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Van de redactie

Waar is je thuis? Ik hoop dat u allen een warm, veilig 
thuis hebt, een woonplek waar u tevreden mee bent, sa-
men met een ander, anderen of alleen. Zo’n plek is niet 
vanzelfsprekend. Vluchten voor oorlog en honger… op 
zoek zijn naar een veilig thuis! De vluchtelingenstroom 
was nog nooit zo groot. Of mensen zitten in hun huizen 
zichzelf in de weg of je huisgenoten zitten jou in de weg! 
Een geloofsgemeenschap wordt ook een thuis voor je, 
een huis van verbondenheid, inspiratie, dienstbaarheid. 
Je ziet er bekenden, je herkent je in de woorden die ge-
sproken worden, de liederen en de symboliek. Je viert 
er samen de grote feesten, je wordt er gezien, jij ziet de 
ander. 
Het is een heel gemis als zo’n plek verdwijnt, als je moet 
zoeken naar een nieuw thuis. Als je je vreemde voelt in 
een voor anderen bekende omgeving. Helaas is dit in 
onze parochie volop aan de gang. 

Dit nummer gaat over thuiskomen. U vindt hier het ver-
haal van Maan en Shazia die eindelijk een verblijfsstatus 
hebben gekregen in ons land. Een moment om hier echt 
thuis te geraken. We lezen over het verdriet in Vlaardin-
gen, nu waarschijnlijk de H. Lucaskerk gaat sluiten. 
Je kunt je ook thuis voelen bij een psalm. Voor Gerarda 
Havermans is dit psalm 139, bij haar doop koos zij ook 
voor deze psalm. 
De voorkant van dit nummer gaat uiteraard over thuisko-
men. We zien mensen onderweg. Voelen ze zich ergens 
thuis? We zien de huizen, bekende plekken in onze drie 
steden. En we zien één lege plek, is het een plek van 
leegte of juist van ruimte om hier je eigen thuis te schep-
pen? Want uiteindelijk moeten we dat allemaal zelf doen. 
Al hoeven we het nooit alleen te doen! 
Ik wens u een inspirerende Adventstijd en een warm en 
licht Kerstfeest toe! 

Lidwien Meijer
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 E
r wordt vaak gezegd dat je er-
gens ‘thuis’ bent op de plek waar 
je hart ligt. Met andere woorden: 
‘thuis’ is waar je je hoed af zet 

en waar je je schoenen uittrekt. Een 
‘huis’ is dan ook niet hetzelfde als een 
‘thuis’. Dat merk je al wanneer je ver-
huist. Je moet wennen aan je nieuwe 
huis, je zoekt naar spullen die je eer-
der blindelings kon vinden, je hoort 
geluiden die je vreemd zijn, je weet 
niet precies wat de kortste route naar 
de supermarkt is. 
En op sommige momenten, bijvoor-
beeld bij ruzie of verdriet, is je huis 
geen veilig ‘thuis’ meer. Soms ont-
vlucht je dan zelfs je huis. Voor som-
mige mensen is hun thuis de straat en, 
bij koude nachten, de nachtopvang.

Van India naar Nederland
Als SVD-missionaris heb ik dertien 
jaar in mijn thuisland India gewerkt. 
In 2005 ben ik naar Nederland gezon-
den om hier vorm en inhoud te geven 
aan de SVD-missie. Dit was een grote 
stap. De eerste jaren heb ik me hier 
niet thuis gevoeld. Al gauw ontdekte 
ik, dat de situatie niet overeenkwam 
met mijn verwachtingen en beelden. 
Naast de moeilijke taal waren er zo-
veel uitdagingen, dat ik het gevoel 
had in een ‘tunnel zonder licht’ te 
zitten. Met name de sterk geseculari-
seerde samenleving was erg moeilijk.  
Mijn volharding in gebed, mijn 
vertrouwen in de bedoeling van de 
Heer, de steun en het geduld van en-
kele vrienden en de deelname aan de 
plaatselijke kerk hielpen me om de 
uitdagingen aan te gaan. Langzaam 
ging ik me thuis voelen. De theologie 
van de Menswording kreeg door dit 

proces meer betekenis voor mij. Dit 
is wat we met Kerstmis gaan vieren: 
God die een kind wordt, om ons men-
selijk lot te delen en een thuis voor 
ons te maken.

Vervulling
Ik voel me inmiddels thuis: hier is de 
plek waar ik me gelukkig voel, ik weet 
dat ik erbij hoor, en voel me veilig en 
geborgen en ervaar de onderlinge ver-
bondenheid. Dat thuis is onze com-
muniteit in Schiedam. Daarnaast voel 
ik me thuis in de gemeenschappen 
van onze parochie en in de andere 
communiteiten van onze congregatie 
in Nederland.
Tegelijkertijd heb ik onze opdracht 
vanuit de Menswording van de Heer 
ervaren. We hebben de opdracht de 
wereld om ons heen zó te maken dat 
iedereen een plek kan vinden die als 
een thuis voelt. 
Als ik terugkijk op mijn leven, kan 
ik zeggen dat ik telkens weer ervaar 
dat de mens deel is van het geheel. 

Het ‘geheel’ kunnen we benoemen 
als God, universum, familie, of een 
gelovige gemeenschap zoals de kerk. 
In dat geheel hebben we de ander 
nodig om betekenis en vervulling te 
vinden. Juist de verregaande indivi-
dualisering, kan leiden tot een gevoel 
van niet thuis zijn, een gevoel van ge-
vangen zijn. Je voelt je dan niet vrij 
om je gevoelens, angsten en vreugden 
te uiten en te delen. Een thuisgevoel 
helpt ons onze mogelijkheden als 
mens ten volle te ontplooien doordat 
je jezelf mag zijn. Het kan ons helpen 
dienstbaar te zijn voor ons gezin, voor 
de samenleving, voor de kerkgemeen-
schap en voor de wereld. 

Een mooie tijd
Kent u die song: Driving home for 
Christmas, ‘thuiskomen om Kerstmis 
te vieren’? Kerstmis is een mooie tijd 
om onze onderlinge verbondenheid 
te verbreden, om een thuisgevoel van 
veiligheid, mededogen en liefde te 

brengen. Daarbij geldt dat, hoe meer 
je deelneemt aan de activiteiten van 
de gemeenschap, hoe meer je deel 
wordt van een geheel om dit thuisge-
voel te ervaren.  
Mogen we bij de voorbereiding en 
viering van Kerstmis 2021 in staat 
zijn een gevoel van ‘thuis’ te zijn bij 
God te creëren, in verbondenheid met 
Hem en met elkaar. 
Namens het Pastoraal Team en Pa-
rochiebestuur wens ik u allen zo een 
Zalig Kerstfeest en een Gezegend 
Nieuwjaar. 

Van de pastor

De weg naar een thuis
door Avin Kunnekkadan SVD

In een tunnel zonder licht
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zeggen ze: ‘Luister naar de roep van 
de aarde’. Ze schrijven dat ‘technolo-
gie nieuwe mogelijkheden geeft voor 
vooruitgang, maar ook voor het ver-
garen van ongebreidelde rijkdom.’  
Verlies van biodiversiteit, aantasting 
van het milieu en klimaatverandering 
zijn ‘onvermijdelijke gevolgen van 
ons handelen’. Want we hebben veel 
meer van de bronnen van de aarde ge-
bruikt dan die kan verdragen.
Ik was stomverbaasd dat mensen 
zich afvroegen of deze religieuze we-
reldleiders zich hier wel over zouden 
moeten uitspreken. Juist hierover 
moeten religieuze leiders zich vaker 
uitspreken! Dit is ook bij uitstek iets 
waar we ons als christenen kunnen 
laten zien. We kunnen actief bezig 
zijn met concrete zaken als elektrisch 
rijden, zonnepanelen en warmtepom-
pen en ook met het deelnemen aan 
discussies en acties. Nemen we als 
christenen voldoende onze verant-
woordelijkheid, luisteren we naar de 
‘roep van de aarde’, kiezen we voor 
de toekomst voor onze kinderen en 
kleinkinderen?

Toekomst in onze parochie 
Het kiezen voor de toekomst speelt ook 
in onze eigen parochie. Het lijkt erop 
dat veel parochianen en pastores zich 
hebben neergelegd bij het gegeven dat 
we jeugd en jongeren niet meer kun-
nen enthousiasmeren. Ik moet beken-
nen dat er voor mij geen alternatief is. 
Je neerleggen bij de huidige situatie is 
voor mij ‘einde oefening’. 

Van het parochiebestuur

De toekomst is heel ongewis, de toekomst van onze 
planeet, de toekomst van onze parochie. Er moeten 
ingrijpende keuzes gemaakt worden!

Kiezen voor de toekomst!

A
ls ik dit schrijf is de klimaat-
top in Glasgow begonnen. 
Nooit was er een grotere 
menselijke inspanning nodig 

dan deze, om het klimaat te stabili-
seren.  
De verwachtingen van de top zijn niet 
hoog. Het voorbereidende werk blijft 
vooralsnog ver achter bij wat noodza-
kelijk is om de temperatuurstijging te 
beperken tot maximaal twee graden. 
Als u dit leest zal duidelijk zijn of lan-
den voldoende hun verantwoordelijk 
hebben genomen en de keuze voor de 
toekomst hebben gemaakt. Gaan we 
voor onze huidige welvaart of kiezen 
we voor een leefbare aarde voor onze 
kinderen en kleinkinderen?

Toekomst van de aarde
De drie leiders van de grootste kerk-
genootschappen ter wereld, Paus 
Franciscus, de Anglicaanse aartsbis-
schop Welby en de oosters-orthodoxe 
patriarch Bartholomeus hebben een 
oproep gedaan om het klimaat te red-
den. In een gezamenlijke verklaring 

door Jan Bekkers

Onze missie is toch om het gedach-
tegoed van Jezus met zoveel mogelijk 
mensen te delen. Het gaat niet om 
gebouwen, niet om rituelen, maar 
om het delen van die boodschap.  
En dat op een wijze die de huidige 
generaties aanspreekt. Dit betekent 
wel het maken van keuzes, soms in-
grijpende en soms simpele keuzes. 
De keuze voor de Pax Christikerk in 
plaats van de Lucaskerk is zo’n keuze 
voor de toekomst.  Het enige argu-
ment is het behouden van de nog 
aanwezige vitaliteit in de Pax, hoe 
broos ook. En die verder uitbouwen 
natuurlijk.
Laten we eens kritisch kijken naar de 
huidige vorm van vieren. De mening 
van velen dat deze vorm niet bepaalt 
inspireert verbaast me niet. Ook hier 
zijn ingrijpende keuzes noodzakelijk.  
Ook het intensievere gebruik van so-
cial media is zo’n keuze. Een simpele 
keuze is bijvoorbeeld ook een thema-
nummer van KadW met als thema 
jongeren. Met interviews waarin 
jongeren aan het woord komen, van 
binnen en van ́ buiten’ onze parochie.  
Laat ze vertellen wat hen aanspreekt 
en waarom. 
Laten we ook kijken naar gemeen-
schappen die het wel lukt om jonge-
ren te enthousiasmeren. Ik werd ge-
wezen op ‘Noorderlicht Rotterdam’ 
(www.noorderlichtrotterdam.nl), een 
jonge geloofsgemeenschap met drie 
locaties, een initiatief vanuit de PKN.  
De missie luidt: ‘Samen met Jezus 
impact hebben’. Wat kunnen we van 
hen leren?

Bespiegelingen voor onder de Kerst-
boom. Ik wens u allen heel fijne feest-
dagen en een gezond en gezegend 
2022. Dat het een jaar met veel keu-
zes voor de toekomst mag worden.  
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Gekend worden door God

 H
oe dichtbij mag iemand van u 
komen? Met het oog op corona 
blijft dit een actuele vraag, die we 
onszelf allemaal weleens stellen. 

Daarbij speelt de relatie die we met ie-
mand hebben een belangrijke rol: we 
houden in het algemeen minder afstand 
tot iemand die we goed kennen, zoals 
een geliefde of een vriend, dan tot een 
volstrekt onbekende.
En God, hoe dichtbij mag Hij komen? 
Dit is een vraag waar de psalmist bij 
psalm 139 mee lijkt te worstelen. Hij er-
vaart God als heel nabij. God kent hem, 
doorgrondt hem, weet wat hij denkt, 
waar hij gaat of staat. De psalmist lijkt 
dit niet heel prettig te vinden, eerder be-
nauwt het hem. Zelfs in het diepste duis-
ter is er geen ontkomen aan de alziende 
blik van God.  
Daaronder kunnen we ons ongemakkelijk voe-
len. Allen hebben we immers wel dingen gedaan, 
gedacht, gezegd, waar we niet trots op zijn. We 
hebben redenen ons te willen verbergen, voor 
anderen, en ook, misschien wel juist, voor God.

Overgave
Halverwege de psalm, in vers 13, zien we dan iets 
bijzonders gebeuren. Het duister waarvan de 
psalmist sprak, waarin hij wel zou willen weg-
kruipen, brengt een ánder donker in gedachte: 
dat van de moederschoot, waarin het leven een 
aanvang nam. Dan verdwijnt de behoefte zich te 
verbergen, krijgt het gekend worden door God 
een positieve betekenis en breekt de bidder uit in 
een lofzang op het wonder van zijn bestaan. Er 
ontstaat overgave, en een authentiek verlangen 
om door God gekend te worden: ‘doorgrond mij, 
ken mijn hart, toets mij…’. Je zou kunnen zeggen, 
dat tijdens het bidden de psalmist een transfor-
matie ondergaat. Het gekend worden door God 
verandert voor hem van een benauwende erva-
ring in een verlangende overgave van zijn kant. 

Misschien geldt dat voor ons ook, als 
wij bidden met deze psalm.
Maar… wat moeten we dan met die 
verzen 19 t/m 22, waarin de psalmist 
de Heer oproept om de afvalligen neer 
te slaan, waar hij over haat en vijand-
schap spreekt? Het is misschien het 
gemakkelijkst om deze weerbarstige 
verzen maar over te slaan. In mijn 
doopviering, nu 27 jaar geleden, heb-
ben we ze bijvoorbeeld niet gebeden… 
Maar als we de psalm thuis biddend 
overwegen, wat kunnen we er dan 
mee?

