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Een weg te gaan

Eerlijk gezegd vind ik ons blad vaak te vrolijk. Allemaal 
leuke artikelen over acties, reisjes, feestelijkheden en an-
dere plezierige wetenswaardigheden. Mooie kleurrijke 
foto’s. Een toevallige lezer van dit blad zou kunnen den-
ken: ‘Het groeit en bloeit daar aan de Waterweg.’
Maar voor dit nummer geldt dit niet. Het is duidelijk dat 
het niet voorspoedig gaat in de parochie. Dat alles min-
der wordt, het aantal kerkgangers, de financiën, er moet 
weer een kerk sluiten, dit geeft spanningen en verdriet. 
Corona maakt ook dat ontwikkelingen die er al waren 
worden versneld. Vrijwilligers vertrekken, lezen we in 
dit nummer en vervangers zijn moeilijk te vinden. Het 
is een moeilijk begaanbare weg, en waar leidt deze ons? 
Gaat het daarmee slecht? Eigenlijk weten we dat niet. 
Misschien is het dal waar we in lijken te zitten het begin 
van iets heel nieuws, een hoopvolle ontwikkeling, een 
wedergeboorte. Alleen weten we dat nog niet. Misschien 
moet dit wel zo gaan, is het onontkoombaar. Om een 

nieuwe ruimte binnen te gaan, moet je vaak door een 
klein deurtje of door een enge steeg. In sprookjes kom je 
dat ook vaak tegen, de reiziger die allerlei beproevingen 
moet doorstaan, denkt dat het einde nabij is, dat de weg 
doodloopt en dan… 
Gelukkig is ook niet alles kommer en kwel. Een nieuw 
seizoen brengt nieuwe activiteiten. Geloofsverdieping 
begint, we kunnen uitkijken naar Open Monumenten-
dagen, naar de Vredesweek, waar toch elk jaar weer men-
sen hun schouders onder zetten. In Maassluis vierden 
kinderen hun Eerste Heilige Communie, in de basiliek 
werden geloofsleerlingen verwelkomd, in Vlaardingen 
oefenen ze in de zomer om één gemeenschap te worden 
met gezamenlijke bijeenkomsten. 
Toch maar doorgaan op de weg, elkaar dragen en dienen, 
uiteindelijk vertrouwend op de toekomst van onze Kerk, 
ook hier aan de Waterweg. 

 Lidwien Meijer
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 I
edereen heeft wel dingen in het 
leven waar we doorhéén moeten 
zien te komen. Ik bedoel iets wat 
niet gemakkelijk is, wat ons moei-

te kost, of wat veel van ons vraagt. Dat 
is niet altijd eenvoudig, en daar kun 
je enorm tegenop zien. Bijvoorbeeld 
een intensieve behandeling moeten 
ondergaan in het ziekenhuis. Of wie 
met zichzelf in de knoop zit, en niet 
weet hoe er nog uit te komen. Zo 
speelt de corona-crisis velen van ons 
danig parten. Ook de keuze voor een 
levensproject kan langs een moei-
zame weg gaan: het duidelijk krijgen 
van je roeping, de keuze voor een be-
roep, of voor de liefde van je leven.

Wildernis
Een doortocht door de woestijn is een 
oud beeld in ons geloof. Denk maar 
aan de woestijntocht van het Joodse 
volk, uit de slavernij van Egypte op 
weg naar het beloofde land. Onder-
weg lonken de vleespotten van Egyp-
te. En zo wordt het een trektocht van 
veertig jaren.

Ook de profeet Jesaja spreekt over een 
weg door de wildernis, ditmaal van de 
ballingen uit Babylon die het moeten 
aandurven terug te gaan naar het land 
van belofte. Maar Babel was toen een 
welvarende wereldstad, dus waarom 
zou je daar weggaan? En Jesaja roept 

de ballingen op om niet bij de pakken 
neer te zitten, maar op weg te gaan: 
´Bereid de weg van de Heer, maak 
zijn paden recht´. 
Eeuwen later zou Johannes de Doper 
met dezelfde woorden mensen op-
roepen tot ommekeer, om de weg te 
bereiden voor de Messias die komen 
zou. Nu was het geen oproep om een 
lange tocht te maken, maar om jezelf 
te veranderen, om rechte wegen te 
kunnen gaan. Geen trektocht door 
de woestijn dus, maar leven met de 
pelgrimstocht in het hart. 

De weg naar binnen
Misschien is het meest indringende 
niet de verre reis, maar een inner-
lijke weg. En niet de reis ergens naar 
toe, met een doel voor ogen, maar 
de terugtocht. Ik herinner mij nog 
goed hoe ik in 1992 terugkeerde van 
de kleine broeders (van Charles de 
Foucauld) waar ik had gehoopt in te 
treden: alleen in de trein, met in de 

ene hand een koffer en mijn fiets. Het 
was het begin van de weg naar bin-
nen, die mij gebracht heeft tot waar 
ik nu ben.
Achteraf bedacht ik: Charles de Fou-
cauld heeft zelf ook zo´n terugtocht 
gemaakt: van Nazareth, waar hij het 
verborgen leven van Jezus trachtte na 
te volgen, terug naar Algerije, waar hij 
goed bekend was als legionair. Alleen 
kwam hij er nu niet meer als militair, 
maar als broeder om het leven van de 
Toearegs te delen.

Het schuurt
Ook in de parochie moeten wij nu 
ergens doorhéén zien te komen. Wij 
worden een maat kleiner, met kerken 
die gesloten zijn of nog gaan sluiten, 
en gemeenschappen die samengaan. 
Dat is veel minder aantrekkelijk dan 
een kerk die groeit, en je zou deze 
terugtocht eigenlijk liever niet ma-
ken. Want het doet pijn om je ver-
trouwde heilige plek te verlaten. En 
het schuurt om samen te gaan met 
mensen die het geloof op een net iets 
andere manier beleven.
Maar ik hoop dat wij het aandurven 
om die weg te gaan. En dat wij daar-
bij de moed hebben om in ons eigen 
hart te kijken, en niet te snel naar 
de ander te wijzen. Dan kan het een 
louterende weg worden: niet alleen 
een terugtocht, maar ook een nieuw 
begin. Ik hoop op een kerk die waar-
schijnlijk wel kleiner zal zijn, maar in 
ieder geval hartelijk en uitnodigend is 
voor ieder die God zoekt. 

Van de pastor

Met de pelgrimstocht in het hart
door Henri Egging

Een koffer en mijn fiets
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D E  P S A L M E N P S A L M  9 0  O P  M I J N  L E V E N S R E I S

Tussen tijd en eeuwigheid
Psalm 90

Heer, u bent ons een toevlucht geweest

van geslacht op geslacht. 

Nog voor de bergen waren geboren, 

voor U aarde en land had gebaard – 

U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

U doet de sterveling terugkeren tot stof

en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’

Duizend jaar zijn in uw ogen

als de dag van gisteren die voorbij is, 

niet meer dan een wake in de nacht. 

U vaagt ons weg als slaap 

in de morgen, als opschietend gras

Dat ontkiemt in de morgen en opschiet, 

en ’s avonds verwelkt en verdort. 

(…)

Zeventig jaar duren onze dagen, 

of tachtig als wij sterk zijn. 

Het beste daarvan is moeite en leed, 

het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. 

(…)

Leer ons zo onze dagen te tellen

dat wijsheid ons hart vervult. 

Keer u tot ons, Heer – hoe lang nog?

Ontferm u over uw dienaren. 

Vervul ons in de morgen met uw liefde, 

laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. 

Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons 

kwelde, 

de jaren dat wij ellende doorstonden. 

Toon uw daden aan uw dienaren, 

maak uw glorie bekend aan hun kinderen. 

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.

Bevestig het werk van onze handen, 

Het werk van onze handen, bevestig dat. 

(Vertaling NBV). 

 P
salm 90 gaat over tijd een eeuwigheid. Wij mensen zijn 
van de tijd, we komen en gaan, we groeien op en vertrek-
ken weer. Dit jaar werd ik zeventig. En dat is een leeftijd 
waarbij je ervaart hoeveel mensen je al moest laten gaan. 

Mensen die ik nog zo jong gekend heb, ze worden oud, ikzelf 
ook natuurlijk. En de jongeren, wat zijn er veel van. 
Ik heb meer verleden dan toekomst en voer gesprekken die drui-
pen van de nostalgie, van ‘Weet je nog van toen…’ Gesprekken 
waar ik als kind een hekel aan had, als de ‘grote mensen’ zo 
deden. 

Dit jaar werd ik zeventig, een hoge leeftijd, lezen we in psalm 
90. Het is normaal dat je dan het tijdelijke verlaat… Nu zijn 
die ideeën over ouderdom wel verschoven in onze welvarende 
maatschappij, maar toch merk ik dat ik ‘op leeftijd’ kom. 
Terugkijkend op mijn leven kan ik verschillende hoofdstukken 
onderscheiden. Als je jong bent, denk je dat alles blijft, maar 
inmiddels weet ik dat alles verandert en dat is goed, dat geeft 
hoop, met name in moeilijke periodes. Je weet dan, dit gaat ook 
wel weer voorbij… 
Zo zijn we kwetsbare, veranderlijke wezens, alleen God is eeu-
wig. Wat vraagt de psalmist aan God? Dat is prachtig om te le-
zen: blijdschap, genade, bevestiging, wijsheid. De wijsheid pluk 
ik er even uit. Wijsheid komt met de jaren, dat klopt als een bus. 
Hoe meer je kunt overzien, hoe meer afstand je hebt tot gebeur-
tenissen. En hoe meer je ook met mildheid kunt terugkijken. De 
scherpe kantjes gaan eraf, je hebt ook meer inzicht in je eigen 
‘gebruiksaanwijzing’. Je bent meer in staat om in de schoenen 
van iemand anders te gaan staan. Dankbaarheid hoort er ook bij. 

Ik heb niet de hele psalmtekst hierbij geplaatst. Dat heeft met de 
lengte te maken, en met een paar passages over Gods woede… 
die herken ik niet, als we voorzichtig iets van God mogen zeg-
gen, is dat Zhij liefde is. Zojuist zijn de Olympische spelen 
afgerond. Wat ik me, naast de geweldige sportprestaties zal blij-
ven heugen, zijn de daden van liefde, sporters die elkaar over 
de streep helpen (marathon mannen). Dat is het echte goud, 
eeuwige roem… 
‘Bevestig het werk van onze handen’. Het staat er twee keer, 
het zijn belangrijke woorden.  Geef dat onze inspanningen in 
dit eindige leven niet verloren gaan, dat het allemaal niet voor 
niets is geweest, dat het dóór gaat, hoe dan ook, waar dan ook. 
Dat is voldoende.

Lidwien Meijer 
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hiernaar kijken die afhankelijk zijn 
van giften…

Ons huishoudboekje
Zoals voor bedrijven winst een nood-
zaak is om te bestaan, is voor onze 
parochie geld ook noodzakelijk. Het 
komt ten goede aan het kerkelijk le-
ven in onze deelgemeenschap, paro-
chie, bisdom. Het is nodig voor dia-
conie, de zorg voor mensen in onze 
omgeving. 
Zijn er voldoende middelen om te 
doen wat nodig is? De enthousiaste, 
creatieve inspanningen in het kader 
van de Actie Kerkbalans zijn zeer 
belangrijk. Desondanks hebben we 
jaarlijks een tekort van gemiddeld  
€ 60.000,--, iets wat je natuurlijk niet 
eeuwig kunt volhouden. We teren in 
op onze reserves en die reserves zijn 
niet onuitputtelijk.
Soms hebben we echte meevallers. 
Onlangs kregen we een erfenis van 
een mevrouw uit Schiedam, uit de 
Gorzen, die een fors bedrag schonk 
aan onze parochie. Je zou haar willen 
bedanken, maar dat kan niet meer. 
Op dit moment loopt in Maassluis 
een erfenis die nog vele malen groter 
is. Parochianen die de parochie een 
zeer warm hart toedragen, met als 
resultaat dat we de tekorten van ja-
ren weer goedmaken. Hier past grote 
dankbaarheid!
Ook de verkoop van kerken, waar we 
momenteel middenin zitten, levert 
geld waar de parochie de komende 
jaren op kan teren. Deze vlag van ons 

Van het parochiebestuur

Hoe staat de vlag erbij in de parochie, als we denken aan 
de financiën en aan vrijwilligers? We zien twee vlaggen 
met verschillende kleuren.

Een groene en een rode vlag

P
ecunia non Olet, geld stinkt 
niet. Een aantal van u zal 
deze uitdrukking wel ken-
nen. Het gezegde benadrukt 

een positieve kant van geld, terwijl 
de uitdrukking ‘geld is het slijk der 
aarde’ een heel andere kant belicht. 
Als christenen hebben we vaak een 
wat dubbele houding tegenover geld. 
Enerzijds is er het besef dat geld on-
misbaar is voor een comfortabel be-
staan, anderzijds zien we dat geld 
soms het slechte in mensen boven 
brengt.  Ik ben geneigd onderscheid 
tussen doel en middel te maken: geld 
is een middel om doelen te realiseren, 
maar als geld zelf een doel wordt, leidt 
het vaak tot egoïsme en een nadruk 
op ‘steeds meer’. 
Met veel geld kun je ook veel geven, 
iets dat steenrijke weldoeners uitbun-
dig laten zien. Hier komt natuurlijk 
‘het penningske van de weduwe’ uit 
Marcus 12 om de hoek kijken. Niet 
de hoogte van de gift is daar van be-
lang, maar het deel van je bezit dat je 
geeft. Interessant is hoe organisaties 

door Jan Bekkers

huishoudboekje staat dus langzaam 
behoorlijk op groen.

Vrijwilligers
Een andere vlag staat echter helemaal 
niet op groen, de vlag van de vrijwil-
ligers. Die staat inmiddels heel erg op 
rood! Geld bijvoorbeeld moet beheerd 
worden, met een penningmeester en 
financieel beheerders. Onze penning-
meester, Frans Verweijen, is gestopt 
per 1 juni, na vele jaren van vakkun-
dige en zeer trouwe dienst. Ook de 
financieel beheerder van de gemeen-
schap in Schiedam, Louis van Poppel, 
is na jaren van zeer betrokken inzet, 
gestopt.  We zijn hen uiteraard zeer 
dankbaar. Omdat zich voor beide vaca-
tures geen nieuwe kandidaten hebben 
gemeld, gaan we die nu uitbesteden. 
Dit is iets wat vaker gebeurt: je kunt 
besluiten de administratie uit te be-
steden, waarbij je daarnaast een meer 
beleidsmatige penningmeester hebt. 
We zien het aantal vrijwilligers af-
nemen, een zorgelijke trend. De be-
staande vrijwilligers krijgen meer 
voor hun kiezen, vrijwilligers die vaak 
al behoorlijk op leeftijd zijn. 
Hoe ziet u dat als parochiaan? Wat 
zou er moeten gebeuren om u te ‘ver-
leiden’ om een bijdrage te leveren, in 
dit geval niet financieel, maar in tijd? 
Dat hoeft niet veel te zijn, en vooral op 
die punten waar u goed in bent, waar 
u plezier in heeft. En, zoals het spreek-
woord zegt: Vele handen maken licht 
werk. Bovendien heeft het invloed op 
de wijze waarop we in de parochie alles 
doen, veel kan beter. Suggesties zijn 
van harte welkom, en uiteraard kunt 
u zich gewoon als vrijwilliger melden. 
Het zou mooi zijn als we de vacatures 
kunnen invullen en het vrijwilligers-
bestand kunnen vergroten. 
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Vrijwilligers gaan na heel wat jaren

Een paar vrijwilligers, die vele sporen 
hebben verdiend in de parochie, trekken 
zich terug.

