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Voorwoord
De lente staat op springen en dat betekent dan ook weer een
nieuwe AProPos. Gezien de gevolgen van de pandemie zijn er
weinig activiteiten in onze lokale gemeenschap en is er dus niet
zoveel nieuws te melden.
Het is al weer enkele maanden geleden dat er vieringen in onze
kerk gehouden zijn. Zoals op de persconferentie begin maart is
aangekondigd is er licht in en aan het eind van de tunnel.
Welk licht en hoe sterk is nog niet aangegeven. Maar laten we
de moed niet zakken en er alles aan doen om die lichtstraaltjes
en het volle licht straks te kunnen ontvangen en ervan te
genieten. We zullen elkaar daarbij moeten helpen en bijstaan,
want samen sta je altijd sterker. In onze menselijke relaties is
TROUW daarbij een belangrijk component. Wanneer er geen
verTROUWen meer is valt je leven als een kaartenhuis in
elkaar.
In het artikeltje over de actie Kerkbalans 2021 is te lezen dat wij
onze gemeenschap trouw blijven. Het aantal mensen wordt wel
kleiner, maar de gemiddelde bijdrage gaat toch omhoog.
Blijkbaar willen we niet dat onze gemeenschap straks als een
kaartenhuis in elkaar stort. Dat geeft hoop en verTROUWen.
Ook het aantal vrijwilligers dat zich gedurende 10 tot 50 jaar
verbindt aan onze lokale gemeenschap geeft verTROUWen.
Wat dat betreft mogen wij gezegend zijn in en met onze
gemeenschap!
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Misschien kan onderstaand gedicht ieder van ons inspireren in
relatie tot jezelf en de ander.
TROUW
Blijf trouw aan jezelf met je fouten, je krachten,
je eenzaamheid soms, je emoties, je moed,
aan dat alles wat alleen maar in jou kan groeien
in wisselend klimaat, bij voor- en tegenspoed.
Blijf trouw aan je oorsprong, verlangen en voelen,
aan uiten, aan warmte, aan stilte en muziek,
want jij bent een mens als geen ander op aarde,
in jou is de wereld bijzonder en uniek.
Blijf trouw aan de ander, haar lachen, zijn zingen,
het vallen en opstaan, de inzet, de pijn,
aan al wat er bij hoort, bij iedere ontmoeting,
wanneer je met een ander tezamen zult zijn.
Blijf trouw aan je beloften, ook bij zwakte en aarzelen,
aan hoop en aan vreugde, aan angst, aan muziek,
want zo blijf je ‘mens‘, gewoon en van waarde
in ‘zijn‘ en ‘bestaan’, verrassend uniek.
Blijf trouw aan de gemeenschap, je ‘thuis’ in de wereld,
waarin je kunt wonen en ook schuilen voor ’t kwaad,
kunt warmen en wapenen in hoop en begrijpen
wanneer men je pijn doet, in liefde en haat.
Blijf trouw aan de Schepper, aan gedachten en krachten,
en bid als de kracht je ook wel eens ontglipt,
zo blijf je een mens om zoveel van te houden,
in jou is de wereld bijzonder uniek.
Uit: Woord en verhalen, die er toe doen,
Annemiek Wijnker en Kees Maas
Het gaat u goed en voor straks een Zalig Pasen.
de redactie
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Lief en leed
Overleden
Maandag 7 december 2020 is de heer Henricus Jacobus
(Harrie) van Straelen op 90-jarige leeftijd overleden.
Zijn uitvaart was op zaterdag 12 december in de Petrus en
Pauluskerk, waarna de begrafenis plaatsvond op de R.K.
Begraafplaats Sint Barbara.
Zondag 13 december 2020 is de heer Barthlomeus Hendricus
Antonius (Bertus) Alkemade op 97-jarige leeftijd overleden.
Zijn uitvaart was op donderdag 17 december in de Petrus en
Pauluskerk, waarna de begrafenis plaatsvond op de R.K.
Begraafplaats Sint Barbara.
