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Van de redactie
Kwetsbaar…

Wat zijn we kwetsbaar geworden dit jaar, als mensheid. 
Natuurlijk waren we dat al lang, maar als je in een welva-
rend land woont waar alles toch wat vanzelf lijkt te gaan, 
dan waan je je soms onkwetsbaar. En heb je het gevoel 
dat alles maakbaar is, dat je alles prima in de hand hebt.  
Maar dat is niet zo! Corona schudde ons wakker 
uit die waan, en het klimaatprobleem doemt dit 
jaar ook steeds meer op als een dreigend onheil. 
Vanmorgen hoorde ik op de radio de countertenor Maar-
ten Engeltjes dat prachtige lied van Sting zingen: fragile. 
Sting schreef het in 1987, naar aanleiding van een brute 
politieke moord. Het klinkt nog steeds actueel: ‘Steeds 
opnieuw zal de regen vallen, als tranen van de sterren. 
Steeds opnieuw zal de regen ons vertellen, hoe kwetsbaar 
we zijn.’
In dit nummer vindt u de kwetsbaarheid terug. Onze 

parochie is kwetsbaar, een tekort aan vrijwilligers, een 
tekort aan financiën. Moeten we niet eens heel anders 
aan de gang, vraagt vicevoorzitter Jan Bekkers zich af. 
Kwetsbaarheid vinden we in het artikel over mensen met 
schulden, en over iemand die helpt met een oplossing. 
We komen het tegen in het verhaal van de IC-verpleeg-
kundige, opnieuw in de frontlinie. 
Liturgie is ook altijd kwetsbaar, het luistert nauw, het is 
nooit hetzelfde. Het vraagt wat van voorgangers en van 
deelnemers: aandacht, betrokkenheid. Enkele parochia-
nen uit Maassluis volgden een cursus en doen enthou-
siast verslag.  
Als u dit leest, hoop ik dat we wat meer stevigheid hebben 
verworven, innerlijk, en ook dat het de goede kant op gaat 
met de coronabesmettingen. Dan kan Kerstmis toch een 
echt feest worden. En zo niet… dan hebben we het er ook 
mee te doen. Dan kunnen we misschien elkaar helpen 
deze kwetsbare periode wat lichter te maken, 
Ik wens u heel veel licht, kracht en goede moed. 

 Lidwien Meijer
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020 is het internationaal 
jaar van de verpleegkundi-
gen en de verloskundigen. 
Het is namelijk 200 jaar ge-

leden dat Florence Nightingale, the 
Lady with the Lamp, werd geboren. 
Het jaar 2020 is tevens het jaar van 
de grote en moedige inzet van de ver-
pleegkundigen, van zorg en medisch 
personeel bij de vele slachtoffers van de 
corona-epidemie. In een aantal landen 
is de lamp een symbool van beroepsverenigingen van ver-
pleegkundigen, vanwege hun werk en zorg, dag en nacht. 
De lamp kan voor ieder mens een symbool zijn en een 
oproep om waakzaam te zijn. In de Bergrede zei Jezus tot 
zijn toehoorders: Gij zijt het licht der wereld. Men steekt toch 
ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, 
maar men plaatst ze op de standaard zodat ze licht geeft voor 
allen die in huis zijn” (Mt. 5,15).

Levenshouding
Zijn onze lampen wel gereed en branden ze wel goed? 
Staan ze open voor de aanwezigheid van God in ons mid-
den? Hij vraagt niet hoe ver we het gebracht hebben en 

hoe we gepresteerd hebben. Hij bevraagt ons over onze 
levenshouding tegenover de armen, de zieken, de kleinen, 
de gevangenen, de daklozen en de vreemdeling. Jezus zegt 
ons dat wij waakzaam moeten zijn en onze verantwoorde-
lijk moeten gedragen, hij is immers nu al aanwezig. Zijn 
woorden gaan niet over de toekomst, maar over het heden. 
Neen, de wereld gaat nog wel een eeuwigheid mee. De 
corona is niet het begin van het einde, maar zij doet ons 
zeker nadenken. Elk moment van de dag eindigt ergens 
voor iemand dit leven. ‘Wees dus waakzaam, want je weet 
niet op welke dag de Heer komt’ (Mt 24,41). 

Onderdak
Je leven is een gave, maar ook een 
opgave. Verslaap je tijd niet, wees 
voorbereid, wees aandachtig. Zo-
dat je open kunt staan voor God in 
onze wereld: Hij is in ons midden. 
Hij, onze Schepper, is niet gewoon 
als volwassen mens naar ons geko-
men. Kwetsbaar en klein is God bij 
ons gekomen. Hij wordt geboren 
uit de schoot van een vrouw, als een 

zwak en hulpeloos kind, dat aangewezen is op de hulp 
van zijn vader en zijn moeder. Het kind groeit langzaam 
op in een klimaat van liefde, aandacht en tederheid. In 
onze tijd zijn wij er meer dan ooit van doordrongen ge-
raakt, hoe belangrijk, hoe essentieel het voor een kind is 
om veilig en in liefde te kunnen opgroeien. In kwetsbare, 
afhankelijke mensen, in elk van ons, zonder dak, waar 
ook vandaan, wil God telkens geboren worden: daar zoekt 
God onderdak! 
Hoe komt het dat we hem niet zien? Is onze 
lamp uitgedoofd? Een gedicht verwoordt het zo: 
Een brandende lamp, ontsteken om op weg te gaan. 
Om de stap van God, te horen, luisterbereid. 
Er zijn, gewoonweg, uitzien naar de ochtend. 
Een brandende lamp, er zijn, leven. 
Het is wachten op de dageraad in de hoop deze te volgen. 
Het is gewoonweg stappen en de handen openen. 
Een brandende lamp, het is een doortocht. 
Het is een opening ontdekken, een bres zien. 
De toekomst heeft een naam en een gelaat. 
De lamp is ontstoken voor Iemand, voor Jezus.  
Een brandende lamp, het is ook een gebed.  
Het is een afspraak, de tijd houdt even stil. 
Het smaakt naar gemeenschap, er zijn geen hinderpalen meer.                         
Al meteen spreekt de toekomst nu al in het heden.  
Ook in deze weerbarstige coronatijd wil onze God weer gebo-
ren worden als een kwetsbaar en afhankelijk kind. 

Van de pastor

Verslaap je tijd niet, wees voorbereid 

Het kwetsbare kind
door Charles Duynstee

De wereld gaat een eeuwigheid mee
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O
p 1 oktober ben ik naar de 
Mariakapel in de Amster-
damse Rai gegaan om te bid-
den. Want ik hoor vaak pijn-

lijke verhalen van mensen, vooral 
in deze tijd van crisis. In de kapel 
begon ik psalm 25 te bidden. Daar-
na dacht ik na over het lijden van de 
mensen die ik ken en die ik niet ken. 
Er kwamen ook zusters binnen, het 
was drie uur ‘s middags. Ze baden 
de Kruisweg. Toen kwam het lijden 
van Jezus in mijn gedachten. Jezus 
kent onze pijn en lijden. Hij heeft dit 
zelf ervaren.

In de Psalmen komen allerlei emo-
ties naar voren, emoties van mensen, 
ook van deze tijd. Psalmen spiegelen 
wat in ons hart ligt en hoe wij ons in 
allerlei omstandigheden voelen.
‘Naar U Heer, gaat mijn verlangen.’ 
Dit is de eerste beweging van het ge-
bed. We herinneren ons dat we in 
Gods aanwezigheid zijn, wie we zijn 
en wie God is. En wij verheffen onze 
ziel tot de Heer. Zo verheffen wij het 
deel van ons dat naar God verlangt.
‘Zij die op U hopen worden niet be-
schaamd.’ Hier herinnert de psalmist 
zich zijn zonden en spreekt daarover. 
Maar hij herinnert zich ook de gena-
de van God en zijn goedheid. ‘Denk 
niet aan de zonden uit mijn jeugd, 
maar denk met liefde aan mij en laat 
uw goedheid spreken, Heer.’
Het is de tweede beweging van het 
gebed. Wanneer wij tot God bidden, 
beseffen wij dat wij zwak zijn. Het 
herinnert ons aan zijn barmhartig-
heid en goedheid. God wijst ons zijn 
wegen. Maar we kunnen zijn wegen 
niet erkennen, als wij ons verlangen 
naar God in ons leven niet beseffen. 

‘Goed en rechtvaardig is de Heer: Hij 
wijst zondaars de weg, wie nederig zijn 
leidt hij in het rechte spoor, Hij leert 
hun zijn paden te gaan.’ Als wij onze 
zwakheid en behoefte begrijpen, begint 
God ons te onderwijzen wat wij moeten 
doen. Hij kan ons zijn wegen leren als 
wij tot hem bidden. Dan spreken wij tot 
Hem en luisteren wij naar Hem. 

‘Behoed mij en bevrijd mij, maak mij 
niet te schande, want ik schuil bij U. 
Onschuld en oprechtheid mogen mij 
bewaren, op U is mijn hoop geves-

tigd’. Het geloof in God maakt ons 
er bewust van hoe machtig God is.
De psalmist eindigt met: ‘God, verlos 
Israël, verlos het van al zijn angsten.’ 
Vandaag bid ik: ‘God verlos ons van 
onze angsten. Want U bent onze 
Schepper en alles in ons leven.’ En 
ik vraag aan u allen voor mensen die 
lijden te bidden, met de psalmen als 
voorbeeld, want wij mogen God niet 
vergeten, Ik vraag u ook om dankbaar 
te zijn, want God doet wonderen in 
ons leven. 
 Pater Melvin Tharsis SVD

D E  P S A L M E N P S A L M  2 5

Naar U Heer gaat mijn verlangen

Psalm 25 (gedeelte)

Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
zij die op U hopen worden niet beschaamd,
beschaamd worden zij die U achteloos verraden.

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer.

Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, Heer 

Goed en rechtvaardig is de Heer: Hij wijst zondaars de weg,
wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,
Hij leert hun zijn paden te gaan.
Liefde en trouw zijn de weg van de Heer
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld, omwille van uw naam (...)
Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij U.
Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren,
op U is mijn hoop gevestigd.

God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten.
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Van het parochiebestuur

Een tekort aan vrijwilligers, een tekort aan financiën. Parochie De Goede Herder 
heeft veel zorgen. Hoe kunnen we het tij keren? 

Gooi het eens over een andere boeg!

I
n deze tweede coronagolf, met zojuist 
nieuw aangekondigde maatregelen, ma-
ken we een moeilijke tijd door in onze 
parochie. Sterk gereduceerd kerkbezoek 

en minder inkomsten maken het leven niet 
makkelijker. De begroting voor volgend jaar 
stevent af op een tekort dat drie keer zo groot 
dreigt te worden dan het gemiddelde van 
voorgaande jaren. Dit is vrijwel uitsluitend te 
wijten aan verminderde bijdragen van paro-
chianen. De opbrengst van het verkopen van 
kerken geeft ons gelukkig de gelegenheid nog 
enige tijd te overleven.

Steeds meer werk
Toch is corona natuurlijk niet het echte pro-
bleem.  We zien al langer een forse terugloop 
van vrijwilligers, wat niet te wijten is aan co-
rona. Als parochiebestuur zitten we nu een 
jaar op de minimale samenstelling, met een 
penningmeester die het al jaren verdient om 
opgevolgd te worden, maar steeds uit prij-
zenswaardige plichtsbetrachting blijft.  Ook 
in andere geledingen zien we steeds minder 
vrijwilligers, die steeds meer werk doen. Deze 
trend is natuurlijk al jaren aan de gang, reden 
waarom we in 2016 ‘Stip aan de Horizon’ zijn 
gestart. 
Sluiting van kerken lijkt op dit moment al-
leen tot versnelling van dit proces te leiden. 
Hoe is dat te verklaren? Het lijkt erop dat we 
vooral gericht zijn op het ‘vasthouden’ aan de 
gebruiken, rituelen, wijzen van vieren die we 
altijd gewend waren. Als dat ruw verstoord 
wordt doordat ‘onze’ kerk sluit komen vrijwil-
ligers al snel tot de conclusie dat dit ‘een mooi 

Steeds 
minder 
en ouder 
wordende 
schouders

door Jan Bekkers

moment is om ermee te stoppen’, vaak na een 
zeer te waarderen inspanning tot op hoge leef-
tijd. En parochianen besluiten veelal om hun 
geloof op een andere wijze te gaan belijden.  
Dat zien we bij de reeds gesloten kerken en 
dat zullen we ook gaan zien in Vlaardingen, 
als we daar een kerk gaan sluiten. Het vizier 
lijkt meer gericht op het in stand houden van 
onze eigen korte termijn belangen en minder 
op de belangen van de toekomst van de katho-
lieke Kerk. Als we daar al in geloven…

Zoveel kansen
Toch zullen we moeten proberen het vizier 
op de toekomst te richten en dat betekent niet 
per se, of misschien vooral niet, het in stand 
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het te vinden is. In de klassieke geloofsge-
meenschap vinden ze te weinig inspiratie, 
te weinig herkenbaarheid, als ze het daar al 
zoeken. Ik denk dat het mogelijk moet zijn die 
grote menigte aan te spreken.’  (Einde citaten 
uit de brief). 

Als de Heer het huis niet bouwt…
Ons nieuwe pastoraal beleidsplan sluit heel 
goed aan bij deze woorden, in het expliciete 
streven om andere doelgroepen te gaan be-
naderen. De vraag is echter of de vormen die 
we traditioneel hanteren nog wel van deze tijd 
zijn. Wat is nodig om deze nieuwe doelgroe-
pen te interesseren en te binden?  Toen Jezus 
tijdens het laatste Avondmaal bij de zegening 
van het brood en de wijn de woorden sprak: 
‘Blijf dit doen om mij te gedenken’, weet ik 
niet of hij de huidige eucharistieviering in 
gedachten had…
In ons pastoraal beleidsplan staat onder ‘Als 
de Heer het huis niet bouwt…’ het volgende:
In de geest van psalm 127 (‘Als de Heer het huis 
niet bouwt, ach metselaar, waarom nog wer-
ken?’) en psalm 23 (‘De Heer is mijn herder’) 
mogen wij er als pastores en parochianen op ver-
trouwen dat de kracht van God/Jezus Christus 
werkzaam is bij de opbouw van zijn Kerk in onze 
geloofsgemeenschappen, in dialoog met alle men-
sen van goede wil.
Hoe zie ik dat de ‘kracht van God/Jezus 
Christus werkzaam is bij de opbouw van 
zijn Kerk’?  Misschien niet in de gebaande 
paden, niet in het huidige beleid, maar juist 
in dat andere geluid, de roep om ‘het moet 
anders’, de schreeuw om het roer helemaal 
om te gooien…
Als u wilt reageren op dit verhaal, graag recht-
streeks aan jbekkers@jbcon.nl, u krijgt zeker 
een antwoord. 

Gooi het eens over een andere boeg!