Dankbaar afscheid nemen

Jan van Adrichem, Vlaardingen
Decennialang was Jan van Adrichem 
een van de vrijwilligers in katholiek 
Vlaardingen. Eerst was hij actief in de 
Sint Joannes de Dooperparochie, ook 
als vice-voorzitter van het bestuur. Te-
vens werd hij vice-voorzitter van het 
bestuur van de Willibrordgemeen-
schap. 
In 2004 werd begonnen met de bouw 

van de huidige H. Lucaskerk. Jan werd gevraagd als advi-
seur, op grond van zijn deskundigheid als bouwkundige. 
Hij hield vanuit de bouwcommissie kritisch toezicht op 
het bouwproces en was van onschatbare waarde voor onze 
geloofsgemeenschap. 

Grote toewijding
Na de oprichting van parochie De Goede Herder werd Jan 
voorzitter van de Beheercommissie en had hij de porte-
feuille ‘Gebouwen’ onder zich. Daarnaast was hij coördi-
nator van de werkgroep Kerkbalans en regelde hij, samen 
met de overige leden van deze werkgroep, de jaarlijkse 
actie Kerkbalans. 
Wanneer er verder iets moest gebeuren in de H. Lucas-
kerk, dan was Jan paraat. Een negen-tot-vijfmentaliteit 
was niet aan hem besteed, menig avondje was hij in de 
kerk te vinden. Het laatste jaar wilde Jan gaan afbouwen, 
echter toen kwam corona ongevraagd op visite. Samen 
met andere vrijwilligers heeft hij toen de H. Lucaskerk 
coronaproof gemaakt, zodat vieringen op maat mogelijk 
waren. 
Alle jaren heeft Jan zich met grote toewijding ingezet, 
mede ondersteund door zijn vrouw Mia. Hij draagt nu 
het stokje over aan anderen. 
Deelgemeenschap St. Willibrord is heel dankbaar voor de 
inzet van Jan en Mia, en wenst beiden nog vele jaren in 
goede gezondheid.
(Agnes Jansen)

Vrijwilliger zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
is verbonden, maar niet gebonden.
is onbetaalbaar, maar niet te koop.
is positief denken, positief doen.
met als enig doel
voor jezelf en de ander, een goed gevoel.

Ad Sosef, Maassluis
Ad Sosef stopt ermee in Maassluis. 
Hij beëindigt zijn activiteiten voor 
deelgemeenschap Andreas, Petrus en 
Paulus. 
September 2021 betekent het einde 
van de tweede termijn van Ad Sosef 
als financieel beheerder van de Com-
missie Beheer van de Maassluise deel-
gemeenschap. Dat betekent ook (bijna) 

afscheid nemen van 65 jaar vrijwilligerswerk.
De kerk was en is nog steeds een beetje de rode draad in 
het leven van Ad. Hij begon als misdienaar in Honselers-
dijk, werd acoliet en weer later koster (in eerste instantie 
alleen tijdens het Paastriduüm).
Na zijn huwelijk met Ria werd hij na enkele jaren verblijf 
in Oosterhout, in Maassluis koorlid en koster. Gezien zijn 
beroepsmatige activiteiten leek een functie als financieel 
beheerder een voordehand liggende stap.
Samenwerken en saamhorigheid staan centraal bij Ad zijn 
werk als vrijwilliger. Hij heeft veel parochianen gestimu-
leerd vrijwilliger te worden met name voor fondsenwer-
ving.
Daardoor konden veel initiatieven gerealiseerd worden, 
zoals patroonsfeesten, het optreden van het Westlands 
mannenkoor en twee kerkenveilingen. Verder noemen 
we de Advents- en kerstconcerten, orgelconcerten en mos-
selavonden.
Ad gaat stoppen met de meeste activiteiten voor de deel-
gemeenschap. Echter, hij gaat ook in Maassluis nog door 
met de Actie Kerkbalans. Veel dank Ad voor jouw jaren-
lange inzet.
(Marianne Soors). 
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De H. Lucaskerk gaat sluiten

Vitaliteit Pax Christi geeft de doorslag

Een 
moeilijke 
maar 
zorgvuldige 
afweging

door Clemens Lammers, secretaris parochiebestuur 
(namens parochiebestuur en pastoraal team)

als uitgangspunt - een toekomst voor de R.K.-
kerk in Vlaardingen - kwam met name het on-
derwerp ‘vitaliteit’ naar voren. De aanwezige 
vitaliteit van de Pax Christi-gemeenschap (hoe 
broos ook) heeft de doorslag gegeven voor het 
voorgenomen besluit in 2021. Het ging daar-
bij niet om het protest van enkele personen 
of de aanwezigheid van verschillende koren. 
Beslissend voor het nieuwe voorgenomen 
besluit was de aanwezigheid van jongere ge-
neraties.

Extra pijnlijk
Terecht werd aangegeven dat de parochianen 
betrokken bij de H. Lucaskerk in het verleden 
al verschillende kerken hebben zien verdwij-
nen. Het is extra pijnlijk als nu juist deze kerk 
aan de eredienst onttrokken zou gaan worden. 
Het parochiebestuur en pastoraal team be-
grijpen dit terdege. Helaas vertaalt het toene-
mend aantal bewoners in de wijken zuidelijk 
van de autosnelweg zich niet in een toename 
van parochianen uit de jongere generaties in 
de H. Lucaskerk. Bij het ontbreken van vol-
doende vitaliteit verwachten wij dat het open-
houden van de H. Lucaskerk toch ook binnen 
enkele jaren alsnog een sluiting van deze kerk 
tot gevolg zal hebben. Hierdoor zouden we de 
katholieke aanwezigheid in Vlaardingen ver-
liezen, hetgeen we nu juist willen tegengaan.
Ook is er voorgesteld om parochianen vanuit 
de Pax Christikerk in oecumenische samen-
werking met het protestantse wijkgemeente 

D
e H. Lucaskerk in Vlaardingen wordt 
gesloten, dat is het voorgenomen be-
sluit van het parochiebestuur (zie de 
brief in de vorige Kerk aan de Water-

weg). Op deze mededeling zijn bij het paro-
chiebestuur en het pastoraal team reacties 
binnengekomen en alternatieven aangedra-
gen om dit te voorkomen. In alle reacties is er 
sprake van pijn en soms bitterheid. Het slui-
ten van een kerkgebouw is een ingrijpende en 
voor velen pijnlijke beslissing. Voor veel paro-
chianen van de Lucas-gemeenschap is het ook 
al de zoveelste keer dat ‘hun’ kerk gesloten 
gaat worden. De reacties zijn zeker oprecht 
en geven goed de gevoelens van de schrijvers 
weer. Iedere brief wordt uiteraard persoonlijk 
beantwoord. 
Hieronder een impressie van de binnenge-
komen reacties, en van de reacties daarop 
van het parochiebestuur en het pastoraal 
team.

Jongere generaties
Wat is de voorgeschiedenis? In 2018 werd 
besloten de Pax Christikerk te sluiten. Ech-
ter, hiervoor bleek het draagvlak bij de Pax 
Christi-gemeenschap zo goed als volledig te 
ontbreken. Het uitgangspunt: ‘Vitaliteit kan 
je wel verhuizen, maar een gebouw niet’, was 
niet haalbaar. Het besluit werd uitgesteld. 
Eind 2020 is een diepgravend onderzoek 
gestart naar alle aspecten die belangrijk zijn 
voor het nemen van een nieuw besluit. Met 

Er kwamen veel reacties op het voornemen de H. Lucaskerk in Vlaardingen te 
sluiten. Wat zijn de afwegingen hierbij geweest?
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Vitaliteit Pax Christi geeft de doorslag
Aantrekken 
van de 
jongere 
generaties

gezamenlijk gebruik te laten maken van het 
Kerk Centrum Holy. De gedachte daarbij 
was dat dan de H. Lucaskerk open zou kun-
nen blijven. Wat we echter willen bewerk-
stelligen is bundeling van krachten in de 
Vlaardingse katholieke gemeenschap. Door 
de H. Lucaskerk open te houden en in Holy 
gebruik te maken van het kerkgebouw van 
de PKN-gemeenschap, zou deze bundeling 
van krachten verloren gaan. Ook dan is de 
verwachting dat de H. Lucaskerk slechts een 
klein aantal jaren zelfstandig kan voortbe-
staan, en er straks geen katholieke kerk in 
Vlaardingen meer is. Deze situatie vinden we 
niet gewenst.
Verondersteld is dat vooral economische as-
pecten geleid hebben tot dit nieuwe voorge-
nomen besluit. Het gaat echter bij uitstek om 
de vitaliteit, dus om het pastorale vraagstuk 
van de Vlaardingse katholieke kerk. Als lou-
ter economische motieven bepalend waren 
geweest, dan hadden wij ervoor gekozen het 
beste geoutilleerde gebouw – de H. Lucaskerk 
– open te houden.

Afweging
Het voorgenomen besluit is geen keuze vóór 
de Pax Christikerk en tégen de H. Lucaskerk. 
Waar het om gaat is dat ook de jongere ge-
neraties in de kerk aanwezig zijn, zodat er 
ook over enige jaren nog een katholieke kerk 
in Vlaardingen zal zijn. Daarbij gaat het niet 
op de eerste plaats om de kern van vrijwil-
ligers – die wij zouden kunnen vragen mee 
te gaan naar de andere kerk – maar om de 
brede doelgroep van gezinnen, kinderen en 
jongvolwassenen.
Naar de mening van het parochiebestuur en 
het pastoraal team ligt de oplossing van het 
vraagstuk van het toekomstperspectief van 
de Willibrord-gemeenschap bij bundeling 

van krachten en het aantrekken van de jon-
gere generaties. De vervreemding van een 
van beide kerken maakt hier deel van uit. Na 
een moeilijke maar zorgvuldige afweging is 
besloten sluiting van de H. Lucaskerk aan de 
bisschop voor te leggen. 

Uitnodiging voor hoorzitting

Op maandagavond 20 september om 19.30 uur, is er voor de 
parochianen van de H. Lucaskerk een hoorzitting in deze kerk. 

Namens de bisschop zijn vicaris-generaal mgr. A.J. van 
Deelen, algemeen econoom J.C.G.M. Bakker en ambtelijk 
secretaris mw. drs. A.M.C.B. de Jong aanwezig. 

Het parochiebestuur licht het proces toe wat heeft geleid 
tot het voorgenomen besluit en vicaris-generaal Van 
Deelen plaatst dit in het bredere perspectief van het 
kerkgebouwenvraagstuk van het bisdom Rotterdam. 

Tenslotte licht algemeen econoom Bakker de canonieke 
procedure toe. 

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Van de avond wordt een verslag gemaaakt, dat aan het dossier 
zal worden toegevoegd. 

Na deze hoorzitting en na het horen van de Priesterraad kan 
de bisschop een definitief besluit nemen. 

In Willibrord Actueel kunt u steeds de laatst ontwikkelingen 
vinden, en informatie over eventuele corona-maatregelen als 
u deze bijeenkomst wilt bijwonen (bijvoorbeeld aanmelding en 
registratieplicht). 

Alle parochianen van de de H. Lucaskerk zijn hiervoor uitgenodigd.

9magazine van parochie de goede herder



Thea Bakker (81) laat vrijwilligerswerk los

‘Al die jaren heb ik me hier thuis gevoeld’

Ik wil erbij 
zijn, elkaar 
zien

met maatschappelijk welzijn als taak. Ik werd 
voorzitter van deze werkgroep. Het ging om 
ziekenbezoek en bejaardenbezoek voor de ei-
gen parochie. We waren met een grote groep 
vrijwilligers. Ik herinner me nog zuster Bla-
sia, een dominicanes van de Tuinlaan. Die 
ging iedere week naar het Schielandzieken-
huis om te vragen of er katholieke zieken 
aanwezig waren. Die ging ze dan langs en 
ze mocht er altijd naartoe, buiten de bezoek-
uren. Je wist dan zeker dat iedereen een be-
zoekje kreeg. 

‘H
et begon met de Zonnebloem, in 
1980 ongeveer. Dat was toen nog 
een organisatie met werkgroepen in 
de parochies. De voorzitter ging weg 

en pastoor Vismans vroeg of ik deze taak over 
wilde nemen. Het ziekenbezoek was de hoofd-
moot. We hadden wel twaalf gemotiveerde vrij-
willigers die de zieken en ouderen bezochten. 
De Zonnebloem organiseerde ook vakantie-
weken. Wij gingen vanuit Schiedam jaarlijks 
naar Eindhoven. Het was veel organisatiewerk, 
allemaal lijsten maken, schema’s en zo, en nog 
met de typemachine. En dan de invulling van 
zo’n week: allerlei uitstapjes in de omgeving. 
De laatste avond was altijd de bonte avond met 
dansen, verkleedpartijen, zingen.
De parochiële afdelingen van de Zonne-
bloem werden op den duur gefuseerd, het 
werd de afdeling Schiedam. Daar werd ik 
toen ook voorzitter van. Ik herinner me nog 
de kerstviering in de Wilgenburg, met eerst 
een eucharistieviering en daarna een gezel-
lige dag. Er was jaarlijks een boottocht en de 
boot meerde dan aan in de Buitenhaven. We 
regelden dan dat taxi’s de mensen ophaalden. 
Het was een leuke tijd. Er is veel veranderd 
in de loop van de jaren, zelfs de naam is nu 
‘Algemene vereniging De Zonnebloem.’

Bloeiende jaren
‘Ik ben geboren in Schiedam en op mijn 
dertiende verhuisden we naar Overschie. Ik 
trouwde, er kwamen vier kinderen en we ver-
huisden naar Schiedam. We werden parochi-
aan van de Singelkerk bij Pastoor Laurent. 
Zij opvolger was pastoor Vismans, die mij 
vroeg deel te nemen in het parochiebestuur, 

Meer dan veertig jaar is Thea Bakker al actief in de parochie. Langzaam 
is ze aan het afbouwen. Graag zou ze haar werk voor de Liduinabasiliek 
nu overdragen naar een volgende generatie.  
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‘Al die jaren heb ik me hier thuis gevoeld’

De restau-
ratie was een 
spannende 
tijd

Zelf bezocht ik ook veel mensen. De pastoor 
gaf de adressen waar we heen moesten. Je 
bouwt dan met sommige mensen echt een 
band op. Zo maakte ik iedere ochtend een 
ontbijt klaar voor een oude dame die schuin 
bij mij aan de overkant woonde. 
Er kwamen in de loop van de jaren meer ta-
ken bij, zo gaat dat.  De jaren verstreken. Het 
waren bloeiende jaren in de parochie. Elke 
zondag hadden we een volle kerk. In 1990 is 
de kerk een basiliek geworden. Van heinde 
en verre kwamen de mensen. Er was ook een 
groep vrijwilligers die de mensen die dat wil-
den, met de auto ophaalde. Ik heb het ook ja-
ren gedaan, je deed het gewoon.’

