit jaar doen
we met een aantal groepen mee aan
een lees-schrijfproject. Gelukkig kon
er ruimte gevonden worden in de
begroting, maar of dat volgend jaar
ook weer het geval is? Verder willen
we leerlingen laten zien welke mogelijkheden er in de toekomst zijn (Wat
zou je graag later willen worden?).
Een van de onderdelen is het werk
in de haven. Daar kun je over vertellen, filmpjes bij laten zien, maar het
werkt nog beter, wanneer je met de
bus naar Rozenburg kunt gaan en
daar, na een inleiding, een rondrit
door de haven en langs de beroepen
kunt maken.
Ten slotte hopen we zoveel mogelijk
tweedehands fietsen te verzamelen
en deze te laten opknappen door de

Taco is gewijd diaken. Hij deed jaren
geleden een opleiding in Dijnselburg,
in Zeist, gevolgd door vier jaar theologie in Tilburg. “Alleen de diakenopleiding was mij toch te mager. Aan pastoraal werk(st)ers werden veel hogere
eisen gesteld. Ik kon dat niet rijmen.”
Bisschop Bär zag wel mogelijkheden
voor hem om professioneel te gaan
werken als diaken, maar na zijn vertrek stond alles weer op losse schroeven. “Toen ben ik in het onderwijs
doorgegaan en merkte dat ik opnieuw
verliefd op dat vak was geworden. Nu

We gaan ook ieder
jaar naar de Tweede
Kamer
heb ik een kleine aanstelling binnen
de parochie, naast mijn werk in het
onderwijs. Ik doop nog wel eens een
kind van bekenden, of ik doe een
uitvaart op verzoek. En als het in de
zondagsliturgie gaat om een maatschappelijk thema, bijvoorbeeld in
de Vredesweek of met de Vastenactie,
dan vind ik het mooi om voor te gaan.
Maar ik ben toch heel wat tijd kwijt
aan het onderwijs en ik merk dat daar
toch mijn eerste roeping ligt. Ik leer
nog steeds, van kinderen, van ouders.
Je maakt ook grappige dingen mee. Ik
had eens een wedstrijdje uitgeschreven. Het groepje dat won, mocht met
mij een uurtje naar de bowling. Na
het weekend kwam er een leerlinge
naar me toe, die zei: ‘Meneer, ik hoorde dat u met de winnaars naar Polen
gaat. Is dat echt waar?’ Ik snapte het
eerst niet. Maar bowling had ze verstaan als Polen…”
magazine van parochie de goede herder
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Activiteiten Vastenactie 2020

Vervolgonderwijs wereldwijd
Tijdens de Veertigdagentijd zijn er weer volop activiteiten in onze parochie
rond de Vastenactie. Per stad worden de bijeenkomsten belicht.

D

e campagne van Vastenactie
staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
Tegenwoordig gaat ruim 90 procent
van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool; in 2000 was
dat nog maar 54 procent. Alleen basisonderwijs is echter niet voldoende
om een goede baan te vinden en zo
de cyclus van armoede te doorbreken.
Net als in Nederland is een vervolgopleiding echt noodzakelijk. Door
Vastenactie te steunen kunnen we
wereldwijd mensen toegang bieden
tot beroepsonderwijs en daarmee hun
kansen op een beter leven vergroten.
In Vlaardingen en Schiedam is ‘de
actie dichtbij’ gericht op hulp voor de
schakelklassen van het college VOS.
(Zie hiervoor het interview met Taco
van der Meer).

Vlaardingen
Bezinning bij het hongerdoek
Iedere twee jaar stelt Vastenactie aan
parochies in Nederland een nieuw
hongerdoek ter beschikking. De hongerdoek voor de jaren 2019 en 2020
heeft als titel ‘Mens, waar ben je?’ en
is geschilderd door de Duitse beeldend kunstenaar Uwe Appold. In de
Lucaskerk zijn er wekelijks bij de zondagsvieringen korte meditaties bij dit
hongerdoek.
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Lezing over Paus Franciscus en
de armen

Wandelingen op zondag

In de Pax Christikerk wordt – in samenwerking met het Kerkcentrum
Holy – op vijf donderdagen een meditatie gehouden. Een bezinnend moment in de drukte van alle dag waar
ruimte is voor stilte en muziek en het
branden van een kaarsje.
Data: donderdag 5-12-19-26 maart en 2 april van
19.15 uur tot 19.45 uur. Aanmelden is niet nodig.

Diaconaal centrum de Windwijzer
organiseert op de zondagmiddagen
zeven wandelingen rond zeven thema’s. Vanuit verschillende startlocaties wandelen de deelnemers naar
De Windwijzer. Daar is dan een eenvoudige maaltijd. Je kunt voor één of
twee wandelingen kiezen of de hele
serie volgen. Deelname is gratis, opgave vooraf niet nodig. Je vrijwillige
bijdrage gaat naar de Vastenactie. Op
12 april is de wandeling ’s morgens
vroeg, paasmorgen.
Meer informatie (ook over tijden en plaatsen)
kunt u vinden op: www.dewindwijzer.nl

Vastenmaaltijd

Schiedam

Op woensdagavond 4 maart, om
kwart voor acht in de Lucaskerk (zie
verder bij Schiedam).

Meditatie op donderdagavond

Op dinsdag 24 maart
een sobere maaltijd
voor maximaal 45
personen met Lucas’Cooking. Aanvang zes uur (inloop
vanaf kwart voor zes).
Bijdragen gaan naar
de Vastenactie.
Opgave vooraf via movzwo@hetnet.nl.

Lezing over paus Franciscus en
de armen
Vanaf het begin van zijn pausschap
zet paus Franciscus zich in voor
de integratie van de armen in de
samenleving. Tijdens deze bezinningsbijeenkomst bespreken we
enige diaconale sleutelteksten uit de
Bijbel, we bezinnen ons op een paar

staat centraal
kernteksten hierover van paus Franciscus en verkennen onze eigen mogelijkheden om te werken aan een cultuur van ontmoeting met de armen,
individueel en in parochieverband.
Jan Maasen, medewerker diaconie en
missiesecretaris van het bisdom Rotterdam verzorgt deze bijeenkomst
van maximaal twee uur.
Donderdagmiddag 5 maart, 14.00 uur in de
Wilgenburg, Land van Ris 6 te Schiedam.

Lezing en gesprek over onderwijs

op Malawi
Pieter-Jan Ruiter heeft na zijn opleiding als leraar in Rotterdam, vijf
maanden op twee basisscholen in Malawi gewerkt. Dit werd begeleid door
Edukans, een organisatie die gespecialiseerd is in onderwijs in ontwikkelingslanden. Hij was daar gekoppeld
aan een leerkracht uit Malawi. Het
doel van het programma was om de
leerlingen meer te betrekken bij en
in de les. Met klassen van wel 150

leerlingen, in een klein lokaal of in de
buitenlucht, is dat best een uitdaging.
Pieter-Jan heeft er veel foto’s kunnen
maken en wil graag met ons zijn ervaringen delen.
Zondag 15 maart van 12.45 tot 15.00 uur
St. Jan de Doper-Visitatiekerk

Samen zingen voor de vastenacties
Op zondag 29 maart kan er weer samen gezongen worden in de St. Jan
de Doper-Visitatiekerk. Er worden er
passie- en paasliederen gezongen.
Dit onder begeleiding van ‘huispianist’ Wim van der Steen en Hans van
der Linden (predikant in SchiedamNoord).
Deze samenzang wordt georganiseerd
samen met de PKN-gemeente-Centrum, deelgemeenschap St. Jan-Visitatie en de inloophuizen De Wissel en
De Weerklank. De bijeenkomst begint
om 13.00 uur tot ongeveer half 3.
Tussen het zingen door zal er kort
iets verteld worden over de vastenacties, die de betrokken
kerkgemeenschappen
houden gedurende de
Veertigdagentijd. De
PKN-kerken in Schiedam volgen de Veertigdagentijdprojecten van
‘Kerk in Actie’.
Aan het eind van de middag wordt gecollecteerd en de opbrengst verdeeld
over de ‘Vastenactie’ en ‘Kerk in Actie’. U hoeft zich niet vooraf aan te
melden!
Zondag 29 maart van 13.00 uur tot 14.30 uur
St. Jan de Doper-Visitatiekerk

Maassluis
Vastenactie dichtbij.
Ook in onze directe omgeving is ‘werken aan je toekomst’ een belangrijk onderwerp voor jonge mensen. Dit jaar
hebben we in samenwerking met de
protestantse gemeenten van Koningshof en de Immanuëlkerk gekozen voor
ondersteuning van het jongerenwerk
van InBlik. Deze organisatie biedt onder andere voor jongeren en jongvolwassenen een programma met sociale
aspecten en bijstand en begeleiding bij
het vinden van een passende opleiding
en/of baan. In de vastentijd horen we
meer over het werk van InBlik en zullen we ‘onze buren’ beter leren kennen.

Programma
Nog niet alle datums zijn definitief en
nog niet alle activiteiten zijn bekend.
Aan het begin van de vastentijd zetten
we alles nogmaals op een rij. Voor nu
ziet het programma van Vastenactie
er als volgt uit:
Woensdag 11 maart, Vastenmaaltijd
om 18.00 uur in de Immanuëlkerk.
Zondag 15 maart vertelt Petra Janssen van Vastenactie Nederland over
‘werken aan je toekomst’ in ontwikkelingslanden.
Zondag 22 maart is na de zondagsviering de Wereldwinkel aanwezig.
Zaterdag 28 maart gaan we aan de wandel. Tijdens de jaarlijkse pelgrimage
wandelen we ongeveer 10 kilometer
in Maassluis en omgeving. We ontmoeten elkaar en komen met elkaar in
gesprek.
magazine van parochie de goede herder
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Filmmiddag ten bate van de Roparun
Trouwe lezers van Kerk aan de Waterweg hebben verleden jaar kunnen
lezen hoe ik heb deelgenomen aan
de Roparun. Ook dit jaar zal ik weer
het team van het Franciscus Gasthuis
& Vlietland ‘Franciscus Runners’ tijdens het pinksterweekend als fietser
versterken.
De Roparun is een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Hardlopers wisselen elkaar in teamverband af om steeds
een gedeelte van de route te lopen, iedere loper wordt dan begeleid door twee
fietsers. Dit allemaal over een afstand
van ruim vijfhonderd kilometer.
Door loten te verkopen, donaties en
sponsoracties wordt door de deelnemers van de Roparun geld ingezameld om mensen met kanker en hun
naasten te ondersteunen en het lijden
enigszins te verlichten. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan pruiken, een dagje
uit met het gezin, palliatieve zorg of
het inrichten van een hospice.
Net als verleden jaar wil ik u weer een
filmmiddag aanbieden in ruil voor
een donatie aan ons team. De film
die ik dit jaar wil vertonen is The Two
Popes (de twee pausen).

Het Vlaardingse soepcafé
In de horecagids
zult u het Vlaardingse soepcafé
niet vinden. Waar
dan wel? Ik zal u
het ‘recept’ van
het soepcafé
vertellen.
Voorjaar 2019
ontstond het
idee, toen we in de Pax Christikerk, na de viering en voorafgaand
aan een workshop de deelnemers
een lunch aanboden zodat ze niet
tussendoor naar huis hoefden.
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In 2013 gebeurde er iets wat al ruim
zevenhonderd jaar niet had plaatsgevonden: de paus trad af. The Two Popes, een verrassende samensmelting
van feit en verbeelding, laat zien wat
zich achter de gesloten deuren afspeelde in de weken vóór dit aftreden.
In de zinderende vertelling van Fernando Meirelles (Cidade de Deus, The
Constant Gardener), zien we hoe de
Duitse paus Benedictus (Anthony

Hopkins) de Argentijnse kardinaal
Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce)
naar Rome laat vliegen om over de
toekomst van de kerk te spreken.
De filmmiddag vindt plaats op zondag 19 april in de pastorie van de
Liduinabasiliek. Aansluitend aan de
gemeenschappelijke viering van de
Schiedamse deelgemeenschappen is
er koffie in de pastorie. Hierna zal ik
om 12.45 uur een korte presentatie
geven over de Roparun, inclusief een
korte film van ons team van afgelopen jaar. Om 13.00 uur start de film.
Voor aanvang van de film krijgt u een
broodje aangeboden.
U kunt zich opgeven voor de film via
emailadres sjwfrutten@gmail.com.
Voor vragen over de Roparun of ons
team kunt u mij ook via dit emailadres benaderen. Of mij aanspreken
in de basiliek.
Doneren kan tijdens de film, komt u
niet naar de film en wilt u toch doneren dan kan dit via rekeningnummer:
NL36ABNA0466278330 onder vermelding van dit betalingskenmerk:
Donatie Team 225-SR4E7B
(Sebastiaan Rutten).

