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Voorwoord 
 
Aangezien dit voorwoord ruim voor de redactievergadering 
geschreven wordt, zal het niet over de inhoud gaan.  
Het zal meer een beschouwend woordje zijn over de komende 
tijd en geïnspireerd  door een overweging die eind september in 
onze kerk is uitgesproken. 
Dit nummer van AProPos zal de een na de laatste zijn. 
Met ingang van het nieuwe jaar zal het niet meer verschijnen 
als een eigen uitgave, maar zal het lokale nieuws uit Maassluis 
en de andere steden meer geïntegreerd worden in het 
parochieblad Kerk aan de Waterweg. Deze zal meerdere keren 
per jaar verschijnen en elke deelgemeenschap krijgt daarin 
ruimte. Nu kwam het ook al geregeld voor dat ons nieuws ook 
in het parochieblad verscheen: dus eigenlijk dubbel. 
Natuurlijk zullen we op de hoogte gehouden worden van ons 
eigen lokale nieuws door een weekbrief of zo. 
Korte lijnen zijn ook belangrijk. 
Ja, weer een verandering, maar in deze kunnen we ook wel 
een verbetering zien. Het wordt mooier gedrukt, kleurenfoto’s 
zijn mogelijk, we hebben ook een groter uitstralingsbereik. 
Bovendien scheelt het ook werk voor onze vrijwilligers: geen 
voorwoordje, geen drukwerk, geen vouwen en nieten en minder 
rondgaan om het blad te bezorgen. 



Wanneer we deze verbeterde verandering positief en met 
vertrouwen ontvangen kan het een goed besluit worden dat niet 
alleen financiële argumenten heeft. 
Het kan onze blik verruimen; we kunnen wat meer buiten onze 
lokale gemeenschap maar ook binnen een (grotere) 
gemeenschap kijken. Vertrouwen met en in elkaar is hierbij de 
lijm van de gemeenschap. Vertrouwen geven is ook vertrouwen 
ontvangen: je krijgt het terug.  
Wantrouwig zijn wordt beantwoord door wantrouwen; ook dat 
krijg je terug, maar is niet erg bevorderlijk voor een 
samenleving. Dat is lijm zonder kleefkracht. Het is erg arm 
wanneer je je vertrouwen alleen beperkt tot je partner, familie 
en een paar vrienden.  
Daarom mensen: veranderen is ook bewegen en bewegen is 
goed voor de mens, de gemeenschap en zelfs ook voor de 
kerk!  
Het gaat u goed!                           de redactie 

                     
                                                                         

      Lief en leed 

 
Geboren 

 
Zondag 29 augustus is Jess Nera geboren, dochter van 
Suzanne en Luuk Donker en zusje van Julie. 
 
Overleden 

 
Vrijdag 6 augustus is mevrouw Cobie de Ridder - Driessen op 
84-jarige leeftijd overleden. 
Haar uitvaart was zaterdag 14 augustus vanuit de Petrus - en 
Pauluskerk, waarna zij begeleid werd naar het crematorium. 
 
Zaterdag 7 augustus is mevrouw Emmy Spelthan-van der 
Heijden op 89-jarige leeftijd overleden. 
Haar crematie vond plaats vrijdag 13 augustus. 
 
 



Woensdag 25 augustus is de heer Hendrik de Ridder 
overleden, enkele weken na het overlijden van zijn vrouw. 
Hij was 84 jaar. Zijn uitvaart was woensdag 1 september, in de 
Petrus en Pauluskerk. waarna hij begeleid werd naar het 
crematorium. 
 
Donderdag 9 september is op 71-jarige leeftijd mevrouw Magda 
Tanghe-Muyshondt overleden. 
Haar crematie vond plaats op donderdag 16 september. 
Jarenlang hebben we kunnen rekenen op Magda voor het 
bezorgen van de AProPos. 
 
Zondag 26 september is mevrouw Adrie van Wijk-van 
Staalduinen overleden. Zij werd 76 jaar. Haar uitvaart was  
maandag 4 oktober in de Petrus en Pauluskerk. Daarna werd zij 
begraven op de Sint Barbarabegraafplaats. 
 