Afstand nemen 
Het is goed iets meer te weten over 
het woord ‘haten’. Wij kennen dit 
woord als de uitdrukking van een 
diepe emotie, die negatief geladen 

is. In het Hebreeuws, de oorspronkelijke 
taal van de psalmen, heeft dit woord echter 
een andere lading. Daar heeft het meer het 
karakter van een wilshouding, van je tegen 
iets of iemand verzetten, of er afstand van 
nemen. Het is alsof de psalmist zegt: ‘God, ik 
wil niets te maken hebben met wie U of Uw 
schepsels kwaad doen. Ik wil afstand nemen 
van alle kwaad, ook het kwaad in mijzelf. Wil 
mij daarop toetsen’.  Als we het zó lezen, krij-
gen deze verzen een andere betekenis. 
Voor mij is psalm 139 een heel dierbare 
psalm. Omdat ik hem heb mogen lezen bij 
mijn doopviering, toen het ‘gekend worden 
door God’ voor mij iets heel nieuws en ver-
rassends was. Maar ook omdat de psalm 
sindsdien steeds een iets andere betekenis 
voor me heeft gekregen en me is blijven 
boeien. De nabijheid van God is een myste-
rie, waarover we ons steeds kunnen blijven 
verwonderen.

Gerarda Havermans-van Maurik
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Psalm 139

1  Heer, Gij doorgrondt en Gij kent mij,
2  Gij weet van mijn zitten, mijn òpstaan, 

Gij verstaat mijn gedachten van verre;
3  mijn op weg zijn keurt Ge, mijn rusten, 

en al mijn wegen zijn U vertrouwd.
4  Want er komt geen woord op mijn tong, 

of zie, Heer, Gij kent het volkomen.
5  Achter mij zijt Gij, vòòr mij, rondom mij: 

Gij hebt uw hand op mij gelegd.
6  Dit te vatten – het is mij te wonderbaar 

te verheven – ik reik er niet toe.
7  Waar zou uw geest ik ontkomen? 

Waar zou ik uw aanschijn ontgaan?
8  Klom ik op tot de hemel – Gij waart er, 

lag ik neer bij de doden – daar staat Gij.
9  sloeg ik dageraadsvleugelen uit, 

streek ik neer aan de uiterste zeekust,
10  ook daar zou uw hand mij geleiden, 

hield mij uw rechterhand vast.
11  Sprak ik: “Mij mag het duister omsluiten, 

het licht worde nacht om mij heen” –
12  voor U heerst in het duister geen duister: 

Lichtend is de nacht als de dag, de duisternis is gelijk licht.
13  Gij zijt die mijn kern hebt gevormd, 

die mij weefde in de schoot mijner moeder,
14  en ik loof U in het besef  dat ik eerbiedwekkend van maaksel een wonder is wat Gij schiep.  

Mijn wezen kent Gij volkomen.
15  Mijn oorsprong was U niet verholen 

toen ik in het verborgene gevormd werd, als in diepten der aarde ontworpen.
16  Uw oog zag mij, vormeloos nog: 

in uw boek waren alle geschreven de dagen dezer formering, 
toen er nog niet één daarvan was.

17  Te groots voor mij, God, uw gedachten, 
te machtig daarvan de som,

18  zomin als woestijnzand te tellen. 
Was ik radeloos – nog was ik bij U.

19  Sla dan, God, de afvalligen neer: 
-o had van hun moordzucht ik vrede! –

20  zij blijven U tarten, arglistig, 
noemen zich in hun waan uw bestrijders.

21  Zou ik, Heer, uw haters niet haten, 
niet met afschuw zien die U trotseren?

22  ik haat hen, mijn haat is volstrekt: 
tussen ons moet het vijandschap zijn.

23  Doorgrond mij, God, ken mijn hart, 
toets mij, weet mijn verborgen gedachten,

24  zie of niet mijn weg mij verkeerd leidt: 
Wijs de weg van de eeuwigheid mij.

(Vertaling: Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)
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 MOZAÏEK 

Toetjestoer in Holy
Het is 22 september, de woensdag in de Vredes-
week. In Vlaardingen Holy wordt de toetjestoer ge-
houden, het laatste onderdeel van de ‘Vredesweek 
Proeverij’ die in verschillende delen van Vlaardin-
gen is gehouden.
De opzet was om vanuit verschillende culturen toe-
tjes te maken en aan te bieden. Dat was een mooi 
uitgangspunt, want eten verbindt en hoe mooi is het 
om eens iets anders te proeven, iets wat je mis-
schien niet kent.
Deelnemers aan de toetjestoer maakten een uitge-
zette wandeling door de wijk en kwamen al wande-

lend diverse kraampjes tegen, 
waar ze vervolgens een 
toetje konden proeven. 
Tiny van Rijn en ik had-
den toegezegd toetjes 
te maken. Woensdag 
stonden we paraat in 
ons kraampje, met de 
gemaakte toetjes. 
We hadden al even bij 
het startpunt gekeken, 
er waren behoorlijk wat 
aanmeldingen, dus de 
kans dat we zelf alle 
toetjes op zouden moeten 

eten leek nihil. En dat was ook zo. Gaandeweg zagen 
we gezinnen aan komen wandelen. Belangstellend 
vroegen ze welke toetjes we hadden gemaakt. We 
waren internationaal bezig geweest. Zo hadden we 
Franse chocolade bavaroise met slagroom, Italiaanse 
panna cotta, Griekse yoghurt met walnoten en honing 
en Hollandse griesmeelpudding met aardbeiensaus. 
Er werd gesmuld we hadden leuke gesprekken, men-
sen waren benieuwd van waaruit we dit deden. Ze 
vroegen of we bij de kerk hoorden waar we met ons 
kraampje vóór stonden. Dan komen er wel verhalen 
los. 
Naast gezinnen waren er ook veel kinderen die de 
toetjestoer maakten. Dat mocht van hun ouders. 
We merkten dat ze zo dol waren op de toetjes, dat 
ze de route die gelopen moest worden nog weleens 
afkortten. Opmerkelijk vond ik dat er in de avond nog 
zoveel kinderen op straat zijn. 
Wij vonden het een geslaagd onderdeel van de Vredes-
week. Zo’n zestig deelnemers deden de toetjestoer. 

Elly Barendregt

Adventsactie 2021
Ook dit jaar organiseert Advents-
actie de Adventsactiecampagne. De 
campagne staat in het teken van 
zorg voor moeder en kind rondom 
de zwangerschap. 
Er zijn hoopvolle ontwikkelingen rond 
de zorg voor moeders en jonge kin-
deren: in 2019 was de kindersterfte 
gedaald tot het laagste punt ooit. Bij 
moeders daalde het aantal sterfgeval-
len met meer dan een derde ten op-
zichte van 1990. Het helpt dus enorm 
deze kwetsbare groep te steunen met 

concrete hulp en dat geeft hoop! 
Maar nog altijd halen er jaarlijks 
ongeveer 5.2 miljoen kinderen hun 
vijfde verjaardag niet, door bijvoor-
beeld malaria of diarree en overlijdt 
er iedere twee minuten een moeder in 
het kraambed. 
Wereldwijd hebben miljoenen vrou-
wen nog altijd onvoldoende toegang 
tot goede zorg. 
Adventsactie steunt daarom dit jaar 
projecten die zich richten op goede, 
bereikbare zorg voor moeder en 
kind rondom de zwangerschap en 
de periode erna. Zo steunen we in 
Somalië een gezondheidscentrum dat 
aanstaande moeders professionele 
geboortezorg biedt. In El Salvador 

steunen we een ziekenhuis dat jonge 
ouders leert hoe ze goed voor hun 
kinderen kunnen zorgen. In Gaza 
steunen we een medisch team dat 
zwangere vrouwen begeleidt voor 
wie de medische post te ver weg is en 
in Zimbabwe steunen we een op-
vanghuis bij een kraamkliniek, zodat 
zwangere vrouwen en hun echtge-
noot daar veilig de bevalling kunnen 
afwachten. 
Helpt u Adventsactie om de projecten 
te ondersteunen? U kunt uitgebreide 
informatie vinden op 
www.adventsactie.nl 
Doneer aan Adventsactie: 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. 
Adventsactie, Den Haag. 
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 MOZAÏEK 

Startzondag in 
Jacobuskerk goed bezocht
Op 3 oktober jl. organiseerde deelgemeen-
schap Jacobus en Martinus een ‘Startzon-
dag’. De bedoeling was om de parochianen, 
die vanwege corona tot dan toe de vieringen 
niet durfden te bezoeken, weer eens te ont-
moeten in de Jacobuskerk. 
Ondanks het slechte weer konden we ruim 
tachtig bezoekers verwelkomen bij de Eu-
charistieviering. Het koor Corazon zong en 
daarnaast was er prachtige muziek van kla-
rinettist Tom de Vette van muziekvereniging 
Sint Radboud. 
Na afloop nam het merendeel van de bezoe-
kers deel aan de lunch in de pastorie. Onder 
het genot van een kopje koffie/thee met een 
heerlijk broodje werd weer - als vanouds - 
bijgepraat over alles en nog wat. 
Het Jacobusgilde, die deze zondag organi-
seerde, kan met volle tevredenheid terugkij-
ken op een geslaagde startzondag. Heel veel 
dank aan alle vrijwilligers, waaronder de 
cateringgroep, die hieraan hebben meege-
werkt.

Schuldhulpmaatje is een landelijke 
stichting, voortgekomen uit de 
kerken. Het doel is om mensen in 
de schulden te helpen door middel 
van ‘maatjes’. Het ‘maatje’ onder-
steunt en leert iemand hoe hij/zij 
in de toekomst weer zelf de regie 
over zijn financiële huishouding kan 
nemen. 
In Schiedam is nog geen afdeling 
van Schuldhulpmaatje. Terwijl 
hier zeer veel mensen wonen met 
schulden. Wel zijn er afdelingen in 
Vlaardingen en Maassluis.
Daarom was er een informa-
tieavond op 11 oktober in De 
Wilgenburg. Het doel was om 
de Schiedamse afdeling bekend-

heid te geven en om ‘maatjes’ en 
andere ondersteuners te vinden. 
De mensen, die betrokken waren 
bij de oprichting van deze afdeling 
waren aanwezig. En ook een aantal 
mensen, die graag wilden weten 
wat dit allemaal inhoudt, voordat 
ze besluiten eventueel ‘maatje’ te 
willen worden. 
Een woordvoerder van het landelijk 
servicepunt legde uit hoe Schuld-
hulpmaatje werkt en wat er ver-
wacht werd van de ‘maatjes’. Ook 
heeft de nieuwe afdeling behoefte 
aan meer bestuursleden. 
Een ‘maatje’ wordt niet meteen in 
het diepe gegooid. Eerst is er een 
kennismaking met de coördina-

tor en je krijgt een samenvatting 
van wat het werk precies inhoudt. 
Daarna kun je aangeven of je 
‘maatje’ wil worden. Dan is er nog 
een driedaagse cursus, meestal op 
zaterdag. ‘Maatjes’ hoeven niet ker-
kelijk gebonden te zijn. Dat geldt ook 
voor degenen die om hulp vragen.
Aan het eind van de avond kon men 
contactgegevens achterlaten en 
wordt er later contact opgenomen. 
De eerste stappen voor de nieuwe 
afdeling zijn gezet.
Voor verdere informatie en/of 
vragen:
www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/
schiedam
VoorElkaarSchiedam@gmail.com

Geslaagde avond Schuldhulpmaatje
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De PCI van onze parochie

Dienstbaar in het verborgene
door Saskia Manga Owona – Wortelboer

Z
o af en toe is het goed om eens 
te kijken wat er in de kerken 
van de Reformatie gebeurt. In 
de basis zie je dat ze met de-

zelfde zaken bezig zijn: vieren, dienen 
en leren. Maar de intensiteit waarin 
ze zich met deze drie zaken bezig-
houden wil nogal eens verschillen.  

Met name het ‘dienen’ is in de ker-
ken van de PKN heel goed geregeld, 
door de diakonie. Elke kerk heeft een 
college van diakenen, die zorgen voor 
ondersteuning bij allerlei noden. 
En wat te denken van het Diakonaal 
Centrum ‘De Windwijzer’ in Vlaar-
dingen. Als je daar binnenloopt zie 
je dat een flinke groep vrijwilligers 
bezig is inhoud te geven aan de die-
nende taak van de Kerk. Er is een 
weggeefwinkel, maaltijden, schuld-
hulpmaatje. 
Wij hebben niet zo’n diakonaal cen-
trum binnen onze parochie. In onze 
traditie werd dit werk veelal gedaan 
door kloostercongregaties. Maar 
met het afnemen van het aantal re-
ligieuzen en het eertijds overnemen 
van taken door de overheid, lijkt het 
soms alsof er binnen onze R.K. Kerk 
minder aandacht voor het dienen/de 
diakonie is. Toch gebeurt het nodige, 
ook in onze parochie. Een deel daar-
van geschiedt in het verborgene. 

De PCI
Dat geheim is de Parochiële Chari-
tas Instelling (PCI). Dat is een groep 
parochianen, die een aantal malen 

per jaar bij elkaar komt en zich buigt 
over hulpaanvragen van instanties of 
particulieren. Zo werd de laatste tijd 
hulp gegeven aan het Noodfonds en 
aan Schuldhulpmaatje. Ook hielpen 
we een vluchtelingengezin aan fi-
nanciën voor de inrichting van hun 
huis. Daarnaast een gezin waarvan de 
koelkast het begaf en er was geen geld 
voor vervanging. Kortom, de PCI is 
een club van parochianen die, waar 
nodig, financiële ondersteuning kan 
bieden.
Hoe de PCI aan geld voor deze acti-
viteiten komt en hoe u als medeparo-
chianen dit werk kunt ondersteunen, 
vertellen we graag in de volgende 
‘Kerk aan de Waterweg’. 

PCI, dat is een afkorting die je nogal eens hoort in de parochie. Wat betekent die 
afkorting? Wat doet deze groep? De oorsprong ligt al in het Nieuwe Testament.  