Dinsdag 9 maart 2021 is de heer Paulus Maria (Paul) van Hal
op 76-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart was op woensdag
17 maart in de aula van het crematorium en algemene
begraafplaats aan de Hoge Zeedijk te Maassluis waarna de
begrafenis plaatsvond op deze begraafplaats.
Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte…
Als sterven dichtbij komt……
Goed om te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg (vptz-nwn) er zijn voor u, voor u in de laatste levensfase
én voor uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een
luisterend oor, een open hart……
Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefomgeving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling,
ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de
professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de
coördinator, tel. 0651175006 of de website:www.vptz-nwn.nl
Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl
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Hartelijk dank
Mevrouw Map Schouten van der Hoek is gestopt met het
bezorgen van AproPos. Zij heeft dat van 2000 tot 2021 gedaan.
Heel hartelijk dank voor die jarenlange trouwe inzet!
Mevrouw Adrie van der Heijdt is gestopt met bezorgen van de
AproPos. Zij heeft dat vanaf 1983 gedaan.
Heel hartelijk dank voor die jarenlange trouwe inzet!
Redactie AProPos
Mededelingen Pastoraatgroep
De afgelopen maanden heeft de Pastoraatgroep zich onder
meer bezig gehouden met de volgende onderwerpen:
Kerk open voor het aansteken van een kaarsje en/of stil gebed
De Pastoraatgroep is van mening dat ondanks de sluiting van
de kerk voor vieringen e.d. wegens de coronapandemie andere
aspecten van het kerk-zijn niet uit het oog verloren mogen
worden. Om die reden is de kerk dan ook op maandag- en
vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur geopend voor het
aansteken van een kaarsje en/of stil gebed.
Eerste Heilige Communie
Er is een begin gemaakt met de voorbereidingen via een Zoom
bijeenkomst. De eerste ouderavond was digitaal. Er zijn 9
kinderen die zich gaan voorbereiden. Het feest van de Eerste
Heilige Communie zal op 30 mei in kleine kring (de
communicanten met hun ouders en misschien grootouders)
plaatsvinden in onze kerk.
Palmzondag
Ondanks de beperkingen vanwege de coronacrisis zal toch aan
de kinderen en speciaal de eerste communicantjes gevraagd
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worden palmpaasstokken of een mooie tekening van een
palmpaasstok te maken. Deze zullen bij parochianen die
daarvoor
in
aanmerking
komen
bezorgd
worden.
Na Palmzondag is er voor parochianen gelegenheid in de
narthex een palmtakje op te halen tijdens de openingstijden van
het secretariaat.
Notitie communicatie
Het Parochiebestuur heeft een notitie samengesteld over de
communicatie binnen onze parochie. Doel is de communicatie
met de parochianen via de bestaande communicatiekanalen
(bladen, website, kranten e.d.) zo efficiënt mogelijk te
organiseren en de informatie waar mogelijk digitaal beschikbaar
te
stellen
via
e-mail
en/of
sociale
media.
Voorwaarde is wel een zo compleet mogelijk en veilig beheerd
centraal e-mailadressenbestand van de parochianen. Mocht uw
e-mailadres bij ons nog niet bekend zijn, wilt u dat dan
doorgeven aan ons secretariaat, zodat ook u zoveel mogelijk
informatie van ons, zo snel mogelijk in uw bezit heeft.
Mededelingen van de Beheercommissie
Het COD
In oktober 2020 zijn Parochiebestuur en Pastoraal Team
akkoord gegaan met het inrichten van een nieuwe vorm van
overleg te weten het Centraal Overleg Deelgemeenschap
(COD) in de Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap.
Dit is een coördinerend bestuursorgaan tussen de
Pastoraatgroep en de Commissie Beheer, dat de interne en
externe communicatie begeleidt en de besluitvorming naar
onder andere Parochiebestuur en Pastoraal team organiseert.
Ter ondersteuning van de COD zijn 2 adviseurs aangesteld,
Clemens Lammers namens het Parochiebestuur en Avin
Kunnekkadan namens het Pastorale team. Het COD overlegt
wekelijks.
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Het doel van het COD is:
· de samenwerking en communicatie tussen vrijwilligers in
Maassluis en andere betrokkenen te verbeteren.