Hoofdbode
´De restauratie was een spannende tijd.  In 
1994 begon het en het heeft vijf jaren ge-
duurd. Maar toen stond er een parel aan het 
stadserf waar menigeen trots op is.  Het was 
heel dikwijls vergaderen in het parochiebe-
stuur. Het was spannend, er moesten beslui-
ten genomen worden. Zou het allemaal luk-
ken, vooral met de financiën?  
En het parochieleven ging ook door. We kwa-
men elke zondag samen in het stoffige, rom-
melige kerkgebouw, waar door de week volop 
gewerkt werd. Eigenlijk was het niet meer te 
doen om daar eucharistie te vieren. We zoch-
ten naar een alternatief en vonden dat bij de 
buurman: “de Gemeente”. De hoofdbode van 
het stadskantoor zorgde iedere week dat we 
welkom waren, een goede buur is beter dan 
een verre vriend.
Al de jaren dat ik parochiaan ben heb ik 
mij in de Singelkerk thuis gevoeld, ik hoor 
echt bij deze gemeenschap. De jaren dat ik 

veel bezoekwerk deed, leerde ik de mensen 
ook beter kennen, zo zelfs dat ik voor vier 
parochianen executeur-testamentair ben 
geweest, mensen die geen familie meer 
hadden en toch moest hun nalatenschap en 
uitvaart geregeld worden. Ze vertrouwden 
mij dat toe.’

Toekomst
‘Corona heeft wel veel invloed op de zondagse 
kerkgang. Je hoort nu dat mensen op zondag 
kiezen voor de eucharistieviering op de tele-
visie. Dat kan ik me niet voorstellen, ik wil 
erbij zijn, elkaar zien, samen bidden en de 
communie ontvangen. En altijd dat mooie 
Gregoriaans, daar geniet ik van. 
De tijden zijn zo veranderd! Ik weet nog dat 
wij hockeyden vroeger, bij een katholieke ver-
eniging. Maar vóór twaalven werd er op zon-
dag niet gehockeyd. Iedereen moest de kans 
hebben gehad om naar de kerk te gaan. Dat is 
toch niet meer voor te stellen. Ja ik word oud 
en het doet mij veel als ik zie dat er zo’n grote 
leegloop is in de kerk. Er is elk jaar nog wel 
een groep communicantjes, maar je houdt ze 
niet vast, je ziet ze niet meer terug. De toe-
komst van onze kerk is ongewis en dat is wel 
beangstigend. Waar zijn de jonge mensen en 
waar zijn ze mee bezig? Hoe breng je ze in 
aanraking met het geloof? 
Nu ga ik langzaamaan stoppen met het werk 
waar ik van hield: bezoekwerk, gastvrouw 
zijn, een bloemetje verzorgen bij een jubi-
leum, telefoon aannemen, huwelijken, uit-
vaarten, dopen, catechumenen registreren, 
het behoorde allemaal tot mijn taak en uit de 
grond van mijn hart kan ik zeggen dat ik het 
met heel veel plezier gedaan heb.’ 
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Het is zaterdag 7 augustus. Zo’n 36 koorleden, in-
clusief dirigent en pianist, staan om 11.30 uur op het 
Andreasplein klaar. Velen hebben elkaar sinds maart 
2020 niet meer gezien. Iedereen is in een opperbeste 
stemming. We hebben zin in het koorreisje naar… 
Geertruidenberg. Die bestemming wordt even later 
door Lars, de chauffeur verraden. 
Het weer is afwisselend zonnig en bewolkt met heel af 
en toe een spettertje regen. In de bus mondkapjes op 
en maar meteen een coronafoto gemaakt. Rond 12.45 
uur komen we in Geertruidenberg aan. In het Cachot, 
een voormalige gevangenis en wapenopslagplaats 
staan koffie, thee en appeltaart al klaar. Een uurtje 
later gaan we met de Yellowtaxi, een oude schoolbus, 
zonder mondkapje richting Drimmelen, gelegen aan 
het natuurgebied ‘de Biesbos’. We lopen een gps-

route en bekijken dat pittoreske Brabantse dorpje, 
waarvan de kern omstreeks 1645 is ontstaan. 
De Yellowtaxi weer in, langs de haven terug naar 
Geertruidenberg, een drankje op het terras bij ‘het 
Voske’. De schoolbus brengt ons naar het centrum 
van deze vestingstad en we vervolgen onze gps-route. 
Het begint wat te regenen, maar al snel komen we 
weer uit bij ‘het Cachot’, waar een heerlijk koud- en 
warm buffet op ons staat te wachten. Rond 19.00 uur 
vertrekt de bus richting Maassluis.
Het was een heerlijke dag.
De activiteiten in Brabant werden verzorgd door ‘Uit 
in Zuid’. Wil Lammers heeft het reisje voortreffelijk 
georganiseerd. Zij ontving van de voorzitter van het 
koor een prachtig boeket.
Marianne Soors

Op stap met het Andreas, Petrus en Pauluskoor
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Nieuws van de paters 
 
Na een verblijf bij familie en vrienden in India, is 
pater Melvin Tharsis op donderdag 5 augustus 
in Nederland teruggekomen. Pater Melvin zal 
volgens protocol in quarantaine gaan en daarna 
zijn werk in onze parochie hervatten.
De coronapandemie is in India nog steeds 
ernstig en de besmettingsgraad plaatselijk 
erg hoog. Na overleg met het thuisfront moest 
ik besluiten mijn reis naar India uit te stellen. 
Zowel in de stad waar mijn familie woont als de 
streek er omheen is er een complete lock down 
en kan er helaas nog onvoldoende gevaccineerd 
worden.
De huidige planning is om eind dit jaar dan toch 
te gaan: vertrek eind december en eind maart 
weer terug. Maar ook dit is weer onder voorbe-
houd. Voorts heb ik kort vakantie van 2 t/m 17 
oktober. 
Nogmaals wil ik u bedanken voor uw spon-
tane medewerking aan de parochiële actie ten 
behoeve van de parochie in mijn thuisland India, 
ter bestrijding van het coronavirus. Het werd 
een bijzonder goede opbrengst, waarmee veel 
goeds is gedaan. Van harte dank ik u nogmaals 
voor uw begrip en inzicht. 
(Avin Kunnekkadan SVD)

Vanaf januari 2010 kregen de 
voormalige zes parochies (in 
Maassluis, Vlaardingen en Schie-
dam) de opdracht met elkaar om 
tot één parochie te komen. 
Misschien wel door de verschil-

lende kleuren van deze gemeen-
schappen was het een boeiend 
avontuur, onder leiding van de 
heer Huib Arts.  In deze beginfase 
kregen we van het bisdom de 
aanduiding ‘cluster 23’. Misschien 
is er een verband te leggen met 
psalm 23, over de goede herder.  
Op 1 juli 2011 is onze parochie De 
Goede Herder opgericht door onze 
bisschop, Johannes van den Hen-
de. Vanwege de coronaperikelen 
hebben we dit heugelijke feit niet 
kunnen vieren. Maar we willen er 
wel bij stil staan. Dit doen we op 
vrijdag 19 november. We hopen 

dat er dan nog meer versoepelin-
gen hebben plaatsgevonden. 
Er zal om 19.00u. een eucharis-
tieviering zijn in de Liduinaba-
siliek, met als hoofdcelebrant 
onze bisschop.  Daarna zal hij een 
lezing houden met als onderwerp 
een ‘vitale kerk na corona’, in de 
Wilgenburg. De komende maan-
den zullen we meer informatie 
verschaffen. Hopelijk mogen velen 
elkaar ontmoeten op deze avond. 

pastor Charles Duynstee, namens 
parochiebestuur en het pastoraal 
team. 

Activiteiten Jacobus-Martinus
Na alle hele en halve lockdowns, waarin de gemeen-
schap vaak mensen miste, hoopt ze alle bekende ge-
zichten weer te zien en zo te ervaren dat we een brede 
gemeenschap vormen.
Daarom komt er een startzondag, op 3 oktober. Om 
11.00 uur is er de H. Mis, met zang van het koor Cora-
zon. Daarna volgt een lopende lunch, verzorgd door de 
eigen cateringgroep. Daarna volgt een uitvoering door 
een ensemble van muziekvereniging Sint Radboud. 
Iedereen zal tegen die tijd wel gevaccineerd zijn. 
Hopelijk kunnen we zo samen de corona-perikelen 
achter ons laten en alle bekende en minder bekende 
gezichten terugzien. 
Ook andere activiteiten in de Jacobus zullen weer 
doorgaan, zoals onze jaarlijkse boekenmarkt in de Ja-
cobuspastorie. Deze vindt plaats op vrijdagmiddag 29 
oktober van 16.00 -18.00 uur en op zaterdagochtend 30 
oktober van 11.00 - 14.00 uur. Dit wordt gecombineerd 
met een rommelmarkt aan de overkant van de kerk, 
georganiseerd door Ontmoetingscentrum De Werf.

Tien jaar Parochie De Goede Herder!

13magazine van parochie de goede herder



door Wim van der Steen en Lidwien Meijer

De maandelijkse Vesper op vrijdagmiddag

De vrijdagse Vesper in de basiliek gaat door in dit 
nieuwe seizoen. De reacties zijn positief en hoopgevend. 
Hoe is deze viering ontstaan?  

Veel deelnemers, ook via YouTube

Een half uur van rust 
en bezinning

S
inds een jaar wordt in de Li-
duinabasiliek de laatste vrij-
dagmiddag van de maand de 
Vesper gevierd, georganiseerd 

door een groepje leken. Dit onder ver-
antwoordelijkheid van pastoraatgroep 
De Goede Herder Schiedam. Deze 
Vesperviering blijkt in een behoefte 
te voorzien bij parochianen die - mits 
de coronaregels het toestaan - live 
aanwezig zijn én bij kijkers via het 
YouTube-kanaal van de parochie.

Het idee
Toen de St. Jan de Doper-Visitatie-
kerk gesloten werd, augustus 2020, 
was er voorafgaand aan de sluiting 
een hoorzitting. Parochianen spraken 
hun wensen uit. “We hopen toch iets 
van de sfeer van de liturgie van onze 
kerk te kunnen blijven beleven in de 
toekomst, met mooie Nederlandstali-
ge liederen en psalmen. En we hopen 
elkaar nog vaak te zien.” 
Vicaris Tjeerd Visser die bij de bijeen-
komst aanwezig was, bracht als idee 
naar voren “Jullie zouden Vespervie-
ringen kunnen gaan houden. Dat is 
een goede, laagdrempelige vorm, met 
lezing, gebed, stilte en zang.”
Het idee bleef leven bij de kernvrijwil-
ligers en kreeg vorm. Besloten werd 

om er ook een ontmoeting in de pas-
torie aan te verbinden: eerst ontmoe-
ten, dan vieren. Eind september 2020 
was de eerste keer. Ongeveer dertig 
mensen kwamen naar de pastorie. 
Er was thee en koffie, de gesprekken 
gingen over corona, het gemis van de 
kerk, ieders wel en wee. Deelnemers 
konden gebedsintenties opschrijven, 
die bij de voorbeden werden gedeeld. 
Daarna volgde de Vesper. In de ba-
siliek, bij de Heilig Hartkapel waren 
stoelen neergezet in een halve kring. 
De afwisseling van zang, gebed, stilte 
en lezing werd zeer gewaardeerd. Een 
traditie was geboren.

Eerste seizoen
In het eerste seizoen zijn tien Vesper-
vieringen gehouden. Door corona is 
helaas de ontmoeting vooraf al snel 
vervallen. Vanaf januari hebben we ook 
geen bezoekers bij de Vesperviering 
mogen toelaten. De viering is daarom 
opgenomen en op het YouTube-kanaal 
van de parochie gezet. Voordeel daar-
van is wel geweest dat het aantal ‘be-
zoekers’ toegenomen is. Dat is ook zo 
gebleven. Toen in mei de coronaregels 
werden versoepeld en live deelnemers 
weer welkom waren, is het opnemen 
en plaatsen op YouTube doorgegaan. 

Elke Vesperviering kent hetzelfde 
stramien. Er is een afwisseling van 
zang, gebed, stilte en lezing. We slui-
ten aan bij de lezing van de opvolgen-
de zondag. Met de liederen, gebeden 
en een korte overweging wordt de 
boodschap van de lezing uitgediept. 
We kiezen voor liederen die wat min-
der vaak gezongen worden in onze 
parochie, met name uit de bundel 
‘Zangen van Zoeken en Zien’. Zo 
creëren we met elkaar een ruim half 
uur van rust en bezinning, waaraan 
ook de sfeer van de basiliek bijdraagt. 

Verbreden
Vorig seizoen zijn de Vespervieringen 
voorbereid en uitgevoerd door kern-
vrijwilligers van de voormalige deel-
gemeenschap Sint Jan de Doper-Visi-
tatie. Het is echter een activiteit van de 

nieuwe deelgemeenschap De Goede 
Herder Schiedam. Daarom zoeken 
we verbreding. We hebben (parochie-
breed) mensen uitgenodigd om deel 
te nemen aan de voorbereidingsgroep. 
Dit seizoen hebben we een vaste kern 
van Lidwien Meijer (voorganger) en 
Wim van der Steen (pianist), aange-
vuld met twee wisselende leden uit 
de voorbereidingsgroep. Zo hopen we 
weer mooie, inspirerende Vespervie-
ringen te verzorgen. 

De laatste vrijdag van de maand bent 
u om 17.00 uur - of eerder, wanneer 
we elkaar vooraf weer kunnen ont-
moeten - van harte welkom. U kunt 
ook de Vesperviering in de loop van 
die vrijdagavond op YouTube vinden.
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‘Een weg te gaan’, is het thema van dit nummer 
van ‘Kerk aan de Waterweg’. In vele opzichten 
hebben we inderdaad ‘een weg te gaan’. 
Voorzichtig stonden we in juli weer op, de 
samenleving ging van het slot. Uitbundigheid in 
velerlei vormen. Eindelijk, corona voorbij, ‘dansen 
met Jansen’. Helaas, het optimisme maakte 
plaats voor zorgen. In rap tempo steeg het aantal 
besmettingen. Het lijkt nu beter te gaan, maar 
hoe zal het zijn als ons parochieblad bij u wordt 
bezorgd? Er is zeker nog ‘een weg te gaan’. 
Als we terugkijken op het afgelopen seizoen 
‘Geloofsverdieping’, dan zijn we snel klaar. De 
meeste activiteiten moesten afgelast worden. 
Toch gaan we met goede moed verder, we 
hebben een weg te gaan. Wordt het een moeilijke 
weg, vol hobbels, kuilen en obstakels? Of gaan 
we langs gebaande wegen? Hoe dan ook, we 
hopen dat u mét ons gaat. Voor onderweg 
hebben we voldoende bagage om te rusten, weer 
inspiratie op te doen, op adem te komen om zo 
onze weg weer te kunnen vervolgen.
Als opening van het nieuwe seizoen 
Geloofsverdieping zal Frank Kazenbroot een avond 
verzorgen. Zijn ‘geloofsweg’ was geen gebaande 
weg, maar zat vol hindernissen. Hij ervaarde de 
leegte op zijn weg. Zijn verhaal wil hij met ons 

delen. Hoe het hem verging, hoe hij verder moest, 
zonder antwoorden, zonder zekerheid, voorbij de 
vertrouwde godsbeelden.
Maar er is meer, vertrouwde elementen zoals 
het Bijbellezen op donderdag, de maandelijkse 
meditatie op vrijdagavond, filmavonden en 
een adventskrans maken. Maar ook nieuwe 
activiteiten, zoals een serie avonden over 
duurzaamheid, in combinatie met een duurzame 
maaltijd, een bloemarrangement maken 
rond Allerzielen en een wandeling langs de 
apostelramen in de Jacobuskerk. Kortom: voor elk 
wat wils.
In dit katern leest u alles over de activiteiten die 
in de maanden september t/m december worden 
georganiseerd. Ze worden eerst in schema gezet 
en daarna per activiteit uitgebreid toegelicht. Zo 
kunt u nu al uw keuze maken en de data in uw 
agenda reserveren. 
Aan het eind van het katern leest u hoe u zich kunt 
aanmelden.