Een broodje en een kopje soep. De
positieve reacties hierop waren de
basis voor het plan om maandelijks zo’n maaltijd aan te bieden.
Het plan werd enthousiast begroet
bij Platform Verbinding, een samenwerkingsverband van kerken
en maatschappelijke organisaties
in Vlaardingen-Holy. Vanaf september is het soepcafé maandelijks
‘geopend’. In de Pax Christikerk
staan vanaf 12.45 uur pannen met
heerlijke soep klaar. En broodjes,
drinken en meestal ook nog een
salade of een warm hapje. Iedereen is welkom, parochianen en
zomaar mensen uit de wijk.

We hebben een aantal koks die om
de beurt koken. Er is ook een vegetarische soep. Inmiddels schuiven tussen de 25 en 30 mensen
aan. Hoofdingrediënten: maaltijd,
ontmoeting, verbinding en gezelligheid.
Wilt u ook eens aanschuiven: Iedere derde zondag van de maand,
vanaf 12.45 uur. Fijn als u zich
vooraf aanmeldt via: email
koalsie@upcmail.nl.
Op de website
www.rkkerkvlaardingen.nl staat de
datum aangegeven van het eerstkomende soepcafé.
(Elly Barendregt)

Schiedamse klokken bij diocesaan inluidmoment

Bisschop Van den Hende doet een beroep op ieders inzet
Met sprekers en klokgelui
werd de actie Kerkbalans op
zaterdag 18 januari feestelijk
gestart in de Liduinabasiliek.

N

a het vier keer slaan op de
gong door Martin, de jongste
misdienaar van de Liduinabasiliek, namen op zaterdag
18 januari om 13.00 uur de feestklokken van de basiliek het over.
Voor iedereen hoorbaar werd samen met andere kerkklokken in

De gong wordt geslagen door (v.l.n.r.)
de heer Noordegraaf, pastoor Wijker,
Martin de jongste misdienaar van de
Liduina Basiliek en pastoor Duynstee,
waarna de kerkklokken om 13.00 uur
gaan luiden.

Geef voor je kerk
Als je om de kerk geeft,
dan geef je voor je kerk,
zodat zij blijft bestaan
en door kan met haar
werk.
Als je om de kerk geeft,
dan draag je graag iets bij,
zoals de eerste christenen,
eensgezind en blij.
Zij vormden in Jezus naam
de kerk met hart en ziel
en deelden met elkaar,
wat er te delen viel.

Schiedam de start van de Actie Kerkbalans ingeluid.

Orgelmuziek
Voorafgaand aan het klokgelui waren er inspirerende woorden van
verschillende sprekers, afgewisseld
met prachtige orgelmuziek van de
stadsorganist en koorzang met gregoriaanse gezangen van het herenkoor
van de basiliek. Dat iedereen om zijn
kerk geeft bleek uit de persoonlijke
verhalen van de verschillende sprekers. Pastoor Duynstee benoemde het
belang van het vertrouwen houden
in elkaar. Pastoor Wijker van de oudkatholieke kerk in Schiedam, benadrukte de betekenis van kerken anno
2020, en ook de kracht van het gezamenlijk inluiden. De voorzitter van
de kerkenraad van de PKN-gemeente
Schiedam-centrum, de heer Noordegraaf, kwam vanuit zijn persoonlijke
verhaal tot de sleutelwoorden ‘inspiratie’ en ‘bemoediging’ die je met elkaar in de kerk kan vinden. “Wat is
de kerk zonder vrijwilligers?”, vroeg
de heer Koppe van dezelfde kerk zich
hardop af. Ter inspiratie van de lopers

In later eeuwen stonden
christenen zij aan zij
en droeg elk voor de kerk
jaarlijks zijn steentje bij.
Ook nu, in deze tijd,
maken wij ons nog sterk
voor het geloof in God
en ’t bouwen aan Zijn kerk.
Een kerk, die in de wereld
in ’t spoor van Jezus leeft,
een kerk vol hoop en liefde,
waarvoor je graag iets
geeft.
Jaap van Oostrum

van de Actie Kerkbalans droeg hij als
afsluiting het gedicht ‘De kerk verbindt’, van Jaap van Oostrum, stadsdichter uit Maassluis, voor.
Gastheer Louis van Poppel praatte
alle onderdelen soepel aan elkaar.

‘Een kerk van levende stenen’
Bisschop Van den Hende noemde
deze Actie Kerkbalans geen ‘wereldvreemde contributieactie’ en deed
een beroep op ieders inzet. Na zijn
bevlogen woorden en het uitgesproken gebed luidden dan de vier gongslagen en de feestelijke kerkklokken
deze Actie Kerkbalans in. De lopers
ontvingen hun te bezorgen enveloppen met een inspirerend boekje van
Henri Nouwen in een linnen draagtas. Een attentie van het bisdom, die
zeer gewaardeerd werd.
Na afloop was er een gezellig samenzijn in ‘De Wilgenburg’. “Samen ben
je nooit alleen in Schiedam”, was de
mooiste conclusie van de kerkbalansloper toen hij met een tevreden glimlach na afloop huiswaarts ging over de
Singel, met zijn linnen tasje met enveloppen trots tegen de borst gedrukt.

De heer van Poppel deelt na afloop de kerkbalansenveloppen uit te samen met de attentie van het
bisdom Rotterdam.
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DIT RAAKT ME…

Nergens is het voor mij méér Pinksteren!
door Lidwien Meijer

I

n de verhalen die over Franciscus van Assisi bekend
zijn gebleven, wordt verteld dat hij altijd ging wandelen met Pinksteren, met zijn broeders.
Toen eind zestiger jaren de ontwikkelingen in onze
Nederlandse kerk nogal tumultueus waren en vele franciscanen en franciscanessen niet meer wisten hoe of wat,
besloten ze ook te gaan wandelen met Pinksteren, om
met elkaar ervaringen uit te wisselen en de toekomst van
het religieuze leven te bespreken. Er waren in die tijd nog
voldoende kostscholen om je bed te spreiden. Vanuit zo’n
plek werd van vrijdagavond tot Pinkstermaandag gevierd,
gezongen, gegeten en geslapen en in de omgeving gewandeld en gepraat, in kleine loopgroepen.
Die eerste voettocht in 1969 was meteen een groot succes,
de Pinkstergeest waaide, men vond herkenning bij elkaar,
het werd een traditie waar al gauw ook niet-religieuzen
aan deel mochten nemen.

Je ging met je loopgroep geregeld
zitten om te praten over het thema
van de tocht
In 1990 was ik er voor het eerst bij, in Oosterhout. We
waren met tweehonderd mensen: een mix van zusters,
broeders en leken, gezinnen met kleine kinderen, jongeren. Overdag wandelden we. Je ging met je loopgroep
geregeld zitten om te praten over het thema van de tocht.
’s Avonds waren er allerlei workshops. We sliepen in gymzalen met een groot doek ertussen (mannen… vrouwen).
De gezinnen sliepen in klaslokalen.
Ik vond het geweldig. De gesprekken, de eenvoud, de
laagdrempelige vieringen met veel zingen. Op de laatste
ochtend, toen we zo kneuterig samen onze boterhammen
zaten te smeren, ging er door me heen: ‘Bij deze mensen
hoor ik thuis.’ Dat was een intens moment, van herkenning, van verbinding.
Inmiddels zijn we dertig jaar verder. Ik
raakte meer verbonden met de franciscaanse beweging, maar ging niet ieder
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jaar mee op voettocht, soms waren er andere dingen te
doen, in de parochie bijvoorbeeld. Maar de laatste jaren
ben ik er steeds weer bij.
Er is veel veranderd. De voettochten zijn nu vanuit Nivonhuizen, mooie plekken overal in het land. Er doen nog
ongeveer honderd mensen mee. Leuk is dat dertig procent
beneden de dertig is! Het jonge stel dat ik in 1990 in Oosterhout tegenkwam (begin twintig toen) is nu begin vijftig.
Beiden waren ze er vier jaar geleden ineens weer, met hun
vier dochters, enthousiaste meiden. Die baby van dertig
jaar geleden, leidt nu het kinderprogramma. Dat raakt me
ook, dat je bij die ontwikkelingen mag zijn.
Er zijn veel vaste klanten, maar ieder jaar toch ook weer
nieuwe deelnemers. Die krijgen op vrijdagavond geruststellende instructies. Anders zouden ze zich wat verloren
kunnen voelen, in een gezelschap waarin iedereen elkaar
al lijkt te kennen.
Drie jaar draaide ik mee in de werkgroep die de voettocht
voorbereidt. Een aantal keren werkte ik mee met de liturgievoorbereiding. Ook de jongeren en de kinderen worden
daarin volop betrokken.
Nergens is het voor mij méér Pinksterfeest dan bij de franciscaanse voettocht!

Dit jaar is de voettocht in de buurt van Ede: Nivonhuis de Bosbeek is het
thuisadres. Iedereen kan meedoen. Voor inlichtingen en opgave: Franciscaanse beweging, ’s Hertogenbosch.

magazine van parochie de goede herder

17

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2019-2020
In dit katern leest u alles over de activiteiten die
in de komende maanden worden georganiseerd.
Ze worden eerst in schema gezet en daarna per
activiteit uitgebreid toegelicht. Zo kunt u nu al uw
keuze maken en de data in uw agenda reserveren.
In de toelichtingen kunt u per activiteit lezen of en
zo ja hoe u zich kunt aanmelden.
Er is weer voldoende stof voor verdieping. We

proberen een gevarieerd programma aan te bieden,
van bezinning en gesprek, tot kijken en actief bezig
zijn. Kijkt u het aanbod weer eens door, er is vast
wel iets voor u bij.
Henri Egging, portefeuillehouder geloofsverdieping,
Elly Barendregt-Koalsie, medewerkster pastoraal
team

UITGELICHT

Leren omgaan met verlies

Stéphanie Beijnes, rouw-en verliesbegeleidster, helpt mensen hun
levenspad te hervinden na een groot verlies.

woensdag 4 maart van 20.00 – 21.30 uur
Schiedam, centrum de Wilgenburg, (achter de Liduina basiliek)

U bent van harte welkom
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ACTIVITEITEN OVERZICHT
ACTIVITEIT

WANNEER

WAAR

AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM
Bijbellezen

Elke donderdagochtend
van 10.15 - ca. 11.15 uur

Maassluis, Petrus en Pauluskerk

Rust, innerlijke vrede en harmonie
door meditatie.

In principe iedere 2e vrijdagavond van de maand,
van 20.00 - ca. 21.00 uur

Vlaardingen, Pax Christikerk

Leren omgaan met verlies

Woensdag 4 maart van 20.00 - 21.30 uur

Schiedam, Wilgenburg
(achter de Liduina basiliek)

Bloemschikking in de vastentijd

Zondagmiddag 8 maart. Aansluitend aan de
viering: koffie en lunch, daarna de workshop.
Einde ca.16.00 uur

Vlaardingen, Pax Christikerk

Wat hebben engelen ons te zeggen
in de 40 dagentijd?

Woensdag 11 maart van 20.00 - 22.00 uur

Vlaardingen, Pax Christikerk

Filmavond: Philomena

Vrijdagavond 20 maart
van 20.00 - ca. 22.00 uur

Vlaardingen, Pax Christikerk

Met Aad de Haas het lijden van de Heer
overwegen

Donderdag 26 maart van 20.00 - 22.00 uur

Schiedam,
Wilgenburg (achter de Liduina basiliek)

Excursie naar De Beeldentuin met Kruisweg in
Hoofddorp

Donderdag 2 april. Vertrek ca.10.15 uur

Maassluis, vertrek vanaf de
Petrus en Pauluskerk

Workshop Palmpaasstok maken

Zaterdag 4 april van 13.00 - 15.00 uur

Maassluis, Petrus en Pauluskerk

De twaalf apostelen van de Jacobuskerk

Dinsdag 7 april. Aanvang 10.30 uur

Schiedam, H.H. Jacobus en Martinuskerk

Etty Hillesum
-- het aangrijpende verhaal van een Joodse
vrouw in oorlogstijd --

Maandag 20 april van 20.00 - 22. 00 uur
(inloop vanaf 19.45 uur)

Vlaardingen, H. Lucaskerk.

Kapsalon Romy
-- filmmiddag --

Zondag 3 mei. Aanvang 12.00 uur
Lunch, met aansluitend film

Schiedam,
Pastorie St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans

De verbeelding
Meditatieve wandeling met foto opdracht.

Zaterdag 16 mei 9.00 - ca. 14.00 uur

Vlaardingen
Verzamelen bij de H. Lucaskerk

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Donderdag 21 mei van 7.00 - 9.30 uur.

Vlaardingen, verzamelen bij Polderpoort
in de Broekpolder

Bezoek aan Onze -Lieve -Vrouwabdij van
Tongerlo (België)

Zaterdag 6 juni van 8.30 - ca. 18.00 uur

Plaats van vertrek nog nader te bepalen
Reis per auto

Bezoek aan Steyl

Zaterdag 27 juni
van 9.00 – ca. 22.00 / 22.30 uur

Verzorgde reis per bus

Geloofsverdieping
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Bijbellezen
INHOUD De 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 evangelie van de komende zondag lezen, op ons laten inwerken (wat spreekt
je aan, waar verbaas je je over, wat spreekt je niet aan), met
elkaar over in gesprek gaan met
uitleg/ toelichting door de pastor.
BEGELEIDING door pastor Duynstee of Kunnekkadan,SVD.
PLAATS EN TIJD Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144
PL Maassluis. Elke donderdagochtend behalve in vakantietijd.
AANVANG 10.15 uur. Einde: ca. 11.15 uur.
AANMELDING Niet noodzakelijk.