· de rolverdeling tussen deelgemeenschap, het
Parochiebestuur en het Pastorale team te verbeteren.
· de motivatie en het welzijn van de vrijwilligers te bevorderen.
Samenstelling van het COD: vergadervoorzitter Ad Sosef,
coördinator Pastoraatgroep Marianne Paalvast, coördinator
Beheercommissie Erik Havermans en Marianne Soors van
communicatie. Parochiebestuur en Pastoraal team worden
wekelijks over het besprokene geïnformeerd. In de afgelopen
maanden is de communicatie met het Parochiebestuur en het
Pastorale team duidelijk verbeterd.
Gebouw
Met in achtneming van de landelijke richtlijnen is er zoveel
mogelijk aandacht voor de veiligheid van de parochianen.
Daarnaast wordt nagedacht over het schoonmaken van het
gebouw.
Opstarten activiteiten
Door het opstarten van het vaccinatieprogramma gloort er licht
aan einde van de tunnel. Beheercommissie en Pastoraatgroep
denken voorzichtig na over het opstarten van activiteiten, die
met name gericht zijn op het verbeteren van het
gemeenschapsgevoel op langere termijn.
Actie Kerkbalans 2021
De afgelopen maanden vond de start van de Actie Kerkbalans
2021 plaats. Het thema van de Actie Kerkbalans 2021 is “Geef
vandaag voor de kerk van morgen”. In de mooie folder,
schitterend gemaakt door Clemens Lammers, staan foto's van
onze kerk. Enkele teksten uit de folder: “Kerk zijn we samen”,
“Kerk zijn is omzien naar elkaar” en “Dankzij uw bijdrage kan de
kerk voortbestaan.”
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De actie 2021 was opnieuw zeer succesvol ondanks de coronapandemie. De bezorgers verdienen een groot compliment door
de Kerkbalans enveloppen te bezorgen en te verzamelen.
Nu de ingeleverde formulieren zijn verwerkt, kunnen wij u
informeren over de uitkomsten. In januari 2021 zijn 297
enveloppen bezorgd en 243 per email verstuurd.
239 intekenformulieren zijn ingevuld en teruggekomen.
Per email hebben 236 parochianen een bijdrage toegezegd.
Het totaal bedrag aan toezeggingen voor 2021 is € 68.020, dat
is iets minder dan vorig jaar (€ 68.175). Het gemiddeld
toegezegde bedrag is € 144 (vorig jaar € 132). Dit is een heel
mooi resultaat. Het is tekenend voor de solidariteitsgedachte en
geeft aan dat onze deelgemeenschap voor de parochianen van
veel waarde is.
Er zijn gelukkig ook mensen die betalen zonder toegezegd te
hebben. Het werkelijk ontvangen bedrag 2021 weten we dus
pas op 31 december 2021. Zo was er in 2020 € 68.175
toegezegd en wij mochten uiteindelijk ruim € 70.000 ontvangen.
Wij hopen natuurlijk dat het uiteindelijk ontvangen bedrag over
2021 hoger zal zijn dan het toegezegde bedrag.
In onderstaande tabel treft u een overzicht van de toezeggingen
2021 aan:
Aantal Bedrag toezegging
3
19
14
31
41
42
102
124
95
4
475

Van 1.000 en hoger
Van 500 tot 999
Van 400 tot 499
Van 300 tot 399
Van 200 tot 299
Van 150 tot 199
Van 100 tot 149
Van
50 tot 99
Van
1 tot 49
0
Totaal

Totaal bedrag
3.650
11.180
5.930
10.033
9.300
6.901
11.291
7.505
2.230
0
68.020
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In januari en februari 2021 is al € 28.893 ontvangen, dat is
42,5% van het toegezegde bedrag van € 68.020. Dat is een
heel goede start. Op het mededelingenbord in de narthex vindt
u maandelijks een thermometer met de stand van de AKB op
dat moment. U kunt de voortgang van de AKB zelf volgen.
Namens de Commissie Fondsenwerving,
Gerard van Leeuwen (administrateur kerkbalans)
Paus Franciscus: Verrassend, Vernieuwend, Radicaal?
