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Voorwoord
In het laatste voorwoord van onze AProPos dat begin maart
werd geschreven eindigde ik met het aantippen van de opkomst
van het nieuwe virus. Er werd daarin gesproken over sterke en
stille tijden en dat na elke donkere tunnel het licht op ons wacht
en dat elke strijd ook weer nieuw leven en toekomst geeft.
Niemand van ons heeft kunnen vermoeden hoe alles gelopen is
zoals het nu loopt. Heftige tijden, verdrietige tijden, spannende
tijden en onverwachte momenten, besluiten en gebeurtenissen.
Het is een woelige periode waarin veel overhoop werd en wordt
gehaald. Niet alleen de pandemie van het virus vraagt onze
aandacht, maar ook de lasten van het slavernijverleden
drukken een grote stempel op onze huidige maatschappij.
En daarbij komt nu de onrust rond de vele onrustige
demonstraties. Pastoor Charles Duynstee spreekt over
weerbarstige tijden in ons leven waarin hij pleit voor een koel
hoofd en warm hart.
Laten we ons daarom maar richten op dat warme hart.
Een warm hart voor allen die om ons heen zijn; familie en
vrienden, buren en kennissen die we kunnen laten weten dat
we hen in ons hart dragen; een kaartje, een groetje, een appje.
Kleine dingen die toch veel impact hebben bij hen die ze
ontvangen; het is als een lichtje in een donkere tunnel.
Een warm hart voor allen die in onzekerheid leven; mensen die
bang zijn voor hun bedrijf, hun baan en werk; mensen die
angstig zijn om niet door het virus aangeraakt te worden;
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kinderen en jongeren die niet weten hoe het vervolg straks
weer in het nieuwe schooljaar zal zijn; mensen die onzeker zijn
over het licht aan het eind van die lange tunnel.
Maar ook een warm hart voor al die mensen die wachten op
ons warme hart: we kunnen dat lezen in het stuk van de MIVA
over de mensen in een vluchtelingenkamp in Bangladesh.
Er kan nog geen collecte zijn in de kerk, maar aan ons is het,
juist nu, om te helpen via een overschrijving: met een warm hart
via de computer, tablet of telefoon.
Vergeten we dan tegelijk niet dat onze geloofsgemeenschap er
financieel een beetje bij inschiet?.....de zondagse collecten zijn
weggevallen en de onkosten zowel materieel als pastoraal
gaan wel gewoon door. Het kan via de GIVT-app, maar ook
door de bovengenoemde betalingsmogelijkheden.
In de afgelopen maanden zijn er zeker dankbare en mooie
momenten geweest.
Gerard van Leeuwen, onze cantor, financiële man, betrokken
mens bij de geloofsgemeenschap en het onderwijs in
Maassluis, heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen.
Weer een lid in de Oranje-Nassau familie!
We konden via de techniek vanaf Pasen vieringen in onze
parochie op You Tube meemaken. We zijn toch niet al te
chauvinistisch wanneer we die in onze kerk als bijzonder wat
betreft zang en uitstraling hebben ervaren? Het was toch
allemaal extra werk en inspanning.
Helaas moeten we ons koele hoofd er ook bij houden.
De ventilatietechniek in onze kerk is niet sterk en vraagt
onderhoud en aanpassing. Daardoor blijven de maanden juli en
augustus nog stille maanden in ons gebouw. Maar er gloort
weer een lichtpunt: de vieringen vanaf september zijn weer
ingevuld. Wellicht niet helemaal zoals we gewend zijn omdat de
koren nog wel even zullen zwijgen en we niet spontaan de
diensten mogen meemaken vanwege de beperkte plaatsen.
Maar er is weer toekomst in ons koele hoofd en warme hart.
Samenvattend zou je ook kunnen zeggen: lichtpuntjes
ontdekken en zien is een feest(je)!
Het gaat u allen goed.