Rust, innerlijke vrede en harmonie
door meditatie
INHOUD Meditatie is het tot rust brengen van de geest en hem
vrijmaken van
rusteloze emoties
en gedachten. Het
helpt om stress en
angstgevoelens te
verlichten, om
beter met het leven om te gaan,
het versterkt het
lichaam van binnenuit en vergroot de concentratie en
helderheid. Meditatie bevordert vreugde en geluk in elk
aspect van het leven. Daarom is het goed om meditatie een
onderdeel van je leven te maken omdat het zoveel voordelen geeft. Soms is het al genoeg om 10 of 15 minuten
gewoon even stil te zitten.
VORM elke avond zal bestaan uit een aantal oefeningen om
ons lichaam voor te bereiden op de meditatie, een stukje
theorie, ademhalingsoefeningen, concentratietechniek en
meditatie.
BEGELEIDING Margareth van der Nol.
PLAATS Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
DATA EN TIJD in principe elke tweede vrijdagavond van de
maand: van 20.00 - ca. 21.00 uur.
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Daarna is er nog gelegenheid om tijdens een kopje thee na
te praten. Het is verstandig om voor de meditatie niet al te
zwaar te eten en iets mee te nemen om warm te blijven.
AANMELDEN Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via
het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.

Leren omgaan met verlies
INHOUD Iedereen maakt het
mee, verlies van iets dierbaars
of een dierbare. Maar we kennen ook de situatie waarin we
niet goed weten hoe we moeten reageren als iemand anders verlies lijdt. En toch willen wij diep in ons hart en
vanuit ons geloof de ander tot steun zijn. Maar hoe doe je
dat, wat is een passende reactie?
VORM Het Kompas, de methode, die Stéphanie Beijnes
heeft ontwikkeld als communicatiedeskundige en ervaringsdeskundige. De vier windrichtingen van het kompas
wijzen naar belangrijke punten in ons leven. Zuid wijst
naar het verleden, noord naar de toekomst en west en oost
refereren aan vertrouwen in jezelf en anderen. Je kunt de
richting van de wind niet veranderen, maar wel de stand
van de zeilen.
VOOR WIE Iedereen die met rouw en verlies te maken krijgt.
BEGELEIDING Pastor Avin Kunnekkadan en Stéphanie
Beijnes. Als rouw-verliesbegeleider helpt zij mensen hun
levenspad te hervinden na een groot verlies. Haar methode, via het persoonlijk kompas weer richting vinden in
het leven, zal de rode draad door deze avond zijn.
PLAATS De Wilgenburg, Land van Ris 6 (achter de Liduina
Basiliek).
DATUM EN TIJD: Woensdag 4 maart 2020 van 20.00 - 21.30
uur.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Van te voren even laten weten of u van plan bent
te komen is wenselijk, via mail : jawobis@outlook.com

Bloemarrangement maken, passend in de
vastentijd
INHOUD De vastentijd is een tijd van inkeer en bezinning. In
de kerk merken we dat in de liturgie, de liturgische kleur
is paars, er wordt geen Glorialied gezongen, de Paaskaars
wordt niet ontstoken en staat niet meer in de kerkzaal.
Maar ook de bloemversiering in de kerk is sober.
Tijdens deze middag gaan we zelf een liturgisch bloemarrangement maken, passend in de vastentijd, met elemen-

ten die verwijzen naar de Bijbellezingen in de vastentijd.
VORM EN BEGELEIDING We maken een bloemarrangement passend in de vastentijd, staan stil bij de gebruikte materialen
en de symboliek ervan. De begeleiding is in handen van
Rita Vlierhuis en Dien van Bel.
PLAATS Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
DATUM EN TIJD Zondagmiddag 8 maart, na de viering.
Voor de deelnemers aan workshop is er na de viering koffie, soep en een broodje, aansluitend gaan we de bloemschikking maken. De middag duurt tot ca. 16.00 uur.
OPGAVE Aanmelden (tot en met zaterdag 29 februari) is
noodzakelijk in verband met de aanschaf van materialen, bij voorkeur via
het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl
of t.z.t. via de intekenformulieren in de
hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.
KOSTEN Voor de lunch: € 3,00. Voor het
bloemarrangement € 12,00 inclusief
materiaal, koffie/thee. (Graag zelf een
snoeischaar en een mesje meenemen).

Wat hebben engelen ons te zeggen
in de 40 dagentijd?
INHOUD Dit is de tweede avond over engelen. Vergelijkbaar
met de avond in november, maar nu met de aandacht
specifiek op de 40 dagentijd.
Jezus werd in de woestijn tijdens zijn
beproeving bijgestaan door engelen lezen wij in het Evangelie van Matteüs.
“Nu liet de duivel Hem met rust en er
kwamen engelen om Hem hun diensten te bewijzen( Mat.4, 11).”
Kunnen engelen ook in onze vastentijd, ook een tijd van
beproeving, ook aan ons diensten bewijzen?
VORM Een lezing met gesprek. Charles Duynstee zal onze
kennis vergroten vanuit de Bijbel en de theologie. Cintha
van den Toorn zal spreken vanuit ervaringen.
BEGELEIDING pastor Charles Duynstee en Cintha van den
Toorn
PLAATS Pax Christi kerk, Reigerlaan 51 Vlaardingen.
DATUM EN TIJD woensdag 11 maart van 20.00 u. – 22.00u.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Niet noodzakelijk.

Filmavond: Philomena
INHOUD De heilige Philomena was een jonge maagd die een
bestaan als martelares had en als zodanig ook de boeken
en de herinnering in is gegaan. Philomena Lee was alles-

behalve maagd, want ze bracht een halve eeuw geleden
een zoon ter wereld en onderging het lot van vele Ierse
vrouwen die door de katholieke kerk geestelijk werden
mishandeld. Wat ze met haar heilige naamgenoot gemeen
heeft, is het leven van een martelares.
Philomena heeft het afstaan van haar
zoon nooit een plek kunnen geven en eigenlijk heeft ze er ook nooit met iemand
over kunnen praten. Haar geschiedenis
is één grote kwelling. De aan lager wal
geraakte journalist Martin Sixsmith
heeft het na zijn baan als regeringsadviseur niet zo op de human-interestverhalen. Hij kan het
zich echter niet permitteren om kieskeurig te zijn en besluit om Philomena aan een interview te onderwerpen.
Hij treft een gebroken, enigszins simpele vrouw aan met
een eigen willetje. Na een bezoek aan het klooster waar
Philomena vijftig jaar geleden verbleef besluit Martin zich
helemaal in haar verhaal vast te bijten.
VORM EN BEGELEIDING We kijken naar de film en gaan over de
film met elkaar in gesprek.
PLAATS Pax Christi kerk, Reigerlaan 51 Vlaardingen.
DATUM EN TIJD Vrijdagavond 20 maart 2020, inloop 19.45
uur en aanvang film 20.00 uur (de avond duurt tot ca
22.15 uur).
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Niet noodzakelijk, maar wel mogelijk via emailadres koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in
de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.

Met Aad de Haas het lijden van de Heer
overwegen
INHOUD Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de schilder Aad
de Haas geboren werd in Rotterdam. Het grootste gedeelte van zijn leven heeft hij gewoond in Zuid Limburg.
Direct na de oorlog heeft hij in de kerk van Wahlwiller
een omstreden kruisweg geschilderd, die de rest van zijn
leven heeft bepaald.
De Haas heeft meermalen uitdrukkelijk verklaard dat hij
niet de bedoeling heeft gehad bij het schilderen van de
kruisweg uit te beelden wat er gebeurde in Jeruzalem toen
Jezus daar zijn kruisweg ging. Hij wilde
niet schilderen wat de
toeschouwers zagen,
maar wat hij zelf zag.
Hij wil zijn eigen verhaal vertellen. Hij wil
verkondigen wat de
Geloofsverdieping
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Heer hem te vertellen had; hij schildert een werkelijkheid,
die achter de uiterlijke verschijningsvormen verborgen
was.
Wij willen deze avond stil staan bij zijn kruisweg en zijn
leven.
VORM door middel van beeldmateriaal willen wij stil staan
bij zijn leven en zijn spiritualiteit en geloof.
BEGELEIDING pastor Charles Duynstee.
PLAATS Wilgenburg, Land van Ris 6 (achter de Liduina
Basiliek).
DATUM EN TIJD donderdag 26 maart van 20.00 - 22.00 uur.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Niet noodzakelijk.

DATUM EN TIJD donderdag 02 april. (na de viering van 09.00
uur).
We vertrekken ca. 10.15 uur vanaf de Petrus & Paulus-kerk
in Maassluis.
Vertrek uit Hoofddorp : ca. 15.30 uur zodat we niet al te
laat weer thuis zijn.
KOSTEN een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Mochten we een bus gaan regelen dan worden de kosten
daarvan hoofdelijk omgeslagen.
AANMELDEN Graag vóór 20 maart a.s. per email naar
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl.

Excursie naar De Beeldentuin in
Hoofddorp

INHOUD: Op zaterdag 4 april a.s. kunnen kinderen een
Palmpaasstok komen versieren. Kun je dan niet komen,
dan mag je ook thuis een Palmpaasstok maken en neem
deze dan 5 april a.s. mee naar de kerk!
Tijdens de Palmpasen-viering, zondag 5 april a.s., aanvang 9.30 uur,
draag je de stok de kerk in en worden
alle stokken gezegend (graag om 9.10
uur aanwezig zijn). Na de viering ga
je jouw Palmpaasstok, bij iemand
van de parochie brengen, die wel wat
extra blijdschap kan gebruiken. De
naam en het adres geven we aan je
mee.
VORM EN BEGELEIDING Kind en begeleider
(bijvoorbeeld een van de ouders of
grootouders) gaan een Palmpaasstok
maken. Wij zorgen voor kale stokken,
plakband, crêpepapier, broodhaantjes, plastic zakjes. Zelf meenemen: bv. mandarijntjes,
chocolade-eitjes, theezakjes, biscuitjes, tuc, enz.
NB: etenswaren moeten wel verpakt zijn, i.v.m. hygiëne.
PLAATS In de narthex (hal) van de Petrus en Pauluskerk,
Andreasplein 1 te Maassluis.
DATUM EN TIJD Zaterdag 4 april a.s. tussen 13.00 en 15.00
uur.
KOSTEN Ieder betaalt aan de coördinator de gemaakte onkosten voor de inkoop van de benodigde materialen. Hoeveel dat is, weten we nog niet exact, maar zal ca. € 12,50.
bedragen.
OPGAVE Aanmelden verplicht, uiterlijk 25 maart a.s., zodat
wij de juiste hoeveelheid stokken en andere materialen
kinnen bestellen. Geef je op via een email:
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust!

INHOUD: Achter de Joannes de Doper kerk in Hoofddorp
ligt een grote tuin waar veel kruiden, planten en bomen
die ook in de Bijbel genoemd worden groeien. Ook staan
er ruim veertig beelden van Bijbelse en inspirerende personen, gemaakt door de beeldhouwer Karel Gomes. Hij
kreeg opdracht om 14 kruiwegstaties te maken. Het 15de
beeld, dat van de verrezen Christus, behoort niet bij de
staties, maar staat er tegenover. Als symbool van Leven,
dat altijd zal winnen. Binnen 1 jaar was de Kruisweg klaar
en stonden alle 14 staties stevig op de muur achter het
kerkhof.
In de tuin ligt ook een labyrint.
VORM Per eigen vervoer of bij voldoende aanmeldingen per
bus rijden we naar Hoofddorp. In Hoofddorp worden we
ontvangen met koffie of thee. Vervolgens lopen we onder
de inspirerende leiding van pastor Avin Kunnekkadan de
Kruisweg. Dit duurt 1 - 1.5 uur. Onder het genot van koffie
of thee praten we met elkaar na wat we ervaren hebben
tijdens het lopen van de Kruisweg
Lunch rond 12.30 uur. Neem a.u.b. uw eigen lunchpakketje mee.
Na de lunch kan er door de grote tuin gewandeld worden.
Ook kunt u het winkeltje met religieuze (kunst-)voorwerpen en -boeken bezoeken. Meer informatie en foto’s vind
u op de website: www.bijbelsetuininhoofddorp.nl
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Workshop Palmpaasstok maken

De twaalf apostelen van de Jacobuskerk Kapsalon Romy
INHOUD EN VORM De Jacobuskerk heeft prachtige glas in lood
ramen van de twaalf apostelen. Ze zijn het bekijken meer
dan waard.
We staan stil bij iedere apostel, wat
is er zo speciaal aan hem, wat valt
je op? Wie was hij en wat is er
bekend over zijn leven?
BEGELEIDING Riek Wouters.
PLAATS Jacobuskerk, Kerkweg 53,
3124 KD Schiedam.
DATUM EN TIJD dinsdag 7 april om
10.30 uur.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Niet noodzakelijk.