Vooraankondiging
In Kerk aan de Waterweg (voorjaar 2021) staat in het aanbod
Geloofsverdieping een tweetal avonden over paus Franciscus
vermeld. Naar verwachting kunnen deze avonden fysiek niet
doorgaan. Maar …. achter de schermen wordt gewerkt aan een
online versie.
Op 4 oktober 2020, de feestdag van de heilige Franciscus,
verscheen zijn derde encycliek “Fratelli Tutti”, omdat onze paus
een zeer bezorgde paus is, die met onze wereld begaan is.
U hebt er vast al eerder over gelezen. De paus spreekt nu zijn
bezorgdheid uit jegens iedereen. Alle problemen van de wereld
komen in deze encycliek aan de orde. Hij roept ons op!
En daarin is hij verrassend, vernieuwend en voor sommigen
zelfs radicaal. Ja, we zijn allemaal broeders en zusters van
elkaar, vrouwen, mannen, katholieken, protestanten, moslims,
armen, rijken, bruine, donkere en lichte mensen.
De avonden van 12 en 19 april aanstaande, van 20.00 tot 22.00
uur gaan we online aan de hand van een inleiding van pastor
Avin Kunnekkadan ons buigen over deze heel actuele,
interessante en toonaangevende encycliek.
Als u geïnteresseerd bent in wat de Paus ons te zeggen heeft
en u wilt deze bijeenkomsten bijwonen, dan kunt u zich
aanmelden via het volgende e-mailadres:
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl.
U krijgt dan van tevoren de samenvatting van de encycliek en
de link om in te loggen toegestuurd.
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De Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap van
parochie De Goede Herder kan niet zonder
vrijwilligerswerk!
Vrijwilligerswerk is, in vergelijking met andere landen, zeer
populair in Nederland. In 2010 was één op de vijf Nederlanders
actief als vrijwilliger voor gemiddeld vijf uur per week.
Vrijwilligerswerk leidt tot een betere sociale samenhang.
Het werk van een vrijwilliger is van belang in het algemeen of
voor een specifiek deel van de maatschappij, zoals onze
deelgemeenschap.
Vrijwilligerswerk heeft als voordelen:
· Leuke ervaring
· Gevoel nuttig te zijn in de maatschappij
· Betere zelf-perceptie
· Ontwikkeling van jezelf en ontdekking van eigen kwaliteiten
· Nieuwe contacten/breder netwerk
· Iets doen voor een ander
· Dag invulling
· Meer vrijheid
· Gevoel nodig te zijn
Natuurlijk zijn er ook wel nadelen aan het vrijwilligerswerk
verbonden:
· Onbetaald
· Neemt tijd in beslag
· Verantwoordelijkheid (wel minder dan bij betaald werk)
· Kans dat je je eigen grenzen overschrijdt omdat je meer
vrijheid hebt.
Omdat wij heel trots zijn op al diegenen die zich inzetten om
onze deelgemeenschap te ondersteunen willen we de
jubilarissen onder ons huldigen.
Normaal gesproken doen we dat op startzondag, maar dat was
in september vorig jaar helaas niet mogelijk. De werkgroep
‘Zorg Voor Vrijwilligers’ gaat er zelf op uit om deze mensen, die
zo vaak voor ons klaar staan, een attentie te brengen.
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Met veel waardering en dankbaarheid noemen wij onze
jubilarissen van 2020 en hun verdiensten.
Overleden
Op 10 december 2019 is Kees v.d. Akker overleden.
Kees v.d.Velden is op 9 januari 2020 overleden.
Michel Schuring is op 4 juni 2020 overleden.
Zij waren allen jarenlang actief als vrijwilliger. De werkgroep
brengt binnenkort een kaarsje naar de nabestaanden.
Jubilarissen
10 jaar
Eefke Tanesha
Koorlid bij het Andreaskinderkoor van 2010 t/m 2015 en
misdienaar/acoliet vanaf 2013.
Ben Reijers
Collectant vanaf 2010 en bezorger van de Kerkbalans vanaf
2014.