De oorsprong van diakonie
In die dagen, toen het aantal leer-
lingen steeds groter werd, begon-
nen de hellenisten te mopperen 
op de Hebreeën; ze vonden dat 
hun weduwen bij de dagelijkse 
ondersteuning werden achterge-
steld. De twaalf riepen daarop de 
hele groep leerlingen bij elkaar en 
zeiden: ‘Het is onverantwoord dat 
hij het woord van God verwaar-
loost om te kunnen zorgen voor 
ondersteuning. Zie daarom uit, 
broeders, naar zeven personen uit 
jullie midden, die goed bekend 
staan, vol van de Geest en van wijs-
heid. Hen zullen wij dan met deze 
taak belasten, terwijl wij ons blij-
ven toeleggen op het gebed en de 
bediening van het woord.’ De hele 
groep stemde met dit voorstel in. 
Zij kozen Stefanus, een man vol 
geloof en heilige Geest, en verder 
Filippus, Prochorus, Nikanor, Ti-
mon, Parmenas en Nikolaüs, een 
proseliet uit Antiochië. Ze droegen 
hen voor aan de apostelen en die 
legden hun na het gebed de han-
den op.
(Handelingen 6, 1-6)

Vertrekkende en nieuwe leden
Onlangs heeft er binnen het be-
stuur van de PCI een wisseling van 
de wacht plaatsgevonden. De men-
sen die vertrokken, zijn: Annelies 
Eysink Smeets – Van de Burgt, 
Rob Poels, Thea Bakker-Janse, An-
neke van Poppel – Mekelenkamp 
en Wim Engelen. Wij willen hen 
danken voor hun jarenlange inzet.
De volgende parochianen hebben 
hun plaats ingenomen: Bernard 
Hemme (voorzitter), Hans Rom-
bouts (penningmeester), Theo van 
Duijn (vice-penningmeester), Sas-
kia Manga Owona – Wortelboer 
(secretaris), Hans Koningstein 
(algemeen lid), Taco van der Meer 
(algemeen lid) en pater Melvin 
Tharsis (adviseur). 
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Op initiatief van Hans Oosterholt zijn door PostNL postzegels, als frankeerzegel, 
per set van tien stuks gemaakt. Deze postzegels zijn uniek, door PostNL worden 
alleen op aanvraag, neutrale postzegels gemaakt. De toren van de Lucaskerk is 
een rijksmonument en daarom geschikt voor het maken van postzegels. Het is 
mogelijk deze zegels te verkrijgen. Verdere informatie hierover kunt u krijgen bij 
Jan van Adrichem, j.adrichem11@kpnplanet.nl
Bij voldoende belangstelling is herdruk van de postzegels mogelijk.

Via NPO-start is de 
prachtige serie: ‘De 
ijzeren eeuw’ nog te 
zien. Deze serie van 
twaalf afleveringen 
gaat over allerlei 
maatschappelijke 
ontwikkelingen in de 
negentiende eeuw. 
De aflevering: ‘Een 
vreemde kerk in de 
straat’ vertelt over de 
komst van die grote 
rooms-katholieke 
kerken die overal ver-
rezen in onze steden 
en dorpen, vaak 
ontworpen door Pierre 
Cuypers, die uitgebreid 
wordt belicht in deze 
aflevering.

door Jan van Adrichem

Architect Pierre Cuypers herdacht

Het was een gevaarlijke situatie

H. Lucaskerk op speciale postzegel

 D
e toren en de hoofdingang van de H. 
Lucaskerk stammen uit de negentiende 
eeuw. Een beroemd architect ontwierp 
toen de Sint Joannes de Dooperkerk. 

In 2021 is het hon-
derd jaar geleden 
dat architect Pierre 
Cuypers overleed. 
Hij was in de ne-
gentiende eeuw een 
toonaangevend ar-
chitect. Hij kwam 
uit Roermond, maar 
zijn roem strekte 
zich al gauw uit over 
heel Nederland. Zo 

zijn het Rijksmuseum en het Centraal station 
in Amsterdam van zijn hand en was hij ook 
betrokken bij de renovatie van de Ridderzaal 
in De Haag. Maar bovenal was hij een archi-
tect van kerken. Hij bouwde overal kerken, 
wel honderd door heel Nederland. In zijn 
atelier te Roermond werden daarnaast vele 
heiligenbeelden, kruiswegstaties en altaren 
vervaardigd. 

Kerktoren
Ook in onze parochie liet Cuypers zijn sporen 
na. De in 1870 gebouwde Joannes de Dooper-
kerk was een ontwerp van deze architect. De 
Liduinabasiliek is ontworpen door een leer-
ling van Cuypers, Evert Margry, die trouwens 
de aannemer was van de kerk in Vlaardingen! 
In het bisdom Rotterdam zijn nog twee kerken 
van Cuypers in gebruik: de Sint-Lambertuskerk 
in Den Haag en onze Lucaskerk in Vlaardin-
gen. Dat wil zeggen: de kerktoren is er nog en 
de hoofdingang. Die kerktoren en hoofdingang 
staan op een goede fundatie, maar de neogoti-
sche kerkzaal ging zakken, er ontstonden grote 
scheuren, er viel steengruis. Het was een te 

gevaarlijke situatie, daarom moest in 1956 het 
gebouw worden afgebroken. In 2004 zijn de 
toren en de hoofdingang weer in gebruik geno-
men, samen met de nieuwgebouwde kerkzaal, 
onder de naam van de H. Lucaskerk.

Schoorsteen
De klokken in de toren hebben namen: de ‘Jo-
hannes Babtist’ uit 1870 en de ‘Sancta Maria’ 
uit 1873. In de tweede wereldoorlog zijn deze 
beide klokken door de Duitsers in beslag ge-
nomen en naar Duitsland overgebracht. De 
dienstdoende pastoor heeft toen ter vervan-
ging een schoorsteen van een gezonken en ge-
sloopt stoomschip in de toren laten ophangen. 
Weliswaar met een totaal ander geluid maar 
toch werden op deze manier de vieringen 
in de kerk aangekondigd. In 1948 zijn twee 
nieuwe kerkklokken, gefabriceerd door klok-
kengieterij Petit & Fritsen, weer in de toren 
aangebracht, met de oorspronkelijke namen. 
Architect Cuypers was naast een bekwaam 
neogotisch architect ook een zakenman. Daar-
over gaat het volgende verhaal. Het is normaal 
dat het honorarium van een architect een be-
paald percentage van de bouwkosten is. Toen 
de nieuwbouw in 1869 op zijn eind liep was 
er een parochiaan die graag de kosten van de 
bouw van het altaar voor zijn rekening wilde 
nemen. Cuypers wilde over deze kosten ook 
zijn aandeel. Om verwarring te voorkomen, 
werd de kerk opgeleverd zonder altaar. Met de 
architect werd de eindafrekening opgesteld en 
het gebouw opgeleverd. Pas daarna werd het 
altaar gebouwd en in 1870 is het kerkgebouw 
in gebruik genomen. 
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door Anne v.d. Horst, José Smeele (gastvrouw) en Taco van der Meer (diaken)

Elkaar ontmoeten in Vlaardingen

Twee initiatieven in Vlaardingen, waarbij onderlinge ontmoeting centraal 
staat. Er zijn regelmatig koffieochtenden in de Lucaskerk en er was een 
ontmoetingsdag op 3 oktober, met een high tea in de Pax.  

Samen sjoelen, samen eten, koffiedrinken…

High tea in de Pax

 V
an 30 september tot en met 7 oktober 
was de week tegen eenzaamheid. In 
Vlaardingen noemen we dat, iets aar-
diger, de Week van de Ontmoeting. 

Platform Verbinding Holy – een samenwer-
kingsverband van verschillende maatschappe-
lijke instanties en de kerken in de Holy-wijk 
– wilde uiteraard ook iets organiseren voor 
mensen die graag andere mensen ontmoeten. 
Nu horen we vaak, van met name ouderen, 
dat de zondag de meest saaie dag is, omdat er 
dan weinig gelegenheid is om andere men-
sen te spreken. Zo besloten we om vanuit het 
Platform op de zondag in die week iets leuks 
te organiseren, op drie locaties. 

Het werd een heel mooie, afwisselende dag, 
die startte in de Pax Christikerk. Daar stond 
een high-tea-lunch op het programma. Een 
kleine dertig mensen hadden zich ervoor 
aangemeld. Een aantal van hen kon na de 
viering en de koffie gewoon blijven zitten, an-
deren kwamen zo rond half een binnendrup-
pelen. Snel waren de tafels gezellig gedekt 
en kon al het lekkers opgediend worden. Te 
beginnen met een glaasje soep, gevolgd door 
hartige hapjes en natuurlijk de zoete lekker-
nijen. Diverse vrijwilligers hadden hapjes 
klaargemaakt en die gingen er grif in bij de 
deelnemers. Wat heerlijk is het dan om als 
organisatoren te zien, hoe de mensen zitten 
te genieten, want dat deden ze volop. 
Nadat ieder goed gevuld was kon men naar 
Ontmoetingscentrum De Bijenkorf van  

Senioren Welzijn, schuin tegenover de kerk. 
Daar stonden allerlei spelletjes klaar. Een 
groepje ging klaverjassen en anderen gin-
gen sjoelen. Dat laatste werd zeer fanatiek en 
enthousiast gedaan. Als uitgelaten kinderen 
stonden de senioren elkaar flink aan te moedi-
gen, wat blijkbaar tot goede resultaten leidde. 
Daarbij werd er natuurlijk ook veel gelachen. 
Tussendoor werd een kopje thee, koffie of een 
glaasje fris genuttigd, uiteraard ook met iets 
lekkers erbij. 

Met moeite konden we de spelers naar het 
laatste onderdeel van het programma krijgen, 
namelijk een warme maaltijd. Met een korte 
wandeling voor een frisse neus kon men bij 

Waar 
twaalf men-
sen een plek 
‘in de her-
berg’ vinden, 
is er altijd 
plek voor 
meer
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Samen sjoelen, samen eten, koffiedrinken…

Kerkcentrum Holy aanschuiven voor een 
heerlijke maaltijd met een eveneens heer-
lijk dessert. Deze maaltijd was bereid door 
de mensen van ‘Happie Happie’ een groepje 
vrijwilligers van onze PKN-buren, die iedere 
eerste zondag van de maand voor liefhebbers 
een driegangenmenu klaarmaken voor een 
zeer schappelijke prijs. 
Met een kopje koffie of thee werd de ontmoe-
tingsdag afgesloten. Zeer voldaan en dank-
baar namen de deelnemers afscheid. Iedereen 
had enorm genoten. En moe maar zeer zeker 
ook voldaan dat we mensen zo blij hebben 
kunnen maken, togen de vrijwilligers ook 
huiswaarts.

Bakkie doen in de Lucas

Onlangs zijn we in de Lucaskerk gestart met 
koffie-ochtenden, op elke tweede en vierde 
woensdag van de maand. De start was aarze-
lend; zeven parochianen kwamen kijken wat 
het inhield. Ze gingen zeker niet teleurge-
steld naar huis. In de daaropvolgende weken  

kwamen er meer mensen bij, inmiddels ligt 
het aantal bezoekers nu rond de twaalf per 
ochtend. En er zijn zelfs al mensen gesigna-
leerd die per abuis op een ‘verkeerde woens-
dag’ dachten koffie te kunnen gaan drinken. 
Gelukkig was koster Bert aanwezig en die 
heeft toen maar de honneurs waargenomen.
Je wordt al blij wanneer je aankomt en bui-
ten ‘verwelkomd wordt’ door een swingboard, 
vormgegeven door Genne van Rumste. Ik 
ben niet de enige die daardoor wordt aange-
trokken; het komt ook steeds vaker voor dat 
mensen van buitenaf de stap over de drempel 
wagen. Buren, voorbijgangers en mensen die 
eens een keer achter de deur willen kijken van 
ons gebouw. Zij drinken graag een kopje kof-
fie mee en delen hun verhalen. 
De gesprekken ontstaan spontaan. De meeste 
mensen zijn verbaasd dat het opeens alweer 
twaalf uur is en het kost soms wel wat moeite 
om gesprekken af te ronden. 

Het dreigt nog leuker te worden. Deelnemers 
aan de koffie-ochtenden hebben wat plannen 
op tafel gelegd. Zo mogen we binnenkort een 
presentatie van een van de aanwezigen ver-
wachten over een vakantie naar Rome. Als 
de plaatjes die gemaakt zijn, net zo mooi zijn 
als de smakelijke verhalen die hij nu al met 
ons deelt, belooft het een gezellige ochtend te 
gaan worden. En er is aangeboden dat kleine 
computerproblemen kunnen worden opge-
lost (dat wordt dan koffiedrinken en repaircafé 
ineen). Ook ligt er een verzoek om een keer 
rummycub te gaan spelen. Kortom, er is geen 
tekort aan ideeën. 
Waar er twaalf mensen een plek ‘in de her-
berg’ hebben gevonden, is er altijd plek voor 
meer mensen. Je hoeft er niet Roomsch voor te 
zijn, dus neem de buurvrouw, een vriend/in, 
mee. Hier volgt wel een waarschuwing: een-
maal over de drempel leidt dit gegarandeerd 
tot besmetting met het gezelligheidsvirus en 
daarvoor is nog geen vaccin uitgevonden. 
Maar weet dat u van harte welkom bent! 
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door Marianne Soors

Hoorzitting over de Lucaskerk

Op maandag 20 september werden parochianen van 
de H. Lucaskerk geïnformeerd over de voorgenomen 
sluiting van de kerk.   

De krachten bundelen

De realiteit is 
ontkerkelijking

J
an Bekkers, vicevoorzitter van 
het parochiebestuur, verwel-
komt alle aanwezigen, in het 
bijzonder de vertegenwoordi-

gers van het bisdom: algemeen eco-
noom J. Bakker, vicaris-generaal A.J. 
van Deelen en mevr. A. de Jong (die 
het verslag gaat maken).  
De bijeenkomst gaat over het voorge-
nomen besluit om de Lucaskerk aan de 
eredienst te onttrekken. De bisschop 
moet dit bekrachtigen en de hoorzit-
ting is onderdeel van dit proces. 