Mensen 
die zoeken 
naar zin en 
betekenis

houden van uitsluitend de huidige vormen 
van kerk-zijn. 
Op 12 september hadden we een bijeenkomst 
met vrijwilligers uit Vlaardingen, in het ka-
der van de vorming van een nieuwe Vlaar-
dingse gemeenschap. De werkgroep ‘jeugd 
en jongeren’ was niet optimistisch en deed 
een pleidooi om ‘het helemaal anders’ te gaan 
doen, zonder dat direct te concretiseren. Wel 
is afgesproken om dat ter harte te nemen en 
daarover na te denken. 
En onlangs ontving ik een brief van een paro-
chiaan, met een pleidooi om het roer echt om 
te gooien. Enkele citaten uit deze brief. 
‘Ik denk dat we in de Goede Herder parochie 
zoveel kansen laten liggen. Er is een mooi 
evangelieverhaal, Johannes 21, 1 – 8. De leerlin-
gen van Jezus gaan vissen. Ze vissen de hele 
nacht en vangen niets. In de ochtend staat 
Jezus op de oever. Hij zegt: “Gooi de netten 
eens aan de andere kant uit”, lees: Gooi het 
eens over een andere boeg…. Doe het eens 
anders… 
Ik versta het, als ik het betrek op onze paro-
chie, als volgt: we blijven maar op dezelfde 
manier voortgaan, terwijl gebleken is dat dit 
alleen maar verdere krimp geeft. Het aantal 
vrijwilligers slinkt, mensen zijn ontevreden. 
Steeds minder en ouder wordende schouders 
moeten allerlei lasten dragen. 
Welke kansen zie ik dan wel? In de Schrift 
zie je dat Jezus het woord richt tot zijn naaste 
leerlingen en nu en dan spreekt hij ook tot 
een grote menigte. Die menigte hoort ook bij 
zijn doelgroep en wij laten die liggen. Het is 
een onbestemde groep die niet in de kaarten-
bakken van de parochie zit, of nog net wel. 
Mensen die zoeken naar zin en betekenis. Ze 
hebben alles en denken: “Is dit het nou?” Ze 
verlangen naar meer, maar weten niet waar 
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Toen tijdens de eerste corona-golf de kerken geslo-
ten waren, is het pastoraal team eucharistievieringen 
gaan uitzenden op het YouTube-kanaal van de paro-
chie. Daarnaast zijn er vanuit Vlaardingen Kinder-
WebWoorddiensten op ditzelfde kanaal gezet. Vanuit 
Schiedam verscheen de film ‘Vensters op Liduina’.
De eucharistievieringen op YouTube zijn begin oktober 
beëindigd, toen de kerken weer geopend waren. Na 
alle reacties heeft het pastoraal team de YouTube-
vieringen geëvalueerd. De conclusie was dat we het 
YouTube-kanaal graag willen blijven inzetten. 
Wij besloten korte Woord- en gebedsdiensten op het 
YouTube-kanaal te zetten, met medewerking van 
verschillende lokale gemeenschappen. Daarnaast 
konden films rond een geloofsthema (diaconaal of 
catechetisch) online gezet worden. Ook werd het mo-
gelijk vanuit lokale gemeenschappen Woorddiensten 
of films aan te bieden. 
Inmiddels is het aantal kerkgangers per viering terug-
gebracht tot maximaal dertig personen. Daardoor 
groeit ook weer de behoefte aan online eucharistievie-
ringen. Wij gaan daarom de komende maanden afwis-
selend eucharistievieringen en woord- en gebedsdien-
sten op het YouTube-kanaal zetten. 

De eerstkomende vieringen zijn:
•  13 december, 10.00 uur: eucharistieviering vanuit 

de Jacobus-Martinuskerk in Schiedam-Noord; 
voorganger Avin Kunnekkadan SVD;

•  24 december, 19.30 uur: woord- en gebedsdienst 
op Kerstavond, vanuit de Liduinabasiliek; voorge-
gaan door de leden van het pastoraal team, met 
medewerking vanuit verschillende gemeenschap-
pen.

•  Op Kerstavond zal vanuit de Pax Christikerk in 
Vlaardingen een KinderKerst|Webviering op het 
YouTube-kanaal geplaatst worden.

Het YouTube-kanaal van parochie De Goede Herder 
is bereikbaar via https://www.youtube.com/channel/
UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
Daarnaast wordt het geluid van alle vieringen in de 
Liduinabasiliek (niet het beeld) online gezet via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/227
Wij hopen dat wij met dit digitale aanbod de kerkge-
meenschap dichterbij brengen, wanneer het voor u 
niet mogelijk is een kerk te bezoeken.

Namens het pastoraal team, pastor Henri Egging

Op 30 augustus is de St. Jan de 
Doper-Visitatiekerk aan de ere-
dienst onttrokken, in een stem-
mige, weemoedige viering. De 
dankbaarheid had de gemeen-
schap op 16 augustus gevierd, nu 
was het ernst, de kerk ging nu 
echt dicht!
De lezingen waren de teksten 
die op het leesrooster van deze 
zondag stonden. Ze pasten won-
derwel helemaal bij deze gele-
genheid. Jezus wijst Petrus op de 
harde realiteit van zijn komende 
dood aan het kruis. Maar Petrus 
kan dit niet verdragen! Hij wil 
vasthouden wat hij heeft. En wij 
vandaag in de kerk, als gemeen-
schap, we willen eigenlijk ook zo 
graag vasthouden, maar moeten 

voort, zonder die zekerheid van ons 
vertrouwde gebouw. 
‘Tijd van vloek en tijd van zegen’, 
zong een koor via de installatie. 
‘Wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud’. Een 
gepast lied, dat de sluiting van de 
kerk verbindt met de lijn van het 
hele leven: vasthouden, verliezen, 
blijdschap, verdriet. 
Het laatste lied dat klonk was: Ga 
met God..., ook in bange tijden zal 
Hij met je zijn. Deze woorden zijn 
mooi en troostrijk, dat hadden we 
nodig, want het was heel indrin-
gend dat alle belangrijke liturgi-
sche attributen vervolgens de kerk 
uit werden gedragen: die dierbare 
ciborie, de paaskaars, de Gods-
lamp, de bijbel…

YouTube-vieringen opnieuw van start

St. Jan de Doper-Visitatiekerk aan de eredienst onttrokken

F
O

T
O

 W
IM

 V
A

N
 D

E
R

 S
T

E
E

N

88 kerk aan de waterweg winter 2020/2021



Ook geïnteresseerd om 
schuldhulpmaatje te worden 
of eerst wat meer informatie? 
Neem dan contact op met Rob 
van Herwaarden.
Hij is bereikbaar op 010 – 
4346855 | 06 – 42406350 of 
rvanherwaarden@dewindwijzer.nl

A
lbert Verhoogh werkte bij een 
kunstmestfabriek. Van jongste 
bediende werd hij via verschil-
lende andere functies, business 

control manager. Omdat hij graag iets 
wilde blijven doen met zijn expertise 
en ervaring werd hij na zijn pensioen 
Schuldhulpmaatje.

Inmiddels is hij een ervaren vrijwil-
liger en kijkt hij terug op negen jaar 
waarin hij ruim twintig mensen heeft 
kunnen helpen met het op orde krij-
gen van de financiële huishouding. 
“Mensen met allerlei verschillende 
financiële problemen en met tien 
verschillende nationaliteiten. En 
mensen met zowel enkelvoudige als 
meervoudige problemen.’’

Zorgvuldig
Albert werkt graag met systemen. Zo 
begint hij, samen met de hulpvrager, 
alle inkomsten en uitgaven in te vul-
len in een spreadsheet, zodat er met-
een een duidelijk beeld ontstaat. Niet 
alleen wat maandelijks in- en uitgaat 
komt daarin maar ook toeslagen, 
kwartaalkosten en dergelijke. Die 

spreadsheet wordt steeds aangepast 
met nieuwe gegevens.
“Zo wordt ook direct zichtbaar waar-
op kosten verminderd kunnen wor-
den, zoals abonnementen, telefoon-
kosten, verzekeringen. En we kijken 
ook naar zaken als huursubsidie en 
tegemoetkoming in andere kosten. 
Het betekent wel dat alles boven ta-
fel moet komen, ook de eventuele 
schulden, automatische incasso’s en 
onbetaalde rekeningen. Om die reden 

tekenen we als schuldhulpmaatje een 
privacyverklaring, voordat we met ons 
werk starten. Je komt echt achter de 
voordeur en krijgt inzicht in iemands 
privégegevens en daar moet je zorg-
vuldig mee omgaan.’’ 

Schone lei
Albert steekt behoorlijk veel tijd in 
zijn vrijwilligerswerk. Dat komt ook 
omdat hij er plezier in heeft te reke-
nen en te puzzelen. Zo kan hij het 
onderste uit de kan halen voor degene 
die hij begeleidt. Zeker in het begin 
is er veel tijd nodig om alles in beeld 
te krijgen en geen inkomsten of uit-
gaven over het hoofd te zien. 
“Voor alle problemen is uiteindelijk 
een oplossing, mits de hulpvrager 
daar volop aan meewerkt. Voor een 
schuldsaneringstraject bijvoorbeeld 
is veel voorbereidend werk nodig en 
is het drie jaar op een houtje bijten, 

maar dan kan iemand ook weer met 
een schone lei beginnen.’’ 
Het is wel de kunst om niet zelf allerlei 
zaken te gaan regelen. “De verleiding 
daartoe is groot maar daarmee raakt 
de doelstelling van schuldhulpmaatje 
uit het oog. En het is ook een uitdaging 
om je in de begeleiding te beperken tot 
de financiële zaken en eventuele an-
dere problemen over te laten aan de 
begeleiding door andere instanties.’’ 
Er ontstaat een vertrouwensband en 
Albert vindt zichzelf in dit werk ook 
wel leermeester, soms psycholoog, 
vader of vriend zonder de regie over 
te nemen. “Met iets meer discipline 
kunnen mensen in de toekomst de fi-
nanciële hobbels zelf slechten.’’  

Tevreden
Wanneer een probleem is opgelost, 
een schudsaneringstraject is geslaagd 
of een hulpvrager weet hoe hij nieu-
we financiële problemen kan voor-
komen is Albert tevreden over zijn 
inzet. “Dat lukt echt niet altijd maar 
gelukkig wel vaak! En daarom ga ik 
nog even door als schuldhulpmaatje 
en nodig ik anderen uit om dit werk 
ook te doen.’’ 

Albert Verhoogh is Schuldhulpmaatje

Negen jaar geleden werd Albert schuldhulpmaatje na het lezen 
van een artikel in de krant. Wat houdt het in? 

‘Je komt echt achter de voordeur’ 

Alles moet boven 
tafel komen
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Janet Bisschop, verpleegkundige op de IC

Janet Bisschop van Zwieten is al ruim veertig jaar verpleegkundige, op de Intensive 
Care afdeling van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Het jaar 2020 zal zij niet 
gauw vergeten. Wat een enerverende tijd! Ik spreek haar op 9 oktober, als het aantal 
besmettingen weer enorm aan het stijgen is!  

“Alle bellen gingen rinkelen rond 10 maart”

J
anet ken ik als een actieve vrijwilliger in 
de Heilig Hartkerk. Ze was er lectrice, 
jaren actief met de voorbereiding van 
Eerste Communicantjes, ze deed jonge-

renwerk, en ik zie haar nog met een schort 
voor in de keuken van de pastorie, koken ten 
bate van de Vastenactie. Maar soms klonk het 
tijdens een vergadering, als de agenda’s ge-
trokken moesten worden: “Nee, dan kan ik 
niet, dan heb ik dienst”. Ze had ook nog een 
drukke baan. 
“Ik heb altijd de verpleging in gewild. Mijn 
ouders werkten beiden in het onderwijs, een 
broer en mijn zussen ook, maar ik wilde dat 
niet. We hadden een heeroom in Congo en 
mijn ideaal was om er een tijd te gaan werken. 
Het is er nooit van gekomen, maar op mijn 
achttiende ging ik wel de verpleegstersoplei-
ding doen in de dr. Noletstichting in Schie-
dam. De zorg was toen anders, meer gericht 
op mensen helpen. Nu is het heel doelgericht, 
de patiënten moeten zo snel mogelijk ontsla-
gen worden. Na mijn A-diploma ben ik de 
hartbewakingsopleiding gaan doen en een 
paar jaar later de Intensive Care (IC). Daar 
ben ik altijd blijven werken. In 1983 kwam 
de eerste fusie, en nu werk ik alweer een jaar 
of tien in Franciscus Gasthuis en Vlietland.”

China en Italië
“We hoopten dat het mee zou vallen met 
die corona. We hebben met onze familie 
op 7 maart broers- en zussendag gehouden. 
Dat kon gelukkig toen nog. Maar alle bellen 
gingen rinkelen rond 10 maart. Op onze IC  

Er groeide 
een enorme 
spanning

door Lidwien Meijer

kwam er een aparte isolatiekamer voor de 
Covid-patiënten. We merkten dat de besmet-
te mensen zo snel achteruitgingen en dat ze 
halsoverkop aan de beademing moesten. La-
ter werd wel duidelijk dat sommige patiënten 
al onderliggende klachten hadden. 
We waren bang voor besmetting onder het 
personeel. We hadden de gewone bescher-
mende pakken, alleen moesten er nu ook bril-
len opgezet en twee paar handschoenen over 
elkaar aangetrokken worden. Ik had bijna geen 
gevoel meer in mijn vingers. Er groeide een 
enorme spanning; wat staat ons te wachten? 
En dan die beelden uit China en Italië… Ik heb 
er een paar nachten van wakker gelegen. Als 
ik het zelf krijg, wat dan? Ik ben 60-plusser.”

Tasjes met kleding
“Ik had al snel het besef: ik ben niet voor niets 
verpleegkundige geworden. Dit moet ik doen 
voor de mensen, een bepaalde gedrevenheid 
was het. Er kwam een (extra) aparte Corona-IC 
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Het aantal 
patiënten 
neemt weer 
toe
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in Rotterdam. Daar konden nog eens zestien 
patiënten liggen. Toen ben ik ook in Rotter-
dam gaan werken, en heb ik dagen overge-
werkt. Tot eind mei heeft die piek geduurd. In 
het begin was er gelukkig extra hulp: buddy’s, 
anesthesieassistenten, terugkomers, iedereen 
die ooit een opleiding had gehad. Alle hens 
aan dek! De buddy’s ondersteunden de IC-ers, 
waardoor één IC-verpleegkundige vier patiën-
ten kon verzorgen. 
We maakten indrukwekkende dingen mee. 
Iemand had het dan heel benauwd en dan 
moesten we tegen hem zeggen: ‘U moet nu 
aan de beademing.’ Die persoon mocht dan 
nog even de familie bellen. ‘Ik hou van je’, 
hoor je dan zeggen. Er mocht geen bezoek 
komen. Ik zie nog de tasjes staan met kleding. 
Dat mocht de familie komen brengen, bij de 
receptie, stickers erop voor wie. 

De geestelijke verzorging is in die tijd van 
grote waarde geweest: de imam, de huma-
nist, de pastor. Ze waren allen een belangrijke 
schakel, met name tussen de patiënten en de 
familieleden. Wij waren dat ook. Een of twee 
keer daags belden wij met de familie. Toen 
de patiënten wakker begonnen te worden de-
den we dat met beeldbellen. Het thuisfront 
ziet dan de beelden van iemand, met de be-
ademingsslang in de mond. Gelukkig zijn er 
maar zes mensen hier overleden. Ruim hon-
derd patiënten zijn uitgeplaatst naar andere 
ziekenhuizen, ook naar Duitsland.”
Nu is het oktober, het aantal patiënten neemt 
weer toe. “De reguliere zorg is heel druk. En 
de coronamensen komen weer binnen, eerst 
op de gewone afdeling. In Rotterdam zijn 
de cohort-afdelingen. We hebben nu meer 
beschermende materialen en we weten veel 
meer. “ (Bij het verschijnen en van deze KadW 
ligt het ziekenhuis en de IC weer helemaal vol 
met corona-zieken.) 