Etty Hillesum
het aangrijpende verhaal van een Joodse vrouw
in oorlogstijd
INHOUD Etty Hillesum (1914 –
1943) moest als jonge joodse
vrouw ervaren hoe in de Tweede Wereldoorlog haar wereld
steeds kleiner werd. Ze kon
niet meer werken, vrienden
verdwenen in de kampen, de
dreiging werd groter. Tussen
maart 1941 en oktober 1942
houdt ze een uitgebreid dagboek bij over haar innerlijke
ontwikkeling in die periode, wat haar brengt tot de ingrijpende keuze om samen met haar familie naar Westerbork
en uiteindelijk naar Auschwitz te vertrekken.
VORM EN BEGELEIDING Lidwien Meijer maakte in 1981 kennis
met de dagboeken van Etty Hillesum. Ze woonde toen in
Deventer, waar Etty Hillesum haar jeugd doorbracht en
waar een Etty Hillesumcentrum is. Ze vertelt ons over
deze boeiende vrouw, waarbij het accent ligt op haar
Godsbeleving. Hoe kan ze ondanks alles blijven geloven
en vertrouwen? Toegelicht met vele afbeeldingen.
We gaan met elkaar in gesprek met behulp van een aantal
teksten uit de dagboeken.
PLAATS H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.
DATUM EN TIJD Maandagavond 20 april, van 20.00 - 22.00
uur. (inloop vanaf 19.45 uur).
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.
nl of via het intekenformulier in de hal van de Pax Christiof H. Lucaskerk.

filmmiddag
INHOUD Een familiefilm over de ziekte
van Alzheimer.
In ongecompliceerde dialogen komen
schrijnende situaties aan de orde. Het
perspectief van Romy wordt constant
gevolgd.
Wellicht hierdoor blijft de film aangenaam lichtvoetig zonder oppervlakkig
te zijn.
Een eind goed al goed ontbreekt, maar
de film ontroert en geeft inzicht in een fatale ziekte waar
sommigen van ons ook mee te maken hebben in de familie- of kennissenkring.
VORM Aansluitend aan een korte lunch kijken we naar de
film.
BEGELEIDING Riek Wouters.
PLAATS Pastorie St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans basiliek,
Singel 104, 3112 GS Schiedam.
DATUM EN TIJD zondag 3 mei 12.00 uur.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage voor de lunch wordt op prijs
gesteld.
OPGAVE Niet noodzakelijk maar i.v.m. de lunch voorafgaand aan de film wel handig, per telefoon 06 15377328
van Riek Wouters.

De verbeelding
Meditatieve wandeling met foto opdracht.
INHOUD We gaan op stap, ieder met een eigen fototoestel
of telefoon en een tekst uit de bijbel of van een lied dat
je ontroerde.
Wat raakt je en als je al wandelend om je heen kijkt, waar
maak je dan een foto van om datgene wat jou raakte in
de tekst of het lied vast te
leggen. Je mag een eigen
tekst meenemen, aan het
begin van de wandeling er
eentje uitzoeken of je laten
verrassen door een dichte
envelop te kiezen met daarin een tekst waar je mee aan
de slag gaat.
Na afloop van de wandeling verzamelen we ons in de kerk.
We gaan de teksten en de gemaakte foto’s bekijken en
iedereen heeft de gelegenheid om zijn of haar verhaal
daarbij te vertellen.
VORM Een meditatieve wandeling met een foto opdracht
Geloofsverdieping
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aan de hand van een tekst. Nagesprek aan de hand van de
gemaakte foto’s.
BEGELEIDING Elly Barendregt.
PLAATS Verzamelen bij de H. Lucaskerk, wandeling door ’t
Hof of het centrum van Vlaardingen.
DATUM EN TIJD Zaterdag 16 mei om 9.00 uur verzamelen,
uitleg en teksten verdelen. Koffie en / of thee.
Wandeling van 10.00 – 11.30 uur.
12.00 uur weer verzamelen bij de H. Lucaskerk. 12.00 –
uiterlijk 14.00 uur foto’s bekijken en gesprek.
Voor koffie en thee met wat lekkers wordt gezorgd. Zelf
een lunchpakketje meenemen.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage.
OPGAVE bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.
nl of via het intekenformulier in de hal van de Pax Christiof H. Lucaskerk. Maximaal aantal deelnemers: 10.

Bezoek aan Onze -Lieve -Vrouwabdij van
Tongerlo (België)

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

INHOUD: De Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo huisvest
al bijna negen eeuwen een gemeenschap van norbertijnen
of reguliere kanunniken van Prémontré. Gesticht in 1130,
vanuit de Sint-Michielsabdij in Antwerpen, kent de abdij
een lange en rijke geschiedenis. Het diverse gebouwencomplex weerspiegelt deze kleurrijke geschiedenis door
haar verschillende bouwstijlen. Het statige poortgebouw
(14de-15de eeuw) geeft toegang tot het binnenplein van
de abdij met tiendschuur (1618), abdijkerk (1852-58), da
Vincimuseum en boekhandel De Oude Linden.
Abt Arnoud Streyters verwierf in 1545 een getrouwe kopie
van Het Laatste Avondmaal van Da Vinci. Zijn secretaris
kocht het schilderij uit de nalatenschap van een Antwerpse koopman, die had de replica in Italië besteld voor zijn
kasteel. Het bijna 34 vierkante meter grote doek zou in
1506-1507 zijn gemaakt onder toezicht van Da Vinci door
zijn leerling Andrea Solari. Volgens Amerikaanse experts
is het de beste replica van het vervagende origineel uit
1498. De hoofden van Jezus en van Johannes worden aan
Da Vinci zelf toegeschreven omdat er geen onderliggende
schets te zien is onder de verflaag.
Tijdens het Franse bewind werd het doek opgerold en in
een graanschuur verstopt, zodat het niet met de andere
abdijgoederen kon worden aangeslagen. Het hing tot
1960 in het kerkkoor, waar het de grote brand van 1929
overleefde. Sinds 1966 is rond het doek een museum ingericht.
VORM EN BEGELEIDING: We gaan met de auto naar Tongerlo in
België. Daar bezoeken we met een gids de Abdij met de
Abdijkerk, een kleine tentoonstelling in de Tiendschuur
waarbij u kennis maakt met de bijna 9 eeuwen geschiedenis van de abdij van Tongerlo en het norbetijns Godgewijd
leven. Ook bezoeken we “Het Laatste Avondmaal” geschilderd door Leonardo da Vinci/Andrea Solario, een topstuk

INHOUD: Ook dit jaar gaan we in Vlaardingen traditiegetrouw dauwtrappen op Hemelvaartsdag. U hoeft bij ons
niet voor dag en dauw op te staan, want de wandeling start
om 7 uur in de
ochtend, als de
dauw nog net te
vinden is.
We wandelen ca.
anderhalf uur
door de mooie
natuur van de
Broekpolder.
Onderweg staan
we korte tijd stil
voor een bijzonder verhaal en een meditatief moment, waar we tijdens
het verder wandelen met elkaar over praten.
We sluiten de wandeling af met een eenvoudig ontbijt.
Aansluitend kan men naar de kerkviering in de H. Lucaskerk die om 10:30 uur begint.
VORM EN BEGELEIDING Een wandeling door natuurgebied de
Broekpolder, met meditatief moment, o.l.v. Anne van der
Horst.
PLAATS We starten bij sportcentrum Polderpoort in de
Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen
DATUM EN TIJD Donderdag 21 mei 2020, start 07.00 uur tot
ca. 09.30 uur. Viering in de H. Lucaskerk aanvang 10:30
uur.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Aanmelden is wenselijk en kan via e-mail: koalsie@
upcmail.nl of via de intekenlijst in de kerk.
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uit het Vlaams Erfgoed. Vanzelfsprekend kunt u ook de
Abdijwinkel en boekhandel bezoeken.
PLAATS VAN VERTREK: In overleg nog te bepalen, we proberen
met eigen auto’s te gaan, waarin mensen mee kunnen rijden.
Denk aan een geldig paspoort of identiteitskaart.
DATUM EN TIJD: Zaterdag 6 juni 2020. Indicatieve vertrektijd
08.30 uur en terugkomsttijd 18.00 uur.
KOSTEN: Nog onbekend, zullen echter bestaan uit gedeelde
vervoerkosten (benzine), kosten rondleiding € 3,00 p.p.,
bezoek Da Vinci Museum € 3,00 p.p. en kosten voor de
lunch.
AANMELDING: Voor deze dag dient u zich aan te melden.
Maximaal 25 deelnemers. Dit kan via e-mail: koalsie@
upcmail.nl en de intekenlijst in de hal van de kerk. Graag
aangeven of u wilt rijden.

Verzorgde busreis naar Steyl

INHOUD Wij bezoeken onder begeleiding van pastor Avin
zijn Missiehuis (congregatie SVD), het kloosterdorp Steyl,
het missiemuseum, er is tijd voor een bezoek aan de ‘Dubbel’-kerk en de prachtige kloostertuinen.
PROGRAMMA: 9.00 uur vertrek per bus vanaf de P&P-kerk
in Maassluis en -indien aanmeldingen uit Vlaardingen en
Schiedam- ook aan de achterzijde van station Schiedam
– centrum
Onderweg bij Breda koffie met gebak
± 11.00 uur aankomst bij het klooster
We bezoeken het klooster, waar we onze meegebrachte
lunch gebruiken.
‘s Middags zijn er verschillende mogelijkheden:
- Bezoek aan het prachtige missiemuseum en de kloostertuinen.
- Wandelen langs de Maas
- Oversteken met het pontje naar Baarlo

ANTWOORDSTROOK
Opsturen naar: Busreis Steyl / René Eysink Smeets,
Havikstraat 7, 3145 AE Maassluis
Of Per email: eysinksmeets@hotmail.com
Naam:.........................................................................................................
Adres:..........................................................................................................
Tel.nr............................................................................................................
E-mailadres:..........................................................................................
Deelgemeenschap:...........................................................................
Rolstoel / rollator:.............................................................................
Betaling á € 45,00 : op rekeningnr.:NL82 INGB 0000
5562 94 t.n.v. Parochie de Goede Herder-DGAPP.
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw
betaling en er nog plaats beschikbaar is, bij overtekening krijgt u uiteraard uw gestorte bedrag weer
retour.
Er kunnen maximaal 60 personen mee, dus wees er
snel bij ! (inclusief de reisleiding). In principe kunnen er per deelgemeenschap 10 mensen mee. De
werkgroep Geloofsverdieping zorgt, bij overschrijding van het maximum aantal inschrijvingen, voor
een evenredige verdeling.

16.00 uur: koffie /thee in het klooster
Aansluitend zal pastor Avin de H. Mis opdragen
18.00 uur: terugreis, onderweg een gezamenlijk diner
± 22.00 uur: aankomst in Maassluis/Schiedam.
BEGELEIDING pastor Avin Kunnekkadan
DATUM EN TIJD Zaterdag 27 juni. Vertrek 9.00 uur. Thuiskomst ca. 22.00 – 22.30 uur.
KOSTEN Ca. € 45,00 p.p., dit is incl. bus en diner.
Aanmelden: voor 31 mei 2020.