Broos
Jan Bekkers memoreert aan de voor-
geschiedenis. In iedere stad moet één 
geloofsgemeenschap overblijven met 
één kerk als centrum. In Vlaardingen 
is in 1999 één parochie ontstaan en 
moest van drie kerkgebouwen af-
scheid worden genomen. De Lucas-
kerk werd toen gebouwd. Enkele ja-
ren geleden nam het parochiebestuur 
zich voor om de Pax Christikerk te 
sluiten en de Lucaskerk open te hou-
den. Er bleek echter geen draagvlak te 
zijn voor het overbrengen van de Pax 
Christi-gemeenschap naar de Lucas-
kerk, hoewel dit gebouw geschikter 
werd geacht. Men maakte even een 
pas op de plaats tot eind 2020. Uit-
eindelijk is gekozen voor vitaliteit, 
voor jongeren en jonge gezinnen, 
voor toekomstige parochianen. Beide 
gemeenschappen zijn broos, maar de 
Pax Christigemeenschap omvat meer 
generaties en heeft daarom meer mo-
gelijkheden. Vitaliteit kan niet worden 
verplaatst. Voor de Lucaskerk moet 

een goede herbestemming en een 
goede opbrengst worden gevonden.

Realiteitszin
Vervolgens krijgt vicaris Van Deelen 
het woord. Hij begint met een citaat 
uit het Mattheusevangelie (Mt.28 - 
20). Jezus belooft ons: “Weet wel, Ik 
bén met je, alle dagen, tot aan de vol-
einding der tijden”. Die belofte hangt 

gelukkig niet af van een kerkgebouw. 
Het vraagt wel om onze realiteitszin, 
onze vitaliteit en ons draagvlak. De 
realiteit is ontkerkelijking, vergrij-
zing, het aantal vrijwilligers neemt 
af, evenals de inkomsten. Een klein 
pastoraal team moet in een groot ge-
bied zorgen voor het pastoraat en het 
is ons vaak niet goed gelukt om de 
kerkbetrokkenheid door te geven aan 
nieuwe generaties.
De heer Bakker geeft een toelichting 
op de canonieke procedure. Het bis-
dom hoort vanavond namens de 
bisschop de parochianen over dit 
voorgenomen besluit. Alle inzich-
ten, dus ook de inzichten van de ge-
loofsgemeenschap, maken deel uit 
van het dossier. De bisschop zal ook 
de Priesterraad en het Kathedraal 
Kapittel horen. Pas dan kan hij een 
definitief besluit nemen. Dat geldt 
ook voor de herbestemming, die 

waardig en passend moet zijn, zoals 
bijvoorbeeld, verkoop aan een ander 
kerkgenootschap. 

Witboek
Dan kan er gereageerd worden. De 
heer Van Adrichem heeft in een 
toespraak op 30 mei zijn bezwaren 
tegen het voorgenomen besluit ge-
uit. Zijn vraag om reacties heeft een 
grote respons opgeleverd, die nu 
vastgelegd is in een ‘witboek’ dat 
aan de bisschop zal worden aange-
boden. Mevrouw Smeele vraagt zich 
mede namens Lucas Cooking af hoe 
Lucas Cooking in de nieuwe geloofs-
gemeenschap past. Broeder Ted van 
der Geest wijst op de bezwaren die 
de koren hebben om naar de Lucas-
kerk te komen. Mevrouw Vastbinder 
benadrukt dat ten zuiden van de A20 
al drie kerksluitingen zijn geweest. 
Zij ziet zeker nog kansen voor de 
Lucasgemeenschap. Mevrouw Koks 
verwijst naar de ontmoetingsdag, 
twee jaar geleden. In hoeverre is 
men echt bereid elkaar te vinden? 
De heer Van der Kooij Hubeek stelt 
voor om donateurs te werven. De 
heer Bakker reageert dat dit toch 
ook geen wondermiddel is. Diaken 
Van der Meer geeft het bisdom- en 
parochiebestuur de suggestie om 
er in elk geval voor te zorgen dat 
in deze buurt iets gecreëerd wordt, 
waar mensen thuis kunnen komen 
(huiskamer).
Pastoor Duynstee sluit af met gebed, 
voor een vitale geloofsgemeenschap 
in Vlaardingen. 
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Heilig Vormsel en Eerste Heilige communie

I
edere twee jaar is er gelegenheid om in parochie De 
Goede Herder het sacrament van het Heilig vormsel 
te ontvangen. In 2022 is dit ook weer mogelijk. Onze 
bisschop Johannes van den Hende zal op zondag 29 

mei het vormsel toedienen. 
Ouders kunnen hun zoon of dochter aanmelden vóór 10 
januari. Ze krijgen dan een aanmeldingsformulier en 
verdere informatie over de voorbereidingsbijeenkomsten. 
Deze zijn er voor de jongeren en voor de ouders. 
De informatie wordt u per e-mail toegestuurd. Aanmel-
den via pastor Charles Duynstee 
email: c.duynstee8@upcmail.nl 

Eerste heilige communie
In 2022 zijn er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 
Eerste Heilige Communievieringen. 
U kunt uw kind aanmelden voor één van deze vieringen. 
U krijgt dan een aanmeldingsformulier en verdere in-
formatie over de voorbereidingsbijeenkomsten voor de 
kinderen en de ouders. 
De informatie wordt u per e-mail toegestuurd. 
Wij vragen u om uw kind vóór 10 januari aan te melden. 
Hieronder ziet u bij wie u uw kind kunt aanmelden. 
Maassluis: Daniëlle van der Mieden, 
eerstecommuniemaassluis@goedeherderparochie.nl 
Vlaardingen: Jetske Burggraaf
eerstecommunievlaardingen@goedeherderparochie.nl 
Schiedam: Patrick Rutten
eerstecommunieschiedam@goedeherderparochie.nl 

Welke data? 
Er zijn twee zondagsvieringen die belangrijk zijn om al 
te noteren. In de eerste viering worden de kinderen voor-
gesteld aan de gemeenschap, ze noemen hun naam, ze 
worden welkom geheten. 
In Maassluis is op zondag 30 januari de viering waarin 
de kinderen worden voorgesteld. Op 15 mei is de Eerste 
Communieviering. Pastor Duynstee gaat voor. 
In Vlaardingen worden de kinderen op zondag 23 januari 
voorgesteld in de H. Lucaskerk. De Eerste Communie-
viering is op 15 mei in de Pax Christikerk. Pastor Egging 
is de voorganger. 
In Schiedam is op zondag 6 februari de voorstellingsvie-
ring. Pastor Duynstee gaat voor. Op 12 juni is de Eerste 
Communieviering. Voorganger is dan pastor Kunnekad-
dan. 

In februari 2020 startten deze kinderen (zie foto) de voor-
bereiding voor de eerste Heilig Communie in de St. Ja-
cobuskerk in Schiedam - Kethel. Na een paar bijeenkom-
sten moesten we door de Corona uitbraak in lockdown. 
Een paar keer werd er ter vergeefs geprobeerd om tot een 
nieuwe datum te komen, maar moesten we helaas weer 
uitstellen, door oplopende Corona cijfers. 
 
Begin september 2021 konden we gelukkig wel weer bij 
elkaar komen voor nog een paar voorbereidingsbijeen-
komsten. Wat was ‘t fijn om elkaar weer te zien, wat was 
iedereen gegroeid, letterlijk en figuurlijk. Zaterdag 6 no-
vember hadden we de generale repetitie, zodat iedereen 
wist wat hij of zij moest. Deze werd traditiegetrouw gezel-
lig afgesloten door samen met alle kinderen en pastoor 
Duynstee pannenkoeken te eten. 
 
Op zondag 7 november was het groot feest, iedereen zag 
er prachtig uit, OKIDO het kinderkoor van de Pax Christi 
uit Vlaardingen zong en de mooi versierde kerk was ge-
vuld met trotse familieleden. 
En na bijna anderhalf jaar wachten, ontving deze groep 
kanjers eindelijk hun eerste Heilige Communie! 
 
Werkgroep eerste H. Communie
Linda de Vos, Patrick Rutten en Yvonne Kleijwegt
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Maassluis met Kerstmis, binnen en buiten!

Op Kerst-
avond willen 
we buiten, 
op het plein, 
het voorpro-
gramma van 
de viering 
laten zingen

I
n Maassluis is het vanwege de gebrekkige 
ventilatie nog steeds niet mogelijk om veel 
parochianen in de vieringen te begroeten. 
Er mogen maar maximaal vijftig mensen 

bij elkaar komen. Dat wordt met Kerstmis een 
groot probleem. De mensen willen immers 
graag naar de kerk komen! Daarom moet ieder-
een zich aanmelden, zowel voor Kerstavond, als 
voor Eerste Kerstdag. 
Iedereen krijgt de gelegenheid zich te melden na 
de zondagochtendvieringen tijdens de Advents-
tijd, zodat de vaste kerkgangers niet aan de kant 
worden geschoven door de aanmeldingen van 
mensen die alleen met Kerstmis willen komen. 
We willen proberen hoe dan ook het Kerst-
gevoel voldoende ruimte te geven. De koren 
gaan zingen met een klein groepje. Zij tellen 
immers mee in het aantal kerkgangers. Die 
kerkgangers mogen nog steeds niet meezin-
gen! We zorgen dat de mensen voldoende het 
gevoel hebben dat ze deelnemers zijn door 
de acclamaties uit te spreken en de geloofs-
belijdenis en het Onze vader uit te spreken in 
plaats van te zingen. 
Op Kerstavond willen we buiten, op het plein, 
het voorprogramma van de viering laten zin-
gen, mensen kunnen dan buiten meezingen 
of blijven luisteren. 
Na de viering willen we buiten een kop koffie 
of misschien zelfs wel Glühwein schenken, 
met een Kerstbroodje. Daarna volgt een kort 

meezingprogramma, voor het ware Kerstge-
voel! Naast de vijftig toegestane kerkgangers, 
mogen de mensen die niet in de kerk waren, 
aansluiten voor de samenzang. We staan im-
mers buiten! Bij slecht weer met een paraplu. 

Een ‘gewone’ kinderkerstviering lijkt onmoge-
lijk, omdat het te lastig is om afstand te hand-
haven met zoveel kleine kinderen. Daarom ha-
len we het idee van vorig jaar weer ‘van stal’. 
We zetten de kerststal neer. We hebben een 
kindje Jezus, met zijn vader en moeder, die 
we in een provisorische stal laten zitten in de 
kerkruimte. We vragen een paar kleine groep-
jes zangers, bijvoorbeeld: één voor bij de in-
gang op het plein en één in de kerkruimte. We 
vragen een paar musici, om met of zonder de 
zangers, om de beurt, iets te spelen. De men-
sen mogen met hun kinderen naar binnen om 
hun rondje te lopen. Dit alles zal op kerstavond 
tussen 18.30- en 19.30 plaatshebben. Mogelijk 
staat er op het plein al iemand die vertelt wat 
binnen te zien is en ook bij de stal kan iemand 
iets vertellen over de beelden en hun betekenis. 
De ‘heilige familie’ kan zelf iets vertellen als er 
kinderen voor hen staan. Na afloop krijgen de 
kinderen buiten een bekertje chocolademelk 
en hun ouders eventueel een kopje koffie. 
Buiten kunnen mensen nog even napraten.   

Marianne Paalvast
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Op het moment van schrijven van dit stukje (28 oktober) 
kijken we terug op een mooie openingsavond van het 
seizoen. 
Het afgelopen seizoen heeft zich gekenmerkt door vele 
beperkingen. Regelmatig hebben we, vanwege corona 
of bij gebrek aan aanmeldingen, activiteiten moeten 
afgelasten, of is de activiteit met een beperkt aantal 
deelnemers doorgegaan. 
Als we kijken naar de belangstelling voor de 
activiteiten, dan hopen we altijd op meer deelnemers. 
Angst voor besmetting met corona kan een rol spelen 
om niet deel te nemen, of u vindt het aangeboden 
programma niet interessant genoeg, misschien is de 
gekozen locatie een bezwaar of ligt het aan de gekozen 
avond in de week. Laat het ons weten, we horen graag 
uw ideeën en/of wensen.  
Goede belangstelling is er voor de meditatieavonden, 
de avonden over Groene theologie met een duurzame 
maaltijd zijn gemiddeld door elf mensen bezocht. 
Vermeldenswaardig is dat de rondleiding langs de 
gebrandschilderde ramen zelfs ook voor specifieke 

doelgroepen gegeven is.
Geloven in coronatijd is daarentegen niet doorgegaan.
We hopen dat u enthousiast wordt om eens deel te 
nemen aan een activiteit, wij zijn en blijven het!
In dit katern leest u alles over de activiteiten die in 
komende maanden worden georganiseerd. Bezinning, 
creativiteit, film kijken. 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. 
Een aantal activiteiten waarvan het, vanwege de 
organisatie, al nodig is om een indicatie van het aantal 
deelnemers te krijgen is alvast vermeld. U kunt zich 
hiervoor al opgeven. 
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 2021-2022

ACTIVITEITEN OVERZICHT
AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

Bijbellezen gaat tot nader orde niet door --

Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie In principe iedere 2e vrijdagavond van de maand, van 20.00 
- ca. 21.00 uur. 10 dec. 14 jan. 11 febr. 11 mrt. 8 apr. 13 
mei. 10 jun. en  8 jul.