Sandra Floors-Sedoc
Bezorger van de Kerkbalans vanaf 2010, lid van de werkgroep
Vormselvoorbereiding vanaf 2017; Sandra heeft in 2019 de
Pastorale School gevolgd (module vrijwilliger in de kerk) en is
lector vanaf 2019.
20 jaar
Cilia Havermans-Dijkhoff
Lid van de werkgroep familievieringen van 2000 tot 2003, lid
van de stuurgroep Catechese gericht op het Vormsel en lid van
de werkgroep Vormselvoorbereiding van 2006 tot 2016. Zij is
administratief medewerker op het secretariaat vanaf 2014.
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Clema Veerman-Nieuwenhuizen
Bezorger van de Kerkbalans van 2000 tot 2005, lid van de
werkgroep gastheren/gastvrouwen vanaf 2008 en coördinator
van de groep verzorging van liturgische gewaden vanaf 2015.
Leo Jansen
Lid van de werkgroep Doopselvoorbereiding van 2000 tot 2010,
heeft in 2007 vier modules gevolgd van de Pastorale School :
module vrijwilliger in de kerk, module leren, module catechesedoop, en de slot module procesmatig werken. Leo is koster
vanaf 2010.
30 jaar
Frans Kempke
Lid van de Pastorale raad/parochieraad van 1990 tot 1999, lid
van de werkgroep EersteCommunie-voorbereiding van 1995 tot
2000, lid van de werkgroep wijkcontactpersonen van 1994 tot
2000, lid van de werkgroep Vormselvoorbereiding als gastouder
van 2006 tot 2016 en vanaf 2013 bezorger van de Kerkbalans.
Hans van Ettinger
Collectant van 1999 tot 2015, wijkverdeler van de AProPos van
1999 tot 2015, lid van de werkgroep AProPos - binderij vanaf
1999, lid van de werkgroep projecten van 2004 tot 2009, lid van
de werkgroep gastheren /gastvrouwen van 2002 tot 2010, lid
van de werkgroep in-en exterieurverzorging van 2004 tot 2010
en al vanaf 1990 bezorger van de Kerkbalans en vanaf 2004
bezorger van de kerkbladen.
40 jaar
Jos Cobben
Lid van de Pastorale raad/parochieraad van 1980 tot 1988,
redactielid van het parochieblad van 1980 tot 1986, lid van het
kerkbestuur van 1988 tot 1996, lid van de werkgroep
Avondwake vanaf 1998, lector van 2008 tot 2019, lid van de
werkgroep inzet orgelbouw van 2010 tot 2013.
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Jos heeft bij de Pastorale School de cursus gebedsleider
gevolgd en is vanaf 2010 lid van de werkgroep
gebedsvieringen. Hij was lid van het Parochiebestuur van 2011
tot 2019, is bezorger van de Kerkbalans vanaf 2012, is
redactielid bij AProPos vanaf 2007 en bezorgt de kerkbladen
vanaf 2014. Hij is sinds 2018 ook lid van het Andreas, Petrusen Pauluskoor.
Paul Odijk
Begon in 1980 en is dus al 40 jaar lector in onze kerk.
Marie-José Ruiter-Bruens
Administratief medewerkster op het secretariaat van 1980 tot
1995. Pastorale School oorspronkelijke opzet voor katholieke
jeugd en jongeren van 1983 tot 1985, lid van de werkgroep
EersteCommunie-voorbereiding en lid van de werkgroep
kindernevendienst van 1984 tot 1990, lid van de stuurgroep
Liturgie van 1984 tot 1988, cursus kinderwoorddienst in 1993,
lid van de werkgroep AProPos van 1999 tot 2005, AProPos
wijkverdeler van 2000 tot 2002, wijkcontactpersoon van 2000
tot 2004, bezorger van de kerkbladen en Kerkbalans vanaf
2005. Marie-José is administratief medewerkster sinds 2014.
Annie Rook-Heijdra
Lid van de werkgroep AProPos binderij van 1990 tot 2002, lid
van de werkgroep rouwbegeleiding van 2006 tot 2007,
mappenbeheer en koorlid van het Andreaskoor, later Andreas,
Petrus- en Pauluskoor sinds 1980 , mappenbeheer en koorlid
bij het Rouw- en Trouwkoor sinds 1992.