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 deelnemen. In de
beschrijving van de diverse activiteiten staat
vermeld of en zo ja hoe u zich kunt aan=melden.
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Terugblik op een activiteit. Deelnemers vertellen

Dansen met aanbiddingsvlaggen

E

r is veel animo, ruim twintig mensen zijn gekomen om te dansen
met aanbiddingsvlaggen in onze
kerk in Maassluis. Het is 19 december. Thea ontvangt ons met koffie,
thee en kerstkransjes. Zosia trakteert
ons eerst op een powerpoint-presentatie over de betekenis van vlaggen.
Waar komen wij vlaggen tegen in het
dagelijkse leven? Op openbare gebouwen, bergtoppen, tijdens oorlogen, bij
feestelijke en verdrietige gelegenheden.
Vlaggen spreken een universele, symbolische taal.
In de bijbel komen we ook vlaggen tegen, zoals in Jesaja 62,10: ‘Steek het vaandel op voor
de volken’. De kleuren van aanbiddingsvlaggen hebben een eigen betekenis, zoals: rood:
bloed van Jezus, liefde, bevrijding.
Groen: nieuw leven, herstel, vernieuwing,
hoop. Geel: Jezus als het licht der wereld,
gerechtigheid, waarheid, ontmaskering. Wit:
Vrede, overgave, reiniging, vergeving.
We gaan dansen. Als woorden niet toereikend
zijn om te uiten wat we voelen, dan kunnen
we ons lichaam gebruiken. We stappen uit
onze comfort zone om als kinderen te zijn;
simpel in onze harten, onschuldig. Net als
koning David toen hij danste voor de Ark. Zo
geven we ons lichaam in aanbidding aan God,
Iedereen kiest eerst twee vlaggen in een bepaalde kleur en kiest een plaats in de gebedsruimte. We vormen een grote cirkel. Een aantal mensen zijn ervaren, zij laten de vlaggen
dansen in mooie vloeiende bewegingen. We
horen Amerikaanse aanbiddingsmuziek en
opwekkingsliederen. Voor de meeste deelnemers is het even oefenen. Als je te enthousiast
met twee vlaggen zwaait loop je het risico dat
ze in elkaar verward raken. Het is ook een
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Een vlaggendans is een
uiting van
lofprijzing
naar God

hele toer om die lange vlaggen ‘hoog
te houden’ zonder dat ze in elkaar verstrikt raken. De vlaggen nodigen mij uit
om breed-uitgestrekte, rustige bewegingen te maken. Het gaat steeds gemakkelijker en al gauw hoef ik niet meer na
te denken en ga ik op in de bewegingen,
ben ik één met de vlaggen.
Als ik even stop zie ik vlaggen die
als vlinders door de ruimte ‘vliegen’.
Prachtig! Dat wil ik ook graag proberen,
daarvoor ruil ik de lange smalle vlaggen
voor vierkante. Weer even wennen…
en dan weer één zijn met de vlaggen en ze
laten bewegen op het ritme van de muziek
en de cadans van mijn lichaam met als doel:
meedoen met de aanbidding die in de hemel
is. Ik denk aan een parochiaan van wie wij
vandaag afscheid hebben genomen. Met hem
hebben wij meegedaan met de aanbidding in
de hemel!
(Ria Sosef).
Op zaterdag 14 december heb ik een workshop ‘vlaggen’ gevolgd. Voor mij is vlaggendans een uiting van lofprijzing naar God. Ik
ontdekte dat ik kon aanbidden met mijn lichaam, mijn ziel en mijn geest. Het gaat om
een intieme verbinding met mijn Schepper.
Ik doe het ook thuis. Ik zoek dan een lied dat
mijn gedachten en gevoelens vertelt, meestal
uit de bundel van opwekkingsliederen. In het
begin stond ik strak te zwaaien en lette alleen
op mijn vlaggen, maar naarmate ik mijzelf
liet gaan, werden mijn gedachten, gevoelens
en lichaam een in de aanbidding. Als het ware
voelde ik de kracht van aanbidding en zo ervaar ik elke keer zijn vrede, vreugde en liefde.
Ik kan het dansen met vlaggen zeker aanbevelen als je naar geestelijke groei verlangt.
(Patricia).

MOZAÏEK

Vredesweek 2020: van 19 t/m 27
september
In de Vredesweek van 2020 willen we
aandacht geven aan het omgaan met
verschillen. Vanuit de overtuiging
dat vrede betekent dat we allemaal
bij elkaar horen en sámen een toekomst hebben.

en gesprekken, bij maaltijden, evenementen, in gebedshuizen of op de
markt. Meerdere Ambassades van
Vrede gaven aan, het thema “Vrede
verbindt” voort te willen zetten, Ook
onze Ambassades van Schiedam
en Vlaardingen. (We hopen dat er in
2020 ook een Ambassade Maassluis
komt) .

zien, dat vrede
nooit vanzelf gaat.
Daarom gaan we
verder, werken we
verder aan vrede.
In Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam doen we
dat samen, met behulp van Pax
Nederland.
Like en share httt-ps://www.facebook.com/PAX-Ambassade-vanvrede-Vlaardingen.
Voor de komende vredesweek in
september zoeken we vrijwilligers
die mee willen
denken en mee
willen organiseren. Mail
hiervoor naar
movzwo@hetnet.nl
We hebben echt nieuwe mensen nodig.

Al een aantal jaar zijn we onderweg met het thema: “Vrede verbindt”. Verbinding tussen generaties, over grenzen. In ontmoetingen

Nog altijd roept de diversiteit in onze
samenleving allerlei verschillende
reacties op. Behalve vreugde en
nieuwsgierigheid, zien we ook steeds
weer onrust ontstaan, racisme,
angst voor de vreemde ander. Loslaten van eigen gelijk blijft vaak lastig.
Omgaan met verschillen. Dat is
nooit gemakkelijk. Het schuurt, het
doet zeer, het vraagt opoffering. 75
jaar Vrede en vrijheid heeft laten

Openstelling Liduinabasiliek

Anders dan Andersviering in Vlaardingen

De Liduinabasiliek is ook dit jaar
weer van 17 april tot en met 31
oktober op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00
uur opengesteld voor mensen die
de kerk willen bezichtigen. Ook zijn
er dan devotionalia te verkrijgen. Wij
hopen daarnaast ook op vrijdag van
11.00 tot 13.00 uur en op zaterdag
van 15.00 tot 17.00 de hal van de kerk
te openen;
van daaruit
hebben
bezoekers
door het
hek heen
zicht op de
kerk.
Gelukkig zijn er veel gastvrouwen en
gastheren die de openstelling van de
Liduinabasiliek mogelijk maken. Er
zijn echter ook nieuwe vrijwilligers
nodig. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met rector Henri
Egging (mail h.egging@goedeherderparochie.nl) of Sebastiaan Rutten
(mail sjwfrutten@gmail.com).

Op 17 november jl. was er weer een Anders dan Andersviering in de Pax Christikerk. Dit keer was pastor Charles Duynstee de voorganger. Het thema was:
‘Werken aan je droom’, geïnspireerd op het nummer ‘Working on a dream’
van Bruce Springsteen. We hebben stil gestaan bij dromen die je kunt hebben
en hoe je die kunt verwezenlijken: dromen van een betere wereld, dromen van
de beste willen zijn, dromen van de liefde.
Ook de opzet van de viering was anders dan anders. Op elk thema, elke tekst,
volgde een stukje bezinning. Er werd direct nagedacht over de betekenis. Op
deze manier hoef je geen centrale overweging te houden. Dit werd door veel
bezoekers als prettig ervaren.
De viering werd ondersteund door een uitgebreide powerpoint. Op deze manier komen de teksten nog beter tot hun recht.
Tijdens deze viering waren er weer enkele
muzikale hoogtepunten: ‘Simply the best’
(van Tina Turner) - wist u dat pastor Charles
Duynstee een groot fan van Tina is? - en
‘You are the dream’ (van Ilse de Lange).
We besloten de viering met ‘We are the
world’. Voor deze gelegenheid werd het
combo versterkt met enkele zangers van
Impuls en Liriko, die de solozang voor hun
rekening namen, zodat de uitvoering enigszins leek op de originele versie.
Op 17 mei is er weer een Anders dan Andersviering. Het thema is op dit moment nog niet bekend. Dan zullen enkele leden van 3D voorgaan. Noteert u
deze datum alvast in uw agenda?
(Dick Nels)
magazine van parochie de goede herder
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Stéphanie Beijnes – begeleider in rouw en verlies

Mensen leren navigeren, opnieuw bewegen
Je kunt verdwalen, als je een groot verlies leidt. Stéphanie Beijnes
ontwikkelde een methode om mensen te helpen om te gaan met verlies
en stappen te zetten naar een nieuwe toekomst.
door Ted Konings

R

ouwen, omgaan met verlies. Het blijft
een van de moeilijkste opdrachten
van een mens, een van de grote vragen van het mens-zijn, waar we maar
heel beperkt antwoorden op weten te geven.
Stéphanie Beijnes werkt als rouw- en verliesbegeleider. Zij wil mensen leren ‘navigeren
met verlies’. Waar zit ik, waar moet ik heen
bewegen, als ik vast zit in mijn verdriet? Voor
dat navigeren gebruikt zij een kompas. Om de
weg te vinden tussen verleden en toekomst,
tussen jezelf en anderen.
“Bij een verlies kun je je verdwaald voelen”,
zegt Stéphanie Beijnes. “Ik hoop met mijn
werk mensen hoop te geven, in beeld te brengen dat ze kunnen bewegen en hoe ze kunnen bewegen, naar een nieuwe toekomst”.
Want als er iets is dat verlies doet – en dat kan
het missen van een geliefde zijn, of het verlies
van werk of andere belangrijke elementen van
het leven – is dat het mensen te neerslaat, tot
stilstand brengt.
“Er is een basisdynamiek van verlies”, aldus
Stéphanie. “Je verliest vertrouwen in jezelf en
in de ander. Dat maakt dat het moeilijk is om
in balans te blijven.”

Beweging
Uit balans kan bijvoorbeeld betekenen dat je
blijft steken in het verleden, dat is het zuiden
van het kompas. “Dan blijft oude pijn opspelen. En om die te ontlopen ga je je afsluiten,
of ga je vechten: vasthouden aan het verdriet.”
Deze twee mechanismen zijn de belangrijkste
oorzaken van ziekteverzuim in het bedrijfsleven: “Depressie, mensen gaan ten onder in
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Rouw is de
achterkant
van liefde

emoties, zijn doorgeschoten in het vluchten.
Of burn-out, doorschieten in vechten.”
Beide opstellingen werken niet, zo is de ervaring van Beijnes. “Er is een tweestap te maken:
zien wat pijn doet, die voelen, en er vervolgens
betekenis aan geven.” Pijn kan zorgen voor
afsluiten, niet verbinden, verlies ontkennen,
zinloosheid. “Dat zijn overlevingsmechanismes.” Pas na het onderkennen is een beweging voorwaarts, naar het noorden, mogelijk.
“Als je niet je rouw wilt voelen, kun je ook
niet de liefde voelen. Rouw is de achterkant
van liefde.”
Praten over verlies in een groep helpt; mensen herkennen elkaar in hun ervaring. En ze
kunnen in gesprek ontdekkingen doen die ze
concreet verder helpen. “Een vrouw, we noemen haar hier Linda, zat bij mij in een groep.
Drie jaar eerder was haar man overleden. Ze
had een hondje om voor te zorgen, haar twee
dochters hadden hun gezinnen. Linda voelde zich verdrietig, daar met haar hondje op
veldje achter haar huis. In de groep spraken
we erover dat je als mens een overlevingsmechanisme hebt: sommigen vechten, anderen
vluchten of bevriezen, sluiten zich af. Linda
herkende zich daarin. ‘In plaats van op het
afgesloten veldje ga ik voortaan door de wijk.’
Een belangrijke stap. “In een rouwproces is
dat een van de belangrijkste uitdagingen: dat
je je weer openstelt om verbinding met anderen te zoeken – hoe verdrietig je ook bent.”
Dat kan de kracht zijn van de groep.
In de parochie
Het is de ambitie om in parochie De Goede
Herder enkele groepen te starten die rond het

dat ik nog zo verdrietig ben’. De crux is dat hij
beseft dat hij wel een goede vader is als hij zijn
emoties toont.”

Van zuid naar noord

thema Verlies bij elkaar komen. Die groepen
worden, als dit mogelijk is, geleid door vrijwilligers uit de parochie, getraind op dit gebied.
Dat trainen kan met het kompas in de hand.
“Een vrijwilliger kan veel betekenen. Het eerste wat een mens nodig heeft, is gezien worden. Herkenning wat er aan de hand is. Dat
kan een vrijwilliger brengen.” Het kompas
helpt mensen verhalen te delen: “Dus zo ziet
het er bij jou uit! Als begeleider zoek ik naar:
waar ligt jouw keuze, wat kun je anders doen?
Het belangrijkste is compassie: herkennen,
erkennen en expressie.”
De relatie met de ander vormt de andere as
van het kompas. “De west, de ander, is een
uitnodiging. Het helpt bij het verwerken van
rouw zeer als je wordt uitgenodigd.” Oost, dat
ben je zelf. En een west, dat ben je weer voor
de anderen in de groep.
West, dat kan ook de Ander zijn, God. “Ook
je geloof kan je roepen, zelfs op je eenzaamste momenten.” Het lijden van Jezus is dan
van dichtbij voelbaar. En je kunt de ervaring
opdoen: God begrijpt mijn lijden, want Jezus
leed zelf ook. Het mysterie van Pasen zegt
dat uit dat lijden het leven weer tevoorschijn
komt.
Stéphanie vertelt over een man, vader van
drie pubers, die zijn vrouw verloor. “Toen hij
jong was leerde hij van zijn ouders: ‘jongens
huilen niet, rug recht en doorgaan’. Als hij
nu verdriet voelt, vindt hij dat moeilijk om te
laten zien. ‘Ik moet door, er is iets mis met me

Op 4 maart presenteert Stéphanie Beijnes in
Schiedam haar
kompas, voor
ieder die verlies
te verduren heeft
of die anderen
daarin bij wil
staan.
Plaats: De Wilgenburg, achter
de Liduina basiliek. Aanvang:
20.00 uur, tot
21.30 uur. (Zie
ook het aanbod
Geloofsverdieping
elders in dit nummer).