Vlaardingen,
Pax Christikerk

Zinwandelingen Dinsdagavonden 25 jan.22 febr. 29 mrt. 26 apr. 31 mei 28 
jun. Verzamelen om 19.45 uur

Vlaardingen: start en einde bij de Pax Christikerk

Hoop bedriegt niet 
-- online advents -retraite -- 

In de advent dagelijks online op het tijdstip dat uzelf kiest Vanachter uw eigen PC, laptop of smartphone

Philomena
-- filmavond met nagesprek --

Vrijdagavond 4 februari 
Van 20.00 tot ca. 22.00 uur .(inloop vanaf 19.45)

Vlaardingen, 
Pax Christikerk

Bloemarrangement in de Vastentijd -- voorafgaand een 
lunch --

Zondagmiddag  6 maart met koffie en een lunch. 
Einde ca. 16.00 uur

Vlaardingen, 
Pax Christikerk

Van kaars tot Paaskaars -- Je eigen Paaskaars versieren Vrijdagavond 1 april. Van 19.30 tot ca. 22.00 uur Vlaardingen, H. Lucaskerk

OM ALVAST TE NOTEREN -- meer informatie volgt in het volgende nummer --

Bezoek aan de beeldentuin Donderdag 7 april Start vanaf Petrus en Pauluskerk in Maassluis

Bezoek aan Steyl -- Vrijdag 8 mei Start vanaf Petrus en Pauluskerk in Maassluis

Kloosterweekend 
O.L.V Abdij in Oosterhout

16 -19 juni Start vanaf Pax Christikerk

De activiteiten zijn nog onder voorbehoud, maar kunt zich vast opgeven bij: Elly Barendregt. Tel. 06 10709911 of via emailadres: koalsie@upcmail.nl

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door mits er corona beperkende 
maatregelen zijn ingesteld waardoor de activiteit niet mag plaatsvinden of er onvoldoende belangstelling is.
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Rust, innerlijke vrede en harmonie
door meditatie

Inhoud Meditatie is het tot rust brengen van de geest en 
hem vrijmaken van rusteloze emoties en gedachten. Het 
helpt om stress en angstgevoelens te verlichten, om beter 
met het leven om te gaan, het versterkt het lichaam van 
binnenuit en vergroot de concentratie en helderheid. Me-
ditatie bevordert vreugde en geluk in elk aspect van het 
leven. Daarom is het goed om meditatie een onderdeel 
van je leven te maken. Soms is het al genoeg om 10 of 15 
minuten gewoon even stil te zitten.
Vorm elke avond bestaat uit een aantal oefeningen om ons 
lichaam voor te bereiden op de meditatie, een stukje the-
orie, ademhalingsoefeningen, concentratietechniek en 
meditatie.
Begeleiding Margareth van der Nol.
Plaats Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Data en tijd in principe elke tweede vrijdagavond van de 
maand van 20.00 - 21.00 uur.
De avonden voor de komende periode zijn 10 december, 
14 januari,11 februari. 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni en 
8 juli.
Daarna is er nog gelegenheid met 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. Het is een mooie manier van ontmoeten. 
Soms komt een gesprek heel snel op een diep niveau. 
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. Het tweede half uur kun 
je inzichten en/of vragen met elkaar delen. We eindigen 
gezamenlijk bij een kop koffie of thee.
Begeleiding Leden van de werkgroep Geloofsverdieping.
Plaats Start en einde bij de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 
Vlaardingen.
Data en tijd Dinsdagavonden 25 januari, 22 februari, 29 
maart, 26 april, 31 mei en 28 juni. Verzamelen om 19.45 
uur, 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 107099111

TOELICHTING PER ACTIVITEIT
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Hoop bedriegt niet 
-- online advents -retraite --
Inhoud Deelnemers aan deze online retraite ontvangen 
dagelijks om 18.00 uur een gebedsmail. In deze mail 
staat de meditatie voor de volgende dag. Zo’n meditatie 
bestaat uit een Bijbeltekst en enkele vragen die helpen de 
woorden te verinnerlijken. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je 
hiervoor uittrekt.
Op de zaterdagochtenden kun je deelnemen aan de ge-
leide meditatie via Zoom.
Op zondag ontvang je naast het gebedsmateriaal ook een 
korte overweging over het thema van de nieuwe week. In 
die mail staan ook enkele nieuwe gebedstips en inspire-
rende citaten.
Elke retraite is een innerlijke reis en het doel is nog niet 
duidelijk. Het is goed mogelijk dat je wordt verrast of 
aangemoedigd door wat er gebeurt. Je kunt verbaasd of 
angstig worden; misschien laat God doorschemeren dat 
je een nieuwe richting moet inslaan in je leven - denk 
aan Maria bij de aankondiging van Jezus’ geboorte. Door 
je gebed vol te houden met een open geest en een groot 
hart, kom je tot innerlijke rust. 
Deze retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritua-
liteit. In deze video legt Gregory Brenninkmeijer sj bondig 
uit wat ignatiaanse spiritualiteit is.
Vorm De retraite wordt online aangeboden, dus is indivi-
dueel, thuis te volgen, op een tijdstip dat uzelf kiest. Na-
tuurlijk kunt u ook met iemand afspreken er samen aan 
deel te nemen. 
Begeleiding online
Plaats Vanachter uw eigen PC, laptop of smartphone
Data en tijd Dagelijks online op het tijdstip, dat uzelf kiest.
Aanmelden Inschrijven kan door je mailadres op te geven 
(niet nodig bij eerdere inschrijving zonder nadien te heb-
ben uitgeschreven). Intussen raden wij de gebedspod-

cast Bidden Onderweg aan.
Lees hier onze privacyverklaring rond de opslag van uw 
persoonsgegevens.
Kosten het is gratis, maar een gift is welkom, aan de Igna-
tius-beweging (Digitale retraite - Jezuïeten) of aan de pa-
rochiële werkgroep Geloofsverdieping (NL78 INGB 0000 
6971 13 ten name van DGH Expl-dg HH Andreas Petrus 
en Paulus onder vermelding van Geloofsverdieping).

Rode draden in de evangeliën
Inhoud Elk jaar wordt er op zondag vooral uit één evangelie 
gelezen. In het komende kerkelijk jaar (vanaf de Advent) 

lezen wij uit het Lucase-
vangelie. Op vier avonden 
verdiepen wij ons in ‘rode 
draden’ in dit evangelie. 
Daarbij kijken wij ook naar 
de ‘draden’ die dit evange-
lie verbinden met andere 
Bijbelteksten, met de we-
reld van toen en de wereld 
van nu. Ook de beeldende 
kunst komt aan de orde.
In vier avonden in het na-
jaar staan wij stil bij het 
evangelie volgens Lucas. 
Daarbij staan wij met name 
stil bij wat Lucas schrijft 
over het kerstverhaal en 

Maria; de genezingen, de maaltijden; en de heilige Geest. 
Wij doen dit aan de hand van het boek ‘Rode draden in 
de evangeliën’ van de Tilburgse exegeet Wim Weren, de 
hierbij aangeboden PowerPoint -presentatie en natuurlijk 
het Lucasevangelie zelf.
Vorm Wij lezen passages uit het Lucasevangelie en de toe-
lichting hierop in het boek ‘Rode draden in de evangeliën’ 
en in de PowerPoint -presentatie. Wij gaan hierover in 
gesprek aan de hand van richtvragen.
Aan de deelnemers wordt geadviseerd het boek Wim  
Weren, Rode draden in de evangeliën, Antwerpen (Hale-
wijn), 2018 (ISBN 978 90 239 5523 8) aan te schaffen (niet 
noodzakelijk, wel gewenst). Het is nodig op de avonden 
een bijbel mee te nemen.
Begeleiding pastor Henri Egging.
Plaats HH. Andreas Petrus en Pauluskerk, Maassluis
Data en tijd woensdagavonden 26 januari, 9 februari, 9 
maart en 30 maart. Van 19.30 tot ca. 21.45 uur.
Aanmelden 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl.
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Philomena
-- filmavond met nagesprek --

Inhoud De heilige Philomena was een jonge maagd die mar-
telares werd, en als zodanig ook te boek staat. Philomena 
Lee was allesbehalve maagd, want ze bracht een halve 
eeuw geleden een zoon ter wereld en onderging het lot 
van vele Ierse vrouwen die door de katholieke kerk gees-
telijk werden mishandeld. Philomena kon het gedwongen 
afstaan van haar zoon nooit een plek geven en nooit kon 
ze er met iemand over praten. De aan lager wal geraakte 
journalist Martin Sixsmith besluit om Philomena aan een 
interview te onderwerpen. Hij treft een gebroken, enigs-
zins simpele vrouw aan met een eigen willetje. Na een 
bezoek aan het klooster waar Philomena vijftig jaar gele-
den verbleef besluit Martin zich helemaal in haar verhaal 
vast te bijten.

Vorm en begeleiding We kijken naar de film en gaan erover 
met elkaar in gesprek.
Plaats Pax Christi kerk, Reigerlaan 51 Vlaardingen.
Datum en tijd Vrijdagavond 04 februari 2022, inloop 19.45 
uur en aanvang film 20.00 uur (de avond duurt tot ca 
22.15 uur).
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Opnieuw geboren worden
-- serie van vier avonden over de Sacramenten--
Inhoud Op zondag 17 oktober begon een nieuw diocesaan 
themajaar in het bisdom Rotterdam het Jaar van de Sa-
cramenten. Dit zal duren tot 9 juli, het feest van de HH. 
Martelaren van Gorcum die met hun leven hebben ge-
tuigd van het geloof in de eucharistie. In de woorden van 
onze bisschop Johannes van den Hende ‘Als we de sacra-
menten vieren als een geschenk van onze Heer, kunnen 
we ondervinden hoe je erdoor gesterkt kunt worden in je 
leven als leerling van Christus, in de gemeenschap van 
de Kerk. Ik hoop daarom dat we met de zeven sacramen-
ten de komende tijd een verdieping doormaken. Om nog 
meer te zien hoe de verrezen Heer ons in de viering van 
de sacramenten tegemoet komt, om nog meer te zien hoe 
de eucharistie de Kerk opbouwt.’De sacramenten zijn de 
bronnen van waaruit wij mogen leven. Je kan zeggen dat 
de hele schepping sacramenteel is. De eerste woorden die 
God sprak waren ‘Er moet licht zijn’ (Genesis 1, 3). 
Het komend jaar willen op vier avonden aandacht beste-
den aan de sacramenten.                                                       

Vorm en begeleiding Vier avonden bezinning en verdieping 
over de sacramenten. Elke pastor zal een avond verzorgen.
Plaats De Wilgenburg, achter de basiliek, Land van Ris 
Schiedam.
Datum en tijd 
Donderdag 17 maart pastor Duynstee Algemene avond 
over de sacramenten. 
Donderdag 7 april pastor Egging Initiatiesacramenten
Donderdag 12 mei pastor Kunnekkadan Priesterwijding 
en huwelijk
Donderdag 9 juni pastor Tharsis Biecht en Ziekenzalving.
Aanmelden bij R.Wouters via e-mailadres riero24@hotmail.
Kosten een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.



Bloemarrangement in de Vastentijd 
-- voorafgaand een lunch --

Inhoud De vastentijd is een tijd van inkeer en bezinning. In de 
kerk merken we dat in de sobere liturgie de liturgische kleur 
is paars, er wordt geen Glorialied gezongen, de Paaskaars 
wordt niet ontstoken. Ook de bloemversiering is sober. 
Tijdens deze middag gaan we zelf een liturgisch bloemar-
rangement maken, passend in de vastentijd, met elemen-
ten die verwijzen naar de Bijbellezingen van deze tijd.
Vorm en begeleiding We staan stil bij de gebruikte materialen 
en de symboliek ervan. De begeleiding is in handen van 
Rita Vlierhuis en Dien van Bel. 
Plaats Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Datum en tijd Zondagmiddag 6 maart, na de viering.
Voor de deelnemers is er dan koffie, soep en een broodje, 
aansluitend gaan we aan het werk.
De middag duurt tot ca. 16.00 uur.
Opgave Aanmelden (tot en met zondag 20 februari) is nood-
zakelijk bij voorkeur via het e-mailadres koalsie@upcmail.
nl of telefonisch via 06-10709911.
Kosten Lunch en workshop inclusief materiaal, koffie/thee 
€ 15,00 (Graag zelf een snoeischaar en een mesje meene-
men).

Van kaars tot Paaskaars 
-- Je eigen Paaskaars versieren --
Inhoud In de 40-dagentijd, op weg naar Pasen, gaan we 
onze eigen paaskaars versieren. In de kerken is de paas-
kaars prominent aanwezig, het is het hoopvol teken dat 
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het licht het altijd wint van de dood. De kaars is versierd 
met symbolen, die dit geloof versterken.
We gaan met gekleurde was een kaars versieren met onze 
eigen symbolen, die ons iets vertellen over de weg in het 
Licht. 
Vorm Een eigen Paaskaars versieren. Graag een snijmat 
of snijplankje, een schaar en een stanley- of een aardap-
pelschilmesje meenemen. 
Plaats H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN.
Datum en tijd Vrijdagavond 1 april, van 19.30 tot ca. 22.00 
uur
Opgave Aanmelden vooraf is noodzakelijk, bij voorkeur via 
het e-mailadres koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via de inte-
kenformulieren in de hal van de H.Lucas- of Pax Chris-
tikerk.
Aanmelden kan tot en met zondag 27 maart.
Kosten € 10,00 inclusief materiaal, koffie/thee. 

Terugblik
Samenzijn rond bloemen en Allerzielen 
– een workshop

Zondagmorgen, een drukbezochte viering, zang van Im-
puls, kinderwoorddienst en 10 + groep, 1e communicant 
jes. Napraten met koffie en daarna aanschuiven voor de 
lunch voor hen die meedoen aan de workshop.
Iedereen kreeg een setje met diverse soorten groen en 
bloemen, een schaal en een lichtje. Het groen en de bloe-
men waren speciaal uitgekozen vanwege hun betekenis.
Begeleidster Rita Vlierhuis had al een voorbeeldschikking 
gemaakt. Zo werden we een beetje op weg geholpen. Maar 
iedereen was natuurlijk vrij om naar eigen inzicht te wer-
ken. 
Al doende kwamen de gesprekken op gang. Creatief bezig 
zijn met natuurlijke materialen, vanuit gemis en verlies 
iets opbouwen, iedereen beleefde het op een eigen ma-
nier, zoals ieder bloemstuk anders was, terwijl we alle-
maal werkten met hetzelfde materiaal. Een lichtje en een 
gedichtje maakten de schikking compleet.

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.