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

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2020-2021

‘GAAN DOOR DE LEEGTE’
OPENING VAN HET SEIZOEN 
GELOOFSVERDIEPING 2021-2022
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Inleiding door Frank Kazenbroot
Vrijdagavond 1 oktober a.s., Pax 
Christikerk, Aanvang 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30)

U bent van harte welkom
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‘Gaan door de leegte’
Opening seizoen Geloofsverdieping 2021-2022 
op vrijdag 1 oktober
In allerlei opzichten hebben wij ‘een weg te gaan’. De 
coronacrisis duurde veel langer dan wij voor mogelijk had-
den gehouden. En het is nog de vraag hoelang het duurt 
voordat ‘corona’ echt helemaal voorbij is.
Ook zonder coronacrisis hebben wij ‘een weg te gaan’. 
Het is de weg van ons leven, met piekmomenten en dalen, 
en ook saaie tijden van windstilte. Het is ook de weg van 
ons geloofsleven. Dat gaat niet altijd langs geplaveide pa-
den. Soms lijkt God ver weg, en is het gaan door de leegte.
Daarover gaat de opening van het nieuwe seizoen Geloofs-
verdieping. Frank Kazenbroot zal deze avond inleiden.  
Zijn ‘geloofsweg’ was geen gebaande weg meer, God leek 
soms ver weg. Hij zal ons vertellen hoe het hem verging, 
en hoe hij verder moest: zonder antwoorden, zonder ze-
kerheid, voorbij de vertrouwde godsbeelden.
‘In die leegte moest ik verder gaan’ schreef Frank Ka-
zenbroot in ‘Kerk aan de Waterweg’ (Voorjaar 2021). Hij 
schreef dit nadat hij door een moeilijke periode in zijn 
leven ging en ervaarde dat zijn geloof in God hem niet 
hielp. Ook al bad hij psalm 4 vanuit het hart, er kwam 

geen antwoord dat hem rust en uitzicht gaf.
Hij zal met de aanwezigen terugkijken op deze indrin-
gende ervaring en zoeken naar betekenis. Kunnen we 
herkenning vinden in Bijbelse en eigentijdse verhalen 
waarin gesproken wordt over ‘de donkere nacht’, ‘voorbij 
de godsbeelden’, ‘de leegte van het niet weten’? Wie gaat 
door de leegte ontdekt een ruimte waar God zich opnieuw 
laat ontmoeten. 
Na de inleiding van Frank Kazenbroot gaan we in drie 
groepen met elkaar in gesprek:
Groep 1: Wij wisselen, aan de hand van enkele gespreks-
vragen met de inleider van gedachten over ‘gaan door de 
leegte’.
Groep 2: Wij bekijken een aantal kaarten met foto’s. Ieder 
kiest de foto uit die voor hem of haar ‘gaan door de leegte’ 
verbeeldt. Daarover gaan wij met elkaar in gesprek.
Groep 3: Wij maken korte gedichten (haiku of elfjes) over 
‘gaan door de leegte’. Wij lezen deze gedichten aan elkaar 
voor.
Wij hopen dat we elkaar ook informeel kunnen ontmoe-
ten. Als het vanwege corona-preventie nodig is, passen 
wij het programma aan. Wij gaan er wel van uit dat deze 
avond door kan gaan.
Plaats vrijdag 1 oktober in de Pax Christikerk. Zaal open om 



ACTIVITEITEN OVERZICHT

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door tenzij er corona 
beperkende maatregelen zijn ingesteld waardoor de activiteit niet mag plaatsvinden.

AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

Bijbellezen Elke donderdag van 10.00 - ca. 11.00 uur Maassluis, Petrus en Pauluskerk

Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie Iedere tweede vrijdag van de maand, van 20.00 - 21.00 uur. 
10 sept., 8 okt., 12 nov., 10 dec. 

Vlaardingen, Pax Christikerk

Zinwandelingen Dinsdagavonden 28 sept., 26 okt., 30, nov en 28 dec. 
Verzamelen 19.45 uur

Vlaardingen: start en einde bij de Pax Christikerk

Gaan door de leegte
-- opening van het seizoen geloofsverdieping 2021-2022 
--

Vrijdag 1 okt. van 20.00 – 22.30 uur (inloop 19.30 uur). 
Inleiding door Frank Kazenbroot

Pax Christikerk

De twaalf apostelen 
--rondleiding langs de ramen van de Jacobuskerk -- 

Dinsdag 28 sept. 10.15 uur en zaterdag
16 okt. 11.00 uur

H. Jacobuskerk

Groene theologie en duurzaamheid. -- serie van 4 avonden 
met twee  maaltijden

Woensdag 29 sept. met duurzame maaltijd (18.00-21.30)
6 okt. en 13 okt., (19.30-21.30), 
27 okt. met duurzame maaltijd (18.00-21.30)

H. Lucaskerk

Geloven, Corona en versoepelen
--langzaamaan weer op gang komen --

Maandag 11 okt. in Maassluis
18 okt. in Vlaardingen
 25 okt. in Schiedam
van 19.45-ca. 22.00 uur

Petrus en Pauluskerk
Pax Christikerk
De Wilgenburg

Film: Kapsalon Romy Zondag 24 okt. met koffie en lunch en zondag 14 nov. met 
koffie en lunch

24 okt.: in de Wilgenburg (achter de basiliek)
14 nov.: in De Werf, tegenover de Jacobuskerk.

Licht rond Allerzielen
- Bloemenarrangement maken rond Allerzielen -

Zondag 31 okt. met koffie en lunch.
Einde ca. 16.00 uur

Pax Christikerk

Move with Grace Zondag 21 nov. van 11.00 – ca. 12.00 uur. Aansluitend 
lunch

H. Lucaskerk

Herbeginnen met Jezus - serie van 2 avonden - Woensdagavonden 10 en 17 nov. H. Lucaskerk

Adventskrans maken
Vlaardingen

Vrijdag 26 nov.19.30-22.00 uur (inloop 19.15) en zaterdag 
27 nov. in de middag voor gezinnen in combinatie met een 
kinderwoorddienst 

Pax Christikerk

Adventskrans maken
Maassluis

Zaterdag 27 november van 10.00 tot ca. 12.00 uur Petrus en Pauluskerk
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19.30 uur. Start avond om 20.00 uur. Zo mogelijk ont-
moeting met een drankje na afloop tot 22.30 uur.
Vanwege het aantal bezoekers en mogelijke preventie-
maatregelen is het noodzakelijk dat u zich tevoren aan-
meldt. Geeft u daarbij op welke groep uw eerste voorkeur, 

en welke groep uw tweede voorkeur heeft. U kunt zich 
aanmelden bij: 
Elly Barendregt, via emailadres koalsie@upcmail.nl of 
telefonisch via nr. 06 10709911.
Pastoraal team en werkgroep Geloofsverdieping



Bijbellezen 

Inhoud De Bijbel; het meest gelezen boek ter wereld. Voor 
veel mensen een voortdurende bron van inspiratie. Voor 
anderen een moeilijk leesbaar en te begrijpen boek. Wat 
heeft de Bijbel ons in deze tijd nog te zeggen? Hoe is de 
Bijbel toegankelijk te maken, te begrijpen.
Vorm Samen uit de Bijbel het evangelie van de komende 
zondag lezen, op ons laten inwerken, met elkaar in ge-
sprek met toelichting door de pastor.
Begeleiding pastor Charles Duynstee of Avin Kunnekkadan 
SVD.
Plaats en tijd Petrus en Pauluskerk Maassluis. Elke donder-
dagochtend behalve in vakantietijd. 
Aanvang 10.00 uur. Einde  ca. 11.00 uur.
Aanmelding Maximum aantal personen is afhankelijk van de 
corona maatregelen die van toepassing zijn.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  

Rust, innerlijke vrede en harmonie
door meditatie

Inhoud Meditatie is het tot rust 
brengen van de geest en deze 
vrijmaken van rusteloze emo-
ties en gedachten. Het helpt 
om stress en angstgevoelens 
te verlichten, om beter met het 
leven om te gaan, het versterkt 
het lichaam van binnenuit en 

vergroot de concentratie en helderheid. Meditatie bevor-
dert vreugde en geluk in elk aspect van het leven. Daarom 
is het goed om meditatie een onderdeel van je leven te 
maken omdat het zoveel voordelen geeft. Soms is het al 
genoeg om 10 of 15 minuten gewoon even stil te zitten.
Vorm een aantal oefeningen om ons lichaam voor te berei-
den op de meditatie, een stukje theorie, ademhalingsoe-
feningen, concentratietechniek en meditatie.
Begeleiding Margareth van der Nol.

Plaats Pax Christikerk, Vlaardingen.
Data en tijd elke tweede vrijdagavond van de maand 
van 20.00 -- ca. 21.00 uur.
De avonden voor de komende periode zijn 10 september, 
8 oktober, 12 november en 10 december.
Daarna is er nog gelegenheid om tijdens een kopje thee na 
te praten. Het is verstandig om voor de meditatie niet al te 
zwaar te eten en iets mee te nemen om warm te blijven.
Aanmelden Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur 
via het e-mailadres koalsie@upcmail.nl of via tel. nr. 06 
10709911
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Zinwandelingen 
Inhoud Al wandelend nadenken en praten over een bezin-
nende tekst. In Houten en op diverse andere plaatsen 
doen ze dat al jaren. Een uur wandelen, mensen ontmoe-
ten en aan de hand van een tekst met elkaar in gesprek 
komen. Soms komt een gesprek heel snel op een diep 
niveau, soms niet, geen probleem. Afspraak is dat wat er 
besproken wordt onder ons blijft. 
Deze vorm is gebaseerd op het Bijbelverhaal van de Em-
maüsgangers.

Vorm Twee aan twee lopen we eerst een half uur in stilte 
om de tekst tot je te laten spreken. Vervolgens ga je je 
inzichten en/of vragen met elkaar delen. We eindigen ge-
zamenlijk bij een kop koffie of thee.
Begeleiding Leden van de werkgroep Geloofsverdieping.
Plaats Start en einde bij de Pax Christikerk, Vlaardingen.
Data en tijd Dinsdagavonden 28 september, 26 oktober, 
30 november en 28 december. Om 19.45 uur verzamelen, 
20.00 – 21.00 uur wandelen. Napraten tot ca. 21.30 uur.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Opgave Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-
mailadres koalsie@upcmail.nl of via tel. nr. 06 10709911

Detwaalf apostelen
– rondleiding langs de gebrandschilderde ramen 
in de Jacobuskerk –
Inhoud en vorm De Jacobuskerk heeft prachtige glas in lood 
ramen van de twaalf apostelen. Ze zijn het bekijken meer 

TOELICHTING PER ACTIVITEIT
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dan waard. We staan stil bij iedere apostel, wat is er zo 
speciaal aan hem, wat valt je op. Wie was hij?
Begeleiding Riek Wouters.
Plaats Jacobuskerk
Datum en tijd dinsdag 28 september 
om 10.15 uur en op zaterdag 16 
oktober om 11.00 uur.
Kosten Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.
Opgave Vooraf opgeven is noodza-
kelijk. U kunt dit doen bij Riek Wou-
ters, via emailadres 
riero24@hotmail.com of telefonisch via tel. nr. 06 - 153 
77 328

Groene theologie en duurzaamheid
– serie van vier avonden rondom het boek van 
Trees van Montfoort –
Inhoud Duurzaamheid is een opdracht voor ons allen. Als 
wij doorgaan met onze huidige levenswijze, zal de atmo-
sfeer verder opwarmen en wordt de draagkracht van de 
aarde overbelast. Hoe komt het dat wij zo onzorgvuldig 

omgaan met de aarde, 
die ons gegeven is? Wat 
is ons wereldbeeld en 
hoe wordt er in de bijbel 
naar de wereld gekeken? 
Welke inzichten wor-
den ons aangereikt door 
‘groene’ theologen?
In vier avonden kijken 
wij naar wat geloof en 

theologie hierover te zeggen hebben. Wij doen dit aan de 
hand van het boek Groene Theologie van de protestantse 
theoloog Trees van Montfoort. 
Daarbij staan wij ook stil bij enkele vragen die Paus Fran-
ciscus ons in zijn laatste twee encyclieken stelt.
Vorm De eerste en de laatste avond beginnen we met een 
duurzame maaltijd. Alle keren staan we stil bij de belang-
rijkste thema’s uit het boek. We gaan hierover in gesprek 
aan de hand van enkele citaten en richtvragen.
Het is raadzaam om het boek Groene Theologie van Trees 
van Montfoort, (uitgeverij Skandalon 2019) aan te schaf-
fen.
Begeleiding pastor Henri Egging.
Plaats H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen.
Data en tijd Woensdag 29 september, van 18.00 – 21.30, 
incl. duurzame maaltijd. 6 en 13 oktober, van 19.30 – 
21.30 uur. 27 oktober, van 18.00 – 21.30, incl. duurzame 
maaltijd. 

Aanmelden Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur 
via het e-mailadres koalsie@upcmail.nl of telefonisch via 
06 10709911.
Kosten Voor de maaltijd € 7,50. Voor de verdere avond 
wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

Geloven, corona en versoepelen
– langzaamaan weer op gang komen –
Inhoud en vorm Langzaamaan laten we een heel verwarrende 
periode van anderhalf jaar achter ons.
Beperkingen worden dan weer versoepeld dan weer terug-
gedraaid. Samen komen en samen vieren kan nog maar 
met een beperkt aantal medegelovigen.
De grote vraag is Wat heeft de pandemie voor invloed 
(gehad) op ons als gelovigen? Wat hebben de beperkin-
gen gedaan met ons, met ons kerkelijk leven en ons ge-
loof? Is onze sociale verbondenheid en onze kerkelijke 
betrokkenheid er misschien door ‘versoepeld’. Of is er 
juist een verdieping gekomen als gevolg van wezenlijke 
levensvraagstukken, van zingeving. 
We konden lange tijd niet aanwezig zijn bij vieringen. 

Waren de onlinediensten een 
goede vervanging? 
U voelt zich mogelijk angstig/
onzeker of eenzaam. Er over 
praten met ‘lotgenoten’ kan 
helpen uw weg te vinden in 
deze verwarrende tijd.