“We leren nergens hoe je omgaat met verlies
en ook niet hoe je met het verlies van anderen om kan gaan.” Wat Beijnes betreft is
het care en dare: compassie tonen én keuze
bieden. Blijf niet naast iemand staan zonder
initiatief. “Blijf in de uitnodiging dat iemand
beweegt.” Dat is weer de gang van zuid naar
noord. “Zichtbaar in resultaten, bijvoorbeeld
dat iemand weer openstaat, of een relatie herstelt.” Maar de ander moet het wel zelf doen.
Zoals de man deed die zijn angst uit het Jappenkamp overwon. Die angst was getriggerd
door het verlies van zijn vrouw. Maar door
niet de angst te laten regeren, maar de liefde
voor zijn vrouw, “liep hij er weer bij als een
verliefde Charlie Chaplin”.
Of de man die in een garage werkte en daar
de boel kort en klein timmerde toen hij mot
kreeg met zijn baas. “Als zesjarige was zijn
moeder overleden maar hij mocht niet bij de
uitvaart zijn. Hij had de ervaring dat als hij
voor hommeles zorgde, hij de aandacht van
zijn moeder kreeg. Dus maakte hij in zijn leven hommeles, want dan kreeg hij misschien
aandacht”. Met dat inzicht werd verandering
mogelijk.
Of zoals de vrouw die haar baan kwijtraakte. Op haar werk was ze altijd en eeuwig de
‘bruggenbouwer’, zoals ze dat thuis tussen pa
en ma was geweest. Tot ze er een burn-out
van kreeg. “Ze heeft pasgeleden besloten nog
maar twee dagen in week te werken.”
Zo heeft ieder mens haar of zijn ervaring van
verlies, en een persoonlijke omgang daarmee.
En ook zijn of haar persoonlijke antwoorden.
De kracht van het kompas is, om naast elkaar
te gaan staan en de ander uit te nodigen in
beweging te komen.
magazine van parochie de goede herder
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Jan van der Meer was jarenlang ‘stuurman’ in Noord

Brandjes blussen ging hem
In 1963 kwam hij in het bestuur van de Jacobusparochie, een heel andere
tijd dan nu. Hij werkte met veel passie, deskundigheid en charme.
door Hans Rombouts en Marga Huiskens

T

er gelegenheid van het 130-jarig bestaan
van de Jacobuskerk, een mijlpaal, die in
mei dit jaar op gepaste wijze zal worden
gevierd, blikken we terug in de tijd met
Jan van der Meer. Vanaf 1963 tot 1993 heeft
Jan vele functies verricht in het toenmalige
kerk-en parochiebestuur van de H.H. Jacobus en Martinusparochie. Natuurlijk heeft
iemand met zo’n lange staat van dienst, veel
te vertellen over vroeger, maar ook over het
nu en de toekomst. We laten hem graag zelf
aan het woord in zijn appartement aan de
Maasboulevard in Schiedam met uitzicht op
de Heilig Hartkerk.

Kerkmeester
In 1963 vroeg pastoor Vet van de Jacobusparochie aan Jan van der Meer of hij kerkmeester zou willen worden. Er was in het kerkbestuur een vacature ontstaan, omdat Jan van
Mil was benoemd in het armbestuur. Jan van
der Meer had er wel oren naar, per slot was
het kerkmeesterschap toch een eervolle taak.
Als wij hem vragen wat het voorzitterschap
van een kerkbestuur behelsde, memoreert
hij vele bijzondere acties die hij heeft moeten
ondernemen, om de continuïteit van de kerkgemeenschap te bewaren of om aanstormend
onheil af te wenden. Ook werd hij voor allerlei persoonlijke zaken geraadpleegd en kreeg
hij vaak moeilijke kwesties op zijn bordje.
Hij concludeert dat het werk van voorzitter
van het kerk-en parochiebestuur, in heel veel
gevallen ‘brandblussen’ was. Dat ging hem
wonderwel goed af en het is echt iets dat bij
hem past, want ook als ondernemer slaagde
hij erin om zijn bedrijf in het rechte spoor te
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houden. Hij deed dat met veel passie, deskundigheid en charme.

Voorzitterschap

Vaak
moeilijke
kwesties op
zijn bordje

Als Jan in 1983 gekozen wordt tot voorzitter
van het parochiebestuur van de H.H. Jacobus- en Martinus, bericht het bisdomblad
Sursum Corda over zijn benoeming dat hij
zijn voetsporen hier al ruimschoots heeft liggen. Dit is niet uit de lucht gegrepen, want
tot dat moment is Jan al vanaf 1963 – met
een kleine onderbreking – lid geweest van het
kerkbestuur van de St. Jacobuskerk. Bij zijn
afscheid als voorzitter in 1993 schrijft pastor
Kees Veltman in het maandblad Samen Onderweg dat - terugkijkend op de afgelopen tien
jaar- ‘er veel dingen zijn gebeurd, die tijd, inzet, overleg en geduld vroegen. Daar is Jan
van der Meer steeds bij betrokken geweest’.
Genoemd wordt onder andere de wisseling
van pastores, het opzetten van een pastoraatsgroep, de opening van De Werf, het eeuwfeest
van de Jacobuskerk en het zilveren feest van
de Martinuskerk. Ter gelegenheid van zijn
afscheid als voorzitter werd aan Jan een door
Koos de Vos vervaardigde oorkonde (zie foto)
uitgereikt.
Jan benadrukt dat zijn langdurig werk voor de
kerk hem ook veel voldoening heeft gebracht
en dat hij met een gerust hart, zijn taak destijds overdroeg aan zijn opvolger Jacques Daamen.

Centenkwesties
Geld inzamelen, was ook vroeger een belangrijke taak van het kerkbestuur. De kerkbestuursleden vroegen rechtstreeks om geld

heel goed af

Oorkonde ter gelegenheid van het afscheid als
voorzitter van het parochiebestuur H.H. Jacobus
en Martinus.

aan de parochianen, zoals Jan Sturkenboom,
penningmeester vanaf 1981. Hij sprak de
boeren, die een jaar goed geboerd hadden er
openhartig op aan: ‘Mooi resultaat, zit er ook
nog iets in voor de kerk?’ Dankzij die voorzet, volgde meestal een royale gift. Elke zondag werd er gecollecteerd, onder andere door
de kerkmeesters, daarnaast werd er eens in
het jaar plaatsengeld geïnd. Het kerkbestuur
ging na afloop van de viering(en) bij Mari van
Veen in het café het plaatsengeld tellen. Jan
de Jong, kerkbestuurslid, had een fotografisch
geheugen. Hij wist feilloos waar welke mensen in de kerk zaten.
Ook de zogenaamde kerkschapen brachten
het nodige op. De lammeren werden in het
voorjaar op de veemarkt gekocht en twee aan
twee bij de boeren, die zich hiervoor hadden
opgegeven, uitgezet. In de herfst werden ze
weer opgehaald en verkocht. Vanzelfsprekend
was de winst voor de kerk.

De actie Kerkbalans werd midden jaren ‘70
door Jan opgezet, met medewerking van Peter Steens en Paul Brackel. Men wierf lopers
voor de actie, die mensen persoonlijk om een
bijdrage moesten vragen. Natuurlijk was er
toen ook al het – niet onbemiddelde – armbestuur. Vanuit het bisdom kreeg het kerkbestuur eens het bericht, dat het geld en de
goederen van het armbestuur aan het bisdom
toe zouden behoren. Het bestuur, onder aanvoering van Jan van der Meer, toog toen naar
het bisdom en kerkmeester Jan de Jong liet
aan de bisschop en zijn medewerkers klip en
klaar weten, dat die vlieger niet opging. Het
geld en de goederen waren bijeengebracht
voor de armen van Kethel en daar alléén voor
bestemd. Einde discussie.
De in 1965 benoemde penningmeester J.
Alijk, vroeg zich bij zijn toetreding af, hoe de
verzekeringen in en rond de kerk geregeld waren. Niet dus! Een week nadat alle verzekeringen eindelijk in orde waren gemaakt, schoot,
bij het luiden van de klok op Witte donderdag,
het klokkentouw uit de handen van Arie Olsthoorn (koorzanger en olieboer). Hij viel daarbij ongelukkig op zijn rug. Gelukkig waren
we, net op tijd, goed verzekerd!

Het mozaïek
van Maria
van AltijdMemorabele zaken
durende
verbouwing van het priesterkoor, tijdens
Bijstand is De
de periode van pastoor Vet in 1966, was een
een vreugde ontwikkeling die veel teweegbracht onder de
Gelukkig verliep alles in pais
voor de kerk- parochianen.
en vree, ook dankzij de kerkmeesters Jan de
Jong, Janus Kester en Leen Landsbergen, die
gangers

bedaard tekst en uitleg gaven over de beoogde
veranderingen en vernieuwingen. Memorabel
was de aankoop van het Mariamozaïek uit de
in 1974 gesloopte Hippolytuskerk in Delft. In
1986 kon dit mozaïek, met behulp van giften
van parochianen aangekocht voor vijfduizend
gulden, in de Jacobuskerk worden geplaatst.
Deze beeltenis van Maria van Altijddurende
Bijstand is nog steeds een vreugde en troost
voor de Jacobuskerkgangers. Elke zondag en
dinsdag schittert zij bij het licht van de vele
kaarsjes.
De benoeming van Mari van Veen als koster in 1964 en van Joop Hoogervorst als
organist in 1967 vindt Jan ook vermeldenswaard. Beiden zijn uitgegroeid tot iconische
magazine van parochie de goede herder
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figuren in de geschiedenis van de Jacobuskerk. Ook steekt Jan de loftrompet over Ger
van Geloven-Vierboom, die haar sporen in
het kerkbestuur echt heeft verdiend en Dolf
de Pater, de latere penningmeester van het
parochiebestuur.

Samenwerking, clustering en fusie
We raken met Jan aan de praat over de nota
‘Samenwerking Geboden 2’, die eind 2007 de
opstap vormde voor het herstructureren van de
territoriale parochies in clusters, geleid door
pastorale teams, opdat de ‘missionaire dynamiek’ meer tot zijn recht kon komen. Voor
onze parochie betekende dit dat op 1 juli 2011
de zeven kerken in Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis werden geclusterd en gefuseerd en
opgenomen in onze huidige parochie De Goede Herder. Jan is hierbij nauw betrokken geweest, onder andere als lid van het Dekenaatsbestuur en de Commissie Welzijn Pastores;
hij heeft alles van begin af aan meegemaakt
en gevolgd. Dit geldt eveneens voor het project
‘Stip op de horizon’ dat binnen onze parochie
een antwoord vormde op de vraag ‘Hoe staan
we ervoor na vijf jaar’ met als uiteindelijk doel:
een geloofsgemeenschap per stad.

Jan van der Meer

Sluiting kerken en toekomst
Helaas zullen na de zomer dit jaar twee
kerken in Schiedam sluiten. Voor de deelge-

Liduinaprocessie en Liduinafeest
Op zondag 17 mei wordt in Schiedam de zesde processie
van Sint Liduina gehouden. Het is inmiddels een traditie
geworden om het Liduinafeest met de Liduinaprocessie
jaarlijks te houden op de zesde zondag van Pasen (zondag voor Hemelvaartsdag).
Programma Liduinafeest op zondag 17 mei
10.30 u Eucharistieviering in de Liduinabasiliek
12.00 u	Koffie en thee in De Wilgenburg (zaal achter de
Liduinabasiliek) en gelegenheid meegebrachte
lunch te gebruiken
13.30 u	Gebedsmoment in de Liduinabasiliek; aansluitend opstellen van de processie op het Stadserf
13.45 u	Processie door de straten van Schiedam met
de relieken van Liduina met om 14.30 uur een
korte oecumenische gebedsdienst in de Grote of
St. Janskerk en om 15.15 u een statie in Huis te
Poort.

meenschappen Sint Jan de Doper en Heilig
Hart is dit uiteraard een hard gelag. Uiteindelijk zal er op termijn nog maar één kerk, de
basiliek in Schiedam open zijn. Vooralsnog
blijft de Jacobuskerk bestaan als nevenkerk
van de basiliek, maar na 2022 zal besluitvorming plaatsvinden over het eventueel onttrekken van de Jacobuskerk aan de eredienst.
Dit blijft voor Jan een grote zorg. Hij pleit
ervoor dat de Jacobuskerk als nevenkerk blijft
bestaan. Enerzijds is er dankzij het aantal reguliere kerkgangers en betrokken vrijwilligers nog genoeg vitaliteit en voldoende financiële buffer. Anderzijds zou kerksluiting tot
gevolg hebben dat de binding met de leden
van het pastorale team verloren gaat, mede
door de te verre afstand tot de basiliek. Als
antwoord op onze laatste vraag over de toekomst van de kerken: ‘hoe krijgen we jongeren
weer naar de kerk?’ had Jan geen pasklare oplossing; wel zijn aansprekende voorgangers,
een jeugdkoor, muziek en beleving en het
creëren van samenhang bindende elementen om jeugdige parochianen bij de kerk te
betrekken.
De parochianen van de Jacobuskerk hopen natuurlijk dat Jan ons feestje op zaterdag 16 en/of
zondag 17 mei zal kunnen bijwonen. Hij en zijn
echtgenote Joke worden van harte uitgenodigd.

