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Van de redactie
Omzien

Als er geen toekomst meer is, als een weg doodloopt, als 
een deur dicht gaat, dan kijk je terug, je ziet om. Bij een 
overlijden van iemand zitten families soms dagen aan 
tafel te schrijven en te vertellen. Weet je nog??? Ze zien 
om, ze her-inneren. 
In deze tijd sluiten er twee Schiedamse kerken. Betrok-
kenen halen ook herinneringen op: weet je nog hoe druk 
het altijd was, hoe groot het koor, en die pastoor... hij zei 
altijd… Weet je nog die acties, dat jubileum, die koster… 
Vaak wordt het wat rooskleuriger voorgesteld dan het 
was. Die goeie ouwe tijd, dat Rijke Roomse leven, het 
had zijn keerzijde. 
Toch wordt in dit nummer dankbaar omgezien. Er was 
het afscheid van deelgemeenschap St. Jan de Doper-Vi-
sitatie. U leest hoe de feestelijke viering van dankbaar-
heid verliep. En hoe er soms ook tranen vloeiden. In het 
volgende nummer zal de laatste periode van de Heilig 

Hartkerk belicht worden. 
We blikken ook terug op een zeer recente geschiedenis, 
de eerste maanden van de coronatijd in dat prachtige, 
zonnige voorjaar. We zaten in een lock down. Het is nog 
maar zo kortgeleden, maar wat een tijd was dat, ook voor 
onze kerken. Gelukkig zijn de vieringen bijna overal weer 
begonnen. 
Er is nog een afscheid. Elly Barendregt stopt als mede-
werker van het pastoraal team. Fijn dat ze wel in onze 
redactie blijft! Bedankt Elly. In dit nummer ziet zij om 
en blikt vooruit naar haar nieuwe bezigheden. 
Omzien heeft nog een andere betekenis. Naar elkaar om-
zien. “Let een beetje op elkaar”, zei onze premier, toen 
hij die lock down aankondigde. Ik heb het geprobeerd de 
laatste maanden: op anderen letten, ook op mezelf letten! 
Ik merkte ook hoe anderen naar mij omkeken. Dat gaf 
een fijn gevoel. 
Dat mag blijven, ook als corona wat op de achtergrond 
geraakt.  
Veel leesplezier gewenst!

 Lidwien Meijer
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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 
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E: secretaris@goedeherderparochie.nl
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voor 2 november 2020.
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I
k ben er vaak even langs gereden, 
als ik naar mijn ouders in Land-
graaf ging. Even langs de kerk van 
mijn jeugd. Natuurlijk, de kerk 

stond al jarenlang leeg, maar toch: 
het was mijn kerk.
Ooit heb ik er mijn eerste communie 
ontvangen. Samen met mijn ouders 
ben ik er, als jongen van amper tien 
jaar, weggegaan, toen een conflict de 
parochie verscheurde. Op mijn vijf-
tiende keerde ik er terug, omdat ik 
een plek zocht om te kunnen bidden.
En al trof ik daar als tiener vooral ou-
dere mensen in een lege, donkere en 
koude kerk, toch heb ik er een dier-
bare herinnering aan gehouden. Ook 
toen ik intussen andere plekken ge-
vonden had om te bidden, bleef ik om-
zien naar de H. Michaelkerk, als sym-
bool voor het geloof van mijn jeugd.

Hangplek
Elke keer als ik weer langs de kerk 
reed, zag ik dat die er nog slechter 
uitzag. Er was betonrot en zag ik geen 
lekkage aan het dak? Jongeren von-
den een hangplek in het kerkportaal. 
Het grasveld voor de kerk werd wel 
nog steeds keurig gemaaid.
Ik hoorde een aantal jaren geleden 
dat de vieringen op zondag in de kerk 
werden beëindigd, omdat de groep 
erg klein was geworden. Een uitvaart 
kon er voorlopig nog wel worden ge-
houden, maar bij de begrafenis van 
een oude buurman werd toch uitge-
weken naar een andere kerk.
Eigenlijk voelde ik opluchting toen 

de kerk in het centrum van het dorp 
werd gerestaureerd. De vijf voorma-
lige parochies kwamen nu samen 
in één kerkgebouw. Ja, het deed wel 
pijn, maar ik zag ook dat er nu weer 
energie vrij kwam om te bouwen aan 
de toekomst van de parochie.

Harteklop
Echt blij was ik, toen ik hoorde over 
een initiatief van de parochie om in 
de verschillende wijken om te zien 
naar elkaar, vooral naar de vele ou-
deren in de buurt. ‘Harteklop’ heet 
de parochiële stichting die sinds tien 
jaar wijkontmoetingspunten geopend 
heeft in het dorp van mijn jeugd. En 

het eerste ontmoetingspunt was… de 
zaal van ‘mijn’ H. Michaelkerk.
De kerk is dóórgegaan, in mensen die 
naar elkaar omzien, ook in de eigen 
wijk. Er is aandacht voor oudere, vaak 
kwetsbare mensen die anders alleen 
zouden komen te staan. En vooral: er 
is een gemeenschap opgebouwd van 
mensen die omzien naar elkaar.
Het wijkontmoetingspunt is alweer 
enige jaren geleden verhuisd. En 
afgelopen jaar hoorde ik dat de H. 
Michaelkerk uiteindelijk afgebroken 
zal worden. Misschien is dat ook 
maar goed, want het was inmiddels 
een doods en vervallen gebouw ge-
worden. Nu komt er een wijkpark, 
waar mensen kunnen omzien naar 
elkaar. Al zal het wel vreemd zijn, 
als ik er weer eens langs rijd, en die 
vertrouwde kerk van vroeger er niet 
meer staat… 

Van de pastor

De kerk wordt binnenkort afgebroken en maakt plaats voor een park. Het was een 
vertrouwde plek voor pastor Egging. 

Even langs de kerk van mijn jeugd

door Pastor Henri Egging

De kerk is dóórgegaan, 
in mensen
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I
n mijn handen heb ik de bijbel van mijn ouders, open-
geslagen bij psalm 121 – Ik hef mijn ogen op naar de 
bergen - 
Een beetje beduimeld is die bijbel, dat is geen wonder. 

Iedere dag na de avondmaaltijd kwam de bijbel op tafel en 
werd er een gedeelte uit gelezen.
Als vanzelf schieten mijn herinneringen naar mijn jeugd. 
Mijn aandacht bij de lezing houden was lastig, een kin-
derbijbel was er niet. De statige taal ging, als 6-7-jarige, 
‘over mijn hoofd heen’. Mijn gedachten dwaalden af naar 
buitenspelen en ravotten. 
Mijn vader had daar wel een oplossing voor. Goed oplet-
ten vertaalde hij naar: ‘Vertel me, na afloop van de lezing, 
wat het laatste woord was dat ik las.’ Ons gezin was klein, 
dus was ik vaak aan de beurt. Een tijdje hielp deze vondst 
van mijn vader wel.
En toen bedacht hij wat anders. Ik mocht zeggen wat er 
gelezen moest worden. 
“Psalm 121”, riep ik meteen. Geen idee wat de inhoud van 
deze psalm was.
En ja, mijn vader las psalm 121 die avond: ‘Ik hef mijn ogen 
op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen, Mijn 
hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Hij 
deed het nog vele keren. Het werd een soort ‘code’ tussen 
ons. Hij was een man van weinig woorden, maar door het 
lezen van deze psalm, liet hij mij weten dat hij zag dat ik 
moeilijke momenten doormaakte. Hij maakte ook duide-
lijk waar ik altijd op kon vertrouwen: ‘de hulp van de Heer’.

Zo is deze psalm mijn ‘levenspsalm’ geworden. Ik lees de 
psalm voor, ook in gezelschap van anderen, op momenten 
dat ik het moeilijk heb. 
De psalm reisde ook mee tijdens onze bergtochten in Oos-
tenrijk. Soms hadden we een lange stijging voor de boeg. 
Dan kwam ik mezelf tegen, zoals dat heet. Ik durfde niet ver-
der, of was gewoonweg fysiek uitgeput. Als een soort mantra 
herhaalde ik dan de psalm, hief letterlijk mijn ogen op naar 
de bergen en vertrouwde op de hulp van de Heer. Zo heb ik 
menig lastige bergtocht tot een goed einde gebracht.
De psalm reisde in de tijd van de bijbel ook mee met vele 
pelgrims op reis van Jericho naar Jeruzalem. Die lange 
tocht gaat door gevaarlijk bergland. Je kunt in een oog-
wenk misstappen en struikelen over een steen. Het weer 
kan onbarmhartig zijn, gloeiendheet of ijskoud als je aan 

D E  P S A L M E N P S A L M  121,  E E N  B E D E VA A R T S L I E D

Zo ben ik met deze psalm op reis

Psalm 121 – een bedevaartslied  

Ik hef mijn ogen op naar de bergen; 
Van waar zal mijn hulp komen? 
Mijn hulp is van de Here, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, 
uw Bewaarder zal niet sluimeren. 
Zie, de Bewaarder van Israël 
sluimert noch slaapt. De Here is uw Bewaarder, 
de Here is uw schaduw aan uw rechterhand. 
De zon zal u des daags niet steken, 
noch de maan des nachts. 
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, 
Hij zal uw ziel bewaren. 
De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren 
van nu aan tot in eeuwigheid.

vertaling NBG

de schaduwzijde van een bergketen loopt. Je kunt ver-
ongelukken of overvallen worden door rovers, daarover 
spreekt de psalm ook. Ze zullen angstige momenten be-
leefd hebben. Maar dan riepen ze de Heer aan, vertrou-
wend dat Hij als een schaduw aan hun rechterhand zal 
zijn. Een prachtig beeld vind ik dat, schaduw geeft verkoe-
ling als je in de hitte van de zon verkeert, of de hitte van 
het leven je overvalt. Je kunt moed en kracht verzamelen.
Zo ben ik met deze psalm op reis, door het berglandschap 
van mijn leven. Over gebaande en ongebaande wegen, vaak 
vol goede moed, soms ook met de moed der wanhoop. Dan 
diep ik de psalm weer op, denk aan mijn v(V)ader, verblijf 
een poosje ‘in de schaduw van de Heer’, ervaar de kracht van 
de woorden en weet me een gezegend mens, hoe dan ook. 
 Elly Barendregt
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Van het parochiebestuur

Deze tijd gebeurt er heel veel in onze parochie. Kerksluitingen in Schiedam, 
een beslissing in Vlaardingen. En dan de hitte en de coronatijd… 

tussen de 20 en 100 miljoen(!) doden. Kort-
om, belangrijk om ontwikkelingen in perspec-
tief te blijven zien…

Weemoedig afscheid
Even weer beide benen op de grond. Als dit 
blad verschijnt zijn de beide kerken St. Jan 
de Doper-Visitatie en de Heilig Hart aan de 
eredienst onttrokken, respectievelijk op 30 
augustus en 13 september. Enerzijds een be-
langrijke stap in het proces naar de vorming 
van één Schiedamse geloofsgemeenschap, 
anderzijds een weemoedig afscheid voor de 
betreffende gemeenschappen. Ik vertrouw 
erop dat ze hier met een goed gevoel op terug 
kunnen kijken.
En we zijn dan misschien begonnen met een 
nieuwe viering in de basiliek, uiteraard bin-
nen de corona randvoorwaarden. Start van 
een proces van bouwen en kansen…
Ik mocht op 16 augustus aanwezig zijn bij de 

Ingrijpende ontwikkelingen bij de Goede Herder

B
ij een aanhoudende warmte van 32 gra-
den kost het extra inspanning om dit 
artikel te schrijven… een record, meer 
dan vijf dagen achtereen boven de 30 

graden. De deskundigen twisten nauwelijks 
nog of dit het gevolg is van de klimaatveran-
dering, overduidelijk zou ik zeggen. 
Daarnaast komen vanuit het coronafront in 
Nederland langzaam alarmerende geluiden. 
Het aantal opgenomen Covid-19 patiënten is 
in twee weken tijd met 90 procent gestegen. 
In andere delen van de wereld is het onbe-
heersbaar geworden. Apocalyptische tijden 
zou je bijna denken…
Toch neig ik tot relativeren. Hoe zag de we-
reld er ruim honderd jaar geleden uit? Ik ben 
het boek ‘Zacht en Eervol; Lijden en sterven 
in de Grote Oorlog 1914-1918’, aan het lezen. 
Aan de oorsprong van dit boek ligt de vraag 
ten grondslag ‘wat een soldaat allemaal kan 
overkomen, vanaf het moment dat hij in de 
trein, op de boot of in het vliegtuig stapt om 
naar het strijdtoneel te vertrekken, totdat hij 
gewond wordt afgevoerd, in een lijkenzak 
wordt gestopt of, al dan niet dodelijk getrof-
fen, onder de aardbodem is verdwenen’.  
Niet bedoeld voor de ‘teerhartigen’ onder 
ons… naast een beschrijving van het weken-
lange verblijf in de modder van onder water 
gelopen loopgraven geeft dit boek 450 bladzij-
den lang een ontluisterend beeld van gruwe-
lijk lijden en sterven ten gevolge van kogels, 
granaten, mortieren, bommen, vlammenwer-
pers, gas, ziekte en uitputting. Resulterend in 
10 miljoen militaire slachtoffers…
Met vervolgens de Spaanse griep met wereldwijd 

Even weer 
beide benen 
op de grond

door Jan Bekkers, vicevoorzitter
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gemeenschappen. En welke informatie is be-
langrijk om mee te nemen in het besluit. 
Ik ga zelf altijd heel ver in het invoelen van an-
dere mensen. Ik probeer mij zo goed mogelijk 
in te denken hoe ik als Lucas-parochiaan of 
Pax-parochiaan er nu naar zou kijken. Zou ik 
zeggen: Ik blijf alleen als de Pax openblijft óf 
ik blijf alleen als de Lucas openblijft? Of zou 
ik zeggen, ongeacht het besluit, waar ik het 
wel of niet mee eens kan zijn, blijf ik actief 
betrokken bij de parochie? 
In deze afweging zou ik het volgende ter over-
weging meegeven: wat betekent het dat je je 
parochiaan zijn verbindt aan een fysiek ge-
bouw? Ik blik even terug op de viering van de 
St. Jan-Visitatiegemeenschap op 16 augustus. 
In de preek greep pater Klinkenberg terug op 
een uitspraak van een voormalig dominica-
ner provinciaal, Piet Struik die, staand op een 
voormalig kerkplein zegt: “Het gaat niet om 
het gebouw, dat zijn maar stenen.” En Klin-
kenberg vervolgt: “Het gaat om de mensen! 
En dat zijn wij. Durven wij ons geloof een 
nieuwe plek te geven, een basis die ons voedt? 
Weet dat welke weg u ook gaat, de Eeuwige 
zal er altijd zijn.”   
Ook in Vlaardingen moeten we verder naar 
die éne geloofsgemeenschap, met één cen-
trum voor vieren, dienen en leren. Zoals af-
gesproken in de Stip aan de Horizon, en zo-
als opnieuw bevestigd eind 2018. Het vereist 
leiderschap van parochiebestuur en pastoraal 
team om dit besluit eind 2020 te nemen met 
alle daaraan verbonden consequenties. 