Nazorg
Op 4 maart was er in de Wilgenburg een avond 
over omgaan met verlies, mede georganiseerd 
door Janet. “Mooi dat die avond er toen was, 
met een behoorlijke groep aanwezigen. Het is 
zo belangrijk dat nabestaanden gesteund wor-
den. Nabestaanden onthouden bijvoorbeeld de 
kamer waar hun familielid is overleden. Daar 
moet je even bij stil staan. In het ziekenhuis 
heb ik ooit de nazorg voor de familie van de 
overledenen opgezet. In deze periode is de na-
zorg voor de patiënten die op de IC gelegen 
hebben, een waardevolle toevoeging. 
Mijn geloof is toch de basis voor al die inspan-
ningen. Elkaar zorg bieden, je wilt het goed 
doen. Ik let er altijd op of een patiënt mis-
schien de ziekenzalving wil ontvangen. Dan 
trek ik aan de bel bij een van de pastores. Niet 
al mijn collega’s vangen die signalen op in 
deze tijd. 
Dit hele jaar heeft mij wel veranderd, mij nog 
meer bewust gemaakt van wat je voor elkaar 
kunt betekenen. Wij artsen en verpleegkun-
digen waren de enigen die de patiënten za-
gen! Dan is jouw aanwezigheid van zo’n grote 
waarde! Het is dankbaar werk. Gelukkig knap-
ten de meeste mensen op, en konden zij na 
de IC beginnen aan het revalidatietraject.” 



Heilig Hartkerk onttrokken aan de eredienst

Afscheid nemen met trots en dankbaarheid

E
en onttrekking is geen feestelij-
ke gebeurtenis. Maar net zoals 
een uitvaart dankbaarheid voor 
het voorbije leven kan uitstra-

len, zo kan dat ook met een onttrek-
kingsviering, vond de liturgiecom-
missie van de Heilig Hartkerk. Dus 
geen droevige viering, maar een 
viering waarin met enige trots werd 
teruggekeken, muzikaal omlijst met 
gezangen die decennialang in de kerk 
ten gehore zijn gebracht. 
Vanaf half 10 komen de mensen 
binnen, parochianen van vroeger en 
nu, vertegenwoordigers van andere 
kerken, enkele bij de gemeenschap 
bekende priesters, de burgemeester, 
het koor en musici. Even na 10 uur 
luidt kosteres Margo Heinsbroek de 
sacristieklok en heft dirigente Jolanda 
Konings haar handen omhoog. De 
trompet van Peter Simons verbreekt 
de stilte met de beginnoten van het 
Veni Creator. Niet de eeuwenoude 

Gregoriaanse versie, maar de be-
werking van Henk Govaart, voor de 
gelegenheid uitgevoerd met pauken 
en speciaal geschreven partijen voor 
trompet, viool en cello. Jan Bekkers 
(ook vicevoorzitter van het parochie-
bestuur) pakt de bekkens op en on-
derstreept enkele passages. De ont-
trekkingsviering is begonnen.

Pastoor Donkers
De vaste gezangen waren afkomstig 
uit een mis van Henk Govaart, orga-
nist-dirigent van het Heilig Hartkoor 
vanaf begin jaren zestig tot 1977. De 
mis Pro Sponso en Sponsa wordt al vijf-
tig jaar gezongen. 
Op een bijzondere manier wordt de 
legendarische pastoor Donkers her-
dacht. In de jaren zestig en zeventig 
hield hij elke vrijdagochtend (!) een 
kinderviering, waarbij aan de aanwe-
zige kinderen instrumentjes werden 
uitgereikt. Paukenist John Boon en  

organist Henry de Wolf behoorden tot 
de kinderen die als drummer en or-
ganist deelnamen. We zongen dan al-
tijd: Zingt een Nieuw Lied, uit de Missa 
Ritmica van Henk Govaart. We zingen 
het vandaag ook, met ritmische bege-
leiding van sambaballen, tamboerijn, 
claves en drumstel door enkele kinde-
ren van het kinderkoor: Gisele Borgia 
en Danae en Sienna Mijnals.
Als evangelielezing is gekozen voor 
Matteüs hoofdstuk 11, vers 25-30. Be-
kend is de passage: ‘Neemt mijn juk op 
uw schouders en leert van mij: Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart; en gij 
zult rust vinden voor uw zielen, want 
mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Verschillende keren tijdens de viering 
komen delen van deze passage terug, 
zoals in het Alleluiavers en het offeran-
delied, met Käthe de Wolf op viool en 
Mona Thomasse op cello. ‘Neemt mijn 
juk op uw schouders’, dat is simpel ge-
zegd, maar het woord juk geeft al aan 
dat het veel van iemand vergt om in de 
voetsporen van Jezus te lopen. De accla-
matie na het evangelie komt uit de Ne-
derlandstalige mis De Goede Herder, in 
2011 geschreven door organist Henry de 
Wolf, ter gelegenheid van de fusie van 
de parochies tot één nieuwe parochie. 
Als knipoog naar de jarenlange zang 
in de kerk door gelegenheidskoren van 
volwassenen en kinderen wordt ook de 

Op 13 september was de laatste eucharistieviering in de Heilig Hartkerk. In de muziek 
die werd gekozen, werd teruggeblikt op ruim negentig jaar vieren in de Gorzen.   
door Henry de Wolf

Elke vrijdagochtend 
een kinderviering
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Petra Lanphen kwam tien jaar geleden in Schiedam wonen. “De kerk heeft 
ons met open armen ontvangen. Mijn kinderen zijn hier gedoopt en hebben 
hun eerste communie gedaan. De afscheidsviering was heel mooi, ingeto-
gen door de coronaperikelen, met mensen op afstand. Het was intiem, van 
een soort serene overgave. 
Deze sluiting heeft consequenties. Binnen die kerkmuren worden ook be-
langrijke menselijke waarden overgedragen. Ze brengt saamhorigheid in 
de samenleving. Dat is een belangrijke rol van de kerk. Daar zullen we op 
een andere manier invulling aan moeten geven. In dat verband was het ook 
veelzeggend dat in de viering werd gesproken over: ‘It takes a village to raise 
a child’ (Er is een dorp nodig om een kind op te voeden -red.). Een deel van 
die village is zondag gesloten.
Ik heb een traantje weggepinkt tijdens het uitdragen van alle voorwerpen, 
en menigeen zat met tranen in zijn ogen. Het was ook allemaal zo zorg-
vuldig, ook de woorden, zo persoonlijk gebracht. Het heeft veel indruk 
gemaakt, dat merkte ik ook aan anderen. Er was saamhorigheid en dat 
maakte het bijzonder.”
(Met toestemming overgenomen van Schiedam24.nl).

Gaan wij voort op 
andere wegen

Zuid-Afrikaanse gospel Zing Amen ge-
zongen. Dit lied is bekend geworden 
doordat aartsbisschop Desmond Tutu 
goedkeuring gaf aan de integratie van 
ritmische muziek in de eredienst. 

Korte toespraak
Tijdens de communie improviseert de 
organist op liederen die de afgelopen 
vijftig jaar hebben geklonken, tijdens 
gewone vieringen, huwelijksvierin-
gen, uitvaarten, schoolvieringen, en 
Franciscusvieringen op Dierendag. 
Sommige melodieën zijn duidelijk te 
herkennen, andere worden wat meer 
verborgen gespeeld. 
De eigenlijke onttrekkingsrituelen 
worden ingeleid door een korte toe-

spraak van Jolanda Konings, die ver-
wijst naar het belang van de betrokken 
kerkgemeenschap voor de vorming 
van vele kinderen, en naar de aanwe-
zigheid van de kerk in de wijk. Hierna 
volgt het emotionele hoogtepunt, een 
lied uit de musical Jesus Christ Super-
star, dat jarenlang op Palmpasen heeft 
geklonken. Dit keer met de tekst: ‘Niet 
met steen en ijzer, niet met hout, niet 
met beton, maar met woorden en met 
daden vormden wij de kerk. Gaan wij 
voort op andere wegen, met het eren 
van Gods Werk.’ 
Na het wegsterven van de laatste 
klanken worden diverse liturgische 
attributen in processie de kerk uit-
gedragen. Voorop pastoor Charles 

Duynstee, met de bijbel, daarachter 
mevrouw An de Leede met het altaar-
kruis, Corry Smits met het lectiona-
rium, Ted Konings met de gedoofde 
Paaskaars. Marian Bergwerf draagt 
het altaarkleed, Silvio Jonge een beeld 
van het Heilig Hart, Margo Heins-
broek de godslamp en voorganger  
vicaris Lex van Deelen, sluit de rij met 
geheven ciborie met het heilig brood. 

Onder het luiden van de rouwklok 
verlaat de processie de kerk.

Aangeslagen
Het Heilig Hartkoor sluit de viering 
met de Engelstalige hymne Rejoice in 
the Lord Always verheugt U te allen 
tijde in God, de Heer. Een gouden 
regel van elke viering is immers dat 
de mensen na afloop met opgeheven 
hoofd het kerkgebouw verlaten en 
weer deelnemen aan de dagelijkse 
praktijk van het leven. Niet bij ieder-
een is dat die dag gelukt; een paar da-
gen na de viering komen verhalen los 
van mensen die de rest van de zondag 
aangeslagen zijn van de sluiting van 
hun vertrouwde kerk. Schrale troost 
is dat in de viering toch ook iets van 
trots tot uitdrukking werd gebracht: 
jarenlang hebben velen hun schou-
ders gezet onder het draaiend houden 
van de kerk. We kijken op gepaste wij-
ze terug op die tijd en richten ons op 
een kerkelijke toekomst in een groter 
geheel, op andere plaatsen.  
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Een digitale retraite
Het is dit jaar de dertiende digitale retraite van de 
jezuïeten. Hoe gaat dit in zijn werk? Deelnemers 
krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbeltek-
sten, meditatieve vragen, citaten. Het geheel vormt een in-
nerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven. 
Nieuw dit jaar zijn de wekelijkse zoom-meditaties, ver-
zorgd door de auteur van de retraite, jezuïet Gregory Bren-
ninkmeijer. Deelnemers krijgen iedere vrijdagavond een 
link om via Zoom deel te kunnen nemen aan een geleide 
meditatie van een half uur. Op deze wijze kunnen ze in 
tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn. ´Zie, ik 
kom spoedig´, is de titel van de adventsretraite 2020. De 
retraite gaat op zondag 29 november van start en loopt tot 
vrijdag 25 december. 
Er nemen ruim zestienduizend mensen uit Nederland 
en Vlaanderen deel. De retraite is geïnspireerd door de 
ignatiaanse spiritualiteit. Ook in de 40-dagentijd is er een 
retraite. Het doel is om mensen te helpen in hun gebed 
tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar, om zo meer 
bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 
In het online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gasten-
boek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen. 
Hieronder enkele citaten:
“Ik heb in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite 
te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.”
“Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan 
liften met m’n rooms-katholieke familie!”
“De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken 
niet meer actief zijn, zullen wij gelovigen moeten leren 
gebruik te maken van de digitale mogelijkheden, zodat we 
pelgrims blijven en geen dolers worden.”
“Ik kom niet tot werkelijk mediteren maar zo’n dagelijkse 
speldenprik doet me goed: een klein moment van aan-
dacht en bezinning.”

De parabel van Job als levensles
Job kennen we als dat weerbarstige Bijbelboek, waarin 
existentiële vragen aan bod komen. Vragen naar het lijden, 

naar wat er van een mens overblijft als hij alles verliest 
dat hem lief is, vragen naar waar God in dit alles is. Vra-
gen van alle tijden, maar tegelijk vragen die ons nu, in 
coronatijd, misschien sterker kunnen bezighouden dan 
voorheen. 
Ad van Nieuwpoort, predikant in Den Haag, legt in zijn 
boekje ‘Leven! Zonder oplossing’ verhalen van mensen 
die met existentiële vragen worstelen naast het verhaal 
van Job. Verhalen over de kleine en grote rampen die ons 
kunnen overkomen. Verhalen die vragen oproepen als: 
hoe verhouden we ons tot die rampen? Wat is de rol van 
ons geloof, wat is de rol van God daarin? 
Het gaat er de auteur niet om oplossingen of antwoorden 
aan te reiken. Maar door wat ons bezighoudt te spiegelen 
aan het verhaal van Job, laat Van Nieuwpoort wel zien 
hoe we met vragen naar de zin en betekenis van tegen-
slagen in ons leven om kunnen gaan. Bijvoorbeeld om 
de gedachte aan maakbaarheid en zelfbeschikking los te 
laten, en te vertrouwen op… het vertrouwen dat God in 
ons mensen heeft. 
Het mooie van dit boekje vind ik, dat het een manier biedt 
om met dit soort vragen om te gaan. Daarnaast leer je het 
boek Job met nieuwe ogen lezen, zó dat je daar kracht en 
steun, en nieuwe inzichten aan kunt ontlenen. Dat kun-
nen we in deze coronatijd, maar eigenlijk in alle tijden, 
heel goed gebruiken!

Bezinning in de Advent

De paters Jezuïeten verzorgen jaarlijks in de Advent een retraite. Iedereen kan thuis 
deelnemen. Ook kan een boek in deze donkere tijden troosten en bemoedigen.

Een retraite en een boek
door Gerarda van Mourik

1414 kerk aan de waterweg winter 2020/2021

Inschrijven voor de 
Adventsretraite kan via 
www.ignatiaansbidden.org. 
Je ontvangt dan dagelijks een 
mail. 

Het boek: Ad van Nieuwpoort, 
Leven! Zonder oplossing 
Uitgeverij Prometheus 
Amsterdam, € 19,99 
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Vorige keer heeft u in dit katern kunnen lezen 
dat we vol enthousiasme allerlei plannen hadden 
gemaakt om weer te starten met de activiteiten. 
Maar helaas houdt het coronavirus ons nog steeds 
in de greep. Voorzichtigheid is geboden, langzaam 
maar zeker worden vrijheden weer meer en meer 
ingeperkt en zijn de adviezen om zoveel mogelijk 
thuis te blijven niet mis te verstaan.
Dat dit ook consequenties heeft voor de 
geloofsverdiepende activiteiten zal u niet verbazen. 
Het programma in dit katern presenteren we dan 
ook met de nodige slagen om de arm.
Of de activiteiten kunnen doorgaan hangt helemaal 
af van de geldende coronamaatregelen. 
Laat u hierdoor niet weerhouden om het 

programma door te nemen en u in te schrijven 
voor één of meer activiteiten. We hopen van ganser 
harte dat we elkaar dan kunnen treffen, want dan 
gaat het weer beter in ons land.
Kan een activiteit wegens corona niet plaatsvinden, 
dan wordt u op de hoogte gesteld. 
In ieder geval wensen we u allen alle goeds en 
gezegende kerstdagen.

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

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2020-2021

UITGELICHT

Geloven in Coronatijd
-- wat heeft deze tijd ons te zeggen --

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

Er zijn drie gespreksavonden (één per stad)

maandag 25 januari in Maassluis
woensdag 03 februari in Vlaardingen
woensdag 10 februari in Schiedam 

Reserveren is noodzakelijk, meer informatie hierover leest u in de toelichting.

U bent van harte welkom
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ACTIVITEITEN OVERZICHT

AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

Bijbellezen
(Zodra het 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

Vlaardingen,
Pax Christikerk

Zinwandelingen Dinsdagavonden 29 december, 26 januari en 23 
februari verzamelen om 19.45 uur

Vlaardingen: start en einde bij de Pax 
Christikerk

Kapsalon Romy
-- filmmiddag --

Zondag 10 januari, aanvang 12.00 uur
Lunch, met aansluitend film

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

The Two Popes
-- filmavond --

Vrijdagavond 22 januari van 20.00 - 22.15 uur. 
(inloop 19.45 uur) (max. 25 pers.)