Lichtpuntjes, soms zijn ze groot soms zijn ze klein, 
je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn.
Zo besloten we dit mooie samenzijn.
(Elly Barendregt) 

De twaalf apostelen in glas-in-lood
Juist toen ik bezig was om onze jaarlijkse nichtendag te 
organiseren viel mijn oog op de rondleiding die Riek Wou-
ters kan geven, langs de gebrandschilderde ramen van de 
twaalf apostelen in de St. Jacobuskerk. Riek wilde voor 
onze nichtendag haar verhaal nog wel een keer doen. Nu 
zijn wij allen hervormd opgevoed en met het begrip disci-
pelen beter bekend dan met apostelen. Ik moest er Google 
voor raadplegen! Vanuit het Grieks vertaald is een discipel 
een volgeling of leerling en een apostel is een boodschap-
per of gezondene. De twaalf discipelen werden uitgezon-
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den door Jezus om het evangelie te verspreiden en deze 
twaalf waren dus de eerste apostelen. 
Omdat Riek iedere zondag zo genoot van de zon op de 
glas-in-lood ramen, heeft zij zich erin verdiept. De aposte-
len waren globetrotters, zo reisden zij naar Rome (Petrus), 
naar Turkije (Johannes en Filippus), naar Spanje (Jaco-
bus de Meerdere), naar India (Bartolomeus en Thomas), 
naar Syrië en Ethiopië (Matteus), naar Egypte (Jacobus de 
Mindere en Simon), naar Griekenland (Andreas) en naar 
Perzië (Thaddeus).
Bij ieder raam zagen we de apostel met een voorwerp afge-
beeld, zoals een sleutel bij Petrus omdat hij hemelbewaar-
der zou zijn, een kelk en een slang bij Johannes omdat hij 
het drinken uit de gifbeker overleefde, een pelgrimsstaf en 
een jacobsschelp bij Jacobus de Meerdere, Andreas met 
een kruis, Bartolomeus met een mes. Vaak hadden deze 
voorwerpen te maken met hun doodsoorzaak, die was he-
laas gruwelijk en bloederig. 

Hieronder van enkele apostelen kort hun verhaal. Petrus 
heette eigenlijk ook Simon, maar werd Petrus genoemd 
naar het Griekse woord petros wat rots betekent, de rots waar 
de kerk op gebouwd zou worden. In opdracht van Nero is hij 
gekruisigd, ondersteboven omdat hij zich niet gelijk wilde 

stellen aan Jezus. Jacobus de meerdere keerde vanuit Spanje 
terug naar Jeruzalem waar hij onthoofd werd door Hero-
dus Agrippa. Zijn lichaam werd verscheept naar Spanje, het 
schip verging en Jacobus spoelde aan aan de kust van Gali-
cië, zijn lichaam was bedekt met schelpen, de jacobsschelp, 
die schelpen werden later gebruikt om tijdens de pelgrims-
route te eten en te drinken. Hij is begraven in Santiago de 
Compostella. Andreas is waarschijnlijk gekruisigd aan een 
X-kruis in Griekenland en Filippus reisde naar Turkije waar 
hij gestenigd is en gekruisigd. Thomas kwam terecht in 
India, daar komt de naam Thomaschristenen vandaan, en 
door zijn vakmanschap is hij afgebeeld met een winkelhaak. 
De enige apostel die op hoge leeftijd een natuurlijke dood 
stierf is Johannes, zijn naam betekent ‘God is genadig’. Hij 
werd door de Romeinse keizer naar Patmos verbannen waar 
hij het Bijbelboek Openbaring schreef.
Riek wist ook de naamdagen van alle apostelen te noemen. 
Als klap op de vuurpijl mochten we de hele pastorie bekij-
ken, wat een schitterende schouwen en een prachtige trap 
zijn daar te vinden! Het was zeer de moeite waard. We be-
dankten Riek heel hartelijk! Vanaf het voorjaar is de kerk 
vaak open op zaterdagmiddag en iedereen kan de glas-in-
lood ramen bekijken.
(Jolanda Nooteboom)
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door Christel van Berkel

Henriëtte werd rooms-katholiek

Op zondag 31 oktober trad Henriëtte Maria toe tot de 
rooms-katholieke kerk, tijdens de zondagsviering in 
Maassluis. Hoe was haar weg naar dit grote moment 
gegaan?  

Een nieuwe naam, een nieuw begin!

D
e weg naar deze dag was door 
corona en een ingrijpend on-
geluk, moeizaam geweest voor 
Henriëtte Longayroux- Nie-

wold. Anderhalf jaar geleden begon 
ze, samen met drie andere volwassen 
geloofsleerlingen met een voorberei-
dingstraject, onder leiding van pater 
Avin Kunnekkadan, mw Cintha van 
Toorn en mw Tiny Kennepohl. Van-
wege Covid-19 werd deze voorberei-
ding helaas gestaakt. 
Via e-mail werd het contact nog wel 
onderhouden. Met name Cintha gaf 
op warme wijze richting in die corres-
pondentie. Ze toonde belangstelling, 
hield de groep op de hoogte van zowel 
maatschappelijke als kerkelijke actua-
liteiten en sloot dan af met een woord 
van hoop; ‘Mensen, houd het hoofd 
koel, het hart warm en het roer recht’.  

Fietsongeluk
Roy, een van de geloofsleerlingen, 
ging los van de groep verder. Hij 
zou met zijn gezin naar Polen gaan 
verhuizen. Op zaterdag 7 november 
2020 is hij als eerste gedoopt in de 
Jacobuskerk in Schiedam- Kethel. 
Het was een prachtige viering op een 
zonnige en frisse herfstdag. Met een 
beetje ‘kunst- en vliegwerk’ vanwege 
de beperkingen, maar toch warm, in-
tens. Henriëtte en ik waren er ook bij. 
Het leven daarna verliep in golven. 
Ontmoetingen met de groep werden, 
noodgedwongen, uitgesteld. Gelukkig 
kwamen er versoepelingen waardoor 

de toetreding van de overige geloofs-
leerlingen weer in zicht kwam. He-
laas kreeg Henriëtte in april 2021 
een fietsongeluk. Ze liep daarbij een 
zware hersenschudding op en kon 
niet meer deelnemen aan de voorbe-
reidingsavonden. Ze bleef het liefst 
thuis, in de stilte. 

Op zaterdag 12 juni 2021 zijn Alan 
en Kirti toegetreden tot de katho-
lieke kerk. De viering vond plaats 
in de basiliek. Yrdainely, het doch-
tertje van Kirti, werd op die dag 
ook gedoopt. Mede namens Henri-
ette, heb ik de viering bijgewoond. 
Een bijzondere dag met bijzon-
dere mensen. Pater Avin ging voor. 

Rozenkrans
Na de zomervakantie voelde Henri-
ette zich weer in staat om dagelijkse 
dingen te hervatten. Samen met pater 
Avin pakten we de voorbereiding weer 
op. De vreugde was groot toen einde-
lijk, een datum bepaald werd. Henri-
ette kreeg de keuze voorgelegd; ‘Wil 
je toetreden in een intieme setting 
met alleen wat familie en vrienden of 
liever in de Eucharistieviering te mid-
den van andere belangstellenden uit 
onze deelgemeenschap?’. De keuze 
was vlug gemaakt. Henriëtte voelt 

zich thuis in de Petrus en Pauluskerk. 
Ze zag er naar uit om haar vreugde, 
haar motivatie, met anderen te delen.  
Op zondag 31 oktober was het koud, 
maar binnen hing er een warme sfeer. 
Familie en vrienden van Henriëtte 
waren erbij, waaronder uiteraard haar 
man Maurice en zoon Fernando. Ook 
Cintha en Tiny waren er en Kirti met 
Yrdainely. Het was een prachtige vie-
ring. In haar motivatie zei Henriëtte 
het volgende; ‘Ik heb verschillende ker-
ken bezocht in mijn leven. Ik was altijd 
op zoek. Eindelijk heb ik het gevonden 
want in deze kerk voel ik me thuis’.  
Na afloop was die betrokkenheid zicht-
baar. Velen kwamen haar feliciteren. 
Lieve woorden klonken er, van dank-
baarheid en bemoediging, vergezeld 
met kaarten en cadeautjes. Henriëtte 
kreeg een prachtige rozenkrans van 
Cintha, Tiny en pater Avin. Ze straalde, 
ook omdat ze vanaf deze dag een nieu-
we naam mag dragen; Henriëtte Maria. 
De cirkel is rond. We danken God voor 
Zijn genade en Zijn liefde. We wensen 
Henriëtte Maria en de andere geloofs-
leerlingen veel zegen op hun pad! 

In deze kerk voel ik 
me thuis
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door Ted van der Geest

Na zeven moeilijke jaren is het gelukt

Op zondag 11 oktober was het even feest in de Lucaskerk. Het Pakistaanse echtpaar 
Maan-Malik had een verblijfsvergunning gekregen. Zeven jaar is strijd geleverd.   

Eindelijk asiel voor Maan en Shasia!

H
et Europese Hof voor de rech-
ten van de Mens (EHCR) had 
ernstige kritiek op de Neder-
landse Vreemdelingendienst 

(IND). Want onterecht weigerde de 
IND een verblijfsvergunning aan het 
Pakistaanse echtpaar Maan – Malik. 
Als gevolg van deze kritiek werd deze 

verblijfsvergunning hen eindelijk toe-
gekend. 
Al eerder berichtten wij in Kerk aan de 
Waterweg over dit echtpaar, dat zich 
thuis voelt in de Lucaskerk. Maan is er 
koster. Hoe zijn Maan en Shazia ooit 
in Vlaardingen terecht gekomen? Dat 
is een lange, treurige geschiedenis. 

Dakterras
In oktober 2011 had Tassawur Maan 
(katholiek vanaf zijn geboorte, 1990) 
en Shazia Yousaf Malik (moslima 
vanaf haar geboorte, 1993) elkaar 
leren kennen. Vanaf het dakterras 
van hun beider huizen in Sargoda 
konden ze elkaar zien en stuurden 
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Op allerlei manieren 
is er geholpen

ze elkaar sms-jes. Elkaar ontmoeten 
leek onmogelijk. Dit zou Shazia in 
grote problemen brengen met haar 
streng-Islamitische zwager (lid van de 
Jamahate Islam), bij wie zij inwoonde 
sinds haar vader in 2010 was overle-
den. Haar moeder was al in 2006 
overleden. 
Na ruim een jaar besloten beiden dat 
ze met elkaar wilden trouwen. Toen 
Shazia die wens tegenover haar zus 
en zwager uitsprak, is zij door haar 
zwager geslagen en probeerde de 
familie haar een oude man als echt-
genoot op te dringen. Toen ze dit 
weigerde is zij opnieuw door diverse 
familieleden geslagen en tegen haar 
buik en rug geschopt. De kans dat zij 
ooit zwanger kan worden, moet uitge-
sloten worden geacht. 
Niet lang daarna probeerde de familie 
om ook Maan iets aan te doen, maar 
toen er een politieauto ten tonele ver-
scheen, zijn ze er vandoor gegaan. Op 
8 januari 2013 wist Shazia vroeg in 
de morgen, in burka gehuld, uit het 
huis van haar zwager te ontsnappen 
en is zij met Maan per bus naar zijn 
oom in Jhelum gereisd. Twee dagen 
later werd hun huwelijk te Jhelum 
heimelijk door Rev. Qamar Bhatti, in 
het bijzijn van getuigen ingezegend, 
bij welke gelegenheid Shazia als ca-
techumeen in de Rooms-Katholieke 
Kerk werd opgenomen. 

Beschoten been
In juni 2013 was de vader van Maan 
in het ziekenhuis van Sargoda opge-
nomen. Hij riep de hulp van Maan in 
en deze kwam naar het ziekenhuis. 
Toen zag de zwager van Shazia kans 
om hem te beschieten. In bewuste-
loze toestand werd Maan naar het 
ziekenhuis gebracht, waar hij aan 
hoofd- en armwonden werd behan-
deld. In zijn beschoten been werden 
stalen pinnen aangebracht. Omdat 
hij zich in het ziekenhuis niet veilig 
voelde liet hij zich daarna naar het 
huis van zijn vader brengen. Tot 18 

juli verbleef hij daar en is toen weer 
naar Jhelum gebracht en vandaar met 
Shazia naar een vriend in Wazirabad.
Daar kreeg hij eind oktober 2013 tele-
foon van een andere vriend, die meld-
de dat de familie van Shazia ontdekt 
had in welke omgeving zij verbleven 
en dat ze naar Shazia op zoek waren. 
De vader van Maan wist de Sisters 
van Loretto (kloosterlingen) te Faisa-
labad over te halen het echtpaar bij 
hen te laten onderduiken.

Na een half jaar werden in het zieken-
huis te Faisalabad de stalen pennen 
uit het beschoten been verwijderd; 
op krukken kon Maan zich nu min 
of meer voortbewegen. Rond die tijd 
kregen de zusters bericht dat mullahs 
probeerden uit te zoeken, wie zij in 
hun klooster verborgen hielden. Nu 
ook de zusters in gevaar kwamen ad-
viseerden zij het echtpaar om naar 
Nederland te vluchten en daar asiel 
aan te vragen. Zij kennen de Broeders 
van Maastricht, die in Pakistan mis-
siewerk gedaan hadden.

Vingerafdrukken
Op 5 mei 2014 zijn er, in verband met 
de noodzakelijke reisdocumenten 
foto’s gemaakt en werd het echtpaar 
verteld dat een agent, Nawid geheten 
hen op 22 juni naar Nederland zou 
brengen. Dit op kosten van de Loret-
to-Sisters. In het volste vertrouwen 
hebben ze Nawid alles laten regelen 
op de diverse locaties die tijdens de 
reis werden aangedaan, en tenslotte 
bracht hij hen op 2 juli naar het AZC 
in Ter Apel.
Toen begon een lange strijd met de 
IND. Tweemaal werd hun asielaan-
vraag afgewezen, omdat de IND het 
vluchtverhaal en de bekering van Sha-
zia niet vertrouwde en ook geen ge-

noegen nam met een kopie van hun 
huwelijksacte. Van die kopie verklaar-
de het Nederlands Forensisch Insti-
tuut, op grond van vergelijking van de 
vingerafdrukken, dat er geen enkele 
reden is om aan de betrouwbaarheid 
daarvan te twijfelen. Desondanks 
schoof het IND de kopie terzijde en 
wilde niet geloven dat er een huwe-
lijk gesloten was en zij bij terugkeer 
in Pakistan gevaar zouden lopen. 
Maar zelfs al zouden ze niet gehuwd 
zijn; het feit dat ze zeven maanden 
‘ongehuwd’ bij de Loretto-sisters in 
Pakistan kamer en bed deelden en 
ook twee maanden in het AZC, zou 
in Pakistan al voldoende reden zijn 
om hen te doden, want ongehuwd sa-
menwonen is daar even ‘haram’ als 
huwen met een bekeerde moslima. 
Omdat het echtpaar verder geweld 
wist te ontvluchten, moest Maans 
vader regelmatig verhuizen, om te 
ontkomen aan fanatieke moslims die 
nu hém en zijn dochter zoeken voor 
hun wraak.