Ingrijpende ontwikkelingen bij de Goede Herder

Een indruk-
wekkende 
en grootse 
viering

viering ‘Vertrouwend op de Toekomst’, van 
de St. Jan-Visitatiegemeenschap, waarin zo’n 
zestig gelovigen op gepaste corona-afstand, in 
grote dankbaarheid terugkeken op ‘404 jaar 
presentie van dominicanen in Schiedam’.  
Een indrukwekkende en grootse viering, die 
werd voorgegaan door pater Louis Klinken-
berg o.p.  en Lidwien Meijer. Enigszins ver-
rassend werd het verhaal van de opstanding 
van Lazarus  als kernverhaal in de viering ge-
bruikt. Heel treffend… de dood heeft uitein-
delijk niet het laatste woord. Als alles verloren 
lijkt, Lazarus is al vier dagen dood, wekt Jezus 
Lazarus weer tot leven. Of zoals pater Klin-
kenberg het mooi verwoordde: “Lazarus laat 
mij nu inzien dat opstaan uit wat opgegeven 
lijkt mogelijk is. Misschien gaat er een deur 
dicht, maar altijd weer gaat er ergens anders 
een deur of een raam open.”  En: “We zijn het 
onszelf als gelovige mensen verplicht te blij-
ven geloven in nieuwe kansen, hoe en waar 
dan ook”.  Woorden van hoop… 
Op het einde van de viering werd iedere gelovi-
ge persoonlijk gezegend door Lidwien of pater 
Klinkenberg, waarbij een dominicaner kruisje 
werd uitgereikt. Ontroerend vond ik dit…
Nogmaals, een prachtige viering, met een per-
fecte balans tussen afsluiten in grote dank-
baarheid en opnieuw beginnen.     

Een basis die ons voedt                   
In Vlaardingen is de situatie nog geheel an-
ders. Daar ligt de keuze voor welke kerk aan 
de eredienst zal worden onttrokken, de Pax of 
de Lucas.  Na een eerder herzien besluit, eind 
2018, is afgesproken om twee jaar de tijd te 
nemen om de twee gemeenschappen dichter 
bij elkaar te brengen en vervolgens om eind 
2020 opnieuw een besluit te nemen. Dat is 
over vier maanden. 
Op 12 september is een sessie met een aan-
tal betrokkenen gepland om te kijken hoever 
we staan met de eenwording van de twee  
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De laatste maanden van een geloofsgemeenschap

Vanaf 5 juli waren er weer zondagsvieringen in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk. 
Negen vieringen werden zorgvuldig voorbereid en gelukkig kwamen er weer 
parochianen. Op 16 augustus werd het echt een dankbaar feest! 

tranen. In het kader vindt u een foto van Bep 
en Riet voor de kerk. Elly Barendregt kwam 
hen daar tegen. 
Ook zanggroep St. Jan hield op 13 augustus 
nog een afscheidsfeestje. Begonnen als ‘Groot 
gemengd koor Laus Deo’ werd het op den 
duur een kleine bescheiden zanggroep met 
een hoge gemiddelde leeftijd. Maar onder 
de bezielende leiding van pianiste/dirigente 
Zuri Ramirez zong de groep twee keer per 
maand en met de feestdagen kwam er wat 
versterking van elders bij. Zuri had veertien 
jaar de leiding. “Ik kwam net uit Mexico en 
sprak nog bijna geen Nederlands, toen ik hier 
begon”, vertelde ze op het feestje. “Jullie heb-
ben heel veel geduld met mij gehad.” Nou, 
Zuri had ook geduld met de zanggroep, met 
de mannen die hardhorig werden, de dames 
die graag babbelden, zij had altijd prima de 
wind eronder. 

Dankbaar terugblikken en in 
vertrouwen verder gaan…

D
e deelgemeenschap moest deze laatste 
maanden meemaken in Coronatijd, 
maar men wilde niet als een nacht-
kaarsje uitgaan.  Het was heel wat om 

de kerk en de omliggende ruimtes geschikt 
te maken om veilig te vieren. Pijlen op de 
vloeren, genoeg reinigingsvloeistof en wie 
wilde komen moest op vrijdagavond bellen. 
Dat laatste was nog best een hobbel voor veel 
mensen. Toch kwamen gemiddeld zo’n dertig 
parochianen. Er werd voor gekozen om lie-
deren te laten horen via de goede installatie, 
bekende liederen voor de gemeenschap, van 
tekstschrijver Huub Oosterhuis en compo-
nisten Huybers, Oomen en Löwenthal. Ook 
Taizéliederen klonken en enkele andere fa-
vorieten van de laatste jaren: ‘Ga met God…’, 
‘Wij moeten gaan…’, heel toepasselijk voor 
zo’n laatste periode. Men mocht niet meezin-
gen, wel playbacken of heel zacht neuriën. De 
vaste pianiste Zuri Ramirez, speelde medita-
tieve muziek achter de vleugel. 

Niet zonder tranen
Het leverde emotionele momenten op. “Ik 
heb 33 jaar meegewerkt met de liturgie”, 
vertelde Riet den Doop aan het eind van de 
laatste woord-communieviering onder haar 
leiding, op 9 augustus. “Ik heb het altijd heel 
graag gedaan, vandaag is de laatste keer. Ik 
wil iedereen heel hartelijk danken, vooral 
Bep Boelrijk, die altijd het boekje voor me 
maakte.” Haar woorden gingen niet zonder 

Men wilde 
ook vooruit-
kijken

door Lidwien Meijer
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Daar staan ze, twee 
dames (Bep Boelrijk 
en Riet den Doop) van 
de St. Jan-Visitatie 
Liturgiegroep. Klaar 
om de kerk binnen te 
gaan. De deur wil niet 
van het slot. Het lijkt alsof 
de kerk al gesloten is. Gelukkig 
geeft het slot zijn weerstand op en 
kunnen de dames naar binnen.
We maken nog even een praatje, 
hoe het zo allemaal gaat, hoe fijn 
het altijd geweest is om hier te 
kerken, hoe triest het is dat de 

kerk gesloten wordt.  “De 
kerk zal wel afgebro-
ken worden, want de 
gemeente wil de wijk 
vernieuwen”. 

Ze kijken terug, naar de 
tijd van het oude, grote 

kerkgebouw. Met grote geba-
ren wordt aangewezen waar het 
klooster van de paters stond en 
hoe de huidige St. Jan de Doper-
Visitatie tot stand kwam. ”Ik heb 
het allemaal meegemaakt, was er 
erg bij betrokken”, zegt Bep. “Zo 
gaat het dan, we hebben hier toch 

nog veel langer kunnen kerken 
dan in eerste instantie werd ge-
dacht. Misschien 5 jaar was des-
tijds de verwachting. Het zijn er 21 
geworden. En nu moeten we het 
loslaten”.  “Ik ga dit weekend voor 
de laatste keer voor”, zegt Riet. 
Nog even en de dames kunnen 
omzien naar de tijd die was en die 
ze nu aan het afsluiten zijn.
De ontmoeting ontroert me. Ik 
vervolg mijn ‘fotoroute’ voor Kerk 
aan de Waterweg naar de H. 
Hartkerk, maar niet voordat ik nog 
even omzie.  De dames zijn naar 
binnen, de deur is dicht. 
 Elly Barendregt.

Hier 
drie tenten 
bouwen

De laatste keer voorgaan
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Het hoogste lied
Op zondag 16 augustus was er een Eucharis-
tieviering uit dankbaarheid. Pater Louis Klin-
kenberg o.p. ging voor. Hij was van 1983 tot 
1993 pastor in deze gemeenschap en heeft 
veel tot stand gebracht. Men wilde dankbaar 
terugblikken op ruim zestig jaren kerke-
lijke aanwezigheid in Nieuwland en meer 
dan vierhonderd jaar dominicaanse inspira-
tie. Men wilde ook vooruitkijken: ‘Wat nu? 
Het heeft ons heel veel gegeven, hoe gaan 
we nu door?’ Er waren zestig mensen, het 
maximumaantal. Vier zangers zongen het 
hoogste lied en er waren liederen die meer 
geschikt waren om uit de installatie te laten 
klinken door een groot koor, waaronder: De 
steppe zal bloeien en Laudate omnes Gentes.  

Wim van der Steen, al jaren cantor en pianist, 
verblijdde ons met zijn mooie pianospel. Ho-
pelijk kan hij op een andere plek dit talent 
blijven delen. 

Zijn laatste blog
Bij gelegenheid van de sluiting van de kerk 
is een heuse glossy uitgegeven: ‘En God zag 
dat het goed was…’ Met herinneringen, 
foto’s, stukjes geschiedenis rond de twee 
RK-kerken die er ooit waren in Nieuwland 
en over de dominicaanse aanwezigheid in 
Schiedam, vanaf 1616. Van pater Leo de 
Jong o.p. is een preek opgenomen en ook 
zijn laatste blog. 
Het was bijzonder jammer en zeer verdrietig 
dat vrijwilliger Ton Durenkamp, heel wat ja-
ren steunpilaar in de O.L.V. Visitatiekerk en 
hier, op 13 augustus werd getroffen door een 
hersenbloeding. Ton had zoveel gedaan, met 
name in deze coronatijd, om alles logistiek 
op orde te krijgen, hij was daarnaast gebeds-
leider, hij was lid van de kernvrijwilligers, en 
nu dit… We hebben voor hem gebeden en een 
aantal kaarten geschreven. 
Na afloop van de viering werd er nog na ge-
borreld. Herinneringen kwamen naar boven, 
het was moeilijk om naar huis te gaan, eigen-
lijk wilden we net als Petrus in het verhaal van 
de verschijning op de berg Tabor, hier drie 
tenten bouwen en blijven… 



Bas van Houte
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op 24 april 2020 kreeg Bas van Houte een telefoontje 
van de burgemeester van Schiedam. Namens de koning 
meldde de burgemeester dat Bas een koninklijke onder-
scheiding mocht ontvangen. 
Op 3 juli was het zover. Bas kreeg de versierselen opge-
speld voor zijn enorme bijdrage aan de uitvoering en re-
alisatie van een groot aantal muzikale projecten in Schie-
dam, in de regio en in het land. 
Wij kennen Bas vooral als organist en dirigent in de basi-
liek, maar zijn muzikale activiteiten omvatten veel meer. 
Hij begon in de vroege jaren 80. Van jeugdkoor tot orga-
nist bij de Protestantenbond Schiedam. Al vroeg droeg 
hij veelvuldig bij aan het culturele leven. Dat ontwikkelde 
zich zo dat hij inmiddels al decennia lang grote en kleine 
projecten tot uitvoering brengt, mensen (zowel luisteraars 
als deelnemers) kennis en kunde bijbrengt en ook jonge-
ren onderwijst op muziekgebied.  Vele uitvoeringen op 
het gebied van koormuziek zijn door hem geïnitieerd en 
een begrip geworden. We noemen de Mattheus Passion 
die Bas al 25 jaar muzikaal in Schiedam leidt. Deze is van 
hoog niveau en een begrip in de regio en daarbuiten. 
Met recht kan worden gesteld dat zonder Bas van Houte 
het culturele muzikale leven in Schiedam en omgeving 
minder omvattend en van mindere kwaliteit zou zijn.

Anneke Schoenmakers-de Haas 
Lid in de orde van Oranje-Nassau

In parochie de Goede Herder, deelgemeenschap Willibrord, 
werd Anneke Schoenmakers-de Haas benoemd tot lid in de 
orde van Oranje-Nassau.
Op 3 juli mocht burgemeester Bas Eenhoorn de onderschei-
ding uitreiken, een feestelijke bijeenkomst waar alle deco-
randi in het zonnetje werden gezet.
Op velerlei gebieden heeft Anneke zich ingezet, zowel op 
maatschappelijk als op kerkelijk gebied. In de Willibrordge-
meenschap is zij lectrice en gastdame in de Pax Christikerk. 
Ook is ze lid van de commissie Ontmoeten, één van de com-
missies die zich inzet voor het samengaan van de twee Vlaar-
dingse geloofsgemeenschappen.
Wat meer terug in de tijd was Anneke lid van de Pax Christi 
Cantorij en voorganger in zondagse woord- en gebedsdien-
sten. De herinrichting van de Pax Christikerk is mede door 
haar verdiensten tot stand gekomen.
Ook op bestuurlijk gebied heeft Anneke haar sporen verdiend 
in de kerk. Jarenlang was zij voorzitter van de deelraad van de 
Pax Christikerk en lid van het bestuur van de Willibrordpa-
rochie. In beide functies heeft zij doelgericht en nauwgezet 
meegewerkt aan de totstandkoming van het beleid en de op-
bouw van de parochie.
Als geen ander beseft Anneke dat een kerkgemeenschap ge-
dragen moet worden door parochianen. Ze is echt een levende 
steen van de katholieke geloofsgemeenschap in Vlaardingen.