Maassluis:
Petrus en Pauluskerk

Geloven in Coronatijd
-- wat heeft deze tijd ons te zeggen --

Maandag 25 januari  in Maassluis. 
Woensdag 03 februari in Vlaardingen.
Woensdag 10 februari in Schiedam.
19.45 – ca. 22.00 uur (inloop 19.30)

Maassluis: APP max. 25 deelnemers
Vlaardingen: 

H. Lucaskerk, max. 25 deelnemers.
Schiedam, Wilgenburg (achter de Liduina 

basiliek) Max. 20 deelnemers.

Filmavond: Philomena Vrijdagavond 05 februari van 20.00 - ca. 22.00 
uur (inloop vanaf 19.45)

Vlaardingen,
Pax Christikerk

Groene theologie en duurzaamheid Dinsdagavonden 16 februari, 2 maart, 23 maart 
en 6 april van 18.00 tot 21.30 uur

Vlaardingen,
H. Lucaskerk

Bloemarrangement maken, passend in de 
vastentijd

Zondagmiddag 28 februari. Na de viering: koffie 
en lunch. Daarna de workshop. Einde ca.16.00 uur

Vlaardingen,
Pax Christikerk

De twaalf apostelen van de Jacobuskerk Dinsdag 2 maart om 10.30 uur
Zaterdag 6 maart om 11.00 uur

Schiedam,
H.H. Jacobus en Martinuskerk

Om alvast te noteren Informatie in de volgende Kerk aan de Waterweg

Bezoek aan de Beeldentuin Do 25 maart

Bezoek aan Steyl Zaterdag 29 mei

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door, tenzij er corona 
beperkende maatregelen zijn, waardoor dit niet mogelijk is. 
Voor diverse bijeenkomsten geldt een maximumaantal deelnemers. 
De adressen van de kerken waar de activiteiten worden gehouden vindt u voorin dit blad. In de beschrij-
ving van de diverse activiteiten staat vermeld of en zo ja hoe u zich kunt aanmelden.
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Bijbellezen
INHOUD De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Wat 
heeft dit boek ons nog te zeggen? Hoe is de Bijbel toegan-
kelijk te maken?
VORM Samen het evangelie van de komende zondag lezen, 
op ons 
laten inwerken en in gesprek gaan met toelichting van 
de pastor.
BEGELEIDING pastor Charles Duynstee of Avin Kunnekkadan, 
SVD.
PLAATS EN TIJD Petrus en Pauluskerk. 
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 aantal personen is afhankelijk van de corona 
maatregelen.

Rust, innerlijke vrede en harmonie
door meditatie
INHOUD meditatie bevordert vreugde en geluk in elk aspect 
van het leven. Daarom is het goed dit een onderdeel van 
je leven te maken. Soms is het al genoeg om tien minuten 
stil te zitten.
VORM een aantal lichaamsoefeningen, wat theorie, ademha-
lingsoefeningen, concentratietechniek en meditatie.
BEGELEIDING Margareth van der Nol.
PLAATS Pax Christikerk
DATA EN TIJD in principe elke tweede vrijdagavond van de 
maand van 20.00 - ca. 21.00 uur.
DATA 11 december, 8 januari, 12 februari en 12 maart.
Na afloop is er een kopje thee en tijd om na te praten. Eet 
niet te zwaar, voorafgaand aan de bijeenkomst en neem 
iets mee om warm te blijven.
AANMELDEN bij voorkeur via het e-mailadres koalsie@upc-
mail.nl of via tel. nr. 06 10709911
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Zinwandelen
INHOUD Een uur wandelen, andere mensen ontmoeten en 
aan de hand van een tekst met elkaar in gesprek komen. 
Wat er besproken wordt blijft onder ons. 
VORM Twee aan twee lopen we een half uur in stilte, om een 
tekst tot je te laten spreken. Het tweede half uur kun je 
inzichten en/of vragen met elkaar delen. We eindigen sa-

men met een kop koffie of thee.
Deze vorm is gebaseerd op het 
Bijbelverhaal van de Emmaüs-
gangers.
BEGELEIDING Leden van de werk-
groep Geloofsverdieping.
PLAATS Start en einde bij de Pax 
Christikerk. 
DATUM EN TIJD Dinsdagavonden 
29 december, 26 januari en  
23 februari. Om 19.45 uur ver-

zamelen, 20.00 – 21.00 uur wandelen. Napraten tot ca.  
21.30 uur.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Niet noodzakelijk. 

Filmavond: The Two Popes
INHOUD The Two Popes’ is een historische drama-
film uit 2019 onder regie van Fernando Mei-
relles. De film is gebaseerd op de abdicatie van 
paus Benedictus XVI en de verkiezing van paus  
Franciscus in 2013. De hoofdrollen worden vertolkt door 
Jonathan Pryce en Anthony Hopkins.
Ikzelf (René Eysink Smeets) raad u deze film aan. Prachtig 
hoe de twee verschillende karakters en visies op de kerk 

en het pausschap ver-
tolkt werden. Ook voor 
jongeren is deze film 
het kijken meer dan 
waard. Hij is onder-
houdend en geeft een 
heel speciale kijk op de 
persoon van vooral de 
huidige paus.
VORM EN BEGELEIDING Ge-
zamenlijk 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 22 januari 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. Aanmelden ui-
terlijk 15 januari 2021 via secretariaat.andreaspetruspaulus@ 
goedeherderparochie.nl. 

TOELICHTING PER ACTIVITEIT
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Kapsalon Romy
– filmmiddag –
INHOUD Een familiefilm over de ziekte van Alzheimer.

In ongecompliceerde dialogen ko-
men schrijnende situaties aan de 
orde. Het perspectief van klein-
dochter Romy wordt daarbij steeds 
gevolgd. Wellicht hierdoor blijft de 
film lichtvoetig, zonder oppervlakkig 
te zijn. De film ontroert en geeft in-
zicht in deze fatale ziekte.
VORM Aansluitend aan een korte lunch 
kijken we naar de film.

BEGELEIDING Riek Wouters.
PLAATS Pastorie Liduinabasiliek
DATUM EN TIJD zondag 10 januari 12.00 uur.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage voor de lunch wordt op prijs 
gesteld.
OPGAVE is noodzakelijk per telefoon 06 15377328 van Riek 
Wouters of per email riero24@hotmail.com

Geloven in coronatijd
– wat heeft deze tijd ons te zeggen –
INHOUD Het coronavirus is nog steeds onder ons en dat 
maakt het leven er niet makkelijker op. Er over praten 
met ‘lotgenoten’ kan helpen uw weg te vinden in deze 
verwarrende tijd.
Daarom zijn er drie gespreksavonden. 
DATUM, PLAATS EN TIJD
maandag 25 januari Maassluis: 
in de Petrus en Pauluskerk. Max. 25 deelnemers, reserveren 
vóór 20 januari

woensdag 03 februari Vlaardingen: 
in de H. Lucaskerk. Max. 25 deelnemers,
reserveren vóór 28 januari

woensdag 10 februari Schiedam: 
in de Wilgenburg Max. 20 deelnemers, 
reserveren vóór 04 februari
INLOOP 19.30 uur, Aanvang: 19.45 uur, Einde: ca. 22.00 uur
Die avonden willen wij met u in gesprek gaan over de 
volgende vragen: hoe ervaart u deze coronatijd? Wat merkt 
u ervan in uw directe omgeving? In hoeverre ondervindt 
u steun in uw geloof? 
Wat verwacht u vanuit de kerk(gemeenschap) in deze tijd?
Vooraf aanmelden is verplicht vanwege de corona-richt-
lijnen, via 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
BEGELEIDING pastores en leden werkgroep Geloofsverdieping
Mocht u verhinderd zijn en behoefte hebben aan een ge-
loofsgesprek, neem dan contact op met een van de contact-
personen Geloofsverdieping of met een pastor. 
René Eysink Smeets   eysinksmeets@hotmail.com, 
06 – 2270 1716
Pastor Henri Egging    h.egging@goedeherderparochie.nl
Elly Barendregt    koalsie@upcmail.nl 
Riek Wouters    riero24@hotmail.com 

Filmavond: Philomena
INHOUD Philomena Lee kreeg in het katholieke Ierland van 
de vijftiger jaren ongehuwd een zoon en onderging het lot 

van vele Ierse vrouwen die door de 
Kerk geestelijk werden mishandeld. 
Ze kon daar nooit met iemand over 
praten. De journalist Martin Six-
smith besluit haar te interviewen 
en hij treft een vrouw aan met een 
eigen willetje. Na een bezoek aan 
het klooster waar Philomena vijftig 
jaar geleden haar kind ter wereld 
bracht, besluit Martin zich in haar 

verhaal vast te bijten.
VORM We kijken naar de film en gaan erover met elkaar 
in gesprek.
PLAATS Pax Christikerk
DATUM EN TIJD Vrijdagavond 05 februari 2021, inloop 19.45 
uur en aanvang film 20.00 uur (de avond duurt tot ca 
22.15 uur).
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via 
emailadres koalsie@upcmail.nl of via tel. nr. 06 10709911
Er is plaats voor maximaal 30 personen.

Groene theologie en duurzaamheid
INHOUD Duurzaamheid is een opdracht voor ons allen. Als 
wij doorgaan met onze huidige levenswijze, wordt de 
draagkracht van de aarde overbelast. Waarom gaan we zo 
om met de aarde, die ons gegeven is? Welke inzichten 
worden ons aangereikt door ‘groene’ theologen?
In vier avonden kijken wij naar wat geloof en theologie 
hierover te zeggen hebben. Aan de hand van het boek 
Groene Theologie van de protestantse theologe Trees van 
Montfoort. Daarbij staan wij ook stil bij vragen die paus 
Franciscus ons in twee encyclieken stelt.
VORM Elke avond wordt gestart met een duurzame maal-
tijd. Daarna staan we stil bij de belangrijkste thema’s uit 
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het boek Groene Theologie. We gaan hierover in gesprek 
aan de hand van enkele citaten en richtvragen.
Het is raadzaam om het boek Groene Theologie (uitgeverij 

Skandalon 2019) aan 
te schaffen.
BEGELEIDING pastor 
Henri Egging.
PLAATS H. Lucaskerk
DATA EN TIJD Dinsdag-
avond 16 februari, 2 
maart, 23 maart en 
6 april van 18.00 tot 

21.30 uur
AANMELDEN Vooraf aanmelden is noodzakelijk, via  
het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of telefonisch via  
06 10709911.
KOSTEN Voor de maaltijd € 7,50. Verder wordt een vrijwil-
lige bijdrage op prijs gesteld.

Bloemarrangement maken, 
passend in de vastentijd
INHOUD: De vastentijd is een tijd van inkeer en bezinning. 
In de kerk merken we dat in de liturgie: de liturgische 
kleur is paars, er is geen Glorialied, de Paaskaars wordt 
niet ontstoken. Ook de bloemversiering is sober. We ma-
ken vanmiddag een liturgisch bloemarrangement, pas-
send in deze tijd, met elementen die verwijzen naar de 
Bijbellezingen.
VORM EN BEGELEIDING: We staan stil bij de gebruikte materi-
alen en de symboliek ervan. De begeleiding is in handen 
van Rita Vlierhuis en Dien van Bel. 
PLAATS: Pax Christikerk
DATUM EN TIJD: Zondagmiddag 28 februari, na de viering.
Voor de deelnemers is er na de viering koffie, soep en een 
broodje, aansluitend gaan we de bloemschikking maken. 
De middag duurt tot ca. 16.00 uur.
OPGAVE: Aanmelden, tot zaterdag 14 februari, is noodza-
kelijk in verband met de aanschaf van materialen, bij 
voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of te-
lefonisch via 06-10709911.
Kosten: Voor de lunch: € 3,00. Voor het bloemarrange-
ment € 12,00 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf 
een snoeischaar en een mesje meenemen).

De twaalf apostelen van de Jacobuskerk
INHOUD EN VORM De Jacobuskerk heeft prachtige glas in lood 
ramen van de twaalf apostelen. We staan stil bij iedere 
apostel. Wie was hij en wat is er bekend over zijn leven.

BEGELEIDING Riek Wouters.
PLAATS Jacobuskerk
DATUM EN TIJD dinsdag 2 maart om 
10.30 uur en zaterdag 6 maart 
om 11.00 uur.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Vooraf opgeven is noodzake-
lijk, bij Riek Wouters, via emailadres 
riero24@hotmail.com of telefonisch, tel. nr. 06 - 153 77 
328

Terugblik
Bijeenkomst Geloven in coronatijd
Op de uitnodiging van de werkgroep Geloofsverdieping 
werd in de deelgemeenschap te Maassluis zuinigjes gere-
ageerd. Er waren op 21 september vier deelnemers bij de 
bijeenkomst Geloven in coronatijd. Ik was een van hen. 
Na een half jaar kwam ik weer eens in de kerk, het voelde 
vreemd aan en dat was ook de teneur van het gesprek. 

Er is onzekerheid en verwarring over de toekomst. De 
omzichtigheid waarmee de anderhalve meter afstand ook 
hier vanavond in praktijk werd gebracht duidt op angst 
voor het coronavirus, waarvan de snelle opmars in de 
tweede helft van september weer weinig goeds voorspelt. 
Natuurlijk, de vieringen via You tube werden gewaar-
deerd, ze geven enige herkenbaarheid, maar verbonden-
heid met de liturgie van de eucharistie vraagt een lijfe-
lijke aanwezigheid. 
Er leefden allerlei vragen, zoals: ‘Hoe komen we uit deze 
beproeving… Weten de mensen de weg naar de kerk 
straks weer te vinden… Worden koren en werkgroepen 
weer actief?’ Deze vragen bleven echter onbeantwoord. 

Bekend is dat een pandemie kan zorgen voor radicale 
veranderingen. En die zijn ook nodig, was ons gevoel 
op deze avond. Het evenwicht tussen mens en natuur is 
danig verstoord. Verandering van het klimaat, bosbran-
den, droogte en overstromingen, toenemende armoede 
zijn de kwalijke gevolgen hiervan. 
Gewetensonderzoek zou de maatschappij niet mis-
staan, in het besef dat de mensheid geroepen is zorg te 
dragen voor de door God geschapen natuur, waarvan 
zijzelf deel uitmaakt.

Nico Meinders

2020  Geloofsverdieping



O
p 7 maart 2020 vond de laatste 
viering plaats in de kapel van 
zorgcentrum ‘De Meerpaal’. 
Daarna was als gevolg van het 

coronavirus het samenkomen met 
een groep bewoners voor vieringen 
niet meer mogelijk. Afgelopen zomer 
heeft de Argoszorggroep laten weten 
dat zij op korte termijn de kapel wilde 
sluiten om de ruimte volledig te kun-
nen gebruiken voor zorg gerelateerde 
doelen. Ondanks de inspanning van 
het bisdom bleek de sluiting van de 
kapel onafwendbaar. 
Er was geen mogelijkheid om met 
een viering afscheid te nemen van de 
kapel, die voor velen een geliefde loca-
tie is geweest. Op 26 oktober 2020 is 
de kapel aan de eredienst onttrokken 
en vervolgens ontruimd. Hiermee 
kwam er een einde aan een bijzonder 
stukje geschiedenis van de katholieke 
gemeenschap in Vlaardingen.