De redactie
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Lief en leed
Overleden
Donderdag 16 april is op 75-jarige leeftijd mevrouw Marcela del
Carmen Perez Castro de Bernhardt overleden. Zij woonde aan
het Sparrendal. Haar uitvaart was op donderdag 23 april in de
Petrus en Pauluskerk waarna zij is begraven op de St. Barbara
begraafplaats.
Donderdag 4 juni is de heer Michel Schuring op 86-jarige
leeftijd overleden. Hij woonde aan de Oliemolen te Maassluis.
Zijn afscheidsdienst was op donderdag 11 juni in de Petrus en
Pauluskerk, waarna op de Laurentius begraafplaats te
Rotterdam de crematie heeft plaats gevonden.
Maandag 15 juni is mevrouw Plonie Zoet–van Vliet op 83-jarige
leeftijd overleden. Zij woonde aan de Lijsterlaan.
Haar afscheidsdienst was op maandag 22 juni in de Petrus en
Pauluskerk, waarna zij is begraven op de St. Barbara
Begraafplaats.
Dinsdag 7 juli is mevrouw Helena Kowalczuk op 97-jarige
leeftijd overleden. Haar uitvaartdienst was dinsdag 14 juli in
vrematorium De Dijk.
Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte…
Als sterven dichtbij komt……
Goed om te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (vptznwn) er zijn voor ú, voor u in de laatste levensfase én voor uw naasten.
Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een luisterend oor, een open
hart……
Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefom-geving wilt
blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, ondersteuning zijn van de
mantelzorger(s) en/of de professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de
coördinator, tel. 0651175006 of de website:www.vptz-nwn.nl
Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl
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Stand van zaken Aktie Kerkbalans
Het motto van de Aktie Kerkbalans 2020 is “Geef voor je kerk”.
In de folder van 2020 staan teksten als “Ik geef om een plek
waar ik mijn geloof in God kan delen” en “Omzien naar elkaar
vind ik belangrijk. Daarom geef ik voor mijn kerk”. De kerk is
een gemeenschap die activiteiten organiseert.
In januari 2020 hebben 514 (2019: 522) mensen van onze
deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Aktie
Kerkbalans. Het toegezegde bedrag was € 68.175.
(2019: 68.779)
Inmiddels is tot en met juni € 47.032 (2019: € 45.826)
ontvangen. Dat is 69 % van het toegezegde bedrag. Hartelijk
dank voor uw bijdrage!
Als u uw kerkbijdrage nog niet hebt betaald dan kunt u dat
overmaken op bankrekening NL18 INGB 0000 1146 41 ten
name van DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus. Ook een
extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom.
Op het mededelingenbord in de narthex vindt u maandelijks
een thermometer met de stand van de Aktie Kerkbalans op dat
moment. U kunt de voortgang nu zelf volgen.
Namens de Commissie Fondsenwerving,
Gerard van Leeuwen, administrateur Kerkbalans

De MIVA collecte 2020 van 30 augustus vraagt uw aandacht
voor de medische zorg van vluchtelingen in het grootste
vluchtelingenkamp van Bangladesh.
In de Rohingya kampen was nauwelijks iets.
Pionier Anwar is 43 jaar oud en komt zelf uit Bangladesh.
Hij zet zich in voor de Rohingya, mensen die tijdens het conflict
in 2017 uit Myanmar werden verdreven.
Voor deze vluchtelingen wil hij medische zorg beschikbaar
maken. Een enorme opgave, gezien het grote aantal
vluchtelingen. Gevlucht voor de verschrikkingen. Op een klein
stuk land in Bangladesh op de grens van Myanmar leven bijna
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1 miljoen Rohingya in een vluchtelingenkamp. Ze zijn verdreven
uit Myanmar. Veel mannen zijn vermoord, veel vrouwen
verkracht, hun huizen zijn platgebrand. Ze mogen Bangladesh
niet verder in, terug naar Myanmar kunnen ze niet. Hun kleine
huis in het kamp is gemaakt van rieten schuttingen, de regen
houden ze tegen met zeil. Stelt u zich dat eens voor! Er is geen
meubilair, de mensen slapen op de grond. Kinderen krijgen
beperkt onderwijs.