Er zijn drie gespreksavonden gepland in overleg met het 
pastorale team. De avonden hebben hetzelfde program-
ma, dus geen doorlopend ‘verhaal’, maar zullen qua in-
houd sterk gekleurd worden door de deelnemers. Mocht 
u op de datum van uw stad niet kunnen, bent u uiteraard 
op een andere avonden van harte welkom.
De data zijn in de maand oktober 
maandag 11 oktober Maassluis de Andreas, Petrus en Pau-
lus-kerk. 
Max. 25 deelnemers
maandag 18 oktober Vlaardingen in de Pax Christikerk
Max. 25 deelnemers,
maandag 25 oktober  Schiedam in de Wilgenburg.
Max. 20 deelnemers. 
Aanvang 19.45 uur tot ca. 22.00 uur
Uiteraard onder voorbehoud. 
Tijd Inloop 19.30 uur. Alle avonden 19.45 tot ca. 22.00 uur.
Aanmelden Vooraf aanmelden is verplicht. Wij zien graag uw 
aanmelding tegemoet vóór 04 oktober a.s. (Maassluis), 11 
oktober a.s. (Vlaardingen) of 18 oktober a.s. (Schiedam) via 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl.
Kosten Er zijn geen kosten aan verbonden, een vrijwillige 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
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Kapsalon Romy
– filmmiddag –

Inhoud Een familiefilm over de ziekte van Alzheimer.
In ongecompliceerde dialogen komen schrijnende situa-
ties aan de orde. Het perspectief van Romy wordt constant 
gevolgd.
Wellicht hierdoor blijft de film aangenaam lichtvoetig 
zonder oppervlakkig te zijn. 
De film ontroert en geeft inzicht in een fatale ziekte waar 
sommigen van ons ook mee te maken hebben in de fami-
lie- of kennissenkring.
Vorm Aansluitend aan een korte lunch kijken we naar de 
film.
Begeleiding Riek Wouters en pastor Charles Duynstee.
Datum, tijd en plaats Zondagmiddag 24 oktober na de viering 
(ca. 11.15 uur), koffie en lunch en aansluitend de film Cen-
trum de Wilgenburg, (achter de basiliek). 
Zondag 14 november na de viering (ca. 12.15), koffie en 
lunch en aansluitend de film Centrum De Werf,  (tegen-
over de Jacobuskerk)
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

Licht rond Allerzielen
– We maken een bloemarrangement rond Allerzielen – 

Inhoud Op 2 november staan we stil bij alle dierbaren die 
ons in de afgelopen jaar zijn ontvallen. We denken aan 
hen, noemen hun naam en halen hen dichtbij in onze 
herinnering. 
Op zondag 31 oktober gaan we een bloemarrangement 
maken speciaal gericht op Allerzielen. Met de kleuren en 
materialen die hierbij passen, met licht, omdat we geloven 
dat degene die niet meer bij ons is, nu geborgen is in het 
eeuwig Licht.
Vorm We maken een bloemarrangement om een dierbaar 
iemand uit ons leven te gedenken. Maar bij alle vormen 
van verlies (gezondheid, werk, huis enz.) is het maken 

van een bloemarrangement met een 
lichtelement een mooie vorm om te 
gedenken, en in het Licht te bren-
gen. Misschien komen er verhalen 
los over wie of wat ons zo na aan 
het hart ligt.
Na de viering drinken we koffie en 
lunchen we met elkaar.  Daarna 
gaan we het bloemarrangement 
maken.  

Begeleiding Rita Vlierhuis en Dien van Bel 
Plaats Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen
Data en tijd Zondagmiddag 31 oktober na de viering (12.15 
uur) tot circa 16.00 uur.  
Aanmelden Vooraf aanmelden (tot uiterlijk 22 oktober) is 
noodzakelijk i.v.m. de aanschaf van de materialen. Dit 
kan via emailadres koalsie@upcmail.nl, telefonisch via 
06 10709911, 
of via de intekenlijst in de hal van de kerk.
Kosten Voor de lunch en het bloemarrangement € 15,00 in-
clusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf een snoeischaar 
en een mesje meenemen).

Move with grace
– het Onze Vader in beweging –
Inhoud en vorm Hoofd en hart met elkaar in verbinding bren-
gen. Kan dat en hoe dan?
Iedere zondag bidden we het Onze Vader, vaak gehaast 
en monotoon rollen de woorden uit onze mond. Kan het 
ook anders? In deze workshop zullen we dit oude gebed 
leren met bewegingen. Hierbij kunnen de woorden van 
het hoofd tot je hart dalen. Daarnaast staan we kort stil bij 
de tekst en hopen zo tekst en beweging tot een eenheid te 
brengen. Je hoeft geen beweegervaring te hebben en zelfs 
zittend kun je meedoen. 
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Begeleiding Josée van der Kooij, bewegingsdocent.
Plaats H. Lucaskerk, Vlaardingen.    
Data en tijd Zondag 21 november van 11.00 – ca. 12.00 uur. 
Aansluitend is er een lunch waaraan u kunt deelnemen.   
Aanmelden Vooraf aanmelden (tot uiterlijk 18 november) is 
noodzakelijk. Dit kan via emailadres koalsie@upcmail.nl, 
telefonisch via 06 10709911, of via de intekenlijst in de 
hal van de kerk.
Kosten € 7,50  Inclusief lunch. 

Herbeginnen met Jezus
– serie van twee avonden – 

Inhoud Aan de hand van een boekje van 
de bisschop van Antwerpen, Johan Bon-
ny, willen we ons verdiepen in wat het 
voor ons betekent om christen te zijn. 
In de woorden van bisschop Bonny ‘Ik 
ben een christen. Een christen is niet op 
de eerste plaats met God bezig, wel met 
Jezus Christus. Wat Hij zegt en doet, 
dat boeit mij. Hoe Hij over God spreekt, 

daar wil ik naar luisteren. Herbeginnen bij Jezus Christus 
een andere keuze hebben we niet. Op dat punt staan we 
voor dezelfde opdracht als de apostelen in de eerste tijd 
van de Kerk.
Vorm Na een inleiding zullen we met elkaar in gesprek 
gaan. 
Boek Johan Bonny, Herbeginnen bij Jezus Christus, Hale-
wijn. Aanschaf van dit boek is niet noodzakelijk.   
Begeleiding pastor Charles Duynstee.
Plaats H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 3131 BN Vlaardingen.                                        

Data en tijd Woensdagavonden 10 en 17 november 19.30  tot 
21.20  uur (inloop vanaf 19.15). 
Aanmelden via emailadres koalsie@upcmail.nl, telefonisch 
via 06 10709911, of via de intekenlijst in de hal van de 
kerk.
Kosten een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Adventskrans maken – Vlaardingen
– verlangen naar licht –
Inhoud Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis ver-
wacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder 
wordt, leven we toe naar de komst van Jezus Christus, 
het “ Licht der wereld”. Omdat het Latijnse woord voor 
“komst” of “het komen” “adventus” is, worden de vier 
weken vóór Kerstmis “Advent” genoemd. Iedere zondag 
brandt er een kaars meer op de adventskrans in de kerk. 
Zo komt er steeds meer licht in de duisternis. Ook thuis 
kan je met een eigen adventskrans zorgen voor elke week 
wat meer licht, om zo uit te zien naar het Kerstfeest.
Vorm en begeleiding We staan stil bij de betekenis van de 
adventskrans en maken onze eigen krans, begeleid door 
Sandra van ’t Oor, Jetske Burggraaf en Elly Barendregt. 
Voor materiaal wordt gezorgd.
Plaats Pax Christi kerk, Vlaardingen

Datum en tijd Vrijdagavond  26 
november van 20.00 - ca. 22.00 
uur (inloop vanaf 19.45 uur).

Zaterdag 27 november (in de na-
middag, exacte tijd wordt nog 
bekend gemaakt) speciaal voor 

gezinnen. Ouders en kinderen zijn van harte welkom om 
met elkaar één of twee kransen te maken voor thuis (af-
hankelijk van het aantal deelnemers per gezin). En wat 
betekent zo’n krans, waarom met groene takken? We luis-
teren naar de verhalen, gedichten en zingen liedjes. En 
natuurlijk is er drinken met wat lekkers erbij.
Aanmelden tot en met 19 november is noodzakelijk in ver-
band met de aanschaf van materialen, bij voorkeur via het 
e-mailadres koalsie@upcmail.nl (vermelden workshop 
adventskrans maken) of via het aanmeldformulier in de 
hal van de kerk.
Kosten € 12,50 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf 
een snoeischaar meenemen).

Adventskrans maken – Maassluis 
Inhoud Waarom maken mensen al sinds lange tijd een ad-
ventskrans? Hoe is dat gebruik ontstaan, wat zijn de sym-
bolen en wat zeggen die ons? In aanloop naar de Advent 
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willen we erbij stilstaan, 
er uitleg over geven en er 
ééntje maken voor thuis.
Vorm en begeleiding Onder 
begeleiding een advents-
krans maken, terwijl 
mondeling uitleg gege-

ven wordt, die ook op schrift mee naar huis genomen 
kan worden. Begeleider(s) Marjoes van Lier.
Plaats Andreas, Petrus en Pauluskerk, Maassluis
Datum en tijd Zaterdag  27 november 2021
Aanvang 10. 00 uur. Einde ca. 12.00 uur.
Kosten Om deel te kunnen nemen wordt een bijdrage 
gevraagd (bedrag nog niet bekend) i.v.m. de aanschaf van 
materialen. 
Aanmelding Vóór 18 november via het e-mailadres
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Terugblik
Na twee annuleringen vanwege covid-19 was het dan zo-
ver. Op vrijdagavond 9 juli was de film The Two Popes te 
zien in de onze kerk te Maassluis. Daar zaten we dan op 
1,5 m van elkaar in de kerkbanken te kijken naar een groot 
scherm. Gelet op het onderwerp was het wel een ideale 
situatie: in de kerk iets beleven over de kerk, ondanks dat 
het lang zitten op onze kerkbanken niet ideaal is. 
Zoals de titel The Two Popes zegt, gaat het verhaal over de 
huidige twee pausen: Benedictus XVI (Joseph Ratzinger 
uit Beieren) en Franciscus (Jorge Bergoglio uit Argenti-
nië). 
Na de dood van paus Johannes Paulus II was er een con-
claaf in de Sixtijnse Kapel met de stemgerechtigde kar-
dinalen. Na twee stemmingen werd kardinaal Ratzinger 

verkozen, die de naam Benedictus XVI aannam. Er waren 
toen ook al stemmen voor kardinaal Bergoglio, maar te 
weinig.
Het verhaal gaat verder over Kardinaal Bergoglio die een 
verzoek indient bij paus Benedictus tot ontslag als kardi-
naal, waarvoor hij naar Rome afreist op verzoek van de 
paus. De twee ontmoeten elkaar in de zomerresidentie 
van de paus en vliegen samen later weer terug naar Vati-
caanstad. Er ontstaat een discussie tussen de godgeleerde 
paus Benedictus en de praktisch georiënteerde kardinaal 
Bergoglio over de Kerk en haar toekomst. In de gesprek-
ken komen flashbacks van Bergoglio in beeld, van zijn 
leven als student, werkende man, priester, hoofd van de 
Jezuïeten. Vooral zijn houding tijdens de vuile oorlog in 
Argentinië gaf toen reden tot discussie, omdat hij impo-
pulaire beslissingen moest nemen om mensen te bescher-
men dan wel te redden. 
Verschillen tussen de twee mannen komen ook naar 
voren: paus Benedictus is meer van de leer van de Kerk 
en de van oudsher traditionele theologie en de formele 
regels. Voor kardinaal Bergoglio is de mens van belang, 
zijn leven en zijn geloof en hij houdt niet van potsierlijk 
gedoe. Paus Benedictus weigert het ontslag van Bergoglio 
te aanvaarden. 
Paus Benedictus vertelt dan dat hij gaat aftreden als paus 
wat voor kardinaal Bergoglio iets onmogelijks is want in 
navolging van Jezus blijf je in dienst tot de dood. Ze ver-
tellen elkaar over hun jeugd en hobby’s: Ratzinger speelt 
piano en Bergoglio is voetballiefhebber. Er ontstaat be-
grip voor elkaar wat leidt tot een markant moment, dat 
ze geheel informeel in de sacristie van de Sixtijnse Kapel 
samen een pizza eten.
Uiteindelijk komt er een nieuw conclaaf en dan wordt Jor-
ge Bergoglio meteen gekozen tot paus en neemt de naam 
Franciscus aan. Hij staat voor eenvoud in navolging van 
de heilige Franciscus. Zo probeert hij een vlucht te boeken 
om naar Lampedusa te gaan, waar hij onaangekondigd 
komt en met vele vluchtelingen en instanties gesproken 
spreekt. Later zitten de twee pausen samen te kijken naar 
de finale WK-voetbal tussen Argentinië en Duitsland.

Jos Degen

De adressen van de diverse kerken waar de activiteiten 
worden gehouden vindt u voorin Kerk aan de Waterweg.
In verband met de organisatie is het prettig wanneer 
u zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt 
deelnemen. In de beschrijving van de diverse activiteiten 
staat vermeld of en zo ja hoe u zich kunt aanmelden.
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door Pastor Henri Egging

Parochie actief op Open Monumentendagen

Op zaterdag 11 - en zondag 12 september zijn de Open Monumentendagen. Dit jaar is 
het motto: ‘Jouw monument, mijn monument’. Ook onze parochie haakt erop in.  

Twee dagen kerkdeuren wijd open

Vlaardingen
In Vlaardingen zijn verschillende mo-
numenten in het stadshart geopend 
op zaterdag 11 september. De H. Lu-
caskerk is te bezichtigen van 11.00 
tot 15.30 uur. Het uitdeelpunt van 
de Voedselbank zorgt voor een kopje 
soep voor alle bezoekers.
Ook de Grote Kerk is zaterdag open, 
met een orgeljukebox (11.00-15.00 
uur), een presentatie van de Histori-
sche Vereniging (in de Waag) en een 
boekpresentatie met orgelconcert 
(15.30-16.30 uur). Bij de Grote Kerk 
begint ook de stadswandeling (11.00-
15.30 uur). Lunchen is van 11.30 tot 
14.30 uur mogelijk in het voormalige 

restaurant De Elegast, Markt 39 (te-
gen contante betaling). Van 11.00 tot 
15.00 uur is er een rondleiding door 
distilleerderij H. Van Toor, Maas-
sluissedijk 32.

Schiedam
In Schiedam-centrum is de basiliek 
zowel op zaterdag 11 september als 
op zondag 12 september opengesteld 
voor bezichtiging, van 14.00 uur tot 
17.00 uur. Er is een verkoopstand 
met devotionalia. Ook andere ker-
ken in de binnenstad zijn die dagen 
geopend, met name de Grote of Sint 
Janskerk, ’t Huis te Poort aan de 
Dam (de Oudkatholieke kerk) en de 

Plantagekerk aan de Lange Nieuw-
straat.
Ook de kapel op voormalige R.K.- be-
graafplaats aan de Vlaardingerdijk, die 
al twintig jaar gebruikt wordt door de 
Roemeens-orthodoxe gemeenschap, 
is geopend. Er zijn mooie iconen te 
zien, maar het karakter van de oor-
spronkelijke kapel is behouden geble-
ven. Om 12.00 uur en 14.00 uur zijn 
er rondleidingen op de begraafplaats. 
Deze is het hele jaar door geopend. 
Natuurlijk zijn ook het oude Stadhuis 
aan de Grote Markt en de Korenbeurs 
(waar nu de bibliotheek gevestigd is) 
te bezoeken. Tenslotte de voor Schie-
dam karakteristieke molens (De 
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Monumenten in het 
stadshart

Elk jaar is op Open Monumenten-
dagen de Roemeens Orthodoxe 
kerk open voor bezoekers. Oor-
spronkelijk was dit de kapel bij de 
r.k. begraafplaats van Schiedam. 
De heer Willem van der Burg, een 
rijke brander, liet de kapel bouwen 
en in 1854 werd deze ingewijd. 
De kapel is achthoekig, hele-

maal symmetrisch. Kapel zowel 
als begraafplaats zijn landelijke 
monumenten. Toen twintig jaar 
geleden het leegstaande gebouw 
in gebruik werd genomen door de 
Roemeens Orthodoxe gemeen-
schap van Nederland en Vlaan-
deren, mocht men wel iconen 
ophangen, maar niet de muren 

beschilderen. Zo blijft het oor-
spronkelijke karakter van de kapel 
behouden. 
Elke zondag komt men hier bijeen 
voor de Liturgie. 
Verder zijn er in Nederland Roe-
meens-orthodoxe parochiekerken 
in Arnhem, Groningen, Eindhoven 
en Goes. 