Niet langer illegaal
Op allerlei manieren is er geholpen. Er 
gingen brieven naar de IND van Mgr. 
Van den Hende, van de Vlaardingse 
burgemeester, van de directie van het 
Zonnehuis en de Voedselbank, waar 
Maan en Shazia vrijwilligerswerk zijn 
gaan doen. Dit alles kon de IND niet 
overtuigen dat hun afwijzing onte-
recht was. Ook handtekeningacties, 
brieven naar de staatssecretaris van 
Justitie, de koning en koningin haal-
den niets uit; het oordeel van de IND 
zou toch wel in orde zijn! Het ECHR 
oordeelde na zeven jaar echter anders 
en nu erkent ook de IND dat ze fout 
zat. Maan en Shazia mogen blijven, 
ze zijn niet langer illegaal. Ze hoeven 
niet meer te vrezen dat ze opgepakt 
zullen worden. Eindelijk kunnen zij 
een eigen woning en een uitkering 
krijgen, ze kunnen zich verzekeren, 
gaan werken en studeren. 
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Daar stond hij dan, de kleine boom. Hij keek 
eens om zich heen. Wat een grote bo-
men stonden er, de ene nog mooier 

en dikker dan de andere. Stevige tak-
ken en glanzende naalden. De kleine 
boom keek naar beneden, naar zijn 
eigen takken en naalden. Hij werd 
er verdrietig van. Geen glanzende 
naalden zag hij, geen volle takken. 
Hij dacht aan een tijdje geleden, wat 
was hij toen blij geweest. ‘Jongen’, 
had de bomenkweker tegen hem 
gezegd, ‘jij mag mee met alle ande-
re bomen, jouw tijd is gekomen om 
op reis te gaan. Ik zet je met wortel en 
al in een pot, dan kan je nog een beetje 
verder groeien. Hoe klein je ook bent, je 
gaat mensen gezelligheid brengen’. 
De lelijke boom moest er bijna van huilen. 
Zijn naalden zakten naar beneden. Hij durfde 
bijna niet meer om zich heen te kijken.

Maar hij hoorde vrolijke muziek en stemmen van 
grote mensen en kinderen. ‘Pappa, pappa, deze boom 
nemen we, nee deze, die hele grote, daar kunnen we 
veel lichtjes en ballen in hangen’, of: ‘Mam, dat is 
hem, die dikke boom, die ruikt zo lekker’. ‘Oké hoorde 
hij steeds. ‘Is goed kind, die nemen we’.
Heel voorzichtig keek de lelijke boom om zich heen, 
het werd steeds leger. Alle mooie bomen waren 
verdwenen. Hij werd steeds verdrietiger. Hij werd 
zelfs een beetje bang. Het werd ook steeds stiller, de 
gezellige muziek was gestopt en vrolijke stemmen 
hoorde hij niet meer. Wat zou er nu met hem gebeu-
ren?

Opeens waren er toch weer stemmen. ‘Wat zijn er al 
veel verkocht hè’, hoorde hij een pappa zeggen. ‘En 
je weet, mamma wil een grote boom’. ‘Ook dat nog’, 
dacht de kleine boom, ‘mijn kans is verkeken’. Het 
werd stil. Maar wat was dat, weer de stem van de 
pappa. ‘Nee Jekka en Sebbe, hier zijn we al geweest, 
daar staat niets meer bij.’

‘Ja hoor, daar staat nog een boom, en 
die staat hier zo alleen, die zal nooit 

verkocht worden, want hij is niet 
mooi, die wil niemand toch’?  ‘Nee 

dat denk ik ook niet’, hoorde hij 
de pappa zeggen. ‘Daar kun-
nen we niet mee aankomen bij 
mamma’.
‘En toch nemen wij hem’ zeiden 
de kinderen vastbesloten. ‘Er 
kunnen lichtjes en ballen in, 
we hangen hem lekker vol en 
we zetten hem op een tafeltje. 

Dan geeft hij veel licht. En met 
glimmende ballen glanst hij, zo 

helpen we de boom om mooi te 
worden. Het stalletje met het kindje 

Jezus kan naast hem op het tafeltje 
staan.

Weet je pap, anders wordt hij vermalen en 
heeft hij voor niets geleefd, dat kan toch niet. En 
daarna zetten we hem in de tuin.’
De boom wist niet wat hij hoorde, hij zuchtte eens 
diep en ging rechtop staan, zijn takken schoten 
zowaar ook omhoog. Wat was hij blij en trots. Hij 
was wel niet zo groot en mooi als de andere bomen, 
maar ook in zijn takken zouden lichtjes en versiering 
hangen. 
Zo ging hij mee, hij stond te pronken op het tafeltje. 
Jekka en Sebbe zaten vaak op de grond naar hem 
en naar het stalletje te kijken. Hij hoorde het verhaal 
over het kindje Jezus dat in de stal geboren werd. Er 
werd gezongen, en hij stond zowat mee te dansen van 
plezier. 
Hij keek eens naar beneden, naar de schaapjes, de 
herders, de dieren, Jozef en Maria en het slapende 
kindje. Voorzichtig draaide hij wat met zijn takjes, 
een beetje over het stalletje heen, alsof hij ze wilde 
beschermen.
En na kerstmis? Hij kreeg een plekje in de tuin en 
groeide verder.

Elly Barendregt

Verhaal voor de kinderen

De lelijke, kleine boom
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door Wim Engelen

Ervaringen met thuiskomen

Het gaat niet vanzelf, thuiskomen in een andere gemeenschap, onder een ander dak.   

Van St. Jan naar … elders in Schiedam

E
r zijn veel uitdrukkingen die 
samenhangen met het begrip 
thuis. Bijvoorbeeld die gezellige 
uitdrukking: ‘Zoals het klokje 

thuis klinkt, klinkt het nergens’. Of: 
‘My home is my castle’. Een thuis is 
ook een kerk. Een kerk is veel meer 
dan de muren en het dak. Je denkt 
ook aan de mensen die bij dat ‘thuis’ 
horen, die je daar kunt ontmoeten. 
Maar wat gebeurt er als dat huis weg-
valt? Dat is nu al menig parochiaan over-
komen of het gaat gebeuren. Er worden 
wel pogingen gedaan om gemeenschap-
pen aan elkaar te laten wennen. 

In Schiedam waren er de gezamen-
lijke vieringen in de basiliek. De be-
doeling was dat deelnemers sommige 
elementen herkenden en met andere 
onderdelen bekend raakten. En er 
waren ontmoetingen met kernvrij-
willigers. 

Jij bent ineens de 
vreemde voor anderen

Het heiligdom van Onze Lieve 
Vrouw van Aparecida is een van 
de grootste Maria-oorden ter 
wereld. Zij is de patrones van 
Brazilië. Deze titel van Maria, de 
Moeder Gods, werd toegekend 
aan een mirakelbeeld dat in 
1717 werd opgevist in de Paraíba 
bij het plaatsje Guaratinguetá 
(provincie São Paulo). Het don-
kerkleurig beeldje (ongeveer 40 
cm. hoog) wordt vereerd in het 
nationaal heiligdom in Aparecida. 
(info: www: kro-ncrv.nl/katholiek/
encyclopedie/a/aparecida)

Andere gebruiken
Dan wordt je ’thuis’ gesloten, een kerk 
én een geloofsgemeenschap waar je 
al veertig jaar kwam. Je kende daar 
veel mensen, er liggen veel mooie 
herinneringen. Je probeert een nieuw 
‘thuis’ te vinden. Sommige mensen 
ken je er, maar niet zo goed. Er zijn 
ook vreemden en jij bent ineens de 
vreemde voor anderen. Er zijn andere 
gebruiken. Soms gaat het om details: 
je zit verder af van het altaar, je hoort 
niet alles. Vaak is het wel inhoude-
lijk, bijvoorbeeld als je na zestig jaar 
weer Latijn hoort zingen. Of je merkt 
dat de gebaren grootser zijn dan dat 
je gewend bent, met meer aandacht 
voor uitingen van eerbied. Je probeert 
duidelijk te krijgen: welke gedachte 
zit daarachter? En kan ik mij daarin 
nog thuis voelen? 
Je bezoekt ook andere deelgemeen-
schappen. Gelukkig kan dat in onze 
parochie. God heeft verschillende hui-
zen, die op den duur een ‘thuis’ voor 
je kunnen worden. Wij kunnen Jezus 
op verschillende manier gedenken en 
navolgen. Alle bewoners van de hui-
zen zijn je medebroeders en zusters. 
En allen proberen tot eenzelfde doel 
te komen: de navolging van Christus.

Gastheer
Het is goed om wat actiever te wor-
den binnen de muren van je nieuwe 
‘thuis’: als lid van de pastoraatgroep, 
als lid van de werkgroep Vastenactie. 
Als gastheer voor de bezoekers van de 
basiliek. Je staat bij de tafel met devo-
tionalia en je wijst mensen de weg in 
wat nu ook ‘jouw’ kerk aan het wor-
den is. Dit kan tot mooie ontmoetin-
gen leiden. 

Op vrijdag 22 oktober was ik gastheer. 
Het weer was zeer onstuimig, maar 
er waren toch bezoekers, waaronder 
een vrouw uit Brazilië. Zij woont nu 
bij haar zoon in Delft, maar ze had 
in Brazilië verhalen gehoord over Li-
duina. Daarom was zij gekomen. Zij 
gaf de basiliek een klein beeldje van 
Maria, Nosse Senhora (N.S.) Apare-
cida, patrones van Brazilië. In Brazi-
lië staat al een beeldje van Liduina, 
vertelde ze. Graag wilde ze wat terug-
doen met dit Mariabeeldje. Het was 
een mooie ontmoeting. Er zal een 
goede plek gezocht worden.
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 MOZAÏEK 

Er is weer een nieuwe expositie in inloophuis De 
Wissel. Van 11 november tot 10 februari toont Daph-
ne Bitter (1994, Amsterdam) haar grote werken. Via 
haar schilderijen probeert zij haar visie op de natuur 
over te brengen.
‘Als klein kind ben ik begonnen met tekenen en 
schilderen. De ongerepte natuur is altijd mijn fas-
cinatie geweest. Ik ben constant op zoek naar deze 
natuurlijke werelden. Ze liggen buiten ons gezichts-
veld, stil en tijdloos, als een onderliggende basis 
voor het leven. Elk jaar trek ik met mijn tent erop uit 
om opnieuw verbinding te maken met mijzelf en de 
natuur. Tijdens deze reizen bezoek ik grotten, water-
vallen, trek ik hoog de bergen en diep de bossen in. 
Ik reis alleen, zodat ik me ervoor open kan stellen en 
kan luisteren. Deze ervaringen geven mij inspiratie 
voor mijn kunstwerken. Ik probeer de mysterieuze 
energie vast te leggen die ik voel tijdens deze reizen.’
Inloophuis De Wissel, Broersveld 123 Schiedam is 

geopend op woensdag, donderdag, vrijdag en zon-
dag van 14.00u tot 16.00u. Iedereen is welkom, er is 
koffie en thee en een curiosawinkel. En uiteraard is 
deze mooie expositie te bezichtigen. 

Nieuwe expositie in De Wissel

Kerst sing-along op 18 december
Al drie keer eerder was er een Kerst-Sing-along 
in Schiedam. Alle drie de keren in de St. Jan-
Visitatiekerk. Samen een uurtje kerstliederen 
zingen, veelal verzoeknummers van de aanwezigen 
zelf. Het werd ieder jaar drukker en de reacties 
waren zeer positief. 
Deze kerk is nu gesloten en corona maakte het vorig 
jaar onmogelijk om op een andere plek te gaan 
zingen. We willen dit jaar de draad weer oppakken. 
Inloophuizen De Wissel en De Weerklank nodigen 
iedereen die zin heeft in zingen, graag uit op 
zaterdagmiddag 18 december. Aanvang 15.00 uur. We 
gaan zingen in de Grote of St. Janskerk, een veilige 
(?) hoge ruimte. 
Wim van der Steen speelt op de vleugel, Lidwien 
Meijer licht de liederen toe. Na afloop is het hopelijk 
mogelijk om samen nog wat te drinken en elkaar te 
ontmoeten. 
Alle deelnemers wordt gevraagd bij de ingang hun 
corona-toegangsbewijs te laten zien. 
In verband met de onzekere situatie wegens 
corona is aanmelden gewenst via: info@
inloophuizenschiedam.nl Als het niet door mocht 
gaan, krijgt iedereen zeker een berichtje. 

Sluiting Wereldwinkel Schiedam 

De Wereldwinkel in Schiedam gaat de deuren sluiten. 
Meer dan vijftig jaar hebben de vrijwilligers veel 
energie en tijd gestoken in hun doel om door middel van 
eerlijke handel de armoede in de wereld te bestrijden. 
Maar al jaren daalt het aantal klanten. Veel fair trade 
producten zijn ook gemeengoed geworden. Daardoor is 
de omzet van de Wereldwinkel Schiedam steeds verder 
achteruitgelopen. De vereniging Wereldwinkel Schiedam 
heeft daarom het moeilijke besluit moeten nemen per 1 
januari 2022 haar activiteiten te beëindigen.  
In de maand december wordt nog geprobeerd door 
middel van kortingsacties de laatste fair trade 
(waaronder kerstartikelen) producten te verkopen. Na 
sluiting van de winkel wordt wat er is overgebleven 
van de financiële buffer verdeeld over een aantal 
ontwikkelingsprojecten. 
Het bestuur en de vrijwilligers danken iedereen die door 
hun aankopen of anderszins hebben bijgedragen aan het 
jarenlange succes van de Wereldwinkel Schiedam. 
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D
e voorbereiding op het kerstfeest 
komt soms niet verder dan het 
gezellig maken in huis met licht-
jes en versiering, het bedenken 

van een kerstdiner, het schrijven van 
kerstgroeten. Het kan ook goed zijn 
wat meer verdieping te zoeken. Dit kan 
door de bijbelteksten van de dag met 
aandacht te overwegen of door het luis-
teren naar kerstmuziek. Misschien kun-
nen de O-antifonen behulpzaam zijn.