                             Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte… 

 
Als sterven dichtbij komt…… 

 
Goed om te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg (vptz-nwn) er zijn voor u, voor u in de laatste levensfase 
én voor uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een 
luisterend oor, een open hart…… 

Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefom-
geving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, 
ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de 
professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de 
coördinator, tel. 0651175006  of de website:www.vptz-nwn.nl 
Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl 
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Mededelingen Pastoraatgroep 

 
De afgelopen maanden heeft de Pastoraatgroep zich onder 
meer bezig gehouden met de volgende onderwerpen: 
 
Opstarten activiteiten na de coronaperiode 

Na het opstarten van de zondagsvieringen en de donderdag-
ochtendvieringen in juni zijn op 27 augustus de Soosmiddagen 
weer begonnen met een beperkt aantal deelnemers. 
De kleinere koren in onze deelgemeenschap zijn weer 
begonnen met repeteren en staan in november en december 
ingeroosterd voor een viering. 
In oktober staat ook weer een aantal activiteiten in het kader 
van geloofsverdieping op het programma. 
Zolang de problemen met de luchtbehandelingsinstallatie niet 
zijn opgelost blijft het voorlopig nog een beetje schipperen met 
de inzet van koren en de bepaling van een maximum aantal 
kerkbezoekers. 
Verder hebben de leden van de pastoraatgroep zich tijdens een 
wandeling aan de hand van een aantal vragen bezonnen op de 
toekomst van onze deelgemeenschap na de coronaperiode. 
 

Algemene ziekenzalving 

Tijdens een viering op 28 september hebben 11 parochianen 
de ziekenzalving ontvangen. 

 
Van de Beheercommissie 

 
Acht september 2021 betekende het einde van de tweede 
termijn van Ad Sosef als financieel beheerder van de 
Commissie Beheer van deelgemeenschap Andreas, Petrus en 
Paulus. Hij begon in Maassluis als koster, in eerste instantie 
alleen tijdens het Paastriduüm. Hij werd ook koorlid en gezien 
zijn beroepsmatige activiteiten leek een functie als financieel 
beheerder een voordehand liggende stap. 
Ad heeft veel parochianen gestimuleerd vrijwilliger te worden 
met name voor fondsenwerving. 
Daardoor konden veel initiatieven gerealiseerd worden, zoals 
patroonsfeesten, het optreden van het Westlands mannenkoor, 
kerkenveilingen, Advents- ,Kerst- en orgelconcerten en niet te 



vergeten de mosselavonden. Ad gaat stoppen met de meeste 
activiteiten in de deelgemeenschap, maar gaat wel door met de 
Actie Kerkbalans. 
Erik Havermans neemt aan het einde van de Beheercommissie-
bijeenkomst het woord om Ad Sosef te bedanken voor alle 
inspanningen die hij in zijn kwaliteit van financieel beheerder 
voor onze deelgemeenschap heeft verricht. In antwoord daarop 
geeft Ad aan er moeite mee te hebben deze functie als gevolg 
van gezondheidsproblemen te moeten neerleggen. 
Hij geeft aan met name de saamhorigheid binnen de 
Maassluise deelgemeenschap zeer te hebben gewaardeerd. 
 

Stand van zaken Aktie Kerkbalans 

 
Het motto van de Aktie Kerkbalans 2021 is “Geef vandaag voor 
de kerk van morgen”. In de folder van 2021 staan teksten als 
“Kerk zijn we samen”, “Kerk zijn is omzien naar elkaar” en 
“Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan”. 
De kerk is een gemeenschap die activiteiten organiseert. 
In januari 2021 hebben 471 (2020: 514) mensen van onze 
deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Aktie 
Kerkbalans.  
Het toegezegde bedrag was € 68.020 (2020: 68.175). 
Inmiddels is tot en met september € 59.344 (2020: € 58.322) 
ontvangen. Dat is 87% van het toegezegde bedrag. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Als u uw kerkbijdrage nog niet hebt betaald dan kunt u dat 
overmaken op bankrekening NL18 INGB 0000 1146 41 ten 
name van DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus. 
Ook een extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom. 
Op het mededelingenbord in de narthex vindt u maandelijks 
een thermometer met de stand van de Aktie Kerkbalans op dat 
moment. U kunt de voortgang nu zelf volgen. 
 
                        Namens de Commissie Fondsenwerving, 
                        Gerard van Leeuwen, administrateur Kerkbalans 

 

 
 
 



Vacatures 

Zonder vrijwilligers geen kerk…  
Onze gemeenschap heeft mensen nodig die zich willen 
inzetten, die JA zeggen tegen en zich willen committeren aan 
een van de onderstaande taken/functies: 
 
Bezorger/bezorgster kerkbladen 

Taak:  8 Keer per jaar de kerkbladen bezorgen in een wijk. 
Een wijk bestaat uit 15 á 20 adressen.  
Op dit moment zoeken wij naarstig naar een 
bezorger/bezorgster voor een wijk op het Balkon.  
  
Stuurgroepleider diaconie 

De belangrijkste taken zijn: 
• Aandacht hebben voor en contact houden met:  

- De werkgroep  Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) 

- De Elisabethgroep, PCI en de commissie Bijzondere 
Noden   

- De voedselbank Maassluis. 
• Tevens neemt de stuurgroepleider Diaconie deel aan de 

vergaderingen van het Platform van Kerken in Maassluis.  
 