Roemeens Orthodoxe kerk

Icoon van Maria van Schiedam, met de 
contouren van de kapel/kerk eromheen.

Palmboom, De Drie Koornbloemen 
en De Walvisch). Meer informatie is 
te verkrijgen bij het informatiepunt 
in de Waag, naast de Grote Kerk.

Kethel
In Kethel (Schiedam-Noord) is de kerk 
van Sint Jacobus de Meerdere geopend 
op zaterdag 11 september van 11.00-
17.00 uur en op zondag 12 september 
van 12.30 - 17.00 uur. De kerk, en ook 
de pastorie, is te bezichtigen en gid-
sen geven nadere uitleg. Op zaterdag 
is De Werf (voormalige paardenstal op 
de plaats van de vroegere schuilkerk) 
een deel van de dag geopend. 
De Dorpskerk is op zaterdag en zon-
dag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
In het Schepphuis (de voormalige pa-

rochieschool) wordt koffie en thee ge-
schonken van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Hallenboerderij De Groene Raat 
(1656), geboortehuis van Jaap de 
Raat, chroniqueur en schilder, is za-
terdag en zondag geopend van 11.00 
tot 16.00. Ook het Kethelhuys, de 
voormalige herberg De Vergulde 

Valk, is beide dagen open. Bij de 
Verspeekpomp, midden in Kethel, is 
meer informatie te verkrijgen. Daar 
kunt u zich ook opgeven om deel te 
nemen aan begeleide wandelingen, 

die op zaterdag en zondag om 14.00 
uur beginnen.

Maassluis
In Maassluis is de Petrus en Paulus-
kerk aan het Andreasplein op zater-
dag 11 september geopend van 10.00 
tot 16.00 uur. De oorspronkelijk ge-
plande feestelijke tewaterlating en 
doop van de historische Maassluise 
trekschuit kan niet doorgaan door 
beperkende corona-maatregelen. De 
trekschuit zal wel deelnemen aan 
Monumentendag, waar zij op haar 
vaste ligplaats aan de Veerstraat (bij 
de Markt) te bezichtigen is. Vrijwilli-
gers van de Historische Scheepswerf 
‘Zorg en Vlijt’ zullen de bezoekers 
graag ontvangen. 
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Donderdag 16 september - 31 oktober 
Museum Vlaardingen. 

De fototentoonstelling: ‘Wat doe jij in 
Vredesnaam?’ 
Fotografen uit Schiedam, Vlaardin-
gen en Maassluis gaan aan de slag 
met het thema van de Vredesweek: 
een samenleving waarin iedereen 

gezien en gehoord wordt, ongeacht afkomst, sociale status 
of beperking. Deze tentoonstelling is toegankelijk voor 
een zo breed mogelijk publiek. Gratis te bezoeken in de 
Terrazzohal.  

Zondag 19 september 
Lucaskerk (Vlaardingen), Immanuelkerk (Maassluis).
Aan het begin van de vredesweek zijn er twee oecumenische 
vieringen. 
Mensen uit de Bethelkerk en uit onze parochie komen 
samen in de Bethelkerk. Aanvang 10.00 uur. Ds. Guus 
Fröberg gaat voor, samen met pastor Henri Egging. De 
cantorij Ambacht-Oost zingt.
Er is veel onvrede en spanning. Maar wij zeggen het 
Amanda Gorman na: ‘Komt de dag, dan stappen we uit 
de schemer… want er is altijd licht. Als we maar moedig 
genoeg zijn om het te zien… om het te zijn.’
Ook in Maassluis is er die zondag een oecumenische vie-
ring om 10.00 uur uur in de Immanuëlkerk. Ds. Chris 
Schreuder en pastor Melvin Tharsis gaan voor. 

Dinsdag 21 september 
Apostolisch Genootschap Schiedam.

Actrice Anne Rats speelt de thea-
termonoloog: ‘Oorlog’. Wat zou er 
met jou, met ons gebeuren als er 
in Nederland opeens een oorlog 
uit zou breken? Wat zou er ge-

beuren als wij opeens moeten vluchten naar het Midden-
Oosten waar het vrede is? Wat zou jij doen, wat zou ik 

doen? Anne Rats neemt ons mee op reis. Aanvang: 19.30 
uur. Na de voorstelling is er gelegenheid tot vragen en 
dialoog. Aanmelden via rita@meredia.nl en/of 
vredesweekschiedam@vankersen.nl 
Er staat er een donatie bus bestemd voor UNHCR. 

Woensdag 22 september
De Windwijzer Vlaardingen. 
De interactieve vertelvoorstelling ‘Helden van nu’, van Pau-
line Seebregts. 
Verhalen van moed, angst en vertrouwen. Samen met een 
groep vertellers van verschillende cultuur, geloof, achter-
grond en nationaliteit. Zij gingen op weg om verhalen te 
beluisteren bij terminaal zieken, daklozen, vluchtelingen, 
homoseksuelen, moslima’s en mensen in de schuldsane-
ring. Van dit hele proces is een film gemaakt, waarbij we 
zien hoe de vertellers in gesprek gaan met mensen om 
hun verhalen te horen. Ook zien we de impact van de 
verhalen uit de voorstelling op het publiek. 
22 september – wandelen door de Holywijk. 
Om 18.30 uur start een toetjestoer bij de kindervallei aan 
de kant van de Spechtlaan. Er zijn allerhande toetjes te 
proeven, uit verschillende culturen maar ook toetjes die 
we kenden van vroeger. Omstreeks 20.30 uur eindigt de 
wandeling en zijn we weer terug bij het beginpunt.
Al wandelend door de wijk kom je diverse punten tegen 
waar je toetjes kunt proeven.
Bekend zijn al dat wijkcentrum de Bijenkorf, de Pax 
Christikerk en kerkcentrum Holy ‘toetjespunten’ zijn. En 
wellicht komen er nog meer bij.
De tocht wordt georganiseerd door Minters en Platform 
Verbinding.
Aanmelden is wel noodzakelijk, informatie daarover via 
06.10709911 Platform Verbinding Elly Barendregt.

Donderdag 23 september
Bibliotheek Vlaardingen.    
Een inleiding door Willy Atema, cultuurhistorica. Thema: 

Stilstaan bij oorlog en vrede

De laatste week van september is het weer Vredesweek. Er is een uitgebreid, 
creatief programma in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Hieronder een 
overzicht, van dag tot dag.

Gevarieerd aanbod in vredesweek
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‘De kunstenaar als politiek activist. Kritische kunst met 
een duidelijke boodschap.’ 
De kunstenaar neemt vaker een activistische houding aan. 
Emoties uit het dagelijks leven spelen daarbij een steeds 
grotere rol, kunst heeft meer dan ooit een politieke bood-
schap. Daar is ook genoeg reden voor in tijden van sociale 
spanningen, toenemende verrechtsing, aan banden ge-
legde onafhankelijke media, Black Lives Matter, LHBTIQ+, 
Trump, Poetin en vergelijkbare ondemocratische leiders 
of stemmingmakers. Het werk van deze kunstenaars treft 
u op straat, in demonstraties, of op de social media. Het 
gaat over kunst als motor van maatschappelijke verande-
ringen. 

Vrijdag 24 september
De Windwijzer Vlaardingen. 
Film Just Mercy. Drama- en rechtbankfilm uit 2019 onder 
regie van Destin Daniel Cretton, met racisme in de rechts-
zaal als onderwerp. Het gaat over een mensenrechten-
advocaat, die zich ervoor inzet om een onterecht ter dood 
veroordeelde zwarte man vrij te krij-
gen. 

Zaterdag 25 september
Vliegbasis Volkel. 
Manifestatie tegen kernbewapening. 
Aanvang 12.30. Ook de internationale fietsgroep ‘Bikes 
Not Bombs’ wordt ontvangen. Details volgen via de social 
media-kanalen van landelijk PAX en PAX Ambassade van 
Vrede Vlaardingen. Geïnteresseerden kunnen een e-mail 
sturen naar ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl voor 
verdere informatie.      

Zondag 26 september
kerkcentrum Holy (Vlaardingen), St. Jacobuskerk Schiedam. 
Aan het einde van de Vredesweek zijn er ook twee oecume-
nische vieringen. Deelgemeenschap Pax Christi sluit samen 
met de protestantse wijkgemeente Holy de Vredesweek af. 
De voorgangers zijn: Ds. Willem Barendrecht en pastor 
Lidwien Meijer. Zanggroep Impuls zingt over vrede, hoop 
en licht. Er is ook samenzang en er is kinderwoorddienst. 
Aanvang: 10.30 uur. 
In de St. Jacobuskerk is om 11.00 uur de oecumenische 
vredesdienst. Voorgangers zijn pastor Charles Duijnstee, 

ds. Dolf Tielkemeijer en ds. Hans van der Linden. 

Zondag 26 september
Grote of St. Janskerk Schiedam. 
Interreligieuze bijeenkomst ‘inclusief samenleven’. 
Jaarlijks is er een interreligieuze bijeenkomst, met alle 
Schiedammers die willen meewerken aan verbinding, 
vanuit hun eigen religieuze stroming. 
Zeven mensen delen vanuit hun traditie hun bezieling 
met alle aanwezigen. Aanvang 16.00 uur. Afsluiting 17.00 
uur. Aanmelden graag via rita@meredia.nl. 
Afhankelijk van corona ontwikkelingen is er wel of geen 
koffie/thee na afloop. 
Voor informatie en/of vragen: Rita van der Eijk-Lamein, 
06 30394289. Deze bijeenkomst wordt financieel moge-
lijk gemaakt door het Haëlla fonds.

Zie voor exacte tijden, locaties en het hele 
programma: 
https://vredesweek.nl/ambassades 
Ambassade Schiedam - Ambassade Vlaardingen. 

Rond en in de Vredesweek ontvangen we graag 
weer geldelijke bijdragen op: 
NL93RABO0373739478 t.n.v. Diaconie van de Pro-
testantse Gemeente Vlaardingen. o.v.v. ‘bijdrage 
steentje voor vrede’. Vermeld daarbij naam en 
e-mailadres bij storting van een bijdrage om kans 
te maken op een zeefdruk van Len Munnik.
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 MOZAÏEK 

Op 6 augustus werd in het Rosarium aan de Holysin-
gel in Vlaardingen herdacht dat het op die dag 76 jaar 
geleden was dat de atoombom op Hiroshima viel. Drie 
dagen later viel er nog zo’n bom op Nagasaki. In totaal 
vielen daarbij 220 duizend burgerdoden. 
PAX voor Vrede, ICAN én vele andere organisaties 
ijveren al jaren voor afschaffing van kernwapens. 
Vorig jaar werd het VN-verdrag tegen kernwapens van 
kracht, dat inmiddels door 122 landen is ondertekend. 
Nederland hoort daar nog niet bij, maar enquêtes 
wijzen uit dat een ruime meerderheid van de Neder-
landse bevolking voor het vernietigen van kernwapens 
is. Daarom voeren PAX en ICAN  actie om onze rege-
ring dit verdrag te laten ondertekenen. 
Jarenlang was ik op 6 augustus met vakantie en niet in 
de gelegenheid om de herdenking bij het Hiroshima-
monument bij te wonen. Maar dit keer waren we thuis, 
dus stond ik ’s avonds om half 8 met zo’n 45 anderen 
in het Rosarium aan de Holysingel. We luisterden naar 
teksten, toespraken, zang en muziek. We stonden erbij 
stil dat de verschrikkingen van Hiroshima en Nagasaki 
misschien achter ons liggen, maar dat de dreiging op 
herhaling nog steeds aanwezig is, zolang we als lan-
den kernwapens blijven houden.
Daarom voelde het goed om samen te komen. Al 

was het maar om elkaar wakker te houden of door el-
kaar bemoedigd te worden. Er werden mooie woorden 
gesproken, vijf dames zongen het ‘Lied voor de vrede’ 
en het gedicht ‘Het kleine meisje’ werd voorgedragen. 
Mooi was het ook om te zien dat veel Vlaardingers 
gehoor hadden gegeven aan de oproep om een 
steentje te kopen en aldaar neer te leggen. Com-
plimenten aan de organisatie PAX Ambassade van 
Vrede Vlaardingen. PAX Ambassade kreeg voor 
geluid, zang en praktische organisatie (kopieerwerk 
en stoelen) ook alle medewerking vanuit Willibrord-
gemeenschap. 
Taco van der Meer

Je doet wat in een collectebus, je maakt geld over voor 
een goed doel, maar wat doen ze met dat geld? Komt 
het wel goed terecht, of blijft er een groot deel aan de 
strijkstok hangen?
Vorig jaar was de school waar ik voor werk ‘De In-
ternationale Vos’, het goede doel dichtbij waar in de 
vastentijd aandacht voor werd gevraagd. Vooraf hadden 
we gesteld dat we het geld wilden inzetten voor drie 
doelen: ten eerste een bezoek aan het Havenbedrijf 
Rotterdam (als mogelijke werkplek voor een deel van 
onze leerlingen). Daarnaast het meedoen aan een lees- 
en schrijfwedstrijd ter verbetering van het Nederlands. 
Tenslotte het opknappen van oude fietsen voor onze 
leerlingen.
En toen kwam corona onze wereld binnen en vielen alle 
plannen in het water. Desondanks mochten we toch 
nog een bedrag van ruim 700 euro in ontvangst nemen. 
Wat is ermee gedaan? Helaas kon het bezoek aan het 
Havenbedrijf niet doorgaan. Ook de deelname aan 

de lees- en schrijfwedstrijd kwam te vervallen. Maar 
wel is het geld dit jaar gebruikt om een flink aantal 
gedoneerde fietsen op te laten knappen door onze 
supervrijwilliger Leo van de stichting ‘Hip helpt’. In het 
afgelopen jaar hebben achttien leerlingen een fiets in 
ontvangst mogen nemen en komen nu dagelijks naar 
school op de fiets, in plaats van met het openbaar ver-
voer (zelfs als het regent). Gezond voor hen en gezond 
voor de portemonnee van hun ouders. En de bodem 
van uw gift is gelukkig nog niet in zicht. Want van het 
ontvangen bedrag is nu nog ruim 200 euro over. Dat 
wordt het komende jaar gebruikt om nog een aantal 
fietsen rijklaar te maken, want een nieuw schooljaar 
betekent nieuwe leerlingen. Dat is wat er met uw geld 
gebeurt, niets aan de strijkstok, maar alles ten bate 
van onze leerlingen. En we houden ons ook aanbevolen 
voor tweedehandsfietsen. 
Dank voor uw giften, mede namens mijn collega’s. 
Taco van der Meer, docent aan De Internationale Vos

Wat is er met mijn geld gebeurd?

Herdenking 76 jaar Hiroshima en Nagasaki
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 E
en beetje gek is het wel. We kwa-
men als groep voor het eerst sa-
men in de kerk op zondag 9 fe-
bruari 2020. Aan het einde van 

de viering mochten we onze naam 
zeggen door de microfoon! Dat vond 
ik heel erg leuk. Ik zei toen; ‘Ik ben 
Isaak van Berkel en ik ben 7 jaar. Ik 
zit in groep 4 en ik houd van muziek 
en toneel spelen’. Toen werd het 15 
maart, het begin van de coronacrisis. 
Er kwam een lockdown en zelfs mijn 
school ging dicht. Het einde van de 
coronacrisis komt gelukkig in zicht. 
Ook de kerk gaat weer open. 