Leven onder erbarmelijke omstandigheden.
Anwar vertelt: “In het begin was er nauwelijks iets in het
Rohingya-kamp. De mensen hadden geen voedsel, geen
onderdak en geen medische zorg. Nu hebben de internationale
hulporganisaties hier een aantal kleine klinieken gebouwd. Nog
veel te weinig voor het grote aantal vluchtelingen en zonder
vervoer niet bereikbaar voor deze mensen.”
1.000.000 vluchtelingen, 1 ambulance.
Tijdens het conflict in Myanmar in 2017 staken ruim 1.000.000
Rohingya’s de grens over. Verdreven door geweld. De meest
vreselijke dingen hebben zij meegemaakt en gezien. Daar
stonden ze, in onontgonnen gebied. Zonder onderdak en
voedsel. Er kwam een uitbraak van mazelen en andere ziekten.
Een ramp, want er was geen medische zorg. Er waren niet
eens basisvoorzieningen. Nu zijn er 34 kampen. In elk kamp
wonen gemiddeld 50.000 mensen. In twee van deze kampen
werkt de organisatie van Anwar. Dankzij de steun van onze
donateurs heeft MIVA voor kamp 19 een ambulance kunnen
financieren. Nu kunnen de mensen naar de kleine klinieken in
de kampen worden gebracht. Vervoer is voor hen van
onschatbare waarde. En daarmee uw bijdrage. Kunnen zij op
uw hulp rekenen?
Ambulance maakt het verschil, dankzij uw steun.
Dankzij onze donateurs kon MIVA Anwar het afgelopen jaar al
helpen met één ambulance. Die brengt mensen uit het kamp
naar de kleine klinieken in het vluchtelingenkamp. Hier krijgen
zij eerste hulp, worden zwangere vrouwen gecheckt en
5

kinderen gevaccineerd. Als de kleine klinieken niet de juiste
zorg kunnen bieden, worden de mensen naar ziekenhuizen
buiten het kamp gebracht. Uw bijdrage is voor hen van
onschatbare waarde.
Zonder vervoer geen zorg.
Anwar beschrijft een avond in het oogziekenhuis op 20
kilometer van het kamp: “Gisteravond kwam Rehan naar het
oogziekenhuis. Een jongetje van pas drie jaar, samen met zijn
vader. Een van zijn ogen is aangetast, voor het andere wordt
gevreesd. Als er meteen vervoer naar het ziekenhuis was
geweest, was zijn oog gespaard. Alleen een operatie kan zijn
andere oog redden. Daarvoor moet hij naar India. Daar is de
oogheelkunde veel beter. Tot die tijd draagt hij een
zonnebrilletje, zodat hij minder last heeft van de zon.”
Kunnen zij op u rekenen?
Geen ambulance, geen medische zorg. Het is de harde
werkelijkheid voor de mensen in het vluchtelingenkamp. Anwar
is al onze donateurs erg dankbaar. Nu kan hij voor ‘zijn
mensen’ in het kamp het verschil maken. Gelukkig zijn er meer
mensen als Anwar werkzaam in het kamp. Samen kunnen we
ook hen helpen met een ambulance. Helpt u mee?
Het campagnemateriaal voor de MIVA collecte 2020 ligt vanaf
half juli in de Petrus en Pauluskerk. Er zijn in juli en augustus
nog geen zondagse vieringen in onze kerk, maar u kunt de
folders tijdens de doordeweekse openingstijden meenemen.