De stuurgroepleider maakt deel uit van de Pastoraatgroep en 
rapporteert de pastorale behoeften, noden en wensen. 
Vereist wordt: 

• Affiniteit en betrokkenheid met de geloofsgemeenschap in 
Maassluis. 

• Kennis nemen van het pastorale beleid en bereidwilligheid 
om dit gestalte te geven. 

 
Geboden wordt: 

• Adequate begeleiding tijdens de inwerkperiode. 
• Vrijwilligers – overeenkomst.  

 

Financieel beheerder                                                                                                                                                                                                        
De belangrijkste taken zijn: 

• Het beheren van de financiën van onze deelgemeenschap 
samen met de Commissie Financiën, waarin de financiële 
administratie en de Actie Kerkbalans administratie zijn 
ondergebracht. 



• Rapporteren over de financiële ontwikkelingen en 
adviseren in de vergaderingen van de Commissie Beheer. 

• Budgettaire verantwoordelijkheid door tijdig te rapporteren. 
• Contactpersoon voor de penningmeester van het 

Parochiebestuur. 
 

Vereist wordt: 
• Analytisch vermogen om financiële rapportages te kunnen 

beoordelen 

• Kennis en/of ervaring met financiële processen en 
financiële systemen 

• Ervaring met de structuur van organisaties in de katholieke 
geloofsgemeenschappen 

 
Geboden wordt: 

• Adequate begeleiding tijdens de inwerkperiode 

• Vrijwilligers - overeenkomst  
 
Spreekt een van deze schone taken u/jou aan?  
Neem dan voor een meer verkennend gesprek contact op met: 
Ria Sosef  06 46 17 80 91 / riasosef@hotmail.com 
Wil Lammers  06 24 65 03 48 / wjclammers@gmail.com 

 

 

Hallo ouders 

Heeft u een zoon of dochter die graag zijn eerste heilige 
communie doen? Dat kan! Op 15 mei 2022 in de Andreas, 
Petrus en Paulusparochie in Maassluis. De meeste kinderen die 
hun communie doen, zitten in groep 4/5 van de basisschool, 
maar mocht uw kind iets ouder zijn, mag dat natuurlijk ook.   
Vul dan het aanmeldingsformulier in en lever deze in bij het 
secretariaat.  
Wij starten binnenkort met de voorbereidingen. 
Voor meer informatie en/of aanmelden: 
communieapp@outlook.com 
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Aanmeldingsformulier communicantjes 2022 

 
Op 15 mei 2022 kunnen kinderen die dat willen hun Eerste 
Heilige Communie doen.  
Wilt u dat uw kind deelneemt aan de Eerste Heilige Communie en 
de voorbereiding daarop, vult u dan onderstaand formulier in. 
De meeste kinderen die hun communie doen, zitten in groep 4/5 
van de basisschool, maar mocht uw kind iets ouder zijn, mag dat 
natuurlijk ook.  
We hopen u te zien op de start-/informatiebijeenkomst voor ouders 
en kinderen, deze is op woensdag 19 januari om 19.00 tot 20.00 in 
de narthex van de kerk. U moet wel ingeschreven zijn bij onze 
parochie. Maar dat kunt u bij het secretariaat regelen! 
 
Aanmeldingsformulier voor de Eerste Heilige Communie 2022 

 
Naam ……………………………………………………………………………. 
 
Voornamen …………………………………………………………………….. 
 
Roepnaam ……………………………………………………………………… 

 
Geboortedatum ………………………………………………………………… 

 
Adres ………………………………………..………Postcode ………………. 
 
Telefoon ………………………………………….…Mobiel:………………….. 
 
E-mail adres ……………………………………………………………………. 
 
School ………………………………………………Groep …………………... 
 
Gedoopt in de parochiekerk ………………………………………………….. 
 
te……………………………………...op ………………………………... 
 
Wilt u dit formulier a.u.b. zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 22 
december inleveren bij het secretariaat van de deelgemeenschap 
Andreas, Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.  
Telefoon: 010 - 5912080. E-mailadres: secretariaat@appp.nl.  
 
Heeft u overige vragen, mail ons dan: 
eerstecommuniemaassluis@goedeherderparochie.nl 
 
                                                                            De communiewerkgroep 

mailto:eerstecommuniemaassluis@goedeherderparochie.nl


Levende Adventskalender 

 
In 2019 zijn we gestart met de ‘Levende Adventskalender’. 
Het bleek bijzonder om in de donkere dagen voor Kerst 
anderen te ontmoeten. Zelfs in 2020 konden we ondanks 
Covid-19 bijeenkomsten organiseren, waarbij we rekening 
moesten houden met de regels van het RIVM. 
Ook in 2020 was het waardevol om samen uit te zien naar het 
Licht dat in de wereld komt. 
Dit jaar starten we eind november met de ‘Levende 
Adventskalender’. 
De bijeenkomsten worden gehouden in de narthex. Dat is wat 
minder gezellig dan in de thuissituatie, maar dan hebben we 
wat meer ruimte en kunnen we meer deelnemers ontvangen. 