Ieder weekend
Bij de oprichting in 1970 was ‘De 
Meerpaal’ een katholiek huis. De 
zusters van Liefde uit Amersfoort 
droegen zorg voor de kapel, onder 
leiding van een in het huis woon-
achtige rector. Na zijn overlijden in 
1985, werden zijn taken overgeno-
men door de augustijn pater J. Uijter-
waal. Na zijn pensionering als rector 
van scholengemeenschap Spierings-
hoek te Schiedam werd hij voorzit-
ter van het bestuur van de Stichting 
‘De Meerpaal’. Vanaf 1985 tot 2004 
ging hij ieder weekend voor in twee 
eucharistievieringen en verzorgde hij 
de uitvaartdiensten vanuit de kapel. 

Broeder Jozef Hengst assisteerde 
hem en mevrouw Van Aalst trad op 
als kosteres. Pater Uijterwaal instal-
leerde een ‘Pastorale Groep’: een 
aantal lekenvrijwilligers die medever-
antwoordelijkheid willen dragen voor 
het voortzetten van vieringen en het 
invullen van de pastorale zorg voor de 
katholieke bewoners. 
De ‘Pastorale Groep’ bestaat tot op de 
dag van vandaag. Na het overlijden 
van Pater Uijterwaal zette deze groep 
zich in om de vieringen blijvend 
plaats te laten vinden. Op kerkelijke 
hoogfeestdagen is de grote zaal (te-
genwoordig Brasserie) van ‘De Meer-
paal’ geheel bezet door bewoners en 
mensen uit de omgeving. Vieringen 
worden opgeluisterd door diverse 
koren uit de parochies van Vlaar-
dingen. Naast de lekenvoorgangers 
waren lange tijd pastoor Jansen uit 
Maasland en de paters Hillenaar en 
De Ruyter beschikbaar. Ook de vierin-
gen op zaterdagavond bleven gehand-
haafd. Vele leden van de Vlaardingse 
gemeenschap zijn als koster of vrij-
williger van groot belang geweest bij 
de voortzetting van de vieringen en de 
pastorale zorg. Extra waardering is er 
voor mevrouw Mies van Uitert. Ruim 
veertig jaar was zij de vaste organist 
tot na haar negentigste verjaardag!

In een zaal
Ondertussen werd ‘De Meerpaal’ na 
een fusieproces met andere zorgin-
stellingen onderdeel van de Argos 
Zorggroep. Het bisdom Rotterdam 
bleef verantwoordelijk voor de kapel. 
Het karakter van het huis verander-

de, omdat steeds meer bewoners die 
geen katholieke achtergrond hebben 
er een thuis vinden. ‘De Meerpaal’ 
werd een algemeen psychogeriatrisch 
zorgcentrum. 
Door het overlijden of vertrek van de 
pastores ontstonden lacunes in de 
wekelijkse vieringen. De laatste ja-
ren zijn pastor Joost de Lange en pa-
ter Edward Clarenbeek voorgegaan. 
Sinds enige tijd hebben leden van 
het pastorale team van parochie De 
Goede Herder maandelijks een eu-
charistieviering in de kapel verzorgd. 
In andere weekends gingen de leden 
van de ‘Pastorale Groep’ voor. 

Argos Zorg-
groep heeft toe-
gezegd dat er 
in de toekomst 
in een zaal van 
‘De Meerpaal’ 
katholieke vie-
ringen gehou-
den kunnen 
worden, zoals 

dat ook in andere zorgcentra gebeurt. 
We hopen op betere tijden zonder 
coronapreventiemaatregelen, maar 
we zullen de vertrouwde kapel mis-
sen. Veel dank aan allen die zich met 
liefde en zorg hebben ingezet voor de 
bewoners en voor de kapel van ‘De 
Meerpaal’. 

Sluiting van de kapel in De Meerpaal

Een kapel met een geschiedenis van vijftig jaar werd in 
oktober in alle stilte gesloten. Het bleek onafwendbaar!

Katholieke vieringen gaan naar een zaal

door Anneke Schoenmakers
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Expositie Vredesposters
Het startsein van de Vredesweek werd 
gegeven op donderdag 17 september 
met de opening van een overzichtsten-
toonstelling van alle vredesposters van 
Len Munnik, verzameld in veertig jaar 
PAX vredeswerk. De internationaal 
bekende cartoonist was zelf aanwezig. 
Recent werd hij (opnieuw) onderschei-
den met de Inktspotprijs. Velen heb-
ben dankbaar gebruik gemaakt van 
deze gelegenheid, waaronder hon-
derdtwintig schoolkinderen van IKC 

Van Kampen. Vier klassen hebben een 
persoonlijke rondleiding gehad langs 
de kunstwerken van zowel Vlaardinger 
Leen Droppert als van Len Munnik. De 
kinderen luisterden en stelden vragen. 
Ze wilden meer weten over kernwa-
pens en bovenal zagen en herkenden 
zij het leggen van positieve verbinding 
tussen mensen, waar Len in zijn werk 
steeds de nadruk op legt. Een geslaagd 
en bemoedigend resultaat!  
Marianne van Herp, Vele Vlaardingers 
Eén Huis 

Vredesweek op 
De Internationale Vos

Zoals ieder jaar hebben de leerlingen 
van drie uitstroomgroepen van De In-
ternationale Vos aan de Vredesweek 
meegedaan. Dit jaar was het thema: 
‘Vrede verbindt verschil’. In project-
lessen hebben we gekeken naar ver-
schillen tussen Nederlanders en nieu-
we Nederlanders. Daarnaast hebben 
leerlingen meegedaan aan workshops 
in Kade 40, die georganiseerd waren 
door het Platform Anders Vlaardin-
gen. Op kunstzinnige wijze werd 
gewerkt aan de thematiek. Er is ge-
danst, geschilderd en gefotografeerd. 
Als dank werd er een zak kraanvo-
gels achtergelaten en een aantal vre-
desvlaggen voor de exposities in het 
Vrede & Durfpand (voormalig V & D). 
Taco van der Meer 

Lezing over Mekka
Mevrouw drs. Willy Atema, cultuur-
historica, eigenaresse van kunsthis-
torisch bureau Kunst En Kunde, gaf 
op 24 september een lezing over ‘De 
Hadj en Mekka, oud als het geloof’ in 
de Eyup Sultan Moskee aan de Oost-
havenkade. Tijdens haar presentatie, 

met muzikale intermezzo’s, werd 
gekeken naar Mekka als religieuze 
hoofdstad en vooral naar de jaarlijkse 
pelgrimstocht, de Hadj. Voor een 
kwart van de wereldbevolking is de 
Hadj het spirituele ideaal en Mekka 
de plek waar je eens in je leven ge-
weest moet zijn. Mekka is ook alleen 
toegankelijk voor moslims. Er was 
deze middag veel belangstelling, de 
moskee was maximaal bezet en de 
twee aanwezige imams complimen-
teerden de spreekster na afloop. 

Vredesweek over verschillen en verbinden

Een verslag, in woord en beeld van allerlei auteurs over allerlei activiteiten in 
de Vredesweek. Vlaardingen blijkt een waardige ambassadestad. 

Scholieren waren zeer betrokken

De moskee was 
maximaal bezet

Ka’aba, foto’s 1880 en heden
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Len Munnik bij een bekend werk van zijn hand.

2222 kerk aan de waterweg winter 2020/2021



Verhaal over horen en zien… 
Een goede vriendin van mij heet Blok, Mischa Blok. Blok, Hollandser kan 
het niet, Blok is degelijk, een minister, de intocht van Sinterklaas, Blok. 
Toen ik haar net kende, vroeg een vriend die ons samen had gezien: “Waar 
komt Mischa eigenlijk vandaan?” “Uit Hilversum,” zei ik. “Maar waar 
komt ze echt vandaan?” ging hij door. “Haar ouders wonen geloof ik in 
Rotterdam,” zei ik. “He,” zei hij geïrriteerd, “waarom beantwoord je mijn 
vraag niet, waar liggen haar roots?” “Haar roots, in Rotterdam, dat zeg ik 
toch.” “Maar ze is Aziatisch.” “Mischa, Aziatisch, nou, daar hoor ik niks 
van.” Ik vroeg het haar maar, de volgende keer dat ik haar zag. “Een vriend 
van mij beweert dat je Aziatisch bent, maar dat is toch niet zo?” “Jawel,” 
zei ze, “ik kom uit Zuid-Korea, ik ben geadopteerd. O, wat geweldig dat 
jij dat niet ziet, Vincent! Niet dat ik me ervoor schaam of er mee zit, maar 
ik word er zo vaak letterlijk op aangekeken. Mensen roepen Ni hao naar 
me, of Chinees en tegenwoordig Corona-chinees.” 
Ik was verbijsterd. Mischa Blok, uitgescholden en nageroepen. Wat zijn 
die zienden toch een domme mensen, met die ogen van ze. Ik was zelfs be-
ledigd. Hoe durven ze! Wat een stupiditeit. Ze zien iemand die afwijkt van 
hun bleekscheterige soortgenoten en dan gaan ze haar uitschelden. Als ze 
echt wisten wie Mischa is, zouden ze dat niet doen. Maar ze luisteren niet, 
ze horen haar niet, ze zien haar alleen, ze kijken niet naar het beeld achter 
het beeld, ze doorzien niet. Ze zetten haar apart, zoals ze zo vaak mensen 
apart zetten, op grond van hun huidskleur of de vorm van hun neus, of de 
rolstoel waar ze in zitten of de blindenstok waarmee ze lopen, ze verdelen 
de wereld in wij en zij. Terwijl we WIJ zijn, er is maar één soort mens, de 
mens van vlees en bloed, of die nou Mischa heet, George Floyd, Akwasi of 
Johan Derksen. Die mens, die verdient vrede, een vrede die de verschillen 
niet benadrukt maar verbindt. Echte vrede bereik je pas als je elkaar kent, 
open je ogen, kijk naar elkaar en zie, zie de mens! 

Vincent Bijlo, 
Ambassadeur van 
Vrede.

Scholieren waren zeer betrokken
Video-verhalenserie
Willy Atema maakte voor PAX ook 
een video-verhalenserie ‘Vlaardin-
gen. Vrede verbindt verschil’.  De 
cyclus portretteert acht Vlaardin-
gers, die zich de afgelopen decennia 
maatschappelijk betrokken hebben 
betoond, mensen die zichtbaar zijn 
in het publieke domein. We denken 
dan aan hun betrokkenheid bij (inter)
kerkelijke en religieuze aangelegen-
heden, vredes- of ‘regenboog’-activi-
teiten, activiteiten op het gebied van 
integratie, vluchtelingenwerk, jeugd-

werk, politiek, maatschappelijke op-
vang. De vertellers deden hun verhaal 
aan de hand van een meegebracht 
voorwerp dat de betrokkenheid ook 
visueel duidelijk maakte. De videose-
rie is ook voor u te bekijken op het 
YouTube kanaal van Willy Atema on-
der deze link: https://www.youtube.
com/channel/UCBYsWJ3E9t-nkTl-
LxXVRorg. 

Het beeld achter 
het beeld
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Pastorale school, module Vieren

Vijf parochianen uit Maassluis volgden de ‘module Vieren’ van de Pastorale school, 
over de rijkdom van de liturgie. ‘Je houdt je adem in…’ zo beleefden ze het. Samen 
vertellen ze hier wat ze leerden.   

Wat een rijkdom ligt er opgeslagen!

L
iturgie is een dialoog, hoorden we in de 
eerste bijeenkomst. Het is ontmoeting, 
communicatie tussen God en mens en 
tussen mensen onderling. Dit uit zich 

onder meer in danken, zingen, dopen, verge-
ven, zegenen, handen opleggen. 
Liturgie brengt tot uitdrukking wat ons ten 
diepste bezielt en bezighoudt. Maar dit geldt 
ook andersom: in de liturgie brengt de Ander, 
God, tot uitdrukking wat Hem/Haar bezig-
houdt: het heil en het geluk van de mensheid. 
God treedt handelend op in onze eredienst, 
Hij spreekt, luistert, troost, bevrijdt, roept, 
vergeeft, bevestigt, zegent. Liturgie is eerst en 
vooral een dienst van God aan ons. Hij wil ons 
ontmoeten en met ons zijn. Hij nodigt ons uit 
om aan zijn Dienst deel te nemen. 
Het grondpatroon van liturgie bestaat uit 
de volgende elementen: lectio: lezing uit de 
Schrift, meditatio: overweging, dialoog, oratio: 
gebed. God spreekt de gemeenschap aan in de 
Schrift. De Schrift vervult een centrale plaats 
in elke eredienst! De gemeenschap reageert 
in haar antwoord. Zij doet dat in taal, maar 
ook met symbolen en riten (gebaren, muziek, 
verbeelding), dit alles geordend (orde van 
dienst). De beweging van lectio-meditatio-oratio 
(lezing-overweging-gebed/zang) staat nooit op 
zichzelf. Zij loopt uiteindelijk uit in: Missio, 
zending, de zending in de wereld, opdat die 
zal gaan gelijken op het koninkrijk van God.

De orde van dienst 
In de tweede bijeenkomst hebben wij ons 
verdiept in de structuur van de liturgische 
vieringen, de orde van dienst. Ik weet nu dat 
in elke viering de liederen en gebeden passen 
bij de lezingen. De lezingen worden gevolgd 

Liturgie is 
een dialoog, 
ontmoeting

door Christel van Berkel-Verlaan, Paula van der Lubbe-Tavares Fernandes, Marianne Soors, Ria Sosef-Vijverberg en Angela Maduro-Zwaard

door een preek of overweging. Ook de voor-
beden en het Onze Vader zijn er altijd. Elke 
viering eindigt met een zegenbede of zegen-
wens. Over de hele wereld worden dezelfde 
lezingen gebruikt op dezelfde dag. 
In de katholieke traditie gebruiken wij veel ri-
tuelen zoals kruisteken, wierook en zegenin-
gen. Om onze gevoelens te bekrachtigen ge-
bruiken we wijwater en kaarsen. We knielen, 
buigen, vouwen handen. Het was interessant 
en mooi om de betekenis hiervan te horen. 
In mijn functie als acoliet is het belangrijk te 
weten waarom ik de verschillende handelin-
gen doe. 

Sacramenten
De derde bijeenkomst ging vooral om de sa-
cramenten. Dit woord komt uit de Romeinse 
cultuur. Daar betekent het: eed (van trouw). 
Oorspronkelijk waren er twee sacramenten: 
doopsel (inclusief vormsel) en eucharistie. 
Rond 1200 werd de huidige betekenis bepaald 

Cursusleider Bea Poortvliet bedankt de deelnemers voor hun inbreng en betrokkenheid
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Een dienst 
van God aan 
ons

en langzamerhand beperkt tot de ons beken-
de zeven sacramenten. Deze werden op het 
concilie van Trente (rond 1550) vastgesteld. 
Centraal blijft de dubbele beweging: in het 
sacrament komt God tot de mens en plaatst 
de mens zijn leven onder de genade van God. 
Wie een doop meemaakt, weet dat er dan 
veel gebeurt. Een kinderdoop begint met de 
ontvangst van ouders en kind. Er volgt een 
woorddienst met schriftlezingen, gebeden 
en liederen. De voorganger ondervraagt de 
ouders en de peter en meter, er is een naam-
gevingsritus, er wordt water gezegend, de 
geloofsbelijdenis gezegd. De kernhandeling 
bestaat uit de doop zelf: de besprenkeling met 
water. Daarna volgen de zogenaamde verkla-
rende riten: de zalving met chrisma, de bekle-
ding met het doopkleed en de overhandiging 
van de doopkaars. Soms krijgt het kind wat 
zout toegediend. In een doopviering is veel te 
zien, allemaal betekenisvolle rituelen.  