Wij hopen, dat u ook dit jaar MIVA wilt steunen door uw
bijdrage te storten op
IBAN-nummer: NL42 INGB 0000 0029 50 o.v.v. ‘MIVA collecte
2020’
van MIVA, ’s Hertogenbosch
Bij voorbaat hartelijk dank,
Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
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Jubilarissen 2020
In onze Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap hebben
wij de goede gewoonte om op Startzondag, de eerste of tweede
zondag in september, aandacht te besteden aan de vrijwilligers.
We staan op die dag stil bij het feit dat zonder vrijwilligers onze
gemeenschap niet zou bestaan. De vrijwilligers zijn van
levensbelang! Gelukkig zijn er veel parochianen die zich
betrokken voelen en zin hebben om een taak op zich te nemen.
Op startzondag hebben wij speciale aandacht voor de mensen
die 10, 20, 30, enz. jaren vrijwilligerswerk doen in de kerk.
Zij worden die dag in het zonnetje gezet, bedankt en gehuldigd.
Het is altijd een vreugdevolle en feestelijke plechtigheid.
Dit jaar is het anders…Door de huidige situatie is het nog niet
duidelijk wanneer wij weer verantwoord in onze kerk kunnen
vieren. Zodra het samenkomen weer mogelijk is krijgen de
jubilarissen een uitnodiging. Wij hopen dat het spoedig zal zijn.
Wordt vervolgd! Vrede en alle goeds.
Namens de werkgroep zorg voor vrijwilligers,
Ria Sosef
Pastorale school voor vrijwilligers
Toerusting op maat.
Binnen de pastorale taakvelden – leren, vieren, dienen en
pastoraat – wordt veel werk door vrijwilligers gedaan. Dit vraagt
om goed opgeleide vrijwilligers die kwaliteit kunnen bieden.
Doet u vrijwilligerswerk in de kerk, dan is er scholing mogelijk.
De Pastorale School voor vrijwilligers biedt hiervoor een
gevarieerd aanbod.
Een gedegen leerroute vormt de basis voor de toerusting van
uw vrijwilligerstaak. Hiervoor kunt u terecht bij de Pastorale
School van het bisdom Rotterdam. De Pastorale School biedt u
een programma dat aansluit bij uw parochieel vrijwilligerswerk.
Voor de toerusting van uw vrijwilligerstaak wordt een optimale
leerroute van één of meer modules samengesteld. Elke module
is een zelfstandige en afgeronde leseenheid van maximaal vijf
bijeenkomsten.
MELD U AAN!
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Deze tekst staat op de flyer die het bisdom uitgeeft om
vrijwilligers attent te maken op de mogelijkheid tot het volgen
van cursussen. Vorig jaar hebben 7 parochianen zich
aangemeld voor de Basismodule “Vrijwilliger in de kerk”.
Die module werd in de Petrus en Paulus kerk gegeven en
bestond uit vijf bijeenkomsten.
Geloven: verlangen en motivatie.
Vrijwilliger: geroepen en gezonden.
Geloofsgemeenschap: plaats van de catechese, liturgie,
diaconie, pastoraat en kerkopbouw.
Geloofsgemeenschap onderscheiden gaven, ambten en
functies.
Vrijwilliger in en voor de kerk; missionaire kerk in en voor de
wereld.
In vervolg op de 1ste basismodule is in juni van dit jaar de
“basismodule Vieren” gevolgd door 5 parochianen.
In de 5 avonden hebben de cursisten zich verdiept in:
Liturgie en rituelen
Orde van dienst
Lezen en bidden in de liturgie
Symbolen en rituelen; sacramenten
Liturgische muziek.