O antifonen
Een antifoon is een vers dat gebeden 
wordt ter inleiding en afsluiting van 
een psalm, in de mis of tijdens het ge-
tijdengebed. In de laatste zeven dagen 
van de Advent staan de antifonen die 
tijdens de vesper, voor en na het Mag-
nificat gebeden worden, in het teken van 
het verlangend uitzien naar de geboorte 
van de Messias, de menswording van 
God. Dat verlangen wordt verklankt in 
de verzuchting O…, gevolgd door een 
‘aanspreektitel’ van de Heer, ontleend 
aan het Oude Testament: Wijsheid, 
Adonai, Wortel van Isai, Sleutel van 
David, Dageraad, Koning van de volken, 
Immanuel. Ook de smeekbeden die 
hierop volgen, hebben hun oorsprong 
in het Oude Testament. Het gebruik 
van deze antifonen is een traditie, die 
vermoedelijk al in de vroege middel-
eeuwen is ontstaan. In de antifonen 
smeken we om leiding, bevrijding, 
gerechtigheid, eenheid, redding. Het 
verlangen daarnaar is van alle tijden.

Taalspel
Zoals in de middeleeuwen vaker 
voorkwam, zit er ook een taalspel 
in deze antifonen verborgen: als de 
beginletters van de aanroepingen in 
omgekeerde volgorde gelezen wor-
den, komt er een antwoord op onze 
verzuchtingen. We lezen dan: ‘Ero 
cras’: Latijn voor: ‘Ik zal er morgen 
zijn’. De Heer zelf verzekert ons, dat 
er een einde komt aan onze tijd van 
wachten. 

O Sapientia 17 december
O Wijsheid, voortgekomen uit de 
mond van de Allerhoogste;
Gij doordringt alle dingen met mild-
heid en kracht.
Kom nu en wijs ons uw wegen.

O Adonai 18 december
O Adonaï (Heer), Leider van Israëls 
huis;
Gij zijt aan Mozes verschenen in het 
brandend braambos
en hebt hem de Wet gegeven op de 
Sinaï.
Kom nu en bevrijd ons met sterke 
hand.

O Radix Jesse 19 december
O Wortel van Jesse, Gij zijt het teken 
waarop de volken hebben gewacht;
Voor U zullen koningen verstom-
men, de volken zullen tot U smeken.
Kom nu en bevrijd ons, wacht niet 
langer meer.

O Clavis David 20 december
O Sleutel van David en scepter van 
Israëls huis;
wat Gij opent zal niemand meer slui-
ten,
wat Gij sluit, zal niemand meer ope-
nen.
Kom nu en bevrijd ons uit de kerker,
uit de duisternis en de schaduw van 
de dood.

O Oriens 21 december
O Dageraad, afglans van het eeuwig 
licht
en Zon van gerechtigheid.
Kom nu en verlicht hen die in duister-
nis leven,
die gezeten zijn in de schaduw van 
de dood.
 
O Rex gentium 22 december
O Koning der volkeren, zo lang ver-
wacht.
Gij hoeksteen die alles één maakt.
Kom nu en red de mens die Gij uit 
aarde hebt gevormd.

O Emmanuel 23 december 
O Emmanuel (God-met-ons), onze 
Wetgever en Koning,
verwachting der volkeren en hun Ver-
losser. 
Kom nu en red ons, Heer, onze God.

Voorbereiding op het kerstfeest

O-antifonen in de Advent

door Gerarda Havermans-van Mourik

Advent, een tijd van ‘blijde verwachting’, we verwachten 
de geboorte van Christus. De O-antifonen zijn een uiting 
van dit verlangend uitzien. Deze traditie stamt uit de 
vroege Middeleeuwen  

Er is een boekje met meditaties over 
de O-antifonen, genaamd ‘O’, van 
Esther Maria Magnis, uitgegeven door 
Van Wijnen – Franeker (2020). 
Daarnaast zijn met de zoekterm ‘O-
antifonen’ verschillende toonzettingen 
te vinden via YouTube: Gregoriaans 
en werken van componisten als Hans 
Leenders en Arvo Pärt. Ook het lied: 
O kom o kom Immanuel (GVL 512) is 
gebaseerd op de O-antifonen. 
Teksten en muziek kunnen een 
spirituele ruimte openen, waarin ons 
sluimerend verlangen kan worden 
wakker geschud. Om zo (het uitzien 
naar) de geboorte van de Heer op een 
dieper niveau te kunnen beleven.

31magazine van parochie de goede herder



Liturgisch rooster weekendvieringen eind november2021-begin maart 2022, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
De gegevens in dit rooster zijn onder voorbehoud van maatregelen in het kader van corona-preventie. 

Petrus & Pauluskerk 09:30h Pax Christikerk 11:00h H. Lucaskerk 09:30h St. Liduinabasiliek zat. 18:00; zon. 10:00h H. Jacobuskerk 11:00h

NOVEMBER 2021

zat. 27 november    Eucharistie H. Egging  

1e zondag Advent, 
28 november

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

DECEMBER 2021

zat. 4 december    Eucharistie C. Duynstee  

2e zondag Advent, 
5 december

Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Liriko’, KWD/10+ Woord- en communieviering, parochiaan, samenzang Eucharistie C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie H. Egging, koor ‘Corazon’

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, M. Tharsis, 15:00 uur

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, woe. 8 
december

   Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, koren ‘In Honorem Dei’ en 
‘Jubilatio’, 19:00 uur

 

Zaterdag 11 december    Eucharistie H. Egging  

3e zondag Advent, 
12 december

Eucharistie M. Tharsis, cantor
Aansluitend gelegenheid aan te melden voor eucharistievie-

ringen Kerstavond en Eerste Kerstdag

Woord- en communieviering, parochiaan, koor ‘Impuls’, 
KWD/10+

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, Willibrordkoor Eucharistie H. Egging, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie C. Duynstee, samenzang

ma. 13 december Boeteviering H. Egging, 19:00 uur
met aansluitend biechtgelegenheid

vrij. 17 december    Vesperviering L. Meijer, 17:00 uur  

zat. 18 december    Eucharistie M. Tharsis  

4e zondag Advent, 
19 december

Woord- en communieviering, parochiaan, cantor
Aansluitend gelegenheid aan te melden voor eucharistievie-

ringen Kerstavond en Eerste Kerstdag

Eucharistie H. Egging, samenzang, KWD/10+ Eucharistie H. Egging, samenzang Eucharistie M. Tharsis, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie C. Duynstee, samenzang

Kerstavond, 
vrij. 24 december

Bezoek aan kerststal in de kerk voor kinderen en gezinnen, 
18:30-19:30 uur

Kerst gezinsviering, parochiaan, kinderkoor ‘Okido’, 
19:00 uur

 Kerst gezinsviering, Woord- en gebedsdienst, L. Meijer, 18:30 
uur

Kerst gezinsviering, Woord- en communie-
viering, parochiaan, 18:30 uur

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, koor ‘Intermezzo’, 21:00 uur
Vooraf aanmelden verplicht

Eucharistie C. Duynstee, koor ‘Impuls’, 22:30 uur Eucharistie H. Egging, Willibrordkoor, 21:00 uur Eucharistie C. Duynstee, koren ‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’, 
20:30 uur

Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Corazon’, 
22:00 uur

  Eucharistie H. Egging, koren ‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’, 
24:00 uur

 

Eerste Kerstdag, zat. 25 december Eucharistie H. Egging, Andreas Petrus en Pauluskoor, 09:30 
uur

Vooraf aanmelden verplicht

Eucharistie H. Egging, koor ‘Liriko’, 11:00 uur, Eucharistie C. Duynstee, Willibrordkoor, 09:30 uur Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’, 10:00 uur Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, samen-
zang, 11:00 uur

Tweede Kerstdag, Feest H. Familie, 
zon. 26 december

Eucharistie C. Duynstee, cantor, 09:30 uur Gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie H. Egging, samenzang, 10:30 uur Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Jubilatio’, 10:00 uur,  

Oudejaarsdag, 
don. 31 december

   Oudejaarslof H. Egging, koor ‘In Honorem Dei’, 18:00 uur  

JANUARI 2022

Nieuwjaarsdag, 
zat. 1 januari

Eucharistie H.Egging, , cantor, 10:00 uur Eucharistie C.Duynstee, samenzang, 10:30 uur gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’, 10:00 uur geen viering

Feest Openbaring v.d. Heer (Drieko-
ningen) zon. 2 januari

Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie M. Tharsis, samenzang Eucharistie M. Tharsis, samenzang Eucharistie H. Egging, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie C. Duynstee, samenzang

Gebedsgroep Mama di Rosario, Charles Ebaa CSSp, 15:00 uur  

zat. 08 januari    Eucharistie C. Duynstee  
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Petrus & Pauluskerk 09:30h Pax Christikerk 11:00h H. Lucaskerk 09:30h St. Liduinabasiliek zat. 18:00; zon. 10:00h H. Jacobuskerk 11:00h

Feest Doop v.d. Heer 
zon. 9 januari

Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor gezamenlijke viering in de Lucaskerk Eucharistie H. Egging, Willibrordkoor, 10:30 uur
Aansluitend nieuwjaarsreceptie

Eucharistie C. Duynstee, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie M. Tharsis

zat. 15 januari    Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’  

2e zondag d.h. jaar 
16 januari

Oecumenische viering, ds. C. Schreuder/parochiaan, Immanu-
elkerk, 10:00 uur

Woord- en communieviering, parochiaan, samenzang Oecumenische viering i.s.m. Bethelkerk, ds. G. 
Fröberg/H. Egging, Willibrordkoor, Lucaskerk, 9:30 uur

Eucharistie M. Tharsis SVD Oecumenische viering, ds. D. 
Tielkemeijer/C. Duynstee, Dorpskerk, 

10:00 uur

zat. 22 januari    Eucharistie C. Duynstee  

3e zondag d.h. jaar 
23 januari

Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Oecumenische viering, ds. H. Habekotté/L. Meijer, 
Kerkcentrum Holy, 10:30 uur

Eucharistie H. Egging, voorstellen eerste communican-
ten, Willibrordkoor

Eucharistie C. Duynstee, cantorij Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang 

vrij. 28 januari    Vesperviering L. Meijer, 17:00 uur  

zat. 29 januari    Eucharistie H. Egging  

4e zondag d.h. jaar 
30 januari

Eucharistie C. Duynstee, voorstellen eerste communicanten Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Impuls’ Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie H. Egging, koor ‘Jubilatio’ Woord- en communieviering, L. Meijer, 
samenzang

FEBRUARI 2022

Opdracht v.d. Heer (Maria Lichtmis), 
woe. 2 februari

   Eucharistie H. Egging, koor ‘Jubilatio’, 19:00 uur  

zat. 5 februari    Eucharistie M. Tharsis SVD  

5e zondag d.h. jaar 
6 februari

 

Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie H. Egging, koor ‘Liriko’ Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie C. Duynstee, voorstellen eerste communicanten, 
koor ‘In Honorem Dei’

Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Corazon’

Gebedsgroep Mama di Rosario, C. Duynstee, 15:00 uur  

zat. 12 februari    Eucharistie H. Egging  

6e zondag d.h. jaar 
13 februari

Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie C. Duynstee, Willibrordkoor Eucharistie H. Egging, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie C. Duynstee, samenzang

zat. 19 februari    Eucharistie C.Duynstee  

7e zondag d.h. jaar 
20 februari

Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Gezinsviering, Eucharistie H. Egging, koor ‘Okido’ Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie C.Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Woord- en communieviering, parochiaan 

vrij. 25 februari    Vesperviering L. Meijer, 17:00 uur

zat. 26 februari    Eucharistie M. Tharsis SVD  

8e zondag d.h. jaar 
27 februari

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

MAART 2022

Aswoensdag 2 maart Aswoensdagviering H. Egging, cantor, 19:30 uur Aswoensdagviering M. Tharsis SVD, 
samenzang, 19:30 uur

gezamenlijke viering in de Pax Christikerk Eucharistie Aswoensdag C. Duynstee 8:30 uur Woord- en gebedsdienst Aswoensdag, 
parochiaan, samenzang, 19:00 uur

Eucharistie Aswoensdag C. Duynstee, koren ‘In Honorem Dei’ 
en ‘Jubilatio’, 19:00 uur

vrij. 4 maart Kruisweg, H. Egging, 19:00 uur

zat. 5 maart Eucharistie H. Egging

1e zondag Veertigdagentijd
6 maart

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

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, B. Theunissen, 15:00 uur

3434 kerk aan de waterweg winter 2021-2022



Petrus & Pauluskerk 09:30h Pax Christikerk 11:00h H. Lucaskerk 09:30h St. Liduinabasiliek zat. 18:00; zon. 10:00h H. Jacobuskerk 11:00h

Feest Doop v.d. Heer 
zon. 9 januari

Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor gezamenlijke viering in de Lucaskerk Eucharistie H. Egging, Willibrordkoor, 10:30 uur
Aansluitend nieuwjaarsreceptie

Eucharistie C. Duynstee, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie M. Tharsis

zat. 15 januari    Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’  

2e zondag d.h. jaar 
16 januari

Oecumenische viering, ds. C. Schreuder/parochiaan, Immanu-
elkerk, 10:00 uur

Woord- en communieviering, parochiaan, samenzang Oecumenische viering i.s.m. Bethelkerk, ds. G. 
Fröberg/H. Egging, Willibrordkoor, Lucaskerk, 9:30 uur

Eucharistie M. Tharsis SVD Oecumenische viering, ds. D. 
Tielkemeijer/C. Duynstee, Dorpskerk, 

10:00 uur

zat. 22 januari    Eucharistie C. Duynstee  

3e zondag d.h. jaar 
23 januari

Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Oecumenische viering, ds. H. Habekotté/L. Meijer, 
Kerkcentrum Holy, 10:30 uur

Eucharistie H. Egging, voorstellen eerste communican-
ten, Willibrordkoor

Eucharistie C. Duynstee, cantorij Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang 

vrij. 28 januari    Vesperviering L. Meijer, 17:00 uur  

zat. 29 januari    Eucharistie H. Egging  

4e zondag d.h. jaar 
30 januari

Eucharistie C. Duynstee, voorstellen eerste communicanten Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Impuls’ Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie H. Egging, koor ‘Jubilatio’ Woord- en communieviering, L. Meijer, 
samenzang

FEBRUARI 2