Blauwe broek
Nu ben ik al 9 jaar. Op zaterdag 29 
mei 2021 kwam ik voor het eerst weer 
in de kerk. Een beetje gek was het wel 
om iedereen weer te zien, na zo’n lan-
ge tijd. Natuurlijk hadden we elkaar 
online gesproken, op de computer via 
Zoom. We hebben samen gewerkt uit 
het werkboek: ‘Blijf dit doen’. Juf Su-
zanne en Emily hielpen ons. Soms 
werden er moeilijke vragen gesteld, 
over delen bijvoorbeeld. We lazen het 
verhaal over vijf broden en twee vis-
sen. Ik vond het leuk om daarover na 
te denken.
In de kerk gingen we oefenen. Alle 
taken werden verdeeld. Ik mocht de 
‘altaardwaal’ brengen, het tafelkleed. 
Ook mocht ik een stukje van een ge-
dicht voordragen door de microfoon!
Zondag 30 mei was het dan echt zo-
ver. Ik droeg een blauwe broek, een 

lichtblauwe blouse en een blauw vest-
je. Gelukkig was het stralend weer. Er 
waren zeven jongens en twee meisjes 
en iedereen zag er mooi en feestelijk 
uit! 

Niet meezingen
Toen we de kerk ingingen hoorde ik 
mama zingen en Saskia. Dat vond ik 
heel leuk! Corona is nog niet voorbij 
dus we mochten niet meezingen. We 
mochten onze doopkaars aansteken 
en neerzetten op een grote kandelaar. 
Ieder gezin kreeg een eigen plek in 

de kerk. Het was jammer dat er ver-
der geen andere mensen mochten 
komen. Er was wel een mevrouw 
voor de foto’s en de film. Het komt 
op YouTube. Dan kan ik mijn Eerste 
Communie toch met anderen delen...
Er werd gelezen over de herder en 
zijn schapen. Alle schaapjes zijn be-

langrijk. Pater Avin had zijn brood-
pakket meegenomen. Hij vroeg ons 
waarom we eigenlijk eten. Als we niet 
eten gaan we dood. Hij zei ook iets 
anders; Je geest heeft ook voedsel no-
dig.. zodat je gevormd kunt worden. 
Daarom is het belangrijk om naar de 
kerk te gaan, want daar krijg je voe-
ding voor de geest. 

Een kruisje
We gingen ook samen bidden. We 
hebben ook gebeden voor de mensen 
die eenzaam zijn of ziek door corona. 
Het voelde goed om aan hen te den-
ken...
Na de vredeswens was het dan ein-
delijk zover; om de beurt liep een 
gezin naar voren. De grote mensen 
met mondkapjes om. Toen ontving ik 
mijn Eerste Communie. Het voelde 
heel bijzonder en gewoon tegelijk. 
Na afloop van de viering hebben we 
geklapt voor alle mensen die hebben 
meegewerkt. Toen kreeg ik nog een 
kruisje op mijn voorhoofd. Nu hoor ik 
er echt bij, nu heb ik ook mijn Eerste 
Heilige Communie ontvangen! 

Eerste Heilige Communie in Maassluis

Bijzonder en gewoon tegelijk

door Isaak en zijn moeder 
Christel Berkel-Verlaan

Natuurlijk hadden we 
elkaar online gesproken

Door corona werd de viering van de Eerste Heilige Communie 
lang uitgesteld. Maar eindelijk was het zover! 
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door Cock Paalvast en Lidwien Meijer

R.K.-begraafplaatsen in de parochie

In Schiedam werd de rooms-katholieke begraafplaats in 1972 
gesloten. In Maassluis functioneert deze nog steeds. In Schiedam is 
het een bijzonder monument geworden. 

Rusten in Maassluis en Schiedam

 D
e rooms-katholieke begraafplaats in 
Maassluis was eerst achter de schuur-
kerk/schuilkerk aan de Zuidvliet. In 
1960 werd hij verplaatst naar het Wip-

perspark aan het Reviusplein. Als misdienaar 
heb ik bij veel begrafenissen gediend, je kreeg 
dan vrij van school. Daarna heb ik veel begra-
fenissen meegemaakt als beheerder van de 
begraafplaats, sinds 1975. Voor onze parochie 
hield ik de administratie bij, maar ook het da-
gelijkse beheer was mijn taak, zoals het rege-
len van het graven maken en alles wat met het 
onderhoud van doen heeft.
Regelmatig loop ik over de begraafplaats en 
dan kom je vele bekende namen tegen uit 
onze kerkgemeenschap. Namen van mensen 
die je nog steeds in je geheugen kunt oproe-
pen. En ik besef dan: ‘Wat zijn er veel uit onze 
gemeenschap begraven.’ Vele bekende en on-
bekende mensen, die tijden geleefd hebben in 
Maassluis; ze zijn door pastoors en gebedslei-
ders begeleid naar ons kerkhof. Mensen die 
je heel goed hebt gekend of juist alleen in je 
werk tegenkwam. 

Een sleutel
Je ziet ook grafstenen van overledenen waar 
geen familie meer van is. Soms sta je stil 
bij een graf en dan denk je: ‘Komt hier nog 
weleens iemand?’ Maar dat weet je niet. Mis-
schien zijn er op een ander moment mannen 
of vrouwen die deze mens hebben gekend en 
het graf bezoeken, een bloemetje neer zetten 
of gewoon even hun gedachten laten gaan.

Heel bijzonder op onze begraafplaats is het 
priestergraf, centraal geplaatst. Ook de heel 
oude grafstenen van bekende Maassluise fa-
milies die in het middengedeelte zijn begra-
ven, zijn de moeite waard om te bekijken. Er 
zijn verschillende soorten graven, algemene 
en familiegraven en natuurlijk is er ook een 
urnenmuur. 
Het bijzondere van deze begraafplaats is dat 
iedereen een sleutel heeft en op zijn eigen 
moment een graf kan bezoeken of een rondje 
lopen, met zijn eigen gedachten en gevoelens. 
Het begraafplaatsbeheer doe ik samen met 
Paul Zondag. Als u vragen heeft, stuur dan 
een e-mail naar begraafplaats.stbarbara@goe-
deherderparochie.nl. 

De r.k. begraafplaats in Schiedam werd rond 
1850 opgericht. In Schiedam was het katho-
lieke inwonersaantal fors toegenomen, vooral 
door immigranten uit Duitsland, die vanaf de 
tweede helft van de achttiende eeuw naar de 
brandersstad trokken, waar veel werk te vin-
den was in de moutwijnindustrie. Ze kwamen 
voor een groot deel uit Münsterland en West-
falen (zoals Melchers, Meijer, Wittkampf, 
Zoetmulder, Daalmeijer, Etman, Scheffers).  
Een deel van de immigranten vormde al snel 
een invloedrijke bevolkingsgroep. De bran-
ders en distillateurs namen actief deel aan 
allerlei kerkelijke en stedelijke besturen. Wat 
ze nog misten was een eigen begraafplaats. 
Op de algemene begraafplaats mochten de 

Begraafplaats St. Barbara in Maassluis

Een gesloten begraafplaats in Schiedam
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rooms-katholieke rituelen niet verricht wor-
den rond een graf. Dit was een groot gemis 
en maakte dat vooral de rijkere families uitwe-
ken naar Overschie en Kethel (toen nog aparte 
gemeentes). Het parochiebestuur zag dit met 
lede ogen aan. 
Wie geld heeft, heeft macht. De rijke brander 
Willem van der Burg, lid van het bestuur van 
de St. Johannes de Doperkerk (Havenkerk) 
liet rond 1850 zijn oog vallen op een buiten-
plaats: Bokkenburg, onderaan de Vlaardin-
gerdijk. De parochie kocht dit door singels 
afgebakende landgoed en liet het huis dat er 
stond slopen. Willem betaalde uit eigen zak 
een kapel. Voortaan werden de katholieke 
Schiedammers hier begraven. 

Rijksmonument
In 1972 werd de begraafplaats gesloten en 
een aantal jaren flink verwaarloosd. Het is 
nu een rijksmonument. Vanaf 2001 vindt de 
Roemeens Orthodoxe parochie in de kapel 
een thuis voor de liturgische plechtigheden. 
De Historische vereniging Schiedam heeft in 
2017, in samenwerking met de Monumenten-
wacht, een groepje opgericht dat zich verdiept 
in de begraafplaats. Wie liggen er en hoe is 
de toestand van de graven en van het groen 
eromheen? Wat kan gerestaureerd worden? 
Hoe kan de begraafplaats meer toegankelijk 

worden gemaakt voor bezoekers? 
De rooms-katholieke geschiedenis van Schie-
dam is ook hier volop te vinden. Er is een 
priestergraf, met aan weerskanten een graf 
voor de zusters dominicanessen die vele ja-
ren het onderwijs aan meisjes en de zorg voor 
weeskinderen en ouderen op zich namen. 
Ook de broeders van Maastricht die de jon-
gens onderwezen hebben een eigen graf. 

Bekende namen
Er zijn veel graven met een verhaal. Bijvoor-
beeld het graf van de familie Van Elswijk. 
Vader, moeder en vier kinderen kwamen om 
toen een bom per ongeluk op hun huis ont-
plofte in 1943. Twee kinderen waren toevallig 
niet thuis en overleefden deze tragedie. In-
drukwekkend zijn de kindergrafjes. Veel van 
hun nabestaanden komen er nog steeds. 
Het meest prominent zijn de branders: be-
kende namen als Melchers, Van Gent, Nolet, 
Beukers, Herman Jansen, ze liggen hier nog 
altijd te rusten. Doordat de begraafplaats in 
1972 werd gesloten zijn er ook geen ‘oude’ 
graven verwijderd, behalve de graven die 
plaats maakten voor het rouwcentrum van 
Monuta. Ook zijn enkele graven naar begraaf-
plaats Beukenhof verhuisd. 
Vanwege al deze ontdekkingen heeft de His-
torische vereniging Schiedam het initiatief ge-
nomen voor een tentoonstelling, gewijd aan 
de begraafplaats en de branders. Ongeveer 
twintig van hen ‘herrijzen uit hun graf’. Wie 
waren zij? Welke betekenis hadden zij voor de 
stad en voor kerkelijk Schiedam? Er zijn foto’s 
van hen te zien, bidprentjes, reclamemateri-
aal voor hun producten. De tentoonstelling is 
in het Nationaal Jenevermuseum. 

De voormalige rooms-katholieke begraaf-
plaats in Schiedam is een verrassende 
plek. Een van beide smeedijzeren hekken 
is altijd open. 
De tentoonstelling in de Melcherszaal 
van het Nationaal Jenevermuseum aan 
de Lange Haven, is tot 7 november te be-
zichtigen. www.jenevermuseum.nl
De begraafplaats in Maassluis is op de 
eerste zondag van de maand voor ieder-
een geopend.  

Heel 
bijzonder 
op onze be-
graafplaats 
is het pries-
tergraf

St. Barbarabegraafplaats Maassluis
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Een weg te gaan in Vlaardingen

Het is een spannende tijd in Vlaardingen. Het voorgenomen besluit de H. Lucaskerk 
te sluiten maakt heel wat los. Hoe vind je dan je weg? Er waren gelukkig ook 
feestelijke, saamhorige momenten.

Samen de hobbels overwinnen 

I
n de maand mei hebben alle Vlaardingse 
parochianen een brief ontvangen waarin 
het parochiebestuur het voorgenomen 
besluit bekend maakt op termijn de 

H. Lucaskerk te sluiten en als één ge-
meenschap verder te gaan in de Pax 
Christikerk, mits er een waardige 
herbestemming van de H. Lucaskerk 
mogelijk is. Deze brief werd integraal 
opgenomen in het vorige nummer van 
dit blad. 
In dit nummer leest u hoe er gereageerd 
is op dit ingrijpende besluit en over de hoor-
zitting die gaat komen. Er is nog een weg te 
gaan voordat de bisschop definitief zal beslis-
sen. 

Groeien naar elkaar
Naast de officiële procedure hebben we nog 
een andere weg te gaan, van groeien naar el-

Beide 
gemeeschap-
pen moeten 
veranderen

kaar en vertrouwen opbouwen dat het besluit 
doordacht en weloverwogen is.

De groei naar elkaar naar één gemeen-
schap, toekomstgericht, dat is een hele 
weg. Momenteel zitten we in een moei-
lijke fase, immers de bisschop moet 
nog een definitief besluit nemen. Dat 
geeft sommigen hoop dat het tij nog 
kan keren en men gaat er tijd en energie 
insteken om dit te bewerkstelligen. Te-

gelijkertijd maakt dit dat we aan de kant 
van de weg stil gaan staan en het einddoel 

niet meer in het vizier hebben. De kunst is 
om weer ‘in de benen te komen’ en samen 
verder te gaan. Want hoe de bisschop ook 
zal beslissen en welke kerk uiteindelijk mag 
blijven, we zullen als één gemeenschap onze 
geloofsgemeenschap Vlaardingen moeten 
vormgeven. Beide gemeenschappen moeten 
veranderen. Het gaat erom elkaar de hand te 
reiken, te leren van elkaar, samen de hobbels 
in de weg overwinnen en er niet over struike-
len. Met goede wil, ons aller inzet, vertrouwen 
en gebed moet het toch mogelijk zijn om ons 
te richten op een nieuw perspectief voor ka-
tholiek Vlaardingen. Alleen samen kunnen 
we die weg gaan en zorgen dat in Vlaardingen 
een katholieke kerk met een inspirerende ge-
loofsgemeenschap blijft bestaan. 

Programma
Intussen zitten we niet stil. Voorzichtig komt 
het kerkelijk leven weer op gang. Een groter 
aantal mensen mag weer de viering bezoe-
ken en het dragen van een mondkapje is niet 
meer verplicht. Afstand houden is nog het de-
vies en het spatscherm blijft ook nog in beeld.
We veren weer een beetje op, weliswaar met 

door Elly Barendregt en Agnes Jansen, duo-coördinatoren pastoraatgroep geloofsgemeenschap Willibrord
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We veren 
weer een 
beetje op

de nodige spanning, want dat er meer men-
sen mogen komen, betekent niet automa-
tisch dat ze ook zúllen komen.
In Vlaardingen waren beide kerken in de 
maanden juli en augustus afwisselend 
geopend en vierden we als Willibrordge-
meenschap samen. Dit was ook een goede 
gelegenheid om elkaar beter te leren ken-
nen. In beide maanden was er ook een pro-
gramma na de viering, hetzelfde in de Pax 
Christikerk als in de H. Lucaskerk. 
Iedere week was er koffie en daarna een lunch 
met heerlijke broodjes of soep en salades. Wat 
kan het feestelijk zijn om gewoon weer koffie 
te drinken na de viering. Iets wat we wekelijks 
gewend waren, maar wat het afgelopen ander-
half jaar niet kon, blijkt ‘als nieuw’ te voelen. 
En dan nog met wat extra lekkers erbij. In de 
Lucas was er zelfs een taartenbuffet.
Ontmoeting en gesprek was toch wel de 
hoofdmoot. Aan de oproep om eens aan 
een tafeltje te gaan zitten met mensen die je 
nog niet zo goed kent werd gehoor gegeven, 
maar we merkten wel dat iedereen toch snel 
geneigd is om bij bekenden aan te schuiven.  