L I N TJ E S R E G E N
L I N TJ E S R E G E N L I N TJ E S R E G E N

L I N TJ E S R E G E N
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Gerard van Leeuwen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op 24 april belde burgemeester Haan van Maassluis aan 
bij Gerard van Leeuwen. Of hij even tijd had om naar 
buiten te komen. Geheel verrast hoorde Gerard dat hem 
dit jaar een koninklijke onderscheiding te beurt was ge-
vallen. Hij was benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Door corona lieten de versierselen nog even op 
zich wachten.
Op vrijdag 3 juli was het zover. In de Groote Kerk van 
Maassluis speldde Tineke van Leeuwen, de echtgenote 
van Gerard, de medaille bij hem op. Conform de corona-
maatregelen bleef de burgemeester op ruime afstand en 
was de Groote Kerk bijna helemaal leeg. 
Gerard heeft de onderscheiding gekregen voor heel veel 
vrijwilligerswerk, vooral op financieel gebied. Zo zette 
hij zich in voor de Actie Kerkbalans, de administratie 
en boekhouding van onze deelgemeenschap en van de 
congregatie SVD, van pater Avin Kunnekkadan. Verder 
was hij verbonden aan de Stichting Katholiek onderwijs, 
basisscholen De Dijck en de Alfrink School en tennisver-
eniging De Commandeur. In de Petrus en Pauluskerk is 
hij al jaren cantor en lid van het Dames- en Herenkoor. 
Bovendien maakt hij deel uit van de werkgroep kerkmu-
ziek en de stuurgroep liturgie.

Frans Verweijen
Lid in de orde van Oranje Nassau

Op vrijdag 3 juli 2020 kreeg Frans Verweijen in de Stadsge-
hoorzaal te Vlaardingen de versierselen van lid in de orde van 
Oranje Nassau uitgereikt door burgemeester Eenhoorn. 
Frans begon met vrijwilligerswerk in 1987. Hij werd pen-
ningmeester van een Mavo in Rotterdam. Na tien jaar werd 
het lastig; hij werkte toen bij het ministerie van OC&W en 
moest de boekhouding controleren van verschillende scho-
lengemeenschappen. Het zag ernaar uit, dat hij zijn eigen 
boekhouding moest gaan controleren. Hij stopte toen met 
dat vrijwilligerswerk.
Van 1997 tot 2004 zat dochter Annemarie op de Erica School; 
Frans nam zitting in de medezeggenschapsraad. Hij heeft 
met zijn kennis en betrokkenheid een steen bijgedragen aan 
het welzijn van de kinderen en ondersteuning voor de leer-
krachten. 
Van 2007 tot 2015 was hij vrijwilliger bij ASVZ (zorgcentrum 
voor mensen met een geestelijke beperking) De Blijhof in 
Schiedam. Hij zat in het Ouderberaad en verzorgde de finan-
ciën. Dat laatste doet hij nog steeds. 
In 1998 begon zijn vrijwilligersloopbaan als penningmeester 
van de Willibrordparochie te Vlaardingen. Een turbulente tijd 
van fusies in Vlaardingen. Vier deelgemeenschappen werden 
twee deelgemeenschappen. Drie kerken werden verkocht en 
één nieuwe gebouwd. Het vroeg veel van het toenmalige be-
stuur. Frans Verweijen heeft zijn taak als penningmeester 
nauwgezet, met grote deskundigheid en volle inzet uitge-
voerd, hetgeen heeft geresulteerd in een financieel gezonde 
parochie.
In juli 2011 is parochie De Goede Herder ontstaan door een 
fusie van alle parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maas-
sluis. De heer Verweijen is door de bisschop van Rotterdam 
benoemd als penningmeester van deze parochie.

L I N TJ E S R E G E N
L I N TJ E S R E G E N

L I N TJ E S R E G E N
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Elly Barendregt met pensioen

Acht jaar was Elly 
Barendregt-Koalsie (69) 
medewerker pastoraal 
team. Vaak was zij het 
eerste aanspreekpunt voor 
wie vragen had. Als er 
iets georganiseerd moest 
worden, stroopte zij haar 
mouwen op. Per 1 septem-
ber gaat zij met pensioen. 
Hoog tijd voor een gesprek 
met deze pensionada. 
door Henri Egging

‘Ik ben altijd een zoeker geweest, dat zal ook zo blijven’

 W
aar kom je vandaan en 
hoe bepaalt dat wie je 
bent?
Ik ben geboren en 

opgegroeid in Maasland, in een heel 
beschut, traditioneel gezin. Ik heb 
één oudere zus. Wij waren een bak-
kersgezin, er moest hard gewerkt 
worden. Mijn moeder was voor haar 
huwelijk leerkracht op de kleuter-
school, en zij is later weer op school 
gaan werken.

Welke rol speelden kerk en geloof in je 
opvoeding?
Wij waren gereformeerd in een dorp, 
in een tijd dat wat de dominee zei 
waar was en een ouderling thuis op 
bezoek kwam. Ik heb mijn godsdien-
stige opvoeding niet als benauwend 
ervaren, maar ik stelde wel kritische 
vragen, zoals: wat is nou belangrijk, 
op zondag twee keer naar de kerk 
gaan, of in plaats daarvan iemand in 
nood helpen?

Wat is je beroepsmatige achtergrond? En 
wat heb je met die achtergrond gedaan in 
je werk als medewerker pastoraal team?
Het onderwijs is mij met de pap-
lepel ingegeven, maar ik ben geen 
leerkracht geworden. Ik ben wel in 
het onderwijs gaan werken, eerst als 
administratieve kracht, en later als 
personeelsfunctionaris. Daar heb 
ik veel plezier aan beleefd, vooral 
in het contact met personeelsle-
den, met schooldirecteuren, met 
medewerkers van de arbodienst en 
andere hulpverlenende instanties. 
Mijn werk bestond o.a. uit het bege-
leiden van door ziekte of andere oor-
zaken uitgevallen personeelsleden op 
hun weg terug naar het werk. Het was 
soms heel hectisch door een reorgani-
satie en een fusie. Ik merkte dat ik het 
leuk vond om te troubleshooten. 

Hoe ben je bij onze parochie terechtge-
komen?
Ik ben altijd een zoeker geweest, en ik 

geloof dat ik dat ook altijd zal blijven. 
Ik zoek naar inspiratie, naar wat mij 
in beweging brengt. Zo kwam ik in de 
jaren ‘70 in contact met ds. Verhoef 
van de Ichtuskerk in Vlaardingen (de 
‘roomse dominee’). Ik merkte dat li-
turgie heel belangrijk voor mij werd.  

Via mijn dochter Jetske, die op een 
katholieke basisschool zat, kwam 
ik in de Pax Christikerk terecht. 
Wij gingen naar gezinsvieringen 
en Jetske wilde haar Eerste Com-
munie doen. Mijn man Jan en ik 
zijn toen vrijwilliger geworden in 
de parochie, en daar zijn wij nooit 
meer mee gestopt: in de eerste com-
muniewerkgroep, de vormselwerk-
groep, als vrijwillige voorganger, bij 
geloofsverdieping en zo veel meer… 

Altijd druk bezig 
met regelen
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Elly Barendregt met pensioen

‘Ik ben altijd een zoeker geweest, dat zal ook zo blijven’
Voor mij was het geloof van mijn 
jeugd niet meer vanzelfsprekend. 
Toen ik daarin was vastgelopen heb ik 
pastoor Hermus aan zijn jasje getrok-
ken. Daarop volgde een serie gesprek-
ken over levensvragen en zingeving. 
Ik vond hier het verband tussen hoofd 
en hart, terwijl in de gereformeerde 
kerk geloven altijd iets van het hoofd 
was gebleven. Het was voor mij thuis-
komen. Dat werd bezegeld tijdens 
een kostersweekend, waarin pastoor 
Hermus mijn man Jan en mij het 
Vormsel heeft toegediend.

Welke ‘gereformeerde’ trekjes heb je be-
houden?
Ik heb veel aandacht gehouden 
voor het Woord, bijvoorbeeld als 
ik een viering voorbereid. Dan ga 
ik het Woord overdenken, en pro-
beer dat te vertalen naar wat het 
ons zegt en wat wij er mee kunnen. 
Een ander trekje is mijn activisme. 
Toen ik katholiek geworden was, 
moest ik er erg aan wennen dat er 
doordeweeks geen activiteiten in de 
kerk waren. Een tijd later ben ik actief 
geworden voor geloofsverdieping, en 
dat is altijd mijn lust en mijn leven 
gebleven.

Hoe heb je jouw werk als medewerker 
pastoraal team ervaren?
‘Medewerker pastoraal team’ was 
een nieuwe functie, en ik moest 
veelal zelf de paden banen. Geluk-
kig stond Kees Koeleman altijd klaar 
als ik het spoor even bijster was. Ik 
wilde graag zelf mijn werk vormge-
ven, maar ik had nu een meer dienst-
bare rol. Dat schuurde wel eens, en 
dat vond ik wel moeilijk. Het was 
ook werken in een redelijk eenzame 
positie. Veel contacten verliepen via 

de telefoon of per mail, terwijl ik in 
mijn vorige werk veel gesprekken 
met verschillende personen had. 
Ik was altijd druk bezig om van al-
les te regelen en te organiseren, zo-
als een kloppend liturgisch rooster. 
Ik hou van plannen te bedenken en 
creatief te zijn, bijvoorbeeld een grote 
bijeenkomst op touw te zetten (zoals 
het afscheid van Kees Koeleman). Dat 
waren voor mij de krenten in de pap. 
Ook het opnemen van de You-Tube 
vieringen was een nieuwe, plezierige 
uitdaging. Het werk voor de redactie 
van ‘Kerk aan de Waterweg’ vond ik 
heel leuk; dat wil ik na mijn pensio-
nering, als vrijwilliger, blijven doen.

Wat zie je als uitdagingen voor je opvol-
ger en voor het pastoraal team?
In de nabije toekomst worden som-
mige zaken (zoals het maken van 
een liturgisch rooster) eenvoudiger, 
doordat er minder kerken zijn. Voor 
het pastoraal team lijkt het mij een 
uitdaging om aan verbinding te wer-
ken, en te voorkomen dat kerklocaties 
‘eilanden’ worden. Voor mijn opvol-
ger zie ik het als uitdaging om alles op 
rolletjes te laten lopen, en proberen 
de humor erin te houden.

Wat ga je als gepensioneerde doen met 
al je vrijgekomen tijd? Wat wil je blijven 
doen in de parochie?
Ik verheug mij op de tijd dat ik meer 
creatief kan zijn. Daarvoor ben ik een 
atelier in Rotterdam aan het inrichten, 
samen met mijn zus. Ik ga beeldhou-
wen, boetseren, schilderen, tekenen, 

Ik ga beeldhouwen, 
boetseren, schilderen…

Nieuwe medewerker pastoraal 
team: Lex Wepster

Gelukkig is 
Lex Wepster 
bereid gevon-
den om het 
stokje over te 
nemen van 
Elly, als nieu-
we medewer-
ker pastoraal 

team. Per 1 september gaat hij 
aan de slag. Hij is bereikbaar via 
e-mail a.wepster@
goedeherderparochie.nl of 
telefoon 06-31990959.

fotograferen. Verder hebben wij in 
Voorthuizen een huisje; daar werk ik 
graag in de tuin. Mijn vrijwilligersta-
ken in de parochie blijf ik vooralsnog 
doen. De tijd zal leren hoe dit verder 
gaat lopen. Er breekt in elk geval een 
nieuwe tijd aan, van herbronnen en 
misschien wel nieuwe wegen vinden. 
Ik ben en blijf een zoeker… 
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Mijn naam is Clemens Lammers, ik ben 66 jaar en 
woonachtig in Maassluis.
Zo’n twee jaar geleden vroeg iemand of ik beschikbaar 
was om vergaderingen van het parochiebestuur te no-
tuleren. Eén keer per maand moest ik de vergadering 
bijwonen en vervolgens de aantekeningen uitwerken. 
“Geen punt”, zei ik, “dat komt wel goed.”
In oktober van het afgelopen jaar moest Marianne 
Soors als gevolg van ziekte abrupt stoppen met haar 
werkzaamheden als secretaris van het bestuur. Omdat 
ik al een jaartje meedraaide als notulist vroeg zij mij 
het stokje over te nemen. Na enige tijd als interim se-
cretaris gefunctioneerd te hebben, heb ik aangegeven 
de functie van secretaris te aanvaarden.

Als geboren Rotterdammer groeide ik op in een katho-
liek gezin in Rotterdam-West.
Bij ‘The Creedsingers’ in de Singelkerk leerde ik Trudy 
kennen. We trouwden in 1976, kregen twee dochters, 
twee schoonzoons en vijf kleinkinderen (wat een rijk-
dom!). 
Vanaf mijn zesde jaar ben ik in de kerk actief. Eerst was 
er het kinderkoor van Wim Odijk, toen The Creedsin-
gers en daarna het dames- en herenkoor in Maassluis 
en nog veel meer. Een heerlijke tijd! In Maassluis heb 
ik dertig jaar lang het St. Andreas Kinderkoor mogen 
leiden. De kinderen hebben alles leren zingen: van An-

nie M.G. Schmidt-liederen tot koralen van Bach. Ik kijk 
er met veel plezier op terug.
Lid zijn van het parochiebestuur in deze tijd is niet 
eenvoudig. Vraagstukken als kerksluiting en corona 
vragen veel aandacht, begrip en doorzettingsvermogen. 
Ik probeer mijn steentje bij te dragen aan een goede 
toekomst van onze parochie. Met kundige bestuursle-
den om mij heen en een beetje extra hulp van boven 
moet het lukken.
Behalve dat ik mij aan u voorstel heb ik ook een vraag 
aan u.
Het parochiebestuur kent enkele vacatures. De huidige 
leden hebben veel dubbele taken waardoor het lid zijn 
van het parochiebestuur een hele kluif is. We zijn drin-
gend op zoek naar nieuwe leden die op hun beurt hun 
steentje willen bijdragen. Vele handen maken immers 
het werk lichter. Is het wat voor u, neem dan contact op 
met een van de bestuursleden, je weet maar nooit.
 Clemens Lammers