Beide modules heb ik mogen bijwonen en ik ben er wijzer en blij
van geworden. De avonden waren leerzaam en ook verfrissend,
verrijkend en gezellig. Ik heb jaren geleden de Pastorale school
“oude stijl” gevolgd. Ik ben thuis in de kerk en denk er wel iets
van te weten en toch…
Ik werd geraakt. De cursus zette mij weer tot nadenken over
mijn geloof, bezieling, roeping en zending en over mijn rol als
vrijwilliger in de kerk. Daarover praten met de medecursisten en
met elkaar delen heb ik ervaren als een zegen. In de komende
kerkbladen kunt u meer lezen over de inhoud en impact van de
deze twee modules.
Ria Sosef
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Afwikkeling van de veiling
Alweer een jaar geleden kwamen we in de narthex bij elkaar
voor de kerkeveiling. Een drukke en gezellige avond met veel
verrassende elementen.
Misschien herinnert u zich nog dat prachtige decoratieve bord
met de afbeelding van ‘de verstoting van Hagar’. Na de veiling
in onze kerk hebben we het bord aangeboden bij het Venduhuis
in Rotterdam voor een internationale veiling. We hoopten
natuurlijk dat het een kaskraker zou worden, maar…….helaas
is het bord nog niet verkocht. Door de ellende van het
Coronavirus staan ook de veilingen even stil. Ons bord komt
pas weer in de laatste maanden van dit jaar aan de beurt om
internationaal geveild te worden. We moeten dus nog even
afwachten. Het resultaat van de veiling laten we u t.z.t.
natuurlijk weer weten.
Commissie Fondsenwerving
Haagse Bedevaarten
Rotterdam, 17 juni 2020
Hierbij informeren wij u omtrent de beslissingen inzake onze
activiteiten tot en met medio oktober 2020:
• De Algemene Leden Vergadering van de Broederschap
op 20 juni zal niet plaatsvinden.
• De 1- en 3-daagse naar Kevelaer (6 t/m 8 augustus) zal
niet plaatsvinden.
Wel zal op vrijdag 7 augustus de bedevaartkaars van de
Haagse Bedevaarten in de viering van 11.45 uur in de Basiliek
worden gewijd en daarna geplaatst in de Kaarsenkapel.
Onze inzet is dat de viering via live streaming te volgen is.
Het bestuur is voornemens aanwezig te zijn.
U kunt natuurlijk altijd op die dag naar Kevelaer komen,
maar alleen op eigen gelegenheid (eigen vervoer) en
verantwoordelijkheid. Wilt u aanwezig zijn, laat het ons dan
weten, zodat wij u over de geldende regels kunnen informeren.

9

• De bedevaart naar Heiloo van 23 september zal niet
plaatsvinden.
Onze moderator pastoor Smith zal samen met diaken Clavel
voorgaan in de viering van 11.30 uur in de bedevaartkerk op
het Heiligdom in Heiloo. Ook hierbij zal een bedevaartkaars
van de Haagse Bedevaarten worden gewijd en aangeboden
aan Maria. Deze viering wordt ook live gestreamd.
U kunt natuurlijk altijd op die dag naar Heiloo komen,
maar alleen op eigen gelegenheid (eigen vervoer) en
verantwoordelijkheid.
• Het Marialof in Den Haag op 4 oktober zal niet
plaatsvinden.
• De Sluitingsbedevaart naar Kevelaer van 31 oktober en
1 november wordt in beraad gehouden. Wij besluiten
hierover begin september.
Wij adviseren u om regelmatig te kijken op onze website voor
aanvullende en nieuwe informatie en u kunt ook onze
activiteiten volgen via facebook.
Wij vertrouwen op uw begrip voor de genomen besluiten en
wensen u alle goeds en gezondheid toe en hopen u graag weer
te ontmoeten indien het kan.
Met vriendelijke groeten en in gebed verbonden,
namens het bestuur van de Haagse Bedevaarten,
Ineke Huitema-Versteeg, secretaris Haagse Bedevaarten.
Correspondentie:
Weena 1053
3013 AL ROTTERDAM
(010) 4149577
dehaagsebedevaarten@gmail.com
Informatie:
www.bedevaart.nl
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