15.45 u	Korte afsluitende vesperdienst in de Liduina-basiliek
16.00 u	Ontmoeting met soep en een broodje in De Wilgenburg.
Liduinafeest op 14 juni
De ‘eigenlijke’ feestdag van Liduina volgens de liturgische kalender, is 14 juni. Ook op deze dag zullen wij
stilstaan bij haar bijzondere betekenis. Op zondag 14 juni
is er om 16.00 uur een feestelijk Liduinalof in de basiliek. Op maandag 15 juni organiseert de broederschap
van Sint Liduina een bezinnende avond in de basiliek en
de pastorie. Om 19.00 uur bidden wij samen de vespers,
vervolgens houdt kardinaal Dr. W.J. Eijk een inleiding
over ‘Liduina en het lijden’ met een nagesprek. Hoe ging
Liduina om met haar lijden? Hoe kunnen wij als gelovigen in deze tijd omgaan met lijden? In onze tijd worden
vele vragen gesteld over de zin ervan. Deze zingevingsvragen plaatsen ons voor ethische dilemma’s. De lezing
begint om 19.30 uur.
Rector Henri Egging

Feest van Sint Pannekoek uitbundig gevierd

Iedereen at en at…

Sint Pannekoek is een heilige die bedacht is
door striptekenaar Jan Kruis. De laatste jaren
wordt op steeds meer plaatsen zijn feestdag
gevierd, zoals ook nu voor de tweede maal in
Vlaardingen.
door Elly Barendregt

E

erlijk is eerlijk, in het begin stond ik
nogal sceptisch tegenover de vraag van
het wijkteam van Minters of op 29 november Sint Pannekoek in de Pax Christikerk gevierd kon worden. Dat was in 2018.
Mijn aanvankelijke scepsis was snel verdwenen. Wat een feest werd het toen. Wat een
feest werd het weer, op 29 november 2019.

Helpen in de keuken
Met veertig thuis gebakken pannenkoeken
stapte ik die vrijdag aan het einde van de middag de kerk binnen. Ik werd vrolijk welkom geheten door zo’n 25 basisschoolkinderen, een
beetje uitgelaten waren ze wel. Begrijpelijk,
aan het einde van de schoolweek en met het
vooruitzicht om gezellig pannenkoeken te eten.
Mies en Mo van Minters hadden boodschappen
gedaan. Heel veel pakken pannenkoekenmeel
en toebehoren stonden al op het aanrecht. Er
zouden niet alleen kinderen komen, ook een
behoorlijk aantal volwassenen had zich aangemeld. Een feest voor mensen uit de wijk.
De bijzaal van de kerk zat vol met kinderen, de
tafels in de Hermuszaal van de kerk moesten
ook gedekt worden om aan alle gasten plek
te kunnen bieden. En veertig pannenkoeken,
nou… daar moesten er nog wel wat meer gebakken worden. Dus aan de slag.
Een aantal kinderen verdrong zich in de keuken, zij wilden heel graag bakken, want… dat
deden ze thuis ook, helpen in de keuken. Ik
werd er een beetje zenuwachtig van, want alles ging wel in een héél rustig tempo. Maar
gezellig hadden ze het wel.

De klok hield z’n eigen tempo aan, snel dus
in mijn beleving. De andere gasten zouden
zo arriveren. Ik besloot om maar ‘zen’ om te
gaan met alles en te genieten van de avond.
Gelukkig had ik al veertig pannenkoeken, en
nog meer mensen kwamen aan met thuis gebakken pannenkoeken.

Een feest
voor mensen
uit de wijk

Spelletjes
Naast de pannenkoekenbaksters, waren er
ook kinderen die heerlijke fruitsalades maakten. Anderen hielpen om de tafels te dekken,
ijverig en bedrijvig renden ze af en aan.
En zo waar… de stapel pannenkoeken groeide
en groeide. Maar iedereen at en at…
Inmiddels hadden we nog twee kookgelegenheden gecreëerd. In totaal werden er 240 pannenkoeken gebakken en gegeten. “Ze willen
nog meer”, zei een meisje die inmiddels, zelf
voldaan, in de Hermuszaal ‘aan het bedienen’
was.
Wat was het bijzonder dat andere kinderen
aansloten bij de volwassen en met hen in
gesprek gingen, aan de hand van een aantal
vooraf opgestelde gespreksvragen. Mooie contacten zag ik zo ontstaan. Ook de mee-etende
wethouder was volop in gesprek met wijkbewoners.
Al naar huis? Nee hoor, de spelletjes kwamen
op tafel en zorgden voor nog meer gezelligheid. Kopje koffie of thee erbij….
Na verloop van tijd werden de kinderen opgehaald, met een ferme high five en met een
‘tot volgend jaar’ vertrokken ze. Sint Pannenkoek? Eerlijk is eerlijk… een heerlijk feest!
magazine van parochie de goede herder
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Ontwikkelingen in Vlaardingen

Het lijkt op het lopen
van een marathon!
‘G

ebeurt er nog wat in Vlaardingen’
Dat is een vraag die we regelmatig
te horen krijgen. En… eerlijk gezegd
kan ik me dat wel voorstellen. Want
iets melden over het besluit welke kerk er in
de toekomst gaat sluiten, dat kunnen we nog
niet. Met het pastoraal team en het bestuur
is afgesproken het gesprek daarover in 2019
en 2020 niet te voeren. Wat dat betreft is het
dus inderdaad erg stil en lijkt het alsof er niets
gebeurt.
‘Maar wat doen jullie dan wel?’ Dat is de vraag
die daarna onvermijdelijk naar voren komt.
Ik kan u zeggen, rustig achterover zitten en
wachten tot de afgesproken twee jaar voorbij
zijn, dat doen we zeker niet. We zijn in een
proces van ‘op weg naar elkaar’. En we, dat
zijn de geloofsgemeenschappen Pax Christi
en H. Lucas.
‘Zo moeilijk moet dat toch niet zijn’, denkt u
wellicht. Nee, misschien niet, maar soms lijkt
het op het lopen van de marathon als ongeoefende loper. Stapje voor stapje op weg naar de
finish. Met alle hindernissen van dien.

Bomvolle kerk
Is er dan niets positiefs te melden? Natuurlijk wel. De commissies ‘Ont-moeten’, ‘Leren,
Vieren en Dienen’ en ‘Jeugd en Jongeren’
werken keihard aan het realiseren van onze
gezamenlijke toekomst.
We kijken dankbaar terug naar de gezamenlijke viering van de parochianendag op Willibrordzondag. Een bomvolle kerk, een goed
verzorgde lunch en een gezellig middagprogramma, waar er alle gelegenheid was om
elkaar beter te leren kennen.
Want vaak gaat het daarom. ‘Wie ben jij, ik
ken je niet, hoor jij ook bij deze gemeenschap?’
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Elkaar leren kennen kost tijd en inzet. Openstaan voor een ander, met andere ideeën, andere gewoontes is lef hebben. Op zoek gaan
naar wat we gemeenschappelijk hebben én
naar de waarde van de ideeën en gewoontes
van die ander. Een marathon lang stappen
zetten, elkaar bemoedigen en erdoorheen slepen. Strategie bepalen hoe verder te komen en
hoe de finish te halen.

Uw hulp

Stapje voor
stapje op
weg naar de
finish

Onlangs hebben de leden van de pastoraatsgroep zich gebogen over de eerste helft van
het jaarplan 2020. Daarin zijn diverse plannen aangegeven en momenten opgenomen
voor samen vieren en elkaar ontmoeten. De
drie commissies hebben de vraag gekregen
om verder met het jaarplan aan de slag te
gaan. De commissieleden hoeven niet alles
zelf te doen. Misschien hebben ze bij het realiseren van een activiteit uw hulp wel nodig.
Bent u dan bereid te helpen om nieuwe stappen te zetten op de weg naar elkaar?
Wie doet nu wat en wie is waarvoor verantwoordelijk, dat is nog niet altijd even helder.
Ook daar hebben we geprobeerd in het jaarplan meer structuur en helderheid te bieden.
In de gemeenschappelijke bijeenkomsten van
pastoraal team, leden van de pastoraatsgroep
en de leden van de commissies werd wel duidelijk dat communicatie een heel belangrijk
punt is. Daar werken we aan.
Een marathonloper is individueel bezig zijn
loop te volbrengen. Wij als parochianen van
de H. Lucas- en de Pax Christi gemeenschap
moeten niet individueel, maar samen de marathonlopers van de Willibrordgemeenschap
worden en met elkaar over de finish gaan.
Elly Barendregt

MOZAÏEK

Elkaar ontmoeten in de Advent
Met de ‘levende Adventskalender’
werd aan parochianen in de deelgemeenschap van Maassluis de gelegenheid geboden om juist in de voorbereidingstijd naar Kerstmis elkaar te
ontmoeten in een ontspannen sfeer.
Stap voor stap werden er vier bijeenkomsten georganiseerd. In juni
begon een werkgroep met de voorbereiding. De bedoeling is om op
een ochtend of middag, gewoon bij
iemand thuis, parochianen en kboleden te ontvangen en om dan samen
een gezellige ochtend of middag te
hebben met koffie, thee en iets lekkers, verzorgd door de gastvrouw of
een van de gasten. Het is mogelijk
met elkaar in gesprek te gaan over de
Adventstijd of over de Kerstijd van
vroeger en nu.
Waarom willen we dit in deze tijd
organiseren? Juist in de donkere dagen voor Kerst kan het fijn zijn om

Onze kerstreis
Al jaren wordt er vanuit de Liduinabasiliek een kerstreis georganiseerd. Zo
waren we bijvoorbeeld in Aken en in
Gent, in Düsseldorf en Antwerpen. Dit
jaar trokken we naar Luik. Op vrijdag
de dertiende (ja, hoe verzin je het) gingen we op reis. We stopten halverwege
zoals gebruikelijk voor koffie met gebak en na een voorspoedige reis kwamen we aan in Luik, Liège in het Frans.
In de bus kregen we een plattegrond
van de stad, dus de meeste mensen
hadden al een idee waar ze naar toe
wilden. Er was een grote kerstmarkt
met tweehonderd kramen. Er waren
verschillende musea en kerken.
Ons groepje ging op zoek naar de
grote kerstmarkt. Al lopende kwamen
we bij de prachtige oude St. Paulus
Kathedraal. Er was een heel mooi witmarmeren Christusbeeld. De oude

anderen te ontmoeten. In die tijd
komen veel mensen misschien minder buiten en ze spreken dan weinig
mensen. Het is waardevol om samen
uit te zien naar het Licht dat in de
wereld komt.

We publiceren ons plan in de AProPos van juli 2019 en ontvangen voorzichtige, maar positieve reacties. Na
de zomervakantie werken we het plan
verder uit. We kiezen vier data in de
periode, eind november tot medio
december en plannen twee ochtenden en twee middagen. Het is de
bedoeling dat de bijeenkomsten zo’n

brandglasramen waren schitterend.
Het bijbehorende winkeltje was ook
oud en het leek zelfs of de verkoopster ook uit die tijd was. Ze had per

klant ongeveer een half uur nodig om
de aankoop in de antieke kassa ingevoerd te krijgen. Wat geen bezwaar
was, want er was genoeg te bewonderen aan beeldjes, kaarten enzovoort.
Zelf heb ik een heel fijn, klein glazen kerststalletje gekocht, dat op zeer
bedachtzame manier door een heel
oude man, die zo uit een Anton Pieck
tekening kon zijn gestapt, zorgvuldig
werd ingepakt.
Buiten kwamen we weer in de moder-

anderhalf uur duren. Men kan zich
aanmelden voor een of meer dagdelen. Is het vervoer een probleem, dan
wordt men opgehaald.
De bijeenkomsten worden gemeld
in de AProPos en de digitale weekberichten. Na de Eucharistieviering op
donderdagmorgen, de ouderenviering op de tweede dinsdagmiddag van
de maand en tijdens de Soos wordt
de Adventskalender besproken. Uiteindelijk melden zich voor elke bijeenkomst zo’n negen personen aan.
Er zijn twee auto’s beschikbaar, die
de mensen thuis ophalen en na de
bijeenkomst weer naar huis brengen.
Inmiddels hebben we de bijeenkomsten geëvalueerd. De deelnemers en
de werkgroep zijn (zeer) tevreden,
dit aanbod voorziet in een behoefte.
Volgend jaar weer. Dan gaan we alle
bijeenkomsten beginnen met een
openingstekst over de Advent en een
passende afsluiting.
(Marianne Soors)

ne tijd, waar we in de druilerige regen
op zoek gingen naar koffie en Luikse
wafels. Eettentjes waren er genoeg.
Daarna kwamen we in de mooi verlichte passage Lemonnier uit 1839,
waar je prijzige sieraden, tassen, parfums en bonbons kon kopen.
Na hier en daar de inwendige mens
versterkt te hebben met de nodige
koffie met van alles en nog wat erbij,
werd het tijd om de bus op te zoeken.
Na een stop voor een heerlijk en ook
heel gezellig diner, kwamen we weer
terug in Schiedam.
De grote markt en de Luikse wafels
hebben we niet gevonden. Maar desondanks en ondanks de regen hebben wij ons prima geamuseerd. En al
wordt het iedere jaar moeizamer om
de bus vol te krijgen, toch hopen we
stiekem dat er volgend jaar toch weer
zo’n bijzonder gezellige reis wordt
georganiseerd.
(Thea van Houten)
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Za. 29 febr.