Een nieuwe secretaris bij het parochiebestuur

Jubileum koor ToBeContinued

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken in gaan als 
een bewogen jaar. Een tijd waarin alles stil leek te 
staan en toch tikte de tijd door. Het voorjaar ging bijna 
ongemerkt over in de zomer. En zoals de jaargetijden 
stilletjes hun weg door de tijd gaan, gebeurt dit ook 
met de verjaardagen en jubilea.
In 1992 is het toenmalige jongerenkoor ‘Akkoord’ 
opgeheven, omdat de leeftijd niet meer overeenkwam 
met de naam. 
In 1995 heeft een enthousiaste parochiaan samen met 

pastor Joost de Lange de stappen gezet naar ToBe-
Continued. Deze initiatiefnemer is nog steeds betrok-
ken bij het koor. 
De jaren gaan voorbij en voor je het weet ben je 25 
jaar verder! Een jubileum! Maar in deze Covid-19 peri-
ode een feestje organiseren? Dat is lastig.  Toch gaan 
we het doen, op gepaste afstand, met een heerlijke 
maaltijd.
De tijd tikt door naar 2021!  In de hoop dat alle Co-
vid-19 ellende voorbij gaat, het leven weer opgepakt 
kan worden zonder anderhalve meter afstand, gaan 
we volgend jaar het feestje nog eens dunnetjes over-
doen. 
Ben je nieuwsgierig geworden naar het koor? Ben je 
tussen de 13 en 30 jaar? Vind je zingen leuk? 
Kom dan naar de repetitie-avond. Deze is, als het 
allemaal weer mag, vanaf 4 september op de zondag-
avond van 19.15 tot 21.15 uur. Petrus en Pauluskerk, 
Andreasplein 1 in Maassluis.
 Janny Bergmans
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‘Omzien’ is het thema van dit nummer van ‘Kerk 
aan de Waterweg’. Wij kijken om naar wat goed 
was, en naar wat voorbij is. Dit omzien wordt 
bij het afscheid van twee kerken gekleurd door 
weemoed. Daarnaast betekent ‘omzien’ ook: dat je 
omziet naar anderen en naar elkaar: de diaconale 
opdracht van onze geloofsgemeenschap. Ten slotte 
betekent ‘omzien’ ook: dat we reflecteren op ons 
doen en laten, in het licht van onze geloofstraditie. 
In het programma Geloofsverdieping is te merken 
dat onze traditie nog steeds springlevend is. 
Het sprankelt van creatieve werkvormen en 
tegendraadse gedachten. Wij kijken terug op 
een periode waarin ook Geloofsverdieping in 
‘lock down’ ging. Maar daar komen wij nu weer 
uit, voorzichtig (op anderhalve meter…) maar 
zelfbewust.
Wij gaan dit najaar met elkaar in gesprek over 
wat de coronatijd met ons gedaan heeft. En we 
houden alsnog bijeenkomsten die door de ‘lock 
down’ waren afgelast: de rondleiding langs de 

apostelramen in de Jacobuskerk, de film ‘The two 
popes’, een avond over Etty Hillesum. En er is zo 
veel meer: meditatieavonden, bijbelochtenden, 
zinwandelingen, adventskrans maken. Kortom: 
voor elk wat wils.

In dit katern leest u alles over de activiteiten die 
in de maanden september t.e.m. december 2020 
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. 
Aan het eind van het katern leest u hoe u zich kunt 
aanmelden.

Henri Egging, portefeuillehouder 
geloofsverdieping,
Riek Wouters, René Eysink Smeets, 
Elly Barendregt, parochiële werkgroep 
geloofsverdieping

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2020-2021

UITGELICHT

Geloven in Coronatijd
-- het virus is nog onder ons --

Beïnvloedt de Corona – pandemie uw geloofsleven? 
 Daarover gaan we met elkaar een avond in gesprek . 

Er zijn drie gespreksavonden (één per stad)

maandag 21 september in Maassluis
woensdag 30 september in Vlaardingen

woensdag 07 oktober in Schiedam

U bent van harte welkom
1616  Geloofsverdieping



ACTIVITEITEN OVERZICHT

AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

Bijbellezen
(Zodra het vanwege de ventilatie-
problematiek weer mogelijk is)

Elke donderdagochtend van 10.00 - ca. 11.00 
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, start: 11 sept.

Vlaardingen,
Pax Christikerk

Zinwandelingen Dinsdagavonden 22 sept.,27 okt.,24 nov. en 29 
dec. verzamelen om 19.45 uur

Vlaardingen: start en einde bij de Pax Christi-
kerk

Geloven in Coronatijd
-- het virus is nog onder ons-- 

Maandag 21 september in Maassluis. 
Woensdag 30 september in Vlaardingen.

Woensdag 7 oktober in Schiedam.
19.45 – ca. 22.00 uur 

(inloop 19.30)

Maassluis: APP max. 15 deelnemers
Vlaardingen: 

H. Lucaskerk, max. 25 deelnemers.
Schiedam, Wilgenburg 

(achter de Liduina basiliek) Max. 15 deelnemers.

De twaalf apostelen van de Jacobuskerk Dinsdag 29 september, 10.00 uur Schiedam, H.H. Jacobus en Martinuskerk

Etty Hillesum
-- het aangrijpende verhaal van een Joodse 

vrouw in oorlogstijd --

Woensdagavond 14 oktober Vlaardingen, H. Lucaskerk

Filmavond: the two popes Vrijdag 23 oktober, 20.00 – ca. 22.15 uur. 
(inloop 19.45 uur, max. 25 personen).

Maassluis in de Petrus en Pauluskerk

Adventskrans maken Vrijdagavond 27 nov. in Vlaardingen
Zaterdagochtend 28 nov. in Maassluis

Vlaardingen: Pax Christikerk
Maassluis, Petrus en Pauluskerk

Bijbellezen
INHOUD De Bijbel; het 
meest gelezen boek 
ter wereld. Voor veel 
mensen een voort-
durende bron van 
inspiratie. Voor an-
deren een ontoegan-

kelijk boek. Wat heeft de Bijbel ons in deze tijd nog te 
zeggen? Hoe is de Bijbel te begrijpen?
VORM Samen uit de Bijbel het evangelie van de komende 
zondag lezen, op ons laten inwerken (wat spreekt je aan of 
juist niet) daarover met elkaar in gesprek gaan met uitleg/
toelichting door de pastor.

BEGELEIDING pastor Charles Duynstee of Avin Kunnekkadan, 
SVD.
PLAATS EN TIJD Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 
3144 PL, Maassluis
Gratis parkeren op het parkeerterrein naast de kerk.
Elke donderdagochtend, behalve in vakantietijd. 
AANVANG 10.00 uur. Einde: ca. 11.00 uur.

Zodra het vanwege de ventilatieproblematiek weer mag en 
kan, gaat het Bijbellezen weer van start.

AANMELDING: Niet noodzakelijk.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door mits er Corona be-
perkende maatregelen zijn ingesteld waardoor de activiteit niet mag plaatsvinden. Let op: voor diverse 
activiteiten geldt een maximum aantal deelnemers.
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Rust, innerlijke vrede en harmonie
door meditatie

INHOUD Meditatie is het tot rust brengen van de geest en 
deze 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. Me-
ditatie bevordert vreugde en geluk in elk aspect van het 
leven. Daarom is het goed om het een onderdeel van je 
leven te maken. Soms is het al genoeg om tien of vijftien 
minuten gewoon stil te zitten.
VORM een aantal oefeningen om ons lichaam voor te be-
reiden, wat theorie, ademhalingsoefeningen, concentra-
tietechniek 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.
START vrijdagavond 11 september. De volgende avonden 
zijn: 9 oktober. 13 november en 11 december.
Daarna is er nog een kopje thee. Het is verstandig om voor 
die tijd 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 inteken-
formulier in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.   

Zinwandelen
INHOUD Al wandelend 
nadenken en praten 
over een bezinnende 
tekst. In Houten en 
op diverse andere 
plaatsen doen ze dat 
al jaren. Het is een 
heel andere manier 
van ontmoeten. Soms 

komt een gesprek snel op een diep niveau, soms niet, 
geen probleem. Afspraak is dat wat er besproken wordt 
onder ons blijft. 
Deze manier van wandelend in gesprek gaan is gebaseerd 
op het Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers.
VORM Twee aan twee lopen we eerst een half uur in stilte 
om de tekst tot je te laten spreken. Het tweede half uur 
je inzichten en/of vragen met elkaar delen. We eindigen 
gezamenlijk met een kop koffie of thee.
BEGELEIDING Leden van de werkgroep Geloofsverdieping.
PLAATS Start en einde bij de Pax Christikerk, Reigerlaan 
51 Vlaardingen.
DATUM EN TIJD Dinsdagavonden 22/9, 27/10, 24/11, 29/12 
om 19.45 uur verzamelen, 20.00 – 21.00 uur wandelen. 
Napraten tot ca. 21.30 uur.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Niet noodzakelijk.

Geloven in coronatijd
– het virus is nog onder ons –

INHOUD Het coronavirus is nog steeds onder ons en dat 
maakt het leven er niet makkelijker op. Het maakt, dat u 
zich mogelijk angstig/onzeker voelt. Er over praten met 
‘lotgenoten’ kan helpen uw weg te vinden in deze verwar-
rende tijd.
Daarom zijn in overleg met het pastorale team drie ge-
spreksavonden gepland (één per stad). 
DATUM, PLAATS EN TIJD
maandag 21 september Maassluis: 
in de Petrus en Paulus-kerk. Max. 15 deelnemers, 
woensdag 30 september Vlaardingen: 
in de H. Lucaskerk. Max. 25 deelnemers,
woensdag 7 oktober Schiedam: 
in de Wilgenburg. Max. 15 deelnemers. 
INLOOP 19.30 uur. Aanvang: 19.45 uur. Einde: ca. 22.00 uur
Die avonden willen wij met u in gesprek gaan over:
- Hoe ervaart u deze coronatijd?
- Wat merkt u ervan in uw directe omgeving?
- In hoeverre ondervindt u steun in uw geloof? 
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-  Wat verwacht u vanuit de kerk(gemeenschap) in deze 
tijd?

Uiteraard onder voorbehoud dat het mag. 
We houden ons strikt aan de richtlijnen. Vooraf aanmel-
den is daarom verplicht. Vóór 15 september a.s. via 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
BEGELEIDING pastores en leden werkgroep Geloofsverdieping

Mocht u op de geplande avonden verhinderd zijn en bij 
nader inzien behoefte hebben aan een (geloofs-)gesprek 
m.b.t. bijvoorbeeld de pandemie, neem dan contact op 
met een van de contactpersonen Geloofsverdieping of met 
een pastor.
René Eysink Smeets, eysinksmeets@hotmail.com, 
06 – 2270 1716
Pastor Egging h.egging@goedeherderparochie.nl
Elly Barendregt koalsie@upcmail.nl  
Riek Wouters, riero24@hotmail.com 

De twaalf apostelen van de Jacobuskerk

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 29 september om 10.30 uur. 
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Vooraf opgeven is noodzakelijk. U kunt dit doen 
bij Riek Wouters, via emailadres riero24@hotmail.com 
of telefonisch via tel. nr. 06 - 153 77 328

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 we-
reld steeds kleiner werd. Ze kon niet meer werken, vrien-
den verdwenen in de kampen, de dreiging werd groter. 
Tussen maart 1941 en oktober 1942 houdt ze een uitge-
breid 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 Gods-
beleving. Hoe kan ze ondanks alles blijven geloven en 
vertrouwen? Toegelicht met 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 Woensdagavond 14 oktober, 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 Christi- 
of H. Lucaskerk

Filmavond: The Two Popes

INHOUD The Two Popes’ is een historische dramafilm uit 
2019 onder regie van Fernando Meirelles. De film is ge-
baseerd op de abdicatie van paus Benedictus XVI en de 
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verkiezing van paus Franciscus in 2013. De hoofdrollen 
worden vertolkt door Jonathan Pryce en Anthony Hop-
kins.
Ikzelf (René Eysink Smeets) raad u deze film aan. Prach-
tig hoe de twee verschillende karakters en visies op de 
kerk en het pausschap vertolkt werden. Ook voor jongeren 
is deze film het kijken meer dan waard. Hij is onderhou-
dend en geeft een heel speciale kijk op de persoon van 
vooral de huidige paus.
VORM EN BEGELEIDING Gezamenlijk kijken we naar deze film 
en praten daarna over onze indrukken. Wat sprak u er 
wel/niet in aan? 
Wat viel u het meeste op? 
BEGELEIDING René Eysink Smeets (lid voorbereidingsgroep 
Geloofsverdieping).
PLAATS Petrus en Pauluskerk in Maassluis.
DATUM EN TIJD vrijdag 23 oktober van 20.00 u. – 22.15 uur. 
(Inloop 19.45)
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Er is plaats voor maximaal 25 personen. Aanmel-
den verplicht via secretariaat.andreaspetruspaulus@de-
goedeherderparochie.nl vóór 12 oktober.

Adventskrans maken Vlaardingen
– verlangen naar licht –
INHOUD Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis ver-
wacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder 
wordt, leven we toe naar de komst van Jezus Christus, 
het ‘Licht der wereld’. Het Latijnse woord voor ‘komst’ is 
‘adventus” is, vandaar de naam Advent voor de vier weken 
vóór Kerstmis. Iedere zondag brandt er een kaars meer 
op de adventskrans. Zo komt er steeds meer licht in de 
duisternis. Ook thuis kan je met een eigen adventskrans 
zorgen voor elke week wat meer licht, om zo uit te zien 
naar het Kerstfeest.

VORM EN BEGELEIDING We staan stil bij de betekenis van de 
adventskrans en maken onze eigen krans, begeleid door 
Sandra van ’t Oor, Jetske Burggraaf en Elly Barendregt. 
Voor materiaal wordt gezorgd.
PLAATS Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardin-
gen. 
DATUM EN TIJD Vrijdagavond 27 november van 20.00 - 22.00 
uur (inloop vanaf 19.45 uur).
AANMELDEN Aanmelden (tot en met 20 november) is nood-
zakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upc-
mail.nl (vermelden: workshop adventskrans maken) of 
via het aanmeldformulier in de hal van de kerk.
KOSTEN € 12,50 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf 
een snoeischaar meenemen).