We gaan met elkaar in gesprek over de Advent, over Kerstmis 
of over een mooi gedicht en proberen er samen onder het 
genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers een gezellige 
ochtend of middag van te maken. 
U kunt maximaal één bijeenkomst per week bijwonen. 
U kunt zich tot 15 november 2021 bij het secretariaat 
aanmelden als gastheer of gastvrouw. 

Er zijn ook mensen, die vervoer nodig hebben. U kunt zich tot 
15 november ook aanmelden als chauffeur. 
Op 19 november om 11.00 uur komt de werkgroep in de 
narthex bij elkaar met gastheren, gastvrouwen en chauffeurs 
om verdere afspraken te maken. 

De bijeenkomsten worden gehouden: 
op maandagmiddag 29 nov. en 6, 13 en 20 dec. van 14.30 uur 
tot 16.00 uur, 
op woensdagmorgen 1, 8, 15 en 22 december van 10.00 uur tot 
11.30 uur, 
op donderdagmiddag 2, 9, 16 en 23 december van 14.30 uur 
tot 16.00 uur. 

U kunt zich als deelnemer t/m 25 november aanmelden bij het 
secretariaat. 



Tel. 010-5912080 (geopend op maandag-, donderdag- en 
vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur). 

e-mail: 
secretariaatandreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl 

Werkgroep ‘Levende Adventskalender’: Marianne Paalvast, 
René Eysink Smeets, Marianne Soors 

Missio Wereldmissiemaand 2021 

‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en 
gehoord hebben.’                                                                                                                                                                                                                                                                  
De kerk in Guinee 

Op 24 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek 
Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de 
Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat 
we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus 
Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk 
van Guinee voor het voetlicht.  
 
Jonge kerk  
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste 
christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. 

De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de 
opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 
1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan 
nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide 
leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd 
onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de 
situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder 
meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief in 
de gezondheidszorg.  
 
Vrouwen en kinderen  
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van 
zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et 
Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). 
Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters 
kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen 
worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. 
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De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in 
de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale 
werk van de zusters steunen. 
 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee.  
Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de 
collecte op Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op 
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te 
Den Haag.  Meer informatie kunt u vinden op: www.missio.nl 
 
                           Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede) 

 
De digitale adventsretraite 2021 van de jezuïeten 

 
“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. 
De retraite gaat op zondag 28 november van start en loopt tot 
zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale retraite van 
de jezuïeten. De retraite is geschreven door jezuïet Jan Stuyt. 
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een 
gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en 
technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om 
het mysterie van Kerst intenser te beleven. 
Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: 
“De decembermaand is voor veel mensen een drukke periode. 
Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen 
door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te 
bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is genoeg.  
Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woorden: hoop, 
verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen 
op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.” 

U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 
www.ignatiaansbidden.org. 
 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 
- “Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd 

genomen om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen 
stilte is.” 

- “De afgelopen weken heb ik zo intens ervaren! De retraite 
heeft me daarbij enorm geholpen. Ik voelde me werkelijk 
gezien, aangekeken, elke dag.” 

http://www.missio.nl/
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- “Dank voor deze reis die ik samen met jullie mocht maken. 
Die heeft mij doen stilvallen en stilstaan bij wat er is. Nu die 
wereld in – wetend wat mijn basis is. Met de Altijd Aanwezige 
in mij, het Licht maakt dat ik het pad durf op te gaan.” 

- “Grote dank voor deze broodnodige verdieping. Wat een 
belevenis zeg.” 

 
Aantal deelnemers 

Er nemen ruim 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen 
deel aan deze vijftiende digitale retraite van de jezuïeten.  
Het gebedstraject volgt de traditionele adventstijd, dit jaar van 
zondag 28 november tot zaterdag 25 december. 
 
Hoe? 
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven 
via www.ignatiaansbidden.org. Ze ontvangen gedurende de 
periode van advent dagelijks een gebedsmail. 
 
Geleide meditaties via ZOOM 

Deelnemers van de retraite worden tijdens de advent iedere 
zaterdag uitgenodigd om deel te nemen aan de geleide zoom-
meditaties van een half uur. Die worden verzorgd door de 
auteur van de digitale retraite, jezuïet Jan Stuyt. Afgelopen jaar 
is gebleken dat deze meditaties het gevoel verbonden te zijn 
met de 20.000 andere digitale retraitanten versterkt. 
 
Inspiratie 
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. 
In het online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek 
kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen. 
 
Een productie van www.ignatiaansbidden.org 

ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, 
tijdens de advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te 
helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk 
jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid 
in hun leven.  
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