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

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)
--

H. Lucaskerk
9.30 uur (zo.)
--

Zo. 01 mrt.
1e zondag 40 dagentijd
Za. 07 mrt.

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang
--

Woord- en communieviering parochiaan
Koor: Liriko

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang
--

Zo 08 mrt.
2e zondag 40 dagentijd

Eucharistie M. Tharsis, SVD
Koor: Andreas Cantores

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor

Za. 14 mrt.

--

Zo. 15 mrt.
3e zondag 40 dagentijd
Za. 21 mrt.

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor
--

Eucharistie Ch. Duynstee
Gezinsviering. Koor: Okido
Bijeenkomst kinderen 1e communie
18.00 uur Meerpaal Eucharistie
Ch. Duynstee
Eucharistie M. Tharsis, SVD
Cantors en samenzang
--

Zo. 22 mrt.
4e zondag 40 dagentijd

Eucharistie H. Egging
Koor: Impuls
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Bijeenkomst kinderen 1e communie
--

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor

Za. 28 mrt

Eucharistie M. Tharsis, SVD
Koor: To be continued. 11.00 uur doopviering. Koor: To be continued
M. Tharsis, SVD
--

Zo. 29 mrt
5e zondag 40 dagentijd
Za. 04 apr.

Woord- en communieviering parochiaan
Cantor en samenzang
--

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Cantors en samenzang
--

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Cantor en samenzang
--

Zo. 05 apr.
Palmzondag

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Eucharistie M. Tharsis, SVD. Koor: Liriko.
Kinderwoorddienst en 10+ groep

Eucharistie M. Tharsis, SVD
Koor: Willibrordkoor

19.30 uur H. Egging
Gezamenlijke Boeteviering
Koor: Willibrordkoor

H. Lucas gesloten
Gezamenlijke boeteviering in de Pax
Christi kerk

--

Ma. 06 apr.
Boeteviering
Di. 07 apr.
Boeteviering
Do. 09 apr.
Witte Donderdag
Vrij. 10 april
Goede Vrijdag

19.30 uur. Ch. Duynstee
Boeteviering met aansluitend biechtgelegenheid. Cantor en samenzang
19.30 uur Eucharistie
Viering in de H. Lucaskerk
A. Kunnekkadan, SVD
Pax Christikerk gesloten
Koor: Andreas Petrus en Pauluskoor
15.00 uur Kruisweg parochiaan
15.00 uur Kruisweg parochiaan
Koor: Andreas Cantores. 19.30 uur
Koor: Liriko. Avondviering in H. Lucaskerk
A. Kunnekkadan, SVD. Koor: Intermezzo
Pax Christi gesloten

-Woord- en communieviering parochiaan
Cantor en samenzang
--

--

19.30 uur Eucharistie
Ch. Duynstee. Koor: Willibrordkoor
15.00 uur Kruisweg parochiaan.
19.30 uur Ch. Duynstee
Koor: Impuls

Za. 11 apr.
Stille Zaterdag

21.00 uur Paaswake A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

19.00 uur Gezinsviering voor de gehele
parochie L. Meijer. Koor: Okido

21.30 uur Paaswake Ch. Duynstee
Koor: Liriko

Zo. 12 apr.
1e Paasdag
Ma. 13 apr.
2e Paasdag
Za. 18 apr.

Eucharistie H. Egging
Koor: To be continued
--

Eucharistie H. Egging
Koor: Impuls
--

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor
--

--

18.00 uur De Meerpaal
Eucharistie H. Egging

--

bijzonder karakter

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

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.)
Eucharistie M. Tharsis, SVD

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

Eucharistie H. Egging
Koor: Zanggroep St. Jan
--

Woord- en communieviering
parochiaan. Koor: H. Hartkoor
--

Eucharistie M. Tharsis, SVD
Koor: In Honorem Dei
Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Corazon
--

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in de basiliek

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in de basiliek

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in de basiliek

--

--

10.30 uur Gezamenlijke viering
Schiedamse kerken. Eucharistie
A. Kunnekkadan,SVD. Kinderwoorddienst
Eucharistie H. Egging

Woord- en communieviering
parochiaan. Cantor en samenzang
--

Eucharistie M. Tharsis, SVD
Orgelspel en samenzang
--

Eucharistie H. Egging
Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communieviering parochiaan
Samenzang
--

Woord- en communieviering L. Meijer
Koor: Zanggroep St. Jan

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

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

--

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie Ch. Duynstee
Orgelspel en samenzang
--

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei
Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie H. Egging
Samenzang
--

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei
Kinderwoorddienst
19.00 uur A. Kunnekkadan, SVD
Boeteviering met aansluitend biechtgelegenheid. Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
Koor: Corazon

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang
--

Woord- en communieviering L. Meijer Woord- en communieviering L. Meijer
Cantor en samenzang
Koor: gelegenheidskoor

--

9.15 uur M. Tharsis, SVD
Marktmis met boeteaccent
19.00 uur L. Meijer
Meditatieve bijeenkomst
Cantor en samenzang
15.00 uur Kruisweg parochiaan Cantor
en samenzang. Avondviering in de St.
Liduina en O.L.V. Rozenkrans

Geen viering

19.00 uur Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

19.00 uur Eucharistie M. Tharsis, SVD
Samenzang

15.00 uur Kruisweg parochiaan
Avondviering in de St. Liduina en
O.L.V. Rozenkrans

15.00 uur Kruisweg parochiaan
Samenzang. Avondviering in de St.
Liduina en O.L.V. Rozenkrans

St. Jan de Doper gesloten
Paaswake in de St. Liduina en O.L.V.
Rozenkrans
Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Zanggroep St. Jan
--

H. Hart gesloten
Paaswake in de St. Liduina en O.L.V.
Rozenkrans
Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: H. Hartkoor
--

--

--

11.00 uur Kruisweg voor de kinderen
Ch. Duynstee 15.00 uur Kruisweg
H. Egging. Samenzang en orgelspel
19.00 uur Avondplechtigheden H. Egging
Koor: In Honorem Dei
12.00 uur Ch. Duynstee Paasmandjes
zegenen. 21.00 uur Paaswake H. Egging
Koor: Koor: In Honorem Dei en Jubilatio
Eucharistie M. Tharsis, SVD
Koor: In Honorem Dei
9.30 uur Eucharistie M. Tharsis, SVD
Koor: Jubilatio
Eucharistie
M. Tharsis, SVD

21.00 uur Paaswake M. Tharsis
Koor: Corazon
Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Samenzang
---
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HH Andreas, Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)
Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)
Woord- en communieviering Parochiaan
Cantors en samenzang
Bijeenkomst kinderen 1e communie

H. Lucaskerk
9.30 uur (zo.)
Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Za. 25 apr.

--

--

--

Zo. 26 apr.

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantor en samenzang
Goede Herder patroonsfeest
19.00 uur gebedsdienst H. Egging
Zie voor het gehele programma de info
elders in dit blad
Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor
--

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Cantors en samenzang
Goede Herder patroonsfeest in de Andreas, Petrus Paulus kerk in Maassluis

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Willibrordkoor
Goede Herder patroonsfeest in de Andreas, Petrus Paulus kerk in Maassluis

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Liriko
18.00 uur Meerpaal Eucharistie H. Egging

Eucharistie M. Tharsis, SVD
Cantor en samenzang
--

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Cantors en samenzang
Bijeenkomst kinderen 1e communie
--

Woord- en communieviering Parochiaan
Viering in de sfeer van Taizé
Koor: Willibrordkoor
--

-Zo. 19 apr.

Za. 02 mei

Zo. 03 mei
Za. 09 mei
Zo. 10 mei

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Cantor en samenzang

Za. 16 mei

--

Zo. 17 mei

Woord- en Communieviering parochiaan
Koor: To be continued

Anders-Dan-Anders viering parochiaan
Met Combo o.l.v. Dick Nels
Kinderwoorddienst en 10+ groep ?

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang

Wo. 20 mei

--

--

--

Do. 21 mei
Hemelvaart
Za. 23 mei

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang
--

Pax gesloten, viering in de H. Lucaskerk

10.30 uur M. Tharsis , SVD gezamenlijke
Hemelvaartsviering. Koor: Willibrordkoor
--

Zo. 24 mei

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Eucharistie M. Tharsis, SVD
Koor: Willibrordkoor

Za. 30 mei

--

Eucharistie H. Egging. Cantors en samenzang. Bijeenkomst kinderen 1e communie
Kinderwoorddienst en 10+ groep?
--

Zo. 31 mei
1e Pinksterdag

Eucharistie M. Tharsis, SVD
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk
H. Lucaskerk gesloten

Ma. 01 jun.
2e Pinksterdag
Zat. 06 jun.

--

10.30 uur Gezamenlijke viering
A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Pinkster gelegenheidskoor
--

--

--

--

Woord- en Communieviering
Parochiaan. Koor: Andreas,Petrus en
Pauluskoor
--

10.30 uur Eucharistie M. Tharsis
1e H. Communieviering. Koor: Okido

Woord- en Communieviering parochiaan
Cantor en samenzang
13.00 uur Ch. Duynstee doopviering
--

Zo. 07 jun.
Za. 13 jun.
Zo. 14 jun.
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10.00 uur Eucharistie A. Kunnekkadan,
SVD. 1e H. Communieviering
Cantor en samenzang

--

18.00 uur Meerpaal
Eucharistie Ch. Duynstee
Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Impuls

--

--

Eucharistie M. Tharsis, SVD
Koor: Willibrordkoor

bijzonder karakter
St. Jan de Doper - Visitatie
11.00 uur (zo.)
Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in de St. Liduina
en O.L.V. Rozenkrans
--

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
H. Hart van Jezus
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
9.30 uur (zo.)
18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)
Kerk gesloten
10.30 uur Gezamenlijke viering SchiedamGezamenlijke viering in de St. Liduina se kerken. Eucharistie M. Tharsis, SVD
en O.L.V. Rozenkrans
Kinderwoorddienst 13.00 uur dopen
H. Egging (Poolse kinderen))
-Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
Eucharistie M. Tharsis, SVD
Parochiaan. Koor: Zanggroep St. Jan
Koor: H. Hartkoor
Goede Herder patroonsfeest in de An- Goede Herder patroonsfeest in de Andreas, Petrus Paulus kerk in Maassluis dreas, Petrus Paulus kerk in Maassluis

H.H Jacobus en Martinus
11.00 uur (zo.)
Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in de St. Liduina
en O.L.V. Rozenkrans
--

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Jubilatio
Kerk gesloten,
Goede Herder patroonsfeest in de Andreas, Petrus Paulus kerk in Maassluis

Eucharistie H. Egging
Samenzang
Goede Herder patroonsfeest in de Andreas, Petrus Paulus kerk in Maassluis

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang
--

Woord en communieviering parochiaan
Koor: H. Hartkoor
--

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei
Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en Communieviering Parochiaan
Koor: Corazon
--

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in St. Liduina en
O.L.V. Rozenkrans
--

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in de
St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans
--

10.30 uur Gezamenlijke viering Schiedamse kerken. Eucharistie Ch. Duynstee
Kinderwoorddienst
Eucharistie H. Egging

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in de St. Liduina
en O.L.V. Rozenkrans
--

Woord- en Communieviering Zr. B. Tuin,
OP. Cantor en samenzang

Eucharistie M. Tharsis, SVD
Orgelspel en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Viering 130 jaar H. Jacobuskerk
Samenzang

--

--

Liduinafeest 10.30 uur Eucharistie
H. Egging. Koor: Koor: In Honorem Dei
Kinderwoorddienst 13.30 uur Gebedsmoment. Koor: Jubilatio. 14.00 uur processie
15.45 uur Vespers
19.00 uur H. Egging

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang
--

Geen viering
--

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei
Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie H. Egging
Samenzang
--

Woord- en Communieviering
Parochiaan. Koor: Zanggroep St. Jan

Woord- en Communieviering
Parochiaan. Orgelspel en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie M. Tharsis, SVD
Samenzang

--

--

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie M. Tharsis, SVD
Koor: Zanggroep St. Jan

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie H. Egging. Koor: In Honorem
Dei. Kinderwoorddienst

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Corazon

--

--

--

--

--

9.30 uur Eucharistie H. Egging
Koor: Jubilatio
Eucharistie H. Egging

Eucharistie H. Egging
Koor: Oostercantorij

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en Communieviering parochiaan
Koor: Corazon

--

--

Eucharistie H. Egging

--

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in St. Liduina en
O.L.V. Rozenkrans

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in St. Liduina en
O.L.V. Rozenkrans

10.30 uur Gezamenlijke viering Schiedamse kerken. EucharistieH. Egging
Kinderwoorddienst. 16.00 uur Liduinalof
Samenzang en orgelspel

Kerk gesloten
Gezamenlijke viering in St. Liduina en
O.L.V. Rozenkrans

--

--

magazine van parochie de goede herder

39