Adventskrans maken Maassluis

INHOUD Waarom maken mensen al eeuwen een advents-
krans? 
Hoe is dat gebruik ontstaan, wat zijn de symbolen/mate-
rialen en wat zeggen die ons? In aanloop naar de Advent 
willen we erbij stilstaan, uitleg geven en een krans maken 
voor thuis.
VORM EN BEGELEIDING Eerst uitleg, die kan ook op schrift 
mee naar huis genomen worden. En dan aan het werk. 
Begeleider(s): Marjoes van Lier.
PLAATS Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL 
Maassluis. Parkeren: parkeerterrein naast de kerk (gratis).
DATUM EN TIJD zaterdag 28 november 2020.
Aanvang: 10. 00 uur.  Einde: ca. 12.00 uur.
KOSTEN Een bijdrage van € 10,00. Mocht dat voor u finan-
cieel bezwaarlijk zijn, neem dan contact met ons op dan 
zoeken we naar een passende oplossing.
AANMELDING Vóór 18 november via het e-mailadres
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

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 acti-
viteit(en) waaraan u wilt deelnemen. In de 
beschrijving van de diverse activiteiten staat 
vermeld of en zo ja hoe u zich kunt aanmel-
den. 
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O
p 4 maart jl. kwamen in De Wilgenburg zo’n dertig 
mensen samen voor een avond over leren omgaan 
met verlies. Ieder mens maakt verlies mee. Dat 
is moeilijk en er is geen “school” voor hoe het te 

verwerken. Er is het verlies van dierbaren, maar ook van 
werk of gezondheid. Het is emotioneel en de “buitenwe-
reld” leeft mee óf leeft tegen. 
Dit laatste gebeurt als er on-
begrip is.
 
“Gemiddeld heeft de om-
geving een jaar begrip voor 
de rouw”, vertelt Stéphanie 
Beijnes, rouw- en verlies-
coach in Rotterdam. Blijkt 
dat jaar onvoldoende, dan 
komen er vragen over “of je 
het wel hebt verwerkt”. En 
mocht je eens een goeie dag 
hebben nog voor het jaar om 
is, dan volgen ook opmerkingen. Maar de praktijk is veel 
grilliger”. 
Iemand uit de zaal merkt op dat het verlies “na dertig jaar 
nog meedoet”. Mensen gaan dan twijfelen aan zichzelf. 
Doe ik het wel goed? 
“Rouwen voelt veel meer als de branding”, zo stelt Beijnes. 
De golfslag komt, het is niet te ontlopen. Hoe reageer je? 
Zet je je schrap, dan is de kans groot dat je om gaat. In 
plaats daarvan kun je beter voorzichtig meegaan in het 
spel van de golven. Het is ook belangrijk je te realiseren 
dat je het niet alleen kunt doen.

Hier in de Wilgenburg zijn tijdens deze avond mooie ont-
moetingen. “Kijk om je heen, we zijn mensen die elkaar 
niet kennen, maar we zijn wel verbonden.” Verbonden 
in het verlies van een geliefde. Of van werk, van gezond-
heid of van een parochiegemeenschap, omdat kerken 
gaan sluiten. Wat er te doen is, is het verdriet in de ogen 
kijken, “er aan gaan staan”. Als je verdriet wegduwt, dan 
voel niets meer. Het verdriet niet, maar ook de mooie 
ervaringen niet. “Het hart heeft maar één standje.”

De dertig mensen, vertellen vervolgens welk verlies zij 
verwerken. Daarvoor wordt een kaarsje opgestoken,  

terwijl ieder antwoordt op de vraag: Hoe gedenk je hem of 
haar? 
Twee vrouwen die kortgeleden man en vader verloren: 
“Vader helpt je om het waardevolle en kwetsbare te zien.” 
“Durf te vertrouwen dat jullie elkaar later ontmoeten in 
het huis van de Vader.” “Werk maakt wie je bent. Maar 

dat kan een andere invulling 
krijgen.” “Wat je hebt is het 
nu.” Verschillende mensen 
stonden stil bij het lot van 
vluchtelingen: over alles ver-
liezen gesproken!
Er werd uitgewisseld: “Ik 
heb van moeder geleerd 
om voorbij de buitenkant 
te kijken” “Ik zag dingen in 
me waarvan ik dacht dat ik 
het niet kon.” “Alles komt 
goed.” 
Wat helpt zijn rituelen, zoals 

het opsteken van een kaars. “De kracht van het ritueel is 
het samen te doen, met getuigen die begrijpen. Als ver-
driet alleen van binnen zit, dan eet het je op.”
Zo hielpen de deelnemers elkaar op de avond aan een 
koers voor de komende tijd.  
 Ted Konings 

De daaropvolgende weken zouden ze twee-aan-twee met 
elkaar contact houden en doorpraten. Op 12 april was er 
een inloopochtend gepland, om met elkaar verder te pra-
ten en te luisteren. Maar Nederland ging in een intelli-
gente lockdown. Plots waren wij allemaal een stukje van 
onze vrijheid en zelfbeschikking kwijt. De vragen die wij 
als organisatie hebben zijn: Hoe zijn wij hiermee omge-
gaan? En hoe gaan wij er nu mee verder? Het is allemaal 
heel onzeker. 
Ons voorstel is dan ook: laat de deelnemers van de avond 
van 4 maart het contact met de “sparring-partner” voort-
zetten en help elkaar deze moeilijke periode door. Daar-
naast zouden wij aan alle parochianen willen vragen naar 
elkaar om te zien. Vrijwilligers en mensen die nieuwe 
initiatieven hebben kunnen zich melden via de PGS: pas-
toraatsgroep.schiedam@goedeherderparochie.nl 
 Janet Bisschop en Michiel Rutten 

Terugblik

Avond over omgaan met verlies
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Pax Christi kerk
Als lid van de commissie Leren Vie-
ren Dienen in Vlaardingen was ik 
begin dit jaar volop bezig met de or-
ganisatie rondom de gezamenlijke 
vieringen van de Lucas- en de Pax 
Christi kerkgemeenschap.
Begin maart stonden we in de start-
blokken om van de gezamenlijke vie-
ringen iets moois te maken.
Maar helaas… we konden het niet in 
praktijk brengen. Het coronavirus 
zorgde ervoor dat alle kerken moes-
ten sluiten. Ineens zat ik rustig thuis. 

Dat was voor mij een dubbele erva-
ring. Aan één kant heel jammer dat 
we onze plannen niet meer konden 
uitvoeren. Aan de andere kant veel 
meer vrije tijd en rust om over dingen 
na te denken.
De kerk raakte voor mij wat meer op 

de achtergrond. In die periode miste 
ik de vieringen en alles rond de kerk 
niet zo. Thuis voelde ik me eigenlijk 
nog méér met God verbonden. Wat 
ik wel ging missen waren de mensen 
in de kerk en het zingen met Impuls. 
De online vieringen vond ik een mooi 
initiatief. Even het gevoel dat we toch 
een beetje samen waren. Ze boden 
voor mij echter weinig herkenning en 
inspiratie, waardoor ik al snel afhaak-
te. De kinder-web-diensten waren een 
grotere inspiratiebron. 
De online vieringen gaven ons koor 
Impuls wel de mogelijkheid om twee 
keer samen de muziek en zang te ver-
zorgen. Iedereen thuis voor zijn tele-
foontje liederen inzingen, bleek nog 
een hele uitdaging. De tweede keer 

kwamen we in de buitenlucht samen 
op anderhalve meter. Wat hadden we 
graag met elkaar gezongen maar dat 
bleef helaas bij playbacken (of per on-
geluk toch even heel zachtjes zingen). 
Het was wel fijn om iedereen weer 
even te zien en te spreken. 
Nu mogen we weer op anderhalve 
meter samen komen in de kerk. Van-
daag was mijn eerste keer. Ik was 
onder de indruk van de gestroom-
lijnde organisatie! Natuurlijk voelt 

het vreemd dat je elkaar geen hand 
kunt geven, maar toch voelde het ook 
goed om weer met elkaar te zijn. En 
ook alle corona- rituelen maken ve-
len zich al eigen. Het liep allemaal als 
vanzelfsprekend.
Een mooie bijkomstigheid van dit 
alles: We worden nu niet alleen wel-
kom geheten maar ook nog eens bij 
name genoemd en iedereen maakt 
tijd voor een gezondheidspraatje.
Ik hoop dat we dat standaard-gezond-
heidspraatje gauw in kunnen wisse-
len voor een persoonlijker praatje 
maar dat we elkaar bij name verwel-
komen mag van mij zo blijven. 
 Antoinette van Rutten

H. Lucaskerk
En ineens was hij daar, de lock down. 
De ‘intelligente’ variant weliswaar, 
maar wel met aardig wat gevolgen 
voor ons allemaal.   
Ik werk in de gezondheidszorg en 
merkte ongeveer een week vóór die 
tijd dat de onrust begon toe te ne-
men. Er werden al allerlei voorzorgs-
maatregelen getroffen om besmette 
patiënten geïsoleerd te kunnen ver-
plegen. Mede hierdoor werd ik gealar-
meerd en besloot in overleg te gaan 
met mijn medebestuursleden van het 
Willibrordkoor. Was het nog wel ver-
antwoord om als groep bij elkaar te 
komen? Nog voordat we een beslis-
sing konden nemen kwam de e-mail 

Kerken in Coronatijd

Parochianen van de verschillende deelgemeenschappen delen 
hun ervaringen van de laatste maanden. Wat hebben ze gemist? 
Wat was er waardevol? Hoe gaat het nu? 

En ineens was hij daar… de Lock down!

Iedereen thuis voor 
zijn telefoontje

Communie uitreiken met behulp van pincet
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En ineens was hij daar… de Lock down!

van het bisdom met het nieuws dat de 
kerken gesloten werden. Zelfs mijn 
ouders van 92 hadden zoiets nog niet 
eerder meegemaakt. 
Vanaf dat moment brak er een on-
gewisse tijd aan. Geen wekelijkse 
koorrepetitie meer, niet zingen in de 
vieringen op zondagochtend, elkaar 
niet zien en vooral de vraag: hoelang 
gaat dit duren? Niet zingen met Pa-
sen, Hemelvaartdag, Pinksteren? 
Onvoorstelbaar en wat een raar leeg 
gevoel! Nog wat later druppelden de 
persberichten binnen dat er in de pas-
sietijd veel besmettingen binnen ko-
ren hadden plaatsgevonden door de 
aerosolen die veelvuldig vrijkomen 
met zingen, met alle gevolgen van 
dien. Gebeurde dit nu echt? 
Wat fijn dat al snel het initiatief 
werd genomen om digitaal vieringen 
uit gaan zenden vanuit onze eigen 
parochie de Goede Herder. Toch 
nog met elkaar verbonden zijn, ver-
trouwde gezichten zien, al was het 
op afstand. En wat fijn dat tijdens de 
persconferentie van het kabinet in 
juni duidelijk werd dat de kerken be-
gin juli weer voorzichtig hun deuren 
mochten openen, ook al was zingen 

met het koor nog niet toegestaan. 
Al snel kwam de vraag of ik cantor 
zou willen zijn. Ontzettend span-
nend, maar het geeft een goed gevoel 
om actief deel uit te mogen maken 
van de groep mensen die vieren in de 
kerk weer mogelijk maakt. En erg fijn 
om veel parochianen weer in goede 
gezondheid terug te zien. 
Tot slot wil ik mijn complimenten 
maken aan de mensen die de kerk 
‘coronaproef’ hebben gemaakt. Dat is 
veel werk geweest maar tot in de punt-
jes perfect geregeld! Dankzij hen kun-
nen we weer veilig naar de kerk gaan!
 Karin Vastbinder – Peeters

St. Jacobuskerk
We zijn er al helemaal aan gewend. 
In de kerk zijn pijlen, bij de ingang 
is een gelpompje en lijsten met re-
serveringen. We zijn weer begonnen 
met vieren. Eerst was er niets, alleen 
de uitzending via de televisie. Toen 
kwam daar de digitale uitzendin-

gen bij vanuit een parochiekerk. En 
toen konden er kaarsjes opgestoken 
worden in de kerk; men kon er bid-
den, mediteren. Daar werd dankbaar  

gebruik van gemaakt. Een van de 
weinige uitjes die mensen zichzelf 
konden toestaan, en met een beetje 
geluk zag en sprak je nog een andere 
kerkganger in de tuin, op het pad. 
Mensen uit Kethel missen en misten 
hun kerk heel erg. In een telefoonge-
sprek met een oudere heer (van over 
de negentig jaar) vertelde hij mij: 
“Mijn kinderen hebben geregeld dat 
ik de kerkdienst in de Jacobuskerk 
kon zien, en ik was er zo blij mee. 
Want ik kom nog niet hoor.”
Op dit moment zijn er weer vieringen 
en alle regels worden goed in acht ge-
nomen.
Er wordt zelfs gezongen door twee 
cantors, dat is erg fijn. Er zijn min-
der mensen in de kerk dan voor de 
corona-uitbraak, maar er wordt weer 
gevierd en ook in de kerk ontmoet, je 
ziet elkaar. Bij de vredeswens wordt 
er flink geknikt en gezwaaid en ge-
bogen.

Op dinsdag kan er na de marktmis 
koffie worden gedronken in de groot-
ste kamer en de serre van de pastorie. 
Er wordt netjes afstand gehouden en 
andere maatregelen worden getroffen, 
maar het is fijn elkaar te ontmoeten.
Van alle werkgroepen zijn er nog 
maar een paar die actief kunnen zijn: 
de gastvrouwen en heren, de schoon-
maakclub, maar het komt vast wel 
weer goed.

Toen konden er 
kaarsjes opgestoken 
worden

Looproutepijl
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Er is een werkgroep die gewoon is 
doorgegaan en heeft het zelfs erg 
druk. Onze heel belangrijke tuin-
groep (op dit moment vreselijk druk 
met water geven). Die groep kon al 
die tijd gewoon doorwerken. De na-
tuur doet niet aan quarantaine en dat 
is te zien. De tuin is een genot voor 
het oog, een uitnodiging voor ieder-
een die bij de kerk aankomt. De tuin 
roept: Welkom in de Jacobuskerk. 
 Riek Wouters

Heilig Hartkerk 
In de Heilig Hartgemeenschap is de 
aandacht vooral gericht op het voor-
bereiden van de laatste viering van 
ruim honderd jaar katholieke aanwe-
zigheid in de Gorzen. Op 13 septem-
ber moet dat een bijzondere viering 
worden, waarin een traan niet zal 
ontbreken, maar waar de onderlinge 
liefde, Jezus nog eenmaal tastbaar 
onder ons aanwezig mag stellen. Om 
als gemeenschap nog vele jaren dank-
baar op terug te kunnen kijken. 
De gemeenschap van de Gorzenkerk 
blijft onthand door het niet meer 
hervatten van de wekelijkse eucharis-
tieviering. De gemeenschap verkeert 
in een soort luchtledige, waarin het 
wachten is op de onttrekkingsviering. 
In feite dat wat alle katholieken in de 
parochie in coronatijd hebben mee-
gemaakt, maar dan verlengd. De deel-
gemeenschap besloot geen vieringen 
meer te organiseren na de oorspron-
kelijk geplande laatste viering, die 

vanwege het virus nu drie maanden 
is uitgesteld.
Zo is de volle aandacht nu op de ont-
trekkingsviering gericht – van het 
werk aan het opgaan in het nieuwe 
thuis van de gebundelde deelgemeen-
schappen komt het even niet zo. Het 
koor gaat weer oefenen.  
Mensen uit onverwachte hoek mel-
den zich aan voor de viering op 13 
september. Mensen die al lang ge-
leden de parochie hebben verlaten. 
Tegelijk ontbreken nog veel aanmel-
dingen van de ‘vaste kerkgangers’ – 
nu maar hopen dat die zich niet ver-
geten aan te melden en teleurgesteld 
moeten worden. Op dit moment van 
schrijven, begin augustus, is nog niet 
duidelijk hoeveel mensen de viering 
kunnen bijwonen. We gaan er voor-
alsnog vanuit dat er ruimte is voor ve-
len, want eigenlijk is de Heilig Hart 
een geweldige kerk in coronatijd...
Voorafgaand aan de onttrekkings-
viering is de kerk in de eerste twee 
weken van september ruim openge-
steld, voor wie nog een keer in alle 
rust afscheid wil nemen. Meer infor-
matie hierover is te vinden op www.
heilighartkerk.nl.

Er wordt ook gewerkt aan een blij-
vende herinnering aan de Heilig 
Hartkerk en haar mensen. Onder-
getekende probeert met anderen 
de verhalen op de tekenen van die 
typische dragers van de gemeen-
schap, van markante mensen die 
iets te vertellen hebben, van men-
sen wier herinneringen heel lang 
teruggaan. Ze worden gebundeld 
in boekwerkje dat op 13 september 
gepresenteerd zal worden. Als het 
lukt, het is hard werken. Meer in-

formatie hierover is te krijgen via  
E: eindvieringhh@xs4all.nl.
 Ted Konings

St. Liduinabasiliek
Vanaf half juni zijn we weer aan het 
vieren in de basiliek. Eerst alleen de 
doordeweekse vieringen en vanaf 5 
juli ook op zondag. 
Het aanmelden verloopt soepel, bij 
binnenkomst is er handgel en wordt 
er naar klachten gevraagd, van dege-
nen die zich niet hebben aangemeld 
worden de contactgegevens geno-
teerd.  Het is duidelijk waar je kunt 
gaan zitten, pijlen geven de looprich-
ting aan, boekjes liggen klaar, en de 
banken die niet beschikbaar zijn, zijn 
afgezet. Eerst gebeurde dit met een 
wat afschrikwekkend rood-wit afzet-
lint, maar nu zijn er gelukkig vrien-
delijke groene koordjes. 
Na de viering worden de banken 
schoongemaakt. Een hele organisa-
tie, maar alles loopt heel soepel. Dat 
kan alleen maar doordat er, voor een 
groot deel zonder dat wij dat merken, 
keihard is en wordt gewerkt. Hulde 
aan de mensen die dit allemaal mo-
gelijk maken.
Het ter communie gaan, met de 
priester achter een scherm en het ge-
bruik van een pincet, is anders, aan-
vankelijk afstandelijk, vervreemdend, 
maar het begint te wennen. Wat is het 
fijn dat er nog steeds koorzang mo-
gelijk is, al wordt deze nu verzorgd 
door een klein aantal koorleden, en 
begeleid door het kleine kistorgel. 
Daardoor klinkt het misschien niet 
zo ‘vol’, maar op deze manier ont-
staat een meer intieme sfeer die een 
goede tegenhanger is voor de afstand, 
die we nu eenmaal moeten houden. 
Hulde aan allen die zich op verschil-
lende manieren blijven inzetten voor 
een verzorgde liturgie. 
Ja, ik mis veel. Ik mis het samen 
zingen, het gewoon naast elkaar zit-
ten, de handdruk bij de vredewens, 

Eigenlijk is de Heilig 
Hart een geweldige 
kerk in Coronatijd...
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de vanzelfsprekendheid van het oude 
vertrouwde. Maar het wezenlijke is 
niet veranderd. We kunnen en mogen 
weer samenkomen rond Woord en 
Tafel. En dat stemt tot grote vreugde 
en dankbaarheid.
 Gerarda Havermans-van Mourik

Petrus en Pauluskerk

Coronatijd en dus geen vieringen op 
de gebruikelijke tijden, maar wel via 
het YouTube kanaal. Ook geen lau-
den en geen Soos. Klein onderhoud 
aan ons kerkgebouw was nu moge-
lijk, waarbij de gezondheid van de 
vrijwilligers voorop stond. Er is hard 
gewerkt: plinten, deuren en kerkban-
ken werden geschilderd; roestig staal 
werd aangepakt; de oude noodver-
lichting werd vervangen; de vloeren 
zijn geschrobd en het groen rond het 
kerkgebouw werd wekelijks verzorgd. 

Nu maar hopen dat 
dit allemaal zo snel 
mogelijk geschiedenis is

Gedicht over deze tijd

Corona, Corona, wat doe je ons aan?
De mensheid wordt ziek, we moeten het weerstaan. 
Alom vele doden, veel mensen ziek. 
Hoe dit te stoppen, deze wereldwijde piek. 

Regels, regels, regels, 
binnenblijven, geen handen geven, 
afstand houden, alles dicht en afgelast. 
Onwerkelijk zo te moeten leven. 

Het leven staat stil, het komt zo onverwacht, 
over ons allen heen, nooit gedacht! 
Toch zullen we winnen, 
knappe koppen zoeken, 
oplossingen voor medicijn, om eens de winst te boeken. 

Met ons allen moed houden. Opkrabbelen in het leven. 
Maar Moeder Aarde kan niet alles meer geven. 
Een les voor nu en later: 
Tot Moeder Aarde haar lippen staat het water.

Toos Vlek, St. Jan-Visitatiekerk

Als het ventilatiesysteem op orde is, 
kunnen we weer gaan vieren en ge-
nieten van een goed opgeknapt kerk-
gebouw.

Voor de website www.maassluisopaf-
stand.com werk ik aan een fotoserie 
waarin ik wil laten zien hoe inwoners 

van Maassluis omgaan met de maat-
regelen rond de coronacrisis. Deze 
periode gaat zeker de geschiedenis-
boeken halen en daarom wil ik zoveel 
mogelijk aspecten van de stad en haar 
inwoners in beeld brengen. Inmid-
dels heb ik mensen gefotografeerd 

die vanuit huis werken, kinderen die 
online muziekles krijgen, jongeren 
die langs de Nieuwe Waterweg met 
gewichten aan crossfit doen, enzo-
voorts. 
En van het een komt het ander. Zo 
kwam ik ook terecht in de Petrus en 
Pauluskerk. Ik was daar heel blij mee, 
want voor een fotograaf is dit een zeer 
dankbaar gebouw. De rustige achter-
grond, de ronde vormen en lijnen en 
het bijzondere licht, daar moet wel 
goed beeld uit komen. Fijn was ook 
dat meerdere mensen bereid waren 
gefotografeerd te worden tijdens het 
aansteken van een kaars. Samen met 
de lege banken op de voorgrond le-
verde dat voor deze periode karakte-
ristieke foto’s op. Nu maar hopen dat 
dit allemaal zo snel mogelijk geschie-
denis is. 
 Theo van Pelt
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Jongeren in Coronatijd

In dit blad lezen we wat er speelt in onze parochie in Coronatijd. Veel mensen werken 
hard aan de contacten met parochianen, vooral met de ouderen. Maar hoe zit het met 
onze jongeren? Hier de ervaringen van Britt en Chris uit Maassluis.   

men en al snel had ik meerdere keren per 
week gesprekken met docenten en studenten. 

Een gekke periode
Chris: De dag vóór de maatregelen had ik nog 
een feestje. Ik twijfelde of ik wel moest gaan, 
maar achteraf ben ik heel blij dat ik geweest 
ben. Het lijkt wel jaren geleden, dat ik mijn 
vrienden daar zag. De afgelopen drie maan-
den ben ik thuis geweest, alleen met mijn 
ouders, broertje en zusje. Ik ben blij dat ik 
nog thuis woon, want veel van mijn medestu-
denten hebben het pittiger gehad dan ik. Zij 
verbleven ofwel in een klein kamertje of ze 
gingen terug naar hun ouders, wat ook heel 
zwaar kan zijn als je dat niet meer gewend 
bent. Tegelijk moesten ze wel kamerhuur blij-
ven betalen. Ik kijk op zaterdagavond op de 
bank met mijn ouders naar een film. Ik weet 
dat ik geluk heb en dankbaar moet zijn dat ik 
mijn ouders, broertje en zusje heb. Maar het 
is een gekke periode. 
Britt: Al gauw merkte ik de positieve effecten 
van thuiswerken voor mij. Ik kreeg veel meer 
gedaan nu ik een eigen rooster mocht beden-
ken en rondde de ene na de andere opdracht af. 
Dit lukte me als ik een bepaald ritme vasthield: 
om uiterlijk 9 uur was ik mijn bed uit, ik moest 
me elke dag aankleden en ik zette een wekker 
om niet vergeten te lunchen. Door deze basis-
regels werd ik productiever dan ooit. Na een 
tijdje verloor ‘tijd’ zijn betekenis en werden 
dagen, weken en maanden een grote warboel. 

Niet de ontspanning
Chris: Zat ik me thuis te vervelen? Ik heb het 
idee dat ik het deze periode drukker had dan 

Na een tijdje verloor ‘tijd’ zijn betekenis…

J
ongeren leven van contacten met vrien-
den, uitgaan, school, studeren, bijbaan-
tjes, feestjes en het bouwen aan een 
toekomst. Dat is nu allemaal verstoord. 

Om te weten hoe het met ze gaat heb ik aan 
twee jonge parochianen in Maassluis, Chris 
en Britt, gevraagd hun gedachten op papier 
te zetten. Het respect dat ik al had voor jon-
geren is alleen maar groter geworden. Chris, 
studente in Leiden, is 19 jaar. Britt, studente 
in Rotterdam is 18 jaar. 

De vier muren
Chris: op 12 maart veranderde mijn wereld 
van vrij groot naar de vier muren van het huis. 
In eerste instantie een onduidelijke periode. 
Stuk voor stuk werden de colleges afgelast. 
Eerst de eerste dag, daarna de volgende week, 
daarna nog een week. Uiteindelijk werd pas 
echt duidelijk dat alles voorlopig niet door-
ging. Moest ik nog wel verder leren of stopte 
dat ook? Niemand wist het eigenlijk. De ten-
tamens werden verplaatst naar mei. Docenten 
die voorheen fel tegen opgenomen colleges 
waren deden nu hun verhaal voor een lege 
zaal met alleen een camera. Voor veel studen-
ten ontbrak elke vorm van structuur. Ik ben 
nog één keer met de auto naar Leiden gegaan 
om boeken op te halen zodat ik in ieder geval 
verder kon met het schrijven van mijn paper. 
Britt: Van de ene op de andere dag kreeg ik 
te horen dat ik niet meer welkom was in het 
gebouw van mijn opleiding in Rotterdam. Ik 
moest online lessen volgen. Die lessen begon-
nen een week of twee later en waren in het 
begin nogal chaotisch en om heel eerlijk te 
zijn, niet zo heel goed, maar al doende leert 

Ik weet dat 
ik geluk heb 
en dankbaar 
moet zijn

door Clemens Lammers
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Een appje 
stuur je 
niet zomaar 
naar 
iedereen

ooit. Online-colleges, tentamens en een pa-
per, ik was er druk mee. Bij de studie had ik 
een broertje die me afleidde en een zusje die 
wilde praten. Het nadeel van de afgelopen tijd 
is dat ik wel keihard gewerkt heb, maar niet de 
ontspanning tussendoor had die er normaal-
gesproken wel zou zijn. 
Britt: Wat ik vooral erg lastig vond was het niet 
zien van vrienden en familie, ik miste mijn 
maatjes uit de klas en ook het niet zien van 
mijn scoutingkinderen viel me zwaarder dan 
verwacht. En jeetje, wat kan ik me soms erge-
ren aan de mensen om me heen die geen 1,5 
meter willen aanhouden of boos worden om 
maatregelen die er zo duidelijk zijn voor hun 
eigen veiligheid. 
Chris: Als er geen corona was geweest, dan 
was ik koffie gaan drinken met een leuke 
jongen, of pizza gaan eten bij vriendinnen. 
Dan had ik in de bibliotheek van de univer-
siteit zitten studeren tot het tijd was om met 
vriendinnen wat leuks te gaan doen. Ik was 
ze bijna dagelijks tegengekomen in de gan-
gen van mijn faculteit en zou naast ze zitten 
bij de colleges. De meeste vrienden heb ik de 
afgelopen tijd niet gesproken, niemand meer 
gezien. Een appje stuur je niet zomaar naar 

iedereen. Ik wil niet klagen over hoe het met 
me gaat. Er zijn zoveel mensen die een zware 
tijd achter de rug hebben, dat ik me bezwaard 
voel als ik me uitspreek over mijn gevoelens. 
Ik weet dat ik niet de enige ben die zich een-
zaam voelt en wiens leven op pauze staat. 

Videobellen
Britt: Al met al was het ook voor mij een gekke 
rit. Het is zwemmen in een brij van tijd en 
hard werken om mijn hoofd boven water te 
houden. Het houden van mentale stabiliteit 
is een karwei, maar ik, en velen met mij, weet 
dat dit nodig is voor een groter goed. Door 
ons te houden aan de maatregelen doen we 
er alles aan een tweede golf te voorkomen en 
dat redt levens. Ik hou het voorlopig vooral 
bij videobellen en wacht met knuffels tot het 
weer echt veilig kan.
Chris: Op 10 juni ben ik voor het eerst weer 
met het openbaar vervoer naar Leiden ge-
weest. Daar heb ik twee vriendinnen bezocht, 
die ik normaalgesproken elke dag zou zien. 
Ik hoop alleen dat de versoepelingen van de 
maatregelen niet leiden tot een tweede coro-
na-golf waardoor alles weer opnieuw begint, 
dat zou echt een ramp zijn. 
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O
p 13 september wordt de H. 
Hartkerk aan de katholieke 
eredienst onttrokken. Op 30 
augustus was de allerlaatste 

viering vanuit onze parochie in de 
kerk Sint Jan de Doper-Visitatie. Wij 
hopen dat alle Schiedamse parochia-
nen, ook vanuit de gesloten kerken en 
vanuit de Jacobuskerk (die vooralsnog 
geopend blijft), zich thuis zullen voe-
len in de gezamenlijke vieringen.

Een nieuwe cantorij
Het heeft wel veel gewenning ge-
vraagd om samen te gaan vieren met 
gemeenschappen die zo veel verschil-
len kennen in hun stijl en beleving 
van de liturgie. Daarom is in de zo-
mer van 2018 de commissie liturgie 
Schiedam van start gegaan en zijn er 
sindsdien maandelijks gezamenlijke 
vieringen gehouden.
Al vrij gauw waren er twee gebruiken 
kenmerkend voor alle gezamenlijke 
vieringen: de wierookschaal bij de 
voorbede en de offerandeprocessie. 
Onze gebeden mogen als wierook op-
stijgen, tot voor Gods aanschijn. En 
de gaven voor de eucharistie worden 
vanuit de gemeenschap aangedragen.
Na advies van de commissie liturgie 
en van de pastoraatsgroep, en na ge-
sprekken met kernvrijwilligers uit 
de verschillende gemeenschappen 
en koren, hebben pastoraal team en 
parochiebestuur een keuze gemaakt 

voor de zang in de vieringen in de 
Singelkerk. Er zullen twee keer per 
maand vieringen zijn met de vaste 
en wisselende gezangen in het Latijn; 
daarnaast zullen er in deze vieringen 
echter ook Nederlandstalige liederen 
gezongen worden. De maandelijkse 
viering met vaste gezangen in het 
Latijn en daarnaast Nederlandstalige 
liederen zetten wij voort. Nieuw is de 
maandelijkse geheel Nederlandstalig 
gezongen viering, met onder andere 
Nederlandse gezangen uit de voorma-
lige Schiedamse gemeenschappen. 

Om dit mogelijk te maken wordt een 
nieuwe cantorij opgericht, waarbij 
ieder die mee kan en wil zingen wel-
kom is.
Enkele keren per jaar hopen wij een 
gezinsviering te kunnen houden, 
naast de al bestaande kinderwoord-
dienst van de andere zondagen.
Naast de zondagsviering is er het plan 
om maandelijks een Nederlands ge-
zongen vesperdienst te houden op 
vrijdagmiddag, met voorafgaande 
ontmoeting in de pastorie.

Aandacht voor kinderen
De orde van dienst die sinds november 
2019 gebruikt wordt in gezamenlijke 

vieringen, zal vanaf nu de orde van 
dienst zijn voor alle eucharistievierin-
gen op zondag in de Liduinabasiliek 
(voor zover dit in deze tijd van corona-
preventie mogelijk is).
Op zondag zullen er acolieten, en 
zo mogelijk ook misdienaars, zijn. 
De lector komt vanuit de kerk, uit de 
gemeenschap, en leest de eerste en 
de tweede lezing en ook de voorbede. 
Ook reikt de lector samen met de 
priester de communie uit.
Naast de wierook bij de voorbede zal 
er op zondag één moment zijn waar-
op gewierookt wordt, namelijk bij de 
bereiding van de gaven. Bij de lezing 
van het Evangelie zullen twee misdie-
naars of acolieten met kaarsen staan.
De acolieten, de misdienaars en de 
lector gaan samen onder twee ge-
daanten ter Communie, voordat de 
mensen in de kerk de communie 
ontvangen (onder één gedaante).
Er zal veel aandacht voor kinderen 
zijn, onder andere bij het aandragen 
van de gaven, het Onze Vader en de 
vredewens.
Met de verdeling van Latijnse en Ne-
derlandse zang en met een afgewogen 
orde van dienst, hopen wij aan ieder 
recht te doen. Wij behoeden goede 
tradities, en wij geven ook ruimte 
aan elkaar, opdat wij in ‘communio’, 
in gemeenschap samen kunnen vie-
ren, als nieuwe geloofsgemeenschap 
Schiedam. 

Samen vieren in Schiedam

Deze maand is het uiteindelijk zo ver: alle vieringen in de Liduinabasiliek 
aan de Singel zullen gezamenlijke vieringen zijn van de nieuwgevormde 
geloofsgemeenschap Schiedam. Het zal van alle betrokkenen gewenning vragen.

Ruimte geven aan elkaar

door Pastoraal team en parochiebestuur

Een afgewogen orde 
van dienst
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 MOZAÏEK 

Toen Paul McCartney door een zwa-
re periode ging, droomde hij op een 
nacht dat zijn moeder Mary naar hem 
toe kwam en hem geruststelde. Zij 
was al overleden, maar was levensecht 
in zijn droom aanwezig. Het resultaat: 
het legendarische Beatles-nummer: 
Let it be, en dit is het motto van het 
nieuwe concertprogramma van a cap-
pella kwintet Wishful Singing. 
Uiteraard klinkt in dit programma 

muziek van de Beatles. Daarnaast 
zijn de vijf zangeressen op zoek 
gegaan naar inspirerende vrouwen 
met een boodschap en vonden epi-
sche muziek van de middeleeuwse 
‘powervrouwen’ en vrijdenkers Kas-
sia (810-867), Hildegard von Bingen 
(1207-1291) en Birgitta van Zweden 
(1303-1373). 
Er zijn ook verschillende meerstem-
mige composities, die de luisteraar 

een interessante kijk bieden in de 
ontwikkeling van de meerstemmig-
heid: van een enkele tegenmelodie bij 
een gregoriaans gezang tot de rijke 
klanken van Maurice Duruflé en de 
aanstekelijke ritmiek van de Beatles. 

Op 11 september komt Wishful Sin-
ging naar de Liduina Basiliek. Aan-
vang 19.30 uur. Kaartverkoop via 
www.wishfulsinging.nl. 

Wishful Singing in de basiliek op 11 september

Digitaal Liduinafeest op YouTube
Sinds vijf jaar is de Liduinaprocessie niet meer weg 
te denken. Elk jaar trekt op de zondag voor Hemel-
vaartsdag een optocht met de relieken van Liduina 
door de straten van Schiedam. De processie begint 
en eindigt in de Liduinabasiliek, maar komt ook in de 
Grote of Sint Janskerk en in Huis te Poort (de oud-
katholieke kerk).
Dit jaar kon de processie niet doorgaan vanwege 
corona. Ook de gezongen eucharistieviering en de 
overige feestelijkheden konden hierdoor geen door-
gang vinden. Er was ook geen plechtig lof op 14 juni, 
de eigenlijke feestdag van Liduina. De vesperdienst 
en bezinnende avond van de Broederschap van op 15 
juni, alles moest helaas worden afgelast.
Om toch iets van de sfeer en van de boodschap van 
het Liduinafeest te delen met parochianen en met 
anderen, heeft Gerarda Havermans-van Mourik het 
initiatief genomen voor een film. Het is een film onder 
het motto ‘Vensters op Liduina’. Verschillende mensen 

– jong en oud – komen aan het woord over de betekenis 
van Liduina in hun leven en werk. Ook klinken Liduina-
liederen en er zijn beelden van een eerdere processie.
De film ‘Vensters op Liduina’ is gemaakt door Gerarda 
Havermans-van Mourik (initiatief), Sebastiaan Rutten 
(montage) en Elly Barendregt-Koalsie (camera). De 
film is te zien op het YouTube-kanaal van parochie De 
Goede Herder: https://www.youtube.com/channel/UC-
Jy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos 
(of via www.goedeherderparochie.nl).
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Omdat de Adventsactie op 29 november begint en de 
volgende Kerk aan de Waterweg pas op 4 december 
verschijnt, willen wij nu al uw aandacht vragen voor 
deze actie. Het thema dit jaar is: Eén op de zeven 
baby’s heeft een te laag geboortegewicht!
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden 
honger. Zij kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen 
aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, 
ondervoeding en een gebrekkige opleiding. Die ar-
moedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar 
greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. 

Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, 
waardoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar 
zijn. 
De Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ont-
snappen aan die vicieuze cirkel van armoede en onder-
voeding. Jaarlijks wordt er campagne gevoerd tijdens 
de vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode. De 
Adventsactie steunt in 2020 projecten in Nicaragua, in 
Goma in het oosten van de DR Congo, op de Westbank 
in Palestina en in Malawi. Het zijn projecten die er-
voor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit 
kunnen verbouwen en op die manier beschikken over 
gezond en gevarieerd voedsel. 
U kunt uitgebreide informatie over deze projecten vin-
den op www.adventsactie.nl. 

Pop Art in de Pax Christikerk
Augustus 2020, vakantie, maar hoe dan? Niet iedereen 
kan in deze tijd op pad. Reden voor de Stichting Samen 
Sterk in Holy om een leuke activiteit te organiseren. Deze 
stichting maakt ook, zoals de Pax Christi gemeenschap, 
deel uit van het Platform Verbinding, een samenwer-
kingsverband voor de wijk en haar bewoners.
Op zoek naar een plekje waar de activiteit ‘corona proef’ 
zou kunnen plaatsvinden kwamen ze uit bij de Pax Chris-
tikerk. Het werd buiten schilderen, heerlijk in de schaduw 
van de bomen. Men ging aan het werk in Pop Art stijl, 
onder leiding van Esther Pieterse. Esther is kunstenaar en 

geeft diverse workshops, veelal voor kinderen, maar ook 
voor volwassenen, instellingen en bedrijven. ‘Geef het een 
gezicht’, was het thema. Vooraf hadden de deelnemers 
een foto van henzelf aan Esther moeten geven. Zij had 
de foto’s vergroot en voorbewerkt. Zo kon iedereen direct 
aan de slag. Er werd gewerkt  met de felle kleuren en in 
de stijl van Andy Warhol, misschien wel de bekendste Pop 
Art kunstenaar. Jeanette en Marianne van Samen Sterk in 
Holy zorgden voor drinken en een heerlijke fruitsalade. 
Ook voerden ze gesprekjes en gaven adviezen. Heel fijn 
dat er weer een activiteit was in de kerk, dankzij Esther, 
Marianne en Jeanette. 
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Vele wandelaars en fietsers, die in 
Midden-Delfland ontspanning zoe-
ken en de Kerkweg 51-53 te Schie-
dam passeren, worden vooral in het 
lente-en zomerseizoen keer op keer 
blij verrast door de kleurrijke tuin 
rondom de Jacobuskerk. 
Vaak zijn hier vrijwilligers aan het 
werk, die onder leiding van koster 

Koos van Noordt het onderhoud van 
de tuin verzorgen. De prachtige tuin 
nodigt uit om in en rondom de kerk 
een kijkje te nemen. Met recht mag 
de kerktuin als het visitekaartje van 
de Jacobus-en Martinus deelgemeen-
schap worden beschouwd. De neo-
romaanse Jacobuskerk dateert van 
1890 en is sinds 1975 een rijksmo-

nument. Het bezichtigen van binnen 
is ook zeer de moeite waard. Vanaf de 
maand april tot en met oktober is de 
kerk open op de tweede zaterdag van 
de maand en zijn er gastvrouwen en 
gastheren aanwezig om de bezoekers 
rond te leiden. Een aanrader!
Het is een behoorlijke klus om tij-
dens de zomermaanden het gazon 
regelmatig te maaien. 
Tot sinds kort gebeurde dit met de 
handgrasmaaier, waarmee Koos vele 
uurtjes zoet was. 
Maar Koos, ook niet meer de jongste, 
diende eind vorig jaar bij de beheer-
commissie vriendelijk toch dringend 
het verzoek in om tot aanschaf van 
een (tweedehands) graszitmaaier 
over te mogen gaan. Het heeft even 
geduurd, maar mede in overleg met 
de penningmeester van het paro-
chiebestuur kreeg onze financieel 
beheerder het ‘groene’ licht.  De 
graszitmaaier is een zeer welkome 
aanwinst voor onze tuinploeg en be-
spaart menig uurtje werk om het gras 
kort te houden. Tot slot kreeg de ma-
chine ook nog een warm en beschut 
plekje om nog vele jaren van dienst 
te kunnen zijn. 

Aanwinst voor de Jacobuskerktuin

Op 6 augustus werd in Vlaardin-
gen herdacht dat 75 jaar geleden 

Hiroshima werd getroffen door 
een atoombom. De herdenking in 

Vlaardingen op het terrein van het 
gesloopte Holy Ziekenhuis was 

vanwege corona klein gehouden. 
Enkele tientallen belangstellen-
den woonden de plechtigheid bij. 

De dames van de werkgroep 
liturgisch bloemschikken uit 

de Lucaskerk plaatsten tijdens 
de herdenking een kraanvogel 

met witte bloemen en gevouwen 
kraanvogeltjes in de kleuren van 

de regenboog.
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In een notendop hier het uitgebreide programma van de Vredesweek in onze steden. 
Bij het uitkomen van dit blad was nog niet alles zeker. Volg de sites!  

EXPOSITIES EN CREATIEVE WORKSHOPS
De tentoonstelling van LEN Munnik in het Museum 
Vlaardingen is zeker nog een week te bezichtigen. 
Verder zijn er de hele week activiteiten in het oude V & D 
pand aan het Veerplein, omgedoopt in ‘Pand voor Vrede 
en Durf”. Zo houdt Omroep Vlaardingen daar interviews, 
er is een expositie: Vlaardingen Regenboogstad, er zijn 
foto’s over Black Lives Matter en nog veel meer. 
Ambassadestad Vrede heeft een facebookpagina en een 
site. (Google en u komt er wel). 

Maassluis
OP 20 SEPTEMBER is in de Immanuelkerk te Maassluis een 
oecumenische viering. Aanvang 10.00 uur. 
De muzikale begeleiding is van de Samenspeelgroep en 
Carin van Toor. De organist/pianist is Gerard de Waardt. 
Christel Berkel-Verlaan en Saskia Owona-Wortelboer van 
de Petrus & Paulusgemeenschap werken ook mee. De 
voorganger is ds. Chris Schreuder. 