Steentjes
Er was ook een paar keer livemuziek. Dick Nels 
had zijn gitaar meegebracht en vrolijke klanken 
vermengd met gezellig gepraat vulden de Pax 
Christi. En wat te denken van Clara van Waart 
die een week daarna een aantal bekende musi-
calliederen zong. Wat een stem en wat een sfeer.
In de Lucaskerk zong Marie Nicole Manzila 
op 15 augustus een prachtig Marialied in haar 
moedertaal. Vol overgave en intens vertolkte 
ze haar devotie voor Maria.
Aandacht was er voor de Hiroshimaherden-

king op 6 augustus. Er was een actie op-
gezet om geld bijeen te brengen voor de 
vredesbeweging Pax. Vredeswerk is duur, 
wat is het ons waard? Na de vieringen in 
beide kerken konden we steentjes ko-
pen en daarmee een financiële bijdrage 
leveren aan het Vredeswerk. Bij de Hi-

roshimaherdenking op 6 augustus werden 
de steentjes neergelegd in de vorm van een 

kraanvogel.
Zo probeerden we in de zomermaanden wat 
bezinning en gezelligheid te bieden, in de 
hoop daarmee bij te dragen aan de opbouw 
van de Willibrordgemeenschap.

Vredesweek
En nu gaan we de herfst tegemoet. De oecu-
menische vredesvieringen zijn in voorberei-
ding, het programma van de vredesweek is in 
ontwikkeling. Daarin komt bijvoorbeeld een 
toetjestour, gecombineerd met een wandeling 
door Holy (zie hiervoor het programma van 

de Vredesweek, elders in dit nummer). Vrede 
bewerkstellig je door elkaar te leren kennen, 
respect en waardering te krijgen voor elkaars 
cultuur. Eten speelt daarbij een belangrijke 
rol. In de Lucas komt er een maaltijd. Lucas 
Cooking staat garant voor gevarieerd en heer-
lijk eten.
In beide kerken komen er ontmoetingsoch-
tenden, vroeger noemden we dat de soos.  Op 
donderdag en woensdag afwisselend uiter-
aard, want we concurreren niet, maar vullen 
elkaar aan. 
Vooruitzien, met de nodige voorzichtigheid, 
we durven het weer! 
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Op zaterdag 12 juni zijn in een besloten viering drie 
mensen toegetreden tot de rooms-katholieke Kerk: 
Alan Ras, Kirti Sewbaks en haar dochtertje Yrdai-
nely. Alan ontving het Doopsel, het Vormsel, en de 
Eerste Communie; Kirti was al eerder gedoopt in de 
Pinkstergemeente en ontving nu het sacrament van 
Boete en Verzoening, het Vormsel en de Eerste Com-
munie. Haar dochtertje werd gedoopt.
Op deze dag moest Henriëtte Longaroux helaas ver-
stek laten gaan, omdat zij nog niet genoeg hersteld 
is van een zware hersenschudding. Zij zal later haar 
opname in de katholieke kerk mogen ontvangen.
Eerder al, op 7 november, is Roy van Wamelen 
toegetreden, hij werd gedoopt in de Jacobuskerk. 
Vlak daarna is hij met zijn Poolse vrouw en hun twee 
kindjes naar Polen geëmigreerd.
Het was een lange weg; door corona moesten wij 

halverwege de voorbereidingsavonden stoppen en 
toen viel voor enige tijd de catechese stil. Wij hielden 
de geloofsleerlingen ‘bij de les’ door met regelmaat 
te mailen over de liturgische gebeurtenissen van de 
Kerk, met uitleg en met aandacht voor hun welbevin-
den.
Toen besloten werd dat wij hen individueel verder 
zouden onderrichten kwam er schot in, en konden 
wij uitkijken naar 12 juni! Dit blijkt een goede ma-
nier te zijn om catechese te geven: bij een-op-een-
gesprekken is er meer ruimte voor ieders ontwikke-
ling en specifieke vragen en achtergronden. In het 
vervolg denken wij erover om de eerste en laatste 
bijeenkomst gezamenlijk te houden, en daar tus-
senin de catechisanten persoonlijk op te leiden. 
Zo vierden wij een mooie viering met elkaar, en ook 
met enkele familieleden. Het was plechtig en ‘hui-
selijk’ tegelijk. Helaas was er nog geen koffie na 
afloop, maar wel gingen zij naar huis met bloemen 
en cadeaus, en het rijke gevoel ‘erbij te horen, kind 
van God te mogen zijn’, zoals een van hen zei. 
De voorbereiding werd verzorgd door Pater Avin, 
Tiny Kennepohl en Cintha van den Toorn.
Cintha van den Toorn

Achter de basiliek en de pastorie is een 
zeer grote tuin. Vier parochianen zijn er 
wekelijks actief met het onderhoud, maar 
met dit groeizame weer is het bijna niet 
bij te benen! Vooral de akkerwinde is een 
bijna onuitroeibare plant. 
Wie wil de tuingroep komen versterken? Al 
is het maar een poosje in deze periode. Op 

vrijdag van 10 – 12 uur wordt er gewerkt. 
Om half 10 is er eerst koffie in de Wilgen-
burg. 
Kom gerust langs. Ervaring is niet nodig. U 
krijgt instructies wat er moet gebeuren. 
Voor meer informatie: stuur een mail naar 
de redactie van Kerk aan de Waterweg, dan 
komt het wel bij de groep terecht.

Wie helpt er mee in de tuin? 

Kerktoetreding nieuwe katholieken
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Daar word ik vrolijk van
Werken in de PCI

Misschien drinkt u net als ik regelmatig een kopje thee. Dan is het u vast opgevallen dat er steeds vaker aan 
het theezakje een vraag verbonden zit. “Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?”, “Waar ben je trots op?”, etc.
Deze vragen gebruik ik vaak tijdens mijn lessen Nederlands aan nieuwkomers. Ze zijn vaak het startpunt van 
boeiende gesprekken, waarin contact ontstaat tussen de leerlingen en ze kunnen oefenen in het spreken van 
de Nederlandse taal. 
Vlak voor de vakantie was er weer zo’n vraag: “Waar word je nu echt vrolijk van?”
De meest uiteenlopende antwoorden passeerden de revue: van “Uitslapen in de vakantie”, “Geen huiswerk 
hoeven te maken” tot aan “Mijn zus weer zien na twee jaar.” Op het moment dat ik dacht dat het gesprek 
op z’n eindje liep, vroeg een leerling: “En u? Waar wordt u echt vrolijk van?” Ik heb even nagedacht en toen 
geantwoord: “Als ik iemand mag helpen.”
Terwijl ik dat antwoord gaf, moest ik gelijk denken aan het werk in de PCI, dat ik sinds begin dit jaar mag 
doen. Want door dat werk kom ik in contact met mensen die dreigen tussen wal en schip te geraken. Die, 
heel vaak buiten hun schuld, in financiële problemen terecht komen. Soms, omdat ze de weg zijn kwijtge-
raakt in een woud van regeltjes. En dan kunnen helpen door de weg te wijzen naar de juiste instanties, of 
tegen hen te mogen zeggen dat de PCI hen daarbij kan ondersteunen; daar word ik echt vrolijk van.
Taco van der Meer (diaken)

In de vorige Kerk aan de Waterweg schreven we over 
de vleugel van de eind augustus 2020 gesloten deel-
gemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie. Deze vleu-
gel is op ons voorstel door het parochiebestuur om 
niet gedoneerd aan de Zwolse dominicanenparochie. 
In de twee weken voorafgaand aan Pinksteren is 
door een Zwolse delegatie de vleugel bekeken en 
vervolgens door een erkende vleugelverhuizer 
getransporteerd naar Zwolle. Na aankomst daar 
heeft hij een mooie plaats gekregen op het liturgisch 

centrum.
Op Eerste Pinksterdag is een delegatie uit Schie-
dam op pad gegaan om de vleugel over te dragen. 
Het was een feestelijke viering in de kerk van het 
‘Rectoraat Thomas van Aquino’. Na het openingslied 
- begeleid op het orgel - is de vleugel door een van 
ons open gezet en vervolgens bij het begeleiden van 
de verdere liederen gebruikt. Ook voor ons was het 
een mooi moment de vleugel in deze kerk te mogen 
horen. Letterlijk het sluitstuk van de sluiting van 
onze deelgemeenschap. 
Zowel tijdens de viering als bij de koffie na de vie-
ring, maar ook in het parochieblad van het recto-
raat, is uitgebreid dankgezegd aan onze voormalige 
deelgemeenschap en aan het parochiebestuur. In het 
parochieblad is de brief afgedrukt die het parochie-
bestuur heeft geschreven aan het bestuur van het 
rectoraat. Ook is een reportage opgenomen van de 
reis van de vleugel van Schiedam naar Zwolle.
’s Middags zijn we voldaan teruggegaan naar Schie-
dam. Dat in het besef dat het goed is, zo. Fijn dat 
de Schiedamse dominicaanse klanken door mogen 
klinken in de dominicaanse gemeenschap in Zwolle!
Wim van der Steen

En toen was de vleugel in Zwolle
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Liturgisch rooster weekendvieringen half september begin december 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.

Andreas Petrus en Paulus, Geen aanmelding meer; viering is voorlopig toegankelijk voor 50 personen. Pax Christikerk, Vlaardingen: 06-272 45 055 donderdag van 10.00 - 15.00 uur en via emailadres: reserveringlucas@goedeherderparochie.nl, donderdag van 
10.00-20.00 uur. Lucas, Vlaardingen: 06-272 45 217, donderdag van 10.00 - 15.00 uur en via emailadres: reserveringlucas@goedeherderparochie.nl, donderdag van 10.00-20.00 uur. Liduinabasiliek, Schiedam: 010-42 68 228 en via emailadres:
liduinabasiliek@hotmail.com Jacobuskerk, Schiedam: 010-47 09 719, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. Uitsluitend telefonisch opgeven.

 Petrus & Pauluskerk 09.30 Pax Christikerk 11.00 H. Lucaskerk 09.30 St. Liduinabasiliek zat. 18.00; zon. 10:00 H. Jacobuskerk 11.00

zat. 18 september   Eucharistie C. Duynstee  

25e zondag d.h.jaar 
zon. 19 september

Oecumenische viering M. Tharsis SVD/ds. P. Brouwer,
Immanuelkerk, 09.30h 

Woord en communieviering parochiaan, cantor Oecumenische viering H. Egging/G. Fröberg, 
cantorij Bethelkerk, Bethelkerk 10.00h

Eucharistie C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Woord en communieviering L. Meijer, cantor

Vrijdag 24 september Vesperviering L. Meijer 17.00h

zat. 25 september    Eucharistie M. Tharsis SVD  

26e zondag d.h.jaar 
zon. 26 september

Woord en communieviering parochiaan, cantor Oecumenische viering, L. Meijer/ds. W. Barendrecht, 
zanggroep ‘Impuls’, kerkcentrum Holy, 10.30h

Eucharistie H. Egging, Willibrordkoor Eucharistie M. Tharsis SVD, cantorij Oecumenische viering C. Duynstee/ds. D. Tielk-
emeijer/ds. H. van der Linden, koor ‘Corazon’ 

Jacobuskerk, 11.00h

zat. 02 oktober    Eucharistie H. Egging  

27e zondag d.h.jaar 
zon. 03 oktober

Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie C. Duynstee, koor ‘Liriko’ Eucharistie M. Tharsis, cantor Eucharistie H. Egging, koor ‘In Honorem Dei’ Woord en communieviering parochiaan, 
koor ‘Corazon’

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, B. Theunissen, 15.00h

Woensdag 6 oktober Rozenkranslof C. Duynstee, 19.00h

zat. 09 oktober    Eucharistie C. Duynstee  

28e zondag d.h.jaar zon. 10 
oktober

Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Woord en communieviering parochiaan, 
Willibrordkoor

Eucharistie Rozenkransfeest, 
H. Egging, koren ‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’

Eucharistie C. Duynstee 

Vespers en Lof Rozenkransfeest, H. Egging met 
broederschap St. Liduina en koren ‘In Honorem Dei’ 

en ‘Jubilatio’, 16.00h

Woensdag 13 oktober Rozenkranslof M. Tharsis SVD, 19.00h

Zat. 16 oktober    Eucharistie M. Tharsis SVD  

29e zondag d.h.jaar zon. 17 
oktober

Woord en communieviering parochiaan, cantor Eucharistie C. Duynstee, cantor Woord en communieviering L. Meijer, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie H. Egging, cantor

Woensdag 20 oktober Rozenkranslof H. Egging, 19.00h

zat. 23 oktober    Eucharistie C. Duynstee  
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 Petrus & Pauluskerk 09.30 Pax Christikerk 11.00 H. Lucaskerk 09.30 St. Liduinabasiliek zat. 18.00; zon. 10:00 H. Jacobuskerk 11.00

30e zondag d.h.jaar 
zon. 24 oktober

Eucharistie H. Egging, cantor Woord en communieviering parochiaan, cantor Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, Willibrordkoor Eucharistie C. Duynstee, cantorij Eucharistie M. Tharsis SVD cantor

Woensdag 27 oktober Rozenkranslof M. Tharsis SVD, 19.00h

Vrijdag 29 oktober    Vesperviering L. Meijer, 17.00h  

zat. 30 oktober    Eucharistie M. Tharsis SVD  

31e zondag d.h.jaar 
zon. 31 oktober

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor Eucharistie H. Egging, zanggroep ‘Impuls’ Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie C. Duynstee, cantor

Allerheiligen, maandag 1 november Eucharistie C. Duynstee, koor ‘Jubilatio’ 19.00h

Allerzielen, dinsdag 2 november Woord en gebedsdienst C. Duynstee, cantor, 19.30h gezamenlijke viering in Lucaskerk Woord en gebedsdienst H. Egging, 
Willibrordkoor, 19.30h

Eucharistie M. Tharsis, 
koor ‘In Honorem Dei’ 19.00h

Woord en gebedsdienst parochiaan, koor ‘Corazon’, 
piano Irma Metaal 19.30h

Zat. 06 november Eucharistie C. Duynstee

H. Willibrord 
zon. 7 november

Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie Willibrordzondag, 
H. Egging, m.m.v. diverse koren, 10.30h

gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Woord en communieviering parochiaan, koor 
‘Corazon’

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, H. Egging, 15.00h Eerste H. Communie, C. Duynstee, 14.00h

Zat. 13 november    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

33e zondag d.h.jaar 
zon. 14 november

Eucharistie H. Egging, cantor ‘Anders-dan-anders’-viering, parochiaan, m.m.v. combo Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie C. Duynstee, 
cantorEerste H. Communie, M. Tharsis SVD, 14.00h

zat. 20 november    Eucharistie M. Tharsis SVD  

Christus Koning 
zon. 21 november

Eucharistie C. Duynstee, 
cantor

Eucharistie H. Egging, 
zanggroep ‘Impuls’

Woord en communieviering parochiaan, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie C. Duynstee

Lof Christus Koning. M. Tharsis SVD, 16.00h

Vrijdag 26 november    Vesperviering L. Meijer, 17.00h  

zat. 27 november    Eucharistie H. Egging  

1e zondag Advent 
zon. 28 november

Woord en communieviering parochiaan, cantor Woord en communieviering L. Meijer, cantor Eucharistie C. Duynstee, Willibrordkoor Eucharistie H. Egging, cantorij Eucharistie M. Tharsis SVD cantor

zat. 4 december    Eucharistie C. Duynstee  

2e zondag Advent 
zon. 5 december

Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Liriko’ Woord en communieviering parochiaan, cantor Eucharistie C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie H. Egging, koor ‘Corazon’ 

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, M. Tharsis SVD, 
15.00h

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen 
woensdag 8 december

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 
koren ‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’, 19.00h  
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