Liturgie en zingen
Muziek brengt tot uitdrukking waar woorden 
tekortschieten. Liturgie en zingen horen bij 
elkaar, zó zelfs, dat zingen mensen kan hel-
pen bij liturgie te komen; zingen kan mensen 
‘inwijden’ in het geheim van liturgievieren. 
Liturgie is een heilig spel, een speelse manier 
van omgaan met Gods werkelijkheid. Dat 
doen we door bidden en zingen. De alledaagse 
werkelijkheid wordt in een bepaald perspec-
tief gezet, dat van Gods wereld en daar krijgen 
de dingen een ander gezicht. Als het goed is 
word je er met al je zintuigen bij betrokken. 
Dat laatste spreekt me erg aan. In een tijd 

waarin alles strak is gepland en geordend, wil 
ik nog wel eens buiten de gebaande paden tre-
den. Niet uit balorigheid of provocatie maar 
om een ‘punt te maken’. Zoals een priester 
dit doet in zijn preek probeer ik, door mid-
del van muziek, iets los te maken bij mensen, 
waardoor ze met een ander gevoel de kerk ver-
laten en de dingen in een ander licht mogen 
zien. Dat inzicht sterkt me in het verlangen 
dit voort te zetten. Het bevestigt mijn gevoel 
op mijn plek te zijn, in lijn met mijn aardse 
en hemelse Vader. Een mooie conclusie van 
vier avonden Pastorale School.

Een lange traditie
Liturgie heeft met overlevering te maken, met 
traditie, met doorgeven. De een vertelt het aan 
de ander en die geeft het weer door aan de vol-
gende. Zo is het met ons geloof; dat hebben 
wij altijd van horen vertellen. 
Daarom zullen we altijd dankbaar en eerbie-
dig omgaan met dat wat ons wordt doorgege-
ven in de liturgie. Iedere cultuur en iedere tijd 
zoekt haar eigen vormen, maar nooit in het 
wilde weg, altijd voortbouwend op wat al aan 
uitdrukkingsvormen aanwezig is. De vormen 
zijn betrekkelijk, ze kunnen veranderen met 
de cultuur, met de tijd. De inhoud (het geloof 
zelf) is voorgegeven, door de Heer zelf. Om 
het met een voorbeeld duidelijk te maken: 
al eeuwenlang viert de christelijke gemeente 
eucharistie. Zo deelt zij in de aanwezigheid 
en de kracht van de Heer. Hóe dat gebeurt, 
verschilt van cultuur tot cultuur en van eeuw 
tot eeuw. Wij in onze tijd vieren de eucha-
ristie anders dan in de Middeleeuwen of in 
de vroege kerk, en als wij in India of Afrika 
een eucharistieviering meemaken, dan zien 
we andere uitdrukkingsvormen dan hier anno 
2020. Maar wij vieren wel allen eucharistie! 
Als wij een liturgieviering voorbereiden, daar-
aan meewerken of daarin voorgaan, dan doen 
we dat altijd in het besef dat wij staan in een 
lange traditie, dat wij gedragen worden door 
onze ouders, voorouders en allen die ons zijn 
voorgegaan. Enerzijds betekent dit dat wij 
nooit alles zelf hoeven te verzinnen, alsof we 
een blanco papier moeten invullen. Ander-
zijds betekent het dat wij zorgvuldig, respect-
vol en kritisch omgaan met datgene wat ons 
overgeleverd is. Want welk een rijkdom ligt 
daarin opgeslagen! 

Cursusleider Bea Poortvliet bedankt de deelnemers voor 
hun inbreng en betrokkenheid
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D
e pastoraatgroep Schiedam (PGS) is gestart in sep-
tember 2018. De groep is samengesteld vanuit de 
vier Schiedamse kerken, voor de gehele geloofsge-
meenschap Schiedam. Inmiddels kan nog maar in 

twee kerken de eredienst gevierd worden: de basiliek in het 
centrum en de St. Jacobuskerk in Kethel.
De pastoraatgroep telt vijf leden: Janet Bisschop, Michiel 
Rutten, Wim Engelen, Riek Wouters en pastor Charles 
Duynstee. Eens per maand vergaderen we. Ieder bereidt 
zijn punten voor en legt die uit. Samen komen we tot be-
sluiten. Aan de hand van de notulen wordt een actielijst 
geschreven, zodat eenieder snel weet wat zijn taken zijn 
de komende maand.

Zorgen voor elkaar
Toen we begonnen was het een zoektocht. 
Welke doelen hebben wij, wat willen wij, 
wat kunnen wij? We kwamen tot vier doel-
stellingen. Ten eerste het ontwerpen en helpen 
opzetten van nieuwe pastorale activiteiten voor de geloofs-
gemeenschap van Schiedam (in verbondenheid met het 
pastorale team). Het thema ‘Zorgen voor elkaar, omgaan 
met verlies’ gaat zeker een vervolg krijgen en daarbij willen 
wij de eenzaamheid onder medeparochianen een halt toe 
roepen. Ook de kinderen gaan een belangrijk speerpunt 
worden.
Ten tweede is er het voorbereiden en uitvoeren van pasto-
raal beleid voor de geloofsgemeenschap (in verbondenheid 
met het pastorale team). De eerste aanzet over omgaan met 
verlies is gedaan. Als de coronamaatregelen het weer toe-
laten gaan wij met een aantal vrijwilligers een structureel 
plan maken en uitvoeren. Hiervoor hebben we wel hulp 
van een aantal medeparochianen nodig.

Vrijwilligers
Verder hebben we als doel: Groei van de nieuwe geloofs-
gemeenschap Schiedam met de twee kerken. Onlangs is 
gestart met de nieuwe liturgie, een samenwerking tussen 
de commissie liturgie, de PGS en het pastoraal team. Er zal 
binnenkort een nieuw liturgisch beraad komen en vanuit 

de PGS wordt dit beraad bijgestaan door Michiel en Janet.
Het gedachtenisbord in de basiliek is inmiddels bijgewerkt, 
met dank aan de uitvoerders. Zodra de coronamaatregelen 
dit toelaten zullen wij het koffiedrinken na de viering op 
gaan pakken. 
Wij zijn dankbaar te bemerken dat onze gemeenschap zo-
veel vrijwilligers telt. Vrijwilligers zijn heel belangrijk om 
de taken verder uit te kunnen breiden en wij waarderen 
het als zij dit willen blijven doen. Misschien zijn er wel 
parochianen die ons in deze tijd ook willen steunen.

Hoofdbrekens
Verder stellen we ons als doel: het signaleren en 

bespreken van pastorale behoeften, noden 
wensen binnen de geloofsgemeenschap. In 
september is een groep parochianen gestart 
met de vespervieringen op de laatste vrijdag 

van de maand, een heel mooi initiatief. Voor 
nu staan de vieringen rondom Kerstmis op onze 

agenda. Dit kost ons veel hoofdbrekens. Wij hopen dat we 
er met zijn allen toch iets moois van kunnen maken, zodat 
alle parochianen iets meekrijgen van waar het ons om gaat 
in de kerstperiode. 
Inmiddels zijn we, na een heel bizar 2020, bijna in 2021 
beland. Het jaar 2020 zou al heel speciaal worden: afscheid 
nemen van twee kerken in Schiedam. Als gevolg van het 
corona-virus is alles anders gelopen dan wij ons hadden 
voorgesteld.
In de lockdown-periode mocht er niet vergaderd worden. 
Daar waar toen al besluiten genomen waren, konden eve-
nementen niet doorgaan. Gelukkig zijn er ook zaken waar 
wel resultaat is behaald, zoals u eerder heeft kunnen lezen.
Wij gaan dapper door, want wij hebben nog veel ideeën, en 
ondanks dat wij soms tegen een muur oplopen, willen we 
ons best doen om de geloofsgemeenschap Goede Herder 
Schiedam te steunen en er te zijn voor onze medeparochi-
anen. De pastoraatgroep hoopt daarbij op medeparochia-
nen die willen helpen bij het tot uitvoer brengen van onze 
ideeën. Alleen samen met u kunnen wij er een bloeiende 
geloofsgemeenschap van maken. 

Pastoraatgroep Goede Herder Schiedam

Het was een moeilijk jaar voor de prille pastoraatgroep Schiedam. Maar er zijn heel 
wat plannen. Info: pastoraatsgroep.schiedam@goedeherderparochie.nl

Er zijn voor de medeparochianen
door Janet Bisschop en Riek Wouters namens pastoraatsgroep Schiedam
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 MOZAÏEK 

In coronatijd heeft de beheercommissie van de R.K. Be-
graafplaats Sint Barbara in Maassluis niet stil gezeten. 
Er is veel gebeurd op de begraafplaats. Jonge vrijwil-
ligers hebben op hun knieën elk sprietje onkruid uit 
de aarde getrokken, zoals u op deze foto kunt zien. De 
begraafplaats is weer schoon en de groencontainers 
zijn tot de rand gevuld met dorre bladeren en uitge-
bloeide bloemen en planten. Het grove werk is door 
Hans en Edwin van Leeuwen gedaan, zoals de heggen 
en al het onkruid langs het water van het Wipperspark. 
Hans stopt nu met zijn werkzaamheden als hovenier 
op de begraafplaats. Wij danken hem voor zijn inzet 
en de jarenlange begeleiding van onze vrijwilligers. 
Onze nieuwe hovenier is Edwin. U zult hem in de toe-
komst regelmatig tegenkomen. Ook onze jonge vrijwil-
ligers zult u regelmatig aantreffen bij hun werk. Het 
onderhoud van de kapel staat gepland voor 2021. We 
zijn onlangs geschoold in het gebruik van een nieuw 

computerprogramma, waarin ook het gehele archief zal 
worden opgenomen.
 

Paul Zondag en Cock Paalvast

Begraafplaats Sint Barbara

Enkele parochianen van De Goede 
Herder Schiedam namen het ini-
tiatief voor een maandelijkse ves-
per met ontmoeting, op de vrij-
dagmiddag. Op 25 september was 
het de eerste keer. Dertig mensen 
troffen elkaar. We waren blij ver-
rast over deze grote opkomst. 
De deelnemers namen plaats op 

verspreid staande stoelen bij de 
vleugel. Twee psalmen, gespro-
ken en gezongen (in coronatijd 
gaat het zingen via de techniek) 
hebben een belangrijke plek. 
De voorbeden zijn uitgebreid, de 
deelnemers mogen zelf intenties 
indienen. 
De vesper is ook bedoeld om 

elkaar te ontmoeten. Daarom 
drinken we eerst thee en koffie en 
praten samen in de pastorie. 
Op 30 oktober was de tweede 
vesperdienst. Allerheiligen en 
Allerzielen, dat was het thema. 
We hoorden psalm 1 en psalm 
24. We voelden ons omringd door 
al die heiligen in de kerkruimte 
en we herinnerden ons dierbare 
overledenen. Door de verscherpte 
maatregelen konden we nu he-
laas niet tevoren samenkomen in 
de pastorie. Er was vóór de vie-
ring wel wat tijd voor ontmoeting 
in de ruimte van de kerk. 

De Vesper valt onder de verant-
woording van de pastoraatgroep 
Schiedam. Elke laatste vrijdag van 
de maand is er een Vesper. Aan-
vang 17.00 uur. In december vieren 
we de Vesper (bij uitzondering) op 
vrijdag 18 december. U kunt bin-
nenkomen via een zijdeur van de 
kerk aan de pastoriekant. Om half 
5 is die deur open. Er is iemand 
aanwezig om de weg de wijzen en 
uw naam te noteren.

Vesperviering in de basiliek
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Twee ‘oude bekenden’ 

Met de Advent begint er een nieuw kerkelijk jaar. Een jaar vol gedenkdagen, 
feesten en bijzondere periodes. Hoe gaat de parochie met deze schatkamer 
van de traditie om?    

Mariafeesten opnieuw in de aandacht

T
elkens als wij vieren in onze kerken 
staat ‘groeien in relatie’ centraal: groei 
in relatie met God en met Jezus Chris-
tus; groei in relatie met elkaar; groei 

in relatie met de omringende samenleving. 
In de liturgie mogen wij de Heer ontmoeten 
en we ontmoeten elkaar en vormen een ge-
meenschap. Het koffiedrinken na de viering 
is daarvan ook een uitdrukking. Daarnaast is 
er in vieringen aandacht voor onze solidariteit 
met de omringende samenleving.

Vreugde
In de kerk valt dus heel wat te vieren. Soms 
betreft dat de vreugde of het verdriet in ons 
eigen leven. Denk maar aan een huwelijk, 
de gezamenlijke viering van een ziekenzal-
ving of een uitvaart. Bij een doopsel klinkt 
de vreugde om het ontvangen jonge leven 
door. Het vormsel markeert een geloofs- en 
levenskeuze, en daarmee een nieuwe levens-
fase.
Daarnaast komen wij bijeen in vieringen op 
zondag (of zaterdagavond) en doordeweeks. 
In vier kerken van onze parochie zijn er elke 
week één of meer doordeweekse vieringen. 
Soms is dat het gezamenlijk gebeden getij-
dengebed, vaak is het een eucharistieviering 
of een woord- en communieviering. Na afloop 
van de vieringen is er vaak een ontmoeting 
met koffie en thee. Soms ook een bijbelge-
sprek, begeleid door de pastor die voorgegaan 
is.

Zorgvuldig 
omgaan met 
de feesten

door Pastor Henri Egging (namens het pastoraal team)

Grote feesten
De kerkelijke traditie reikt ons vele feestda-
gen aan. Dat zijn op de eerste plaats de grote 
feesten die met Jezus Christus samenhan-
gen: de Kersttijd en de Advent; de Paastijd, 
de Veertigdagentijd en de Goede Week. En 
natuurlijk Hemelvaart en Pinksteren, die de 
Paastijd besluiten. Daarnaast zijn er een aan-
tal kleinere feesten ‘van de Heer’, een aantal 
grotere en kleinere Mariafeesten en de feesten 
en gedachtenissen van de heiligen.
Veel kleinere feesten en gedachtenissen worden 
gevierd in een ‘gewone’ doordeweekse viering 
(een eucharistieviering of bijvoorbeeld de lau-
den). Op maandag is er in onze parochie geen 
eucharistieviering, en op zaterdagavond wordt 
gewoonlijk de liturgie van de zondag gevierd. 
We slaan dus ook wel eens een heilige over.

Doordeweekse dag
Enkele belangrijke feesten worden in onze 
parochie met een avondmis in de parochie-
kerk (de Liduinabasiliek) gevierd, zodat meer 
mensen die feesten kunnen meevieren. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan Maria Lichtmis (het 
feest van de Opdracht van de Heer in de tem-
pel), Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 
en Allerheiligen.
Enkele feesten die meestal op zondag gevierd 
worden, verschuiven soms naar een doorde-
weekse dag. Ook dan willen wij zorgen voor 
een eucharistieviering ’s-avonds in de paro-
chiekerk. Hierbij gaat het met name om het 
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Mariafeesten opnieuw in de aandacht

We slaan 
dus ook wel 
eens een 
heilige over

feest van de heilige Familie en het feest van 
de Doop van de Heer.
Verder zijn er nog bijzondere feestdagen die 
samenhangen met de patroon van een (voor-
malige) kerk of van een deelgemeenschap. 
Het feest van de heilige apostelen Petrus en 
Paulus wordt in Maassluis op een nabijgele-
gen zondag gevierd (met de derde patroon, 
Andreas, erbij). Het feest van de heilige Wil-
librord wordt op een nabijgelegen zondag als 
patroonsfeest in Vlaardingen gevierd. Met de 
pastoraatgroep Schiedam zullen wij overleg-
gen hoe wij het feest van het Heilig Hart – 
altijd als patroonsfeest gevierd in De Gorzen 
– in de toekomst kunnen vieren.
Nu staat er zo veel op de liturgische kalender 
dat je niet alles even groots kunt vieren. Soms 
maken trouwe doordeweekse kerkgangers de 
feestdag van een heilige mee van wie de naam 
voor hen tot dan toe onbekend was. Veel ker-
kelijke feesten en gedachtenissen zijn eerder 
een rijkdom om in te delen, dan een verplich-
ting om streng na te komen. 

Twee Mariafeesten
Wij willen wel zorgvuldig omgaan met de 
feesten die wij uit de schatkamer van de tra-
ditie krijgen aangeboden. Daarom hebben wij 
in het pastoraal team alle kerkelijke feesten 
nagelopen, en kritisch gekeken welke feesten 
wij graag met een eucharistieviering ’s-avonds 
in de parochiekerk willen vieren. Naast Maria 
Lichtmis, O.L.V. Tenhemelopneming en Al-
lerheiligen willen wij nu ook de hoogfeesten 
Maria Boodschap (25 maart) en Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen (8 december) 
vieren met een gezongen avondmis in de Li-
duinabasiliek.
Beide Mariafeesten zijn eigenlijk twee ‘oude 
bekenden’. Iedereen kent wel het verhaal 
van de boodschap van de engel aan Maria, 
dat de Messias uit haar geboren zou worden, 
en haar antwoord: ‘Zie de dienstmaagd des 

Heren, mij geschiede naar uw Woord.’ En 
ergens beseffen wij allen wel dat Maria vanaf 
het prille begin van haar leven al bestemd was 
om moeder van de Heer te worden. Op het 
feest van haar Onbevlekte Ontvangenis vieren 
wij dat zij als eerste mocht delen in de verlos-
sing door haar Zoon, Jezus Christus. Beide 
Mariafeesten, die wij vanaf nu wat feestelijker 
zullen vieren, verwijzen uiteindelijk naar Je-
zus Christus. Per Mariam ad Iesum.
Nog één feestdag, ook toegewijd aan Maria, 
moeder van God, zullen wij iets uitgebreider 
gaan vieren. In de afgelopen jaren hebben 
wij op Nieuwjaarsdag altijd één eucharistie-
viering gehouden in onze parochiekerk. Op 
verzoek van parochianen houden wij deze 
viering vanaf komend jaar ook in Maassluis 
en in Vlaardingen. 
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‘O
mkeren naar het leven’. Dat 
was het thema van de start-
viering in de Pax Christikerk 
op 6 september. Gelukkig 

mochten er in die periode nog veel 
mensen in de kerk komen. Niettemin 
was het thema niet eenvoudig en is 
het niet zo eenvoudig om een startvie-
ring te houden in een tijd waarin het 
leven stil lijkt te staan, waar soms alle 
hoop vervlogen is en alles uitzichtloos 
lijkt. De grote pot met dode takken, 
voorin de kerk (het moest een kale 
boom verbeelden), bood ook al niet 
zo’n hoopvolle aanblik. 

Licht in het leven
De evangelielezing ging over de para-
bel van de man die twee zonen had. 
Zij kregen de opdracht in de wijn-
gaard van de vader te gaan werken. 

De eerste zoon zei braaf Ja, maar deed 
het niet. De tweede zoon antwoordde 
zijn vader glashard dit niet van plan 
te zijn. Uiteindelijk kreeg hij spijt en 
ging toch aan het werk, hij keerde 
zich om. Nee zeggen en uiteindelijk 
Ja doen, betekent lef hebben, Gods 
boodschap serieus nemen en zijn 
weg ten leven gaan.
Bij binnenkomst kreeg iedereen een 

pen en een papieren bloem. Tijdens 
het luisteren naar muziek en zang 
door de leden van de koren van de Pax 
Christikerk, konden de parochianen 
hun antwoord op de bloem schrijven 
op de vragen: wat brengt voor u licht 
in het leven en hoe keert u negativiteit 
om in positiviteit.
Kinderen ‘collecteerden’ de bloemen 
en hingen ze in de boom. Door al die 
mooie en positieve gedachten die op 
de bloemen stonden kwam de ‘boom 
tot leven’. 
We beleefden met elkaar een startvie-
ring als nooit tevoren. Met kinderen 
die in de kinderwoorddienst de ‘hel-
pers van de bloemen’ (bijen) hadden 
gemaakt. Met zang van koorleden, te 
horen en te zien via de beamer, met 
livemuziek, met koffie en wat lekkers 

Vlaardingen in coronatijd

Ondanks alle beperkingen was er toch veel moois te 
beleven dit najaar in de Vlaardingse gemeenschap. 

JA doen betekent lef hebben!

Eén voor één naar het 
spatscherm

door Elly Barendregt
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na de viering, corona proof geserveerd, 
maar bovenal met hoop in ons hart.

Eerste communie
Op zondag 25 oktober was er in de 
Pax Christikerk een besloten viering 
waarin vijf kinderen voor de eerste 
keer de communie ontvingen.
Negen kinderen begonnen in het 
voorjaar enthousiast aan het voorbe-
reidingstraject.
Abrupt maakte corona hier een 
einde aan. Hoopvol keken de kin-
deren uit naar een betere tijd. He-
laas kwam die maar niet. In overleg 
met het pastoraal team hebben in 
Vlaardingen vijf van de negen eerste 
communicantjes gekozen om in een 
besloten viering, met een beperkt 
aantal genodigden hun eerste com-
munie te doen. De andere kinderen 
wachten tot volgend jaar, evenals de 
eerste communicanten uit Schie-
dam en Maassluis.
De voorbereiding werd hervat en 25 
oktober was het dan zo ver. Om opa’s, 
oma’s, peetouders, familie en vrien-
den toch de viering mee te kunnen 
laten maken, was er een livestream 
verbinding opgezet. Het kinderkoor 
Okido had vooraf de liederen van de 
viering gezongen. Die waren opge-

Heerlijke geuren 
vullen de kerk

nomen en in de viering te zien en te 
beluisteren.
Vijf jonge kinderen, feestelijk gekleed, 
kwamen samen met pater Melvin de 
kerk in lopen, hun brandende doop-
kaars in de hand. Ze namen actief deel 
aan de viering, door te lezen en te bid-
den. Zo naderde het grote moment, 
het voor de eerste keer ontvangen van 
de communie. Daar gingen ze één 
voor één naar het spatscherm, heel 
aandachtig en verwachtingsvol ont-
vingen ze de communie. Het viel mij 
op dat ze allemaal even bleven staan 
en je zag ze proeven en het moment 
ervaren. Bijzonder om te zien. 
We wensen de kinderen Gods zegen 
en veel geluk op hun verdere levens-
weg. Wij hopen dat ze zich opgeno-
men en thuis mogen voelen in de 
geloofsgemeenschap.
Veel dank aan allen die de kinderen 
hebben begeleid en deze bijzondere 
viering mogelijk hebben gemaakt.

Voedsel verbindt
In de Lucaskerk kunnen, ondanks 
de corona maatregelen, iedere vrij-
dag de voedselpakketten uitgedeeld 
worden. Naast voedsel zijn dat vaak 
andere producten. Zo was er een Sin-
terklaasknutsel voor de kinderen.

In de Holywijk hebben diverse men-
sen uit verschillende culturen hun 
bijdrage geleverd aan een kookboek-
je. In de Vredesweek is dit boekje 

uitgegeven door het Platform Ver-
binding, waar de Pax Christikerk ook 
in participeert. ‘Eten verbindt ver-
schil’, heet het boekje. Diaken Taco 
van der Meer schreef het voorwoord. 
Wie interesse heeft in het boekje kan 
mailen naar Elly Barendregt, email 
koalsie@upcmail.nl

In de Pax Christikerk worden iedere 
woensdag 25 maaltijden gekookt, 
een idee van Platform Verbinding. 
Een enthousiaste kok staat de hele 
middag achter het fornuis. Heerlijke 
geuren vullen de kerk en ten slotte 
staan er 25 bakjes, gevuld met een 
vers gekookte, gezonde maaltijd 
klaar. Tegen een kleine vergoeding 
vinden de maaltijden hun weg naar 
mensen in de wijk. Gezien de corona 
beperkingen zijn het afhaalmaaltij-
den die men thuis nuttigt.
Een luisterend oor en een praatje, 
daar is zeker tijd en gelegenheid 
voor. 
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Herhaalde oproep
Nieuwe bestuursleden PCI

De Parochiële Caritas 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 de 
sociale rechtvaardigheid.
De PCI verleent hulp aan mensen in 
nood en doet dat vooral financieel. 
Voor verdere informatie over doel 
en werkzaamheden van de PCI 
kunt u de website van de parochie 
raadplegen. Ook zijn er de PCI-
brochures die in de verschillende 
kerken liggen.

In de loop van 2021 zullen vier van 
de vijf bestuursleden het bestuur 
verlaten, vanwege het bereiken 
van de maximale zittingsduur. Wij 
vragen 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 bij elkaar 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. 
Verder brengt het bestuur de 
werkzaamheden van de PCI onder 
de aandacht van allen die te maken 
hebben met de doelstellingen van 
de PCI, in de gemeenten Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam. 
Daarnaast onderhoudt men 
contacten met andere instellingen 
die van belang zijn voor de PCI.
Komend jaar treden o.a. de 
penningmeester en secretaris af. De 
penningmeester houdt inkomsten 
en uitgaven bij. Ook maakt hij/zij 
voor elke vergadering een financieel 
overzicht. Aan de hand daarvan 
kan het bestuur besluiten 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 

Bestuur PCI De Goede Herder

Jacobuskerk omgevormd tot filmset
Begin maart dit jaar werd onze deelgemeenschap benaderd door productiebedrijf Co-
lumn Film, om in en rond de Jacobuskerk te mogen filmen. Er worden momenteel film-
opnamen gemaakt voor de dramaserie ‘De Stamhouder’ naar het boek van journalist en 
schrijver Alexander Munninghoff over zijn turbulente familiegeschiedenis. 
Dit leek ons een uitstekende gelegenheid om onze Jacobuskerk landelijk voor het voet-
licht te brengen. Daarnaast leverde het ons een aardige tegemoetkoming op, die we best 
konden gebruiken in de barre corona-periode. Met instemming van het parochiebestuur 
werd besloten om de Jacobuskerk op gepaste wijze om te vormen tot filmset.
Ook onze naaste buur, muziekvereniging Radboud, werd bij de filmopnamen betrokken 
en hun thuisbasis zaal de Noord werd tijdelijk omgetoverd tot bankfiliaal.
Er komt veel bij kijken om deze locaties zó om te bouwen, dat ze eruitzien als in vroe-
gere tijden. De serie behelst namelijk de periode tussen 1920 en 1989 en vertelt niet 
alleen de familiegeschiedenis, maar ook de geschiedenis van de twintigste eeuw, met 
als thema compassie en vergeving. 
Bijzonder was ook dat wij figuranten konden aanleveren en hieraan werd - na een 
oproep - door zowel parochianen als leden van Radboud ruimschoots gehoor gegeven. 
Tien mensen meldden zich aan. 
Het was voor ons allen een geweldige ervaring om een bijdrage te leveren aan de dra-
maserie, die volgend jaar in acht delen door de Avro-Tros wordt uitgezonden, in nauwe 
samenwerking met NPO 1. Kijken dus!
 Hans Rombouts
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Geen muren
Draag een masker, 
voor jezelf maar vooral voor de ander.

Hou afstand.
Geef geen hand, geen omhelzing.

Minder sociale contacten, 
drie gasten thuis, dertig in Gods huis.

Blijf tussen je muren, 
thuis of als je niet anders kan, op je werk. 

Hoe moeilijk is het om in deze tijd met opgeheven hoofd te leven
Om niet gek te worden van angst, afstand en eenzaamheid
Om als een christen je vol te kunnen geven voor je medemens.
 
Heilige Geest, hou het vuur brandend in ons en inspireer ons! 
Dat we als uw vuur dóór alle muren heen kunnen.

Draag een masker… 
maar zie wel de glimlach erachter.
Hou afstand… 
maar wees nabij door te bemoedigen en te troosten, 
te luisteren en te spreken. 
Minder sociale contacten… 
maar koester wat je wél hebt en wél kan en geloof en vertrouw.

Blijf tussen je muren… 
maar weet dat ‘kerk zijn’ niet door muren opgesloten kán worden. 
Weet dat ondanks alle beperkingen er nog zóveel mogelijk is. 
Dat ons dagelijks leven bestaat uit voorwaarden,
maar ons hart geen muren kent en onvoorwaardelijk lief wil hebben.

Michiel Rutten

Vormsel 2021 
In 2021 plannen wij het Heilig Vormsel 
in parochie De Goede Herder. U kunt 
uw zoon of dochter aanmelden voor 10 
jan. 2021. U krijgt dan een aanmeldings-
formulier en verdere informatie over de 
voorbereidingsbijeenkomsten voor de 
jongeren en de ouders. Deze informatie 
wordt u per e-mail toegestuurd. Aan-
melden bij pastor Charles Duynstee via 
e-mail: c.duynstee8@upcmail.nl 

Eerste heilige communie in 2021
In 2021 plannen wij op drie plaatsen een 
Eerste Heilige Communieviering in paro-
chie De Goede Herder. U kunt uw kind 
aanmelden voor één van deze vieringen. 
U krijgt dan een aanmeldingsformulier 
en verdere informatie over de voorberei-
dingsbijeenkomsten voor de kinderen 
en de ouders. De informatie wordt u per 
e-mail toegestuurd. Wij vragen u om uw 
kind voor 10 januari 2021 aan te melden.
In onderstaand schema ziet u bij wie u uw 
kind kunt aanmelden.

COVID-19 voorbehoud: omdat het op dit 
moment niet te voorzien is in hoeverre 
beperkende maatregelen van kracht zul-
len zijn, betekent dit dat u na aanmelding 
meer informatie rond de voorbereiding 
en de Eerste Heilige Communieviering 
zult ontvangen. Wij adviseren u liefst per 
e-mail contact te houden met de begelei-
ders of het parochiesecretariaat. Dit geldt 
ook voor de de Vormselviering.

Deelgemeenschap Datum en kerklocatie viering 
voorstellen Communicanten

Datum en kerklocatie 
Eerste Heilige Communie

Aanmelden bij 

Maassluis
Andreas, Petrus en Paulus 

Petrus en Pauluskerk
datum nog niet bekend

Petrus en Pauluskerk     
datum nog niet bekend       

Daniëlle van der Mieden 
eerstecommuniemaassluis@goedeherderparochie.nl

Vlaardingen Willibrord 
(Pax Christikerk en H. Lucaskerk)

H. Lucaskerk
datum nog niet bekend

H. Lucaskerk
datum nog niet bekend

Jetske Burggraaf
eerstecommunievlaardingen@goedeherderparochie.nl

Schiedam Centrum:
Basiliek van St. Liduina en O.L.V. 

Rozenkrans, 
Schiedam Kethel: H.H. Jacobus en 

Martinus.

Basiliek van St. Liduina en 
O.L.V. van de Rozenkrans
datum nog niet bekend 

Basiliek van St. Liduina 
en O.L.V. van de Rozen-

krans
datum nog niet bekend 

Patrick Rutten
eerstecommunieschiedam@goedeherderparochie.nl
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Liturgisch rooster weekendvieringen Advent, kersttijd en begin 2021, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
De gegevens in dit rooster zijn onder voorbehoud van maatregelen in het kader van corona-preventie. Voor elke viering is het noodzakelijk tevoren te reserveren bij de betreffende kerk. Zie hieronder voor de telefoonnummers, e-mailadressen en tijdstippen van reserveren. 

Petrus & Pauluskerk 09:30h St. Liduinabasiliek zat. 18.00; zon. 10:00h (voorlopig 9.00 en 12.00 uur) Pax Christikerk 11:00h H. Lucaskerk 09:30h H. Jacobuskerk 11:00h
zat. 28 nov. Eucharistie H. Egging

1ste zondag van de advent 29 nov. Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie H. Egging Eucharistie M. Tharsis SVD Eucharistie C. Duynstee Eucharistie C. Duynstee
zat. 05 dec.  Eucharistie M. Tharsis SVD    

2de zondag van de advent 6 dec. Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie H. Egging, koor ‘In Honorem Dei’ Woord en communieviering parochiaan, koor ‘Liriko’, 
KWD/10+ Eucharistie M. Tharsis SVD Woord en communieviering parochiaan

zat. 12 dec.  Eucharistie M. Tharsis SVD    
3de zondag van de advent 13 dec. Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie C. Duynstee, koor ‘Impuls’, KWD/10+ Woord en communieviering parochiaan Eucharistie H. Egging
Maandag 14 december, 19.00h Boeteviering met biechtgelegenheid C. Duynstee

zat. 19 dec. Eucharistie C. Duynstee
4de zondag van de advent 20 dec. Woord en communieviering parochiaan Eucharistie C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor, KWD10+ Eucharistie H. Egging Eucharistie H. Egging

Kerstavond 1ste viering Do. 24 dec. Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 19:30h, cantor Eucharistie C. Duynstee, 20:30h
Woord en communieviering Lidwien Meijer, 19:30h,

koor ‘Liriko’ Eucharistie M. Tharsis SVD, 19:30h Eucharistie H. Egging, 19:30h, koor Corazon

Kerstavond 2de viering Eucharistie C. Duynstee, 22:30h, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, 24:00h Eucharistie H. Egging, 22:30h, koor ‘Liriko’ Woord en communieviering Lidwien Meijer, 22:30h Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 22:30h, koor Corazon
1ste Kerstdag, 1ste viering Vr. 25 dec. Eucharistie M. Tharsis SVD, 10:30h, cantor Eucharistie C. Duynstee, 09:00h Eucharistie H. Egging, 09:00h, koor ‘Impuls’ Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 09:00h Woord en communieviering Lidwien Meijer, 11:00h

1ste Kerstdag, 2de viering  Eucharistie H. Egging, 12:00h Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 12.00h, koor ‘Impuls’ Eucharistie C. Duynstee, 12:00h  
2de Kerstdag Zat. 26 dec.  Eucharistie M. Tharsis SVD, 10:00h    

Feest van de H. Familie Zon. 27 dec. Eucharistie C. Duynstee, 09:30h, cantor Eucharistie H. Egging, 10:00h Eucharistie C. Duynstee, 11:00h Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 09:30h Eucharistie M. Tharsis SVD, 11:00h
Do. 31 dec.  Oudejaarslof, C. Duynstee, 18:00h    
Vrij. 01 jan. Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie H. Egging gesloten Eucharistie M. Tharsis SVD, 10:30h geen viering
Zat. 02 jan.  Eucharistie C. Duynstee    
Zon. 03 jan. Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie C. Duynstee 10:00h, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie M. Tharsis SVD, koor van Pax Christikerk Eucharistie H. Egging Eucharistie H. Egging, koor ‘Corazon’

  C. Duynstee 13:30h gebedsgroep ‘Mama di Rosari’    
Zat. 09 jan.  Eucharistie M. Tharsis SVD    
Zon. 10 jan. Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie M. Tharsis, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor Woord en communieviering parochiaan C. Duynstee, oecumenische viering in De Ark, 10:00h
Zat. 16 jan.  Eucharistie M. Tharsis SVD    

Zon. 17 jan.
C. Duynstee oecumenische viering in Immanuel-

kerk, cantor, 10:00h Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’ Woord en communieviering parochiaan, cantor H. Egging oecumenische viering in de Bethelkerk, 
10:00h Woord en communieviering parochiaan

Zat. 23 jan.  Eucharistie H. Egging    

Zon. 24 jan. Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor Eucharistie H. Egging, cantorij L. Meijer en Ds. H. Habekotté, oecumenische viering in 
Kerkcentrum Holy 10:30h, koor ‘Impuls’, Eucharistie M. Tharsis SVD Eucharistie C. Duynstee

Zat. 30 jan.  Eucharistie A. Kunnekkadan SVD    
Zon. 31 jan. Woord en communie-viering parochiaan, cantor Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie H. Egging, cantor, koor KWD/10+ Eucharistie C. Duynstee Eucharistie M. Tharsis SVD

Maria Lichtmis Di. 02 feb.  Eucharistie H. Egging, 19:00h, koren ‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’  Woord en communieviering parochiaan 9:15h
Zat. 06 feb.  Eucharistie C. Duynstee    
Zon. 07 feb. Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Liriko’ Eucharistie M. Tharsis SVD Woord en communieviering parochiaan, koor ‘Corazon’

  H. Egging, 13:30h gebedsgroep ‘Mama di Rosario’    
Zat. 13 feb.  Eucharistie, H. Egging    
Zon. 14 feb. Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor Eucharistie H. Egging, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie C. Duynstee, gezinsviering met koor ‘Okido’ Eucharistie C. Duynstee Eucharistie M. Tharsis SVD

Aswoensdag Wo. 17 feb. Gebedsdienst C. Duynstee, 19:30h Eucharistie C. Duynstee, 08:30h, Gebedsdienst H. Egging (met KCH en Lucaskerk), 19:30h Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Gebedsdienst parochiaan, 19:00h
  Eucharistie M. Tharsis SVD, 19:00, koren ‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’    

Zat. 20 feb.  Eucharistie M. Tharsis SVD    
Zon. 21 feb. Woord en communie-viering parochiaan, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie C. Duynstee, cantor Woord en communieviering parochiaan Eucharistie H. Egging
Zat. 27 feb.  Eucharistie A. Kunnekkadan SVD    
Zon. 28 feb. Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantorij Woord en communieviering parochiaan, cantor Eucharistie H. Egging Eucharistie M. Tharsis SVD
Zat. 06 mrt.  Eucharistie C. Duynstee    
Zon. 07 mrt. Woord en communieviering parochiaan, cantor Eucharistie C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie H. Egging, koor Liriko Eucharistie M. Tharsis SVD Woord en communieviering parochiaan, koor ‘Corazon’

  M. Tharsis, 13:30h, gebedsgroep ‘Mama di Rosario’    

Petrus en Paulus, Maassluis: 06 42 57 47 55 Vrijdag van 16.30 uur - 18.30 uur. Pax Christi, Vlaardingen: 06-27 24 50 55 Donderdag van 10.00 - 15.00 uur en via emailadres: reserveringpax@goedeherderparochie.nl Donderdag van 10.00-20.00 uur. Lucas, Vlaardingen: 6-27 24 52 17 Donderdag van 10.00 - 15.00 uur en via emailadres: 
reserveringlucas@goedeherderparochie.nl Donderdag van 10.00-20.00 uur. Liduinabasiliek, Schiedam: 010 – 4268228 en via emailadres: liduinabasiliek@hotmail.com. Jacobus-Martinus, Schiedam/Kethel: Alleen telefonisch via: 010 - 4709719 op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 -11.30 uur.



Kijk voor de laatste wijzigingen op de websitesLiturgisch rooster weekendvieringen Advent, kersttijd en begin 2021, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
De gegevens in dit rooster zijn onder voorbehoud van maatregelen in het kader van corona-preventie. Voor elke viering is het noodzakelijk tevoren te reserveren bij de betreffende kerk. Zie hieronder voor de telefoonnummers, e-mailadressen en tijdstippen van reserveren. 

Petrus & Pauluskerk 09:30h St. Liduinabasiliek zat. 18.00; zon. 10:00h (voorlopig 9.00 en 12.00 uur) Pax Christikerk 11:00h H. Lucaskerk 09:30h H. Jacobuskerk 11:00h
zat. 28 nov. Eucharistie H. Egging

1ste zondag van de advent 29 nov. Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie H. Egging Eucharistie M. Tharsis SVD Eucharistie C. Duynstee Eucharistie C. Duynstee
zat. 05 dec.  Eucharistie M. Tharsis SVD    

2de zondag van de advent 6 dec. Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie H. Egging, koor ‘In Honorem Dei’ Woord en communieviering parochiaan, koor ‘Liriko’, 
KWD/10+ Eucharistie M. Tharsis SVD Woord en communieviering parochiaan

zat. 12 dec.  Eucharistie M. Tharsis SVD    
3de zondag van de advent 13 dec. Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie C. Duynstee, koor ‘Impuls’, KWD/10+ Woord en communieviering parochiaan Eucharistie H. Egging
Maandag 14 december, 19.00h Boeteviering met biechtgelegenheid C. Duynstee

zat. 19 dec. Eucharistie C. Duynstee
4de zondag van de advent 20 dec. Woord en communieviering parochiaan Eucharistie C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor, KWD10+ Eucharistie H. Egging Eucharistie H. Egging

Kerstavond 1ste viering Do. 24 dec. Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 19:30h, cantor Eucharistie C. Duynstee, 20:30h
Woord en communieviering Lidwien Meijer, 19:30h,

koor ‘Liriko’ Eucharistie M. Tharsis SVD, 19:30h Eucharistie H. Egging, 19:30h, koor Corazon

Kerstavond 2de viering Eucharistie C. Duynstee, 22:30h, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, 24:00h Eucharistie H. Egging, 22:30h, koor ‘Liriko’ Woord en communieviering Lidwien Meijer, 22:30h Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 22:30h, koor Corazon
1ste Kerstdag, 1ste viering Vr. 25 dec. Eucharistie M. Tharsis SVD, 10:30h, cantor Eucharistie C. Duynstee, 09:00h Eucharistie H. Egging, 09:00h, koor ‘Impuls’ Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 09:00h Woord en communieviering Lidwien Meijer, 11:00h

1ste Kerstdag, 2de viering  Eucharistie H. Egging, 12:00h Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 12.00h, koor ‘Impuls’ Eucharistie C. Duynstee, 12:00h  
2de Kerstdag Zat. 26 dec.  Eucharistie M. Tharsis SVD, 10:00h    

Feest van de H. Familie Zon. 27 dec. Eucharistie C. Duynstee, 09:30h, cantor Eucharistie H. Egging, 10:00h Eucharistie C. Duynstee, 11:00h Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 09:30h Eucharistie M. Tharsis SVD, 11:00h
Do. 31 dec.  Oudejaarslof, C. Duynstee, 18:00h    
Vrij. 01 jan. Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie H. Egging gesloten Eucharistie M. Tharsis SVD, 10:30h geen viering
Zat. 02 jan.  Eucharistie C. Duynstee    
Zon. 03 jan. Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie C. Duynstee 10:00h, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie M. Tharsis SVD, koor van Pax Christikerk Eucharistie H. Egging Eucharistie H. Egging, koor ‘Corazon’

  C. Duynstee 13:30h gebedsgroep ‘Mama di Rosari’    
Zat. 09 jan.  Eucharistie M. Tharsis SVD    
Zon. 10 jan. Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie M. Tharsis, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor Woord en communieviering parochiaan C. Duynstee, oecumenische viering in De Ark, 10:00h
Zat. 16 jan.  Eucharistie M. Tharsis SVD    

Zon. 17 jan.
C. Duynstee oecumenische viering in Immanuel-

kerk, cantor, 10:00h Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’ Woord en communieviering parochiaan, cantor H. Egging oecumenische viering in de Bethelkerk, 
10:00h Woord en communieviering parochiaan

Zat. 23 jan.  Eucharistie H. Egging    

Zon. 24 jan. Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor Eucharistie H. Egging, cantorij L. Meijer en Ds. H. Habekotté, oecumenische viering in 
Kerkcentrum Holy 10:30h, koor ‘Impuls’, Eucharistie M. Tharsis SVD Eucharistie C. Duynstee

Zat. 30 jan.  Eucharistie A. Kunnekkadan SVD    
Zon. 31 jan. Woord en communie-viering parochiaan, cantor Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie H. Egging, cantor, koor KWD/10+ Eucharistie C. Duynstee Eucharistie M. Tharsis SVD

Maria Lichtmis Di. 02 feb.  Eucharistie H. Egging, 19:00h, koren ‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’  Woord en communieviering parochiaan 9:15h
Zat. 06 feb.  Eucharistie C. Duynstee    
Zon. 07 feb. Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Liriko’ Eucharistie M. Tharsis SVD Woord en communieviering parochiaan, koor ‘Corazon’

  H. Egging, 13:30h gebedsgroep ‘Mama di Rosario’    
Zat. 13 feb.  Eucharistie, H. Egging    
Zon. 14 feb. Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor Eucharistie H. Egging, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie C. Duynstee, gezinsviering met koor ‘Okido’ Eucharistie C. Duynstee Eucharistie M. Tharsis SVD

Aswoensdag Wo. 17 feb. Gebedsdienst C. Duynstee, 19:30h Eucharistie C. Duynstee, 08:30h, Gebedsdienst H. Egging (met KCH en Lucaskerk), 19:30h Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Gebedsdienst parochiaan, 19:00h
  Eucharistie M. Tharsis SVD, 19:00, koren ‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’    

Zat. 20 feb.  Eucharistie M. Tharsis SVD    
Zon. 21 feb. Woord en communie-viering parochiaan, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie C. Duynstee, cantor Woord en communieviering parochiaan Eucharistie H. Egging
Zat. 27 feb.  Eucharistie A. Kunnekkadan SVD    
Zon. 28 feb. Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantorij Woord en communieviering parochiaan, cantor Eucharistie H. Egging Eucharistie M. Tharsis SVD
Zat. 06 mrt.  Eucharistie C. Duynstee    
Zon. 07 mrt. Woord en communieviering parochiaan, cantor Eucharistie C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie H. Egging, koor Liriko Eucharistie M. Tharsis SVD Woord en communieviering parochiaan, koor ‘Corazon’

  M. Tharsis, 13:30h, gebedsgroep ‘Mama di Rosario’    

Petrus en Paulus, Maassluis: 06 42 57 47 55 Vrijdag van 16.30 uur - 18.30 uur. Pax Christi, Vlaardingen: 06-27 24 50 55 Donderdag van 10.00 - 15.00 uur en via emailadres: reserveringpax@goedeherderparochie.nl Donderdag van 10.00-20.00 uur. Lucas, Vlaardingen: 6-27 24 52 17 Donderdag van 10.00 - 15.00 uur en via emailadres: 
reserveringlucas@goedeherderparochie.nl Donderdag van 10.00-20.00 uur. Liduinabasiliek, Schiedam: 010 – 4268228 en via emailadres: liduinabasiliek@hotmail.com. Jacobus-Martinus, Schiedam/Kethel: Alleen telefonisch via: 010 - 4709719 op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 -11.30 uur.