Schiedam
ZATERDAG 19 SEPTEMBER vlag hijsen op het Stadserf, met afge-
vaardigde van bestuur. Verder zijn er vlaggen op de Grote 
kerk, Molen de Kameel, Dorpskerk, de Ark en het gebouw 
van de Apostolische Gemeenschap. 
19 SEPTEMBER ’S AVONDS de film Just Mercy in het Wennekerpand. 
MAANDAG 21 SEPTEMBER Interreligieuze viering in de Dorps-
kerk, om 19.30 uur.
WOENSDAG 23 SEPTEMBER workshop in het Lyceum Schraven-
lant, door Halil Karaaslan, medewerker van Echo, de or-
ganisatie die zich inzet voor diversiteitsbeleid.
DONDERDAG 24 SEPTEMBER 10.00 uur: Ochtendgebed met het 
thema Vrede, in de Dorpskerk. 

Programma Vredesweek

Vlaardingen
ZONDAG 6 SEPTEMBER, Creatieve workshop voor 11-plusjonge-
ren, Kerkcentrum Holy
DONDERDAG 17 SEPTEMBER 
16.30 uur, Opening Tentoonstelling LEN, museum Vlaar-
dingen. Deze tentoonstelling is de hele week te zien. 
19.30 uur: Gemeenteraadsvergadering. Het programma 
van de vredesweek wordt gepresenteerd. Stadhuis.
VRIJDAG 18 SEPTEMBER 19.30 uur, documentaire in de Wind-
wijzer: For Sama. Aanmelden vóór 25 september. 
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 14.00 uur, Mensenrechtenwande-
ling. Start: station Vlaardingen Oost.
ZONDAG 20 SEPTEMBER 9.30 uur, themaviering Vrede ver-
bindt, Lucaskerk. Om 10 uur themaviering in de Bethel-
kerk.
11.00 uur Pax Christikerk Themaviering Vrede verbindt. 
MAANDAG 21 SEPTEMBER 18.00 uur, Vredesmaaltijd, Ambas-
sade voor vrede, Vluchtelingenwerk en Amnesty in de 
Windwijzer.
DINSDAG 22 SEPTEMBER thema-avond rond racisme met Radar, 
Stadhuis (is nog niet zeker)
DONDERDAG 24 SEPTEMBER 
13.30 uur, workshops schilderen, fotografie, dans, voor 
groepen van de internationale schakelklas. In Kade 40.
19.45 uur, ‘Mekka, stad, oud als het geloof’. Een lezing van 
Willy Atema. In de moskee of de Bethelkerk. 
VRIJDAG 25 SEPTEMBER 20.00 uur, Film: For Sama in de 
Windwijzer. 
ZATERDAG 26 SEPTEMBER Vouwen voor vrede en vredesvlag-
getjes maken, bij Wijken van Vlaardingen.
Met PAX, Kernwapens Volkel uit, bijeenkomst in Volkel
ZONDAG 27 SEPTEMBER 10.00 uur, themaviering Kerkcentrum 
Holy. 
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Oproep

Nieuwe bestuursleden gevraagd voor PCI De Goede Herder 

De Parochiële Caritatieve Instelling, kortweg PCI genoemd, werkt vanuit een christelijke 

overtuiging en geeft gestalte aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de 

samenleving en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. 

De PCI verleent hulp aan mensen in nood en doet dat vooral financieel. Voor verder informatie 

over doel en werkzaamheden van de PCI kunt u de website van de parochie raadplegen of de 

PCI-brochures die in de verschillende kerken liggen. 

In de loop van 2021 zullen vier van de vijf leden het bestuur verlaten, vanwege het bereiken 

van de maximale zittingsduur. Wij vragen onze parochianen die zich willen inzetten voor onze 

medemensen in een zwakke positie, zich kandidaat te stellen voor een mogelijke zitting in het 

bestuur. Ongeveer tien keer per jaar komen we samen voor een vergadering. Nu in Coronatijd 

is dat minder. Daarnaast houden wij contact met elkaar via de mail. 

Als bestuurslid beoordeelt u, samen met de anderen, de aanvragen om hulp. Verder brengt het 

bestuur de werkzaamheden van de PCI onder de aandacht van alle instanties die van belang 

zijn voor de doelstellingen van de PCI, in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. 

En de PCI onderhoudt contacten met andere instellingen van belang voor de PCI. 

Komend jaar treden o.a. de penningmeester en secretaris af. De penningmeester houdt 

inkomsten en uitgaven bij en maakt voor elke vergadering een financieel overzicht, aan 

de hand waarvan het bestuur besluiten kan nemen. Voor elk jaar wordt een financiële 

verantwoording opgesteld, die door het bestuur wordt goedgekeurd. 

Het bestuur streeft naar een gelijkwaardige afvaardiging van alle deelgemeenschappen in onze 

parochie. De wens is om per 1 januari 2021 met de nieuwe kandidaat bestuursleden te starten. 

Dit kan ook in fasen, in overeenstemming met de kandidaten. De zittingstermijn is vier jaar 

en kan éénmalig verlengd worden met vier jaar. Voor verdere informatie en/of opgaven kunt u 

terecht bij: Annelies Eysink Smeets-van de Burgt (huidige voorzitster). Telefoon: 010-88.063.63 

mobiel: 06-18.27.90.92. 

Mailadres: pci.bestuur@goedeherderparochie.nl 
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Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.) 10.00 uur (zo.)

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

Za. 19 sept. -- -- -- Eucharistie M. Tharsis, SVD -- 

Zo. 20 sept. Eucharistie  H. Egging Eucharistie  H. Egging Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie M. Tharsis, SVD Eucharistie Ch. Duynstee

Za. 26 sept. -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 27 sept. Eucharistie Ch. Duynstee Woord- en communieviering Parochiaan Eucharistie  H. Egging Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Eucharistie  M. Tharsis, SVD 

Za. 03 okt. -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 04. okt Eucharistie M. Tharsis, SVD Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie Ch. Duynstee Rozenkrans feest. Eucharistie H. Egging
16.00 uur H. Egging Vespers en Lof

Woord- en communieviering
Parochiaan 

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

Zo. 11 okt. Eucharistie H. Egging Eucharistie M. Tharsis, SVD Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Eucharistie Ch. Duynstee

Za. 17 okt. -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 18 okt. Woord- en communieviering parochiaan Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie M. Tharsis, SVD Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie H. Egging 

Za. 24 okt. -- -- -- Eucharistie M. Tharsis, SVD --

Zo. 25 okt. (begin wintertijd) Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Eucharistie H. Egging Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie M. Tharsis, SVD Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD 

Za. 31 okt. -- -- -- Eucharistie M. Tharsis, SVD --

Zo. 01 nov. Vooralsnog Allerheiligen en
Allerzielen viering voor parochianen

Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie H. Egging Eucharistie H. Egging Eucharistie M. Tharsis, SVD Woord- en communieviering parochiaan

Ma. 02 nov. Vooralsnog Allerzielen viering 
alleen voor nabestaanden

OP HET MOMENT VAN DE SLUITINGSDATUM VAN DE KOPIJ VOOR KERK AAN DE WATERWEG IS NOG NIET DUIDELIJK OP WELKE MANIER, 
IN VERBAND MET DE CORONA PANDEMIE, OP EEN VERANTWOORDE WIJZE DE ALLERZIELENVIERING VOOR DE NABESTAANDEN VORM GEGEVEN WORDT. WANNEER ER MEER BEKEND IS WORDEN NABESTAANDEN HIEROVER GEINFORMEERD.

Za. 07 nov. -- -- -- Eucharistie H. Egging

Zo. 08 nov. Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Patroonsfeest  Vooralsnog in beide kerken een (zelfde) 

viering

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Patroonsfeest vooralsnog in beide kerken een (zelfde) 

viering

Eucharistie H. Egging Eucharistie Ch. Duynstee 

Za. 14 nov. -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee -- 

Zo. 15 nov. Woord- en communieviering parochiaan Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie  H. Egging Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie H. Egging

Za. 21 nov. -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 22 nov. Christus Koning Eucharistie  H. Egging Eucharistie Ch. Duynstee Woord- en communieviering Parochiaan Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Eucharistie M. Tharsis, SVD 

Za. 28 nov. -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 29 nov.  1e zondag van de advent Eucharistie  M. Tharsis, SVD Eucharistie M. Tharsis, SVD Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie H. Egging Eucharistie Ch. Duynstee

Za. 05 dec. -- -- -- Eucharistie M. Tharsis, SVD --

Zo. 06 dec. 2e zondag van de advent Eucharistie Ch. Duynstee Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie M. Tharsis, SVD Eucharistie  H. Egging Woord- en communieviering parochiaan
 

Liturgisch rooster weekendvieringen, najaar 2020, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

Petrus en Paulus  
9.30 uur (zo.)

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.) 10.00 uur (zo.)

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

Za. 05 sept. Vanwege ventilatie problemen in de kerk is het nog niet 
zeker dat er vanaf september vieringen kunnen plaatsvin-

den. Onderstaand rooster is dus onder voorbehoud.

-- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 06 sept. Eucharistie M. Tharsis, SVD Eucharistie M. Tharsis, SVD Woord- en communieviering Parochiaan Geen viering Eucharistie Ch. Duynstee Woord- en communieviering Parochiaan

Za. 12 sept. -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 13 sept. Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Woord- en communieviering  L. Meijer Woord- en communieviering L. Meijer Afscheidsviering en Onttrekken aan de 
eredienst. Vicaris Generaal, L. v. Deelen 

en Ch. Duynstee

Eucharistie H. Egging Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD 

Houdt u er rekening mee dat met ingang van 1 september de zondagse liturgieviering in de Liduina O.L.V Rozenkrans basiliek om 10.00 uur begint.



Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.) 10.00 uur (zo.)

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

Za. 19 sept. -- -- -- Eucharistie M. Tharsis, SVD -- 

Zo. 20 sept. Eucharistie  H. Egging Eucharistie  H. Egging Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie M. Tharsis, SVD Eucharistie Ch. Duynstee

Za. 26 sept. -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 27 sept. Eucharistie Ch. Duynstee Woord- en communieviering Parochiaan Eucharistie  H. Egging Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Eucharistie  M. Tharsis, SVD 

Za. 03 okt. -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 04. okt Eucharistie M. Tharsis, SVD Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie Ch. Duynstee Rozenkrans feest. Eucharistie H. Egging
16.00 uur H. Egging Vespers en Lof

Woord- en communieviering
Parochiaan 

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

Zo. 11 okt. Eucharistie H. Egging Eucharistie M. Tharsis, SVD Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Eucharistie Ch. Duynstee

Za. 17 okt. -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 18 okt. Woord- en communieviering parochiaan Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie M. Tharsis, SVD Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie H. Egging 

Za. 24 okt. -- -- -- Eucharistie M. Tharsis, SVD --

Zo. 25 okt. (begin wintertijd) Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Eucharistie H. Egging Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie M. Tharsis, SVD Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD 

Za. 31 okt. -- -- -- Eucharistie M. Tharsis, SVD --

Zo. 01 nov. Vooralsnog Allerheiligen en
Allerzielen viering voor parochianen

Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie H. Egging Eucharistie H. Egging Eucharistie M. Tharsis, SVD Woord- en communieviering parochiaan

Ma. 02 nov. Vooralsnog Allerzielen viering 
alleen voor nabestaanden

OP HET MOMENT VAN DE SLUITINGSDATUM VAN DE KOPIJ VOOR KERK AAN DE WATERWEG IS NOG NIET DUIDELIJK OP WELKE MANIER, 
IN VERBAND MET DE CORONA PANDEMIE, OP EEN VERANTWOORDE WIJZE DE ALLERZIELENVIERING VOOR DE NABESTAANDEN VORM GEGEVEN WORDT. WANNEER ER MEER BEKEND IS WORDEN NABESTAANDEN HIEROVER GEINFORMEERD.

Za. 07 nov. -- -- -- Eucharistie H. Egging

Zo. 08 nov. Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Patroonsfeest  Vooralsnog in beide kerken een (zelfde) 

viering

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Patroonsfeest vooralsnog in beide kerken een (zelfde) 

viering

Eucharistie H. Egging Eucharistie Ch. Duynstee 

Za. 14 nov. -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee -- 

Zo. 15 nov. Woord- en communieviering parochiaan Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie  H. Egging Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie H. Egging

Za. 21 nov. -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 22 nov. Christus Koning Eucharistie  H. Egging Eucharistie Ch. Duynstee Woord- en communieviering Parochiaan Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Eucharistie M. Tharsis, SVD 

Za. 28 nov. -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 29 nov.  1e zondag van de advent Eucharistie  M. Tharsis, SVD Eucharistie M. Tharsis, SVD Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie H. Egging Eucharistie Ch. Duynstee

Za. 05 dec. -- -- -- Eucharistie M. Tharsis, SVD --

Zo. 06 dec. 2e zondag van de advent Eucharistie Ch. Duynstee Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie M. Tharsis, SVD Eucharistie  H. Egging Woord- en communieviering parochiaan
 

Liturgisch rooster weekendvieringen, najaar 2020, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

Petrus en Paulus  
9.30 uur (zo.)

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.) 10.00 uur (zo.)

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

Za. 05 sept. Vanwege ventilatie problemen in de kerk is het nog niet 
zeker dat er vanaf september vieringen kunnen plaatsvin-

den. Onderstaand rooster is dus onder voorbehoud.

-- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 06 sept. Eucharistie M. Tharsis, SVD Eucharistie M. Tharsis, SVD Woord- en communieviering Parochiaan Geen viering Eucharistie Ch. Duynstee Woord- en communieviering Parochiaan

Za. 12 sept. -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 13 sept. Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Woord- en communieviering  L. Meijer Woord- en communieviering L. Meijer Afscheidsviering en Onttrekken aan de 
eredienst. Vicaris Generaal, L. v. Deelen 

en Ch. Duynstee

Eucharistie H. Egging Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD 

Houdt u er rekening mee dat met ingang van 1 september de zondagse liturgieviering in de Liduina O.L.V Rozenkrans basiliek om 10.00 uur begint.