Liduine Brouwer-van Dam
Lid van de werkgroep AProPos binderij vanaf 1980, lid van het
Rouw- en Trouwkoor tot 2008, koorlid van het Andreaskoor van
1985 tot 2014, lid van de werkgroep interieurverzorging vanaf
2000.
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Theresia de Jong-de Jeu
Lid van de Pastorale raad/parochieraad van 1980 tot 1990 en
van 2004 tot 2005.
Ze volgde de Pastorale School oorspronkelijke opzet -Pastoraat
1981 tot 1983, lid van de welkomstgroep van 1981 tot 2007, lid
van de werkgroep commissie Pastoraal van 2005 tot 2010,
cursus ‘Te rade gaan’ in 1984, lid van de stuurgroep Diaconie
van 2004 tot 2010, bezorger van Kerkbalans en de kerkbladen
sinds 1980.
50 jaar
Rinus Schriks
Koorlid van Cantate Domino vanaf 1970 tot 2013, kalligrafist bij
de doopgroep van 2001 tot 2005, bezorger van AProPos van
2000 tot 2004 en kalligrafist van de herinneringskruisjes vanaf
2001.
Piet Haring
Collectant van 1971 tot 2010, bezorger van de Kerkbalans van
1970 tot 2015, lid van de Pastorale raad/parochieraad van 1986
tot 1994, lid van de Elisabethgroep van 1999 tot 2001, koster in
2000, lid van de werkgroep gastheren/gastvrouwen van 2002
tot 2003, lid van de werkgroep beveiliging van 2003 tot 2007 en
bezorger van de kerkbladen vanaf 1993.
Werkgroep Zorg voor Vrijwilligers
Banneux N.D.
Maria, Moeder van de Hoop
In Banneux Notre Dame, gelegen in de Belgische Ardennen,
verscheen Maria in 1933 aan het schoolmeisje Mariette Beco.
Zij maakte zich bekend als de Maagd der Armen. Zij leidde
Mariette naar een bron en gaf haar een aantal boodschappen:
Ik kom het lijden verlichten, de bron is voor alle natiën en steek
je handen in het water. Sindsdien worden pelgrims uit de hele
wereld uitgenodigd om dit voorbeeld te volgen en zich door
Maria naar de bron te laten leiden: Christus.
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Wij allen worden uitgenodigd om met ons levensverhaal, met
onze dankbaarheid, maar ook met onze zorgen, onze vragen
en onzekerheden, via Maria bij de Heer te komen. Zij beloofde
immers: “Ik kom het lijden verlichten”.
Het jaar 2021 heeft als thema Maria als Moeder van de Hoop.
Uiteraard met het coronajaar in het achterhoofd worden we
aangemoedigd om even los te komen van onze dagelijkse
beslommeringen en ons te herbronnen zodat we hoopvol en
verwachtingsvol naar de toekomst kunnen kijken.
Het Banneux Comité van het Bisdom Rotterdam organiseert
jaarlijks Eén-, Twee- en Vijfdaagse bedevaarten naar Banneux.
Alle bedevaarten zijn geheel verzorgd en worden door een
priester of diaken begeleid. In Banneux nemen we deel aan de
Internationale Heilige Mis, lopen we de bidweg naar de bron,
bidden we de Kruisweg en ontvangen de Pelgrimszegen.
Uiteraard is er ook vrije tijd en gelegenheid om over het
Heiligdom te wandelen of de winkeltjes te bezoeken.
De Vijfdaagse bedevaart is speciaal bedoeld voor mensen die
niet zo mobiel zijn en/of verzorging en begeleiding nodig
hebben. Tijdens deze bedevaart staat een team van vrijwilligers
(brancardiers, verpleegkundigen en een arts) voor u klaar.
Op dit moment is de datum van de vijfdaagse bedevaart
bekend: 3 t/m 7 september. Deze bedevaart wordt begeleid
door vicaris Van der Helm en diaken Van Zoelen. Datum
uiteraard onder voorbehoud van versoepeling van de
reismogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paula
Opstal, telefoon 015 – 369 31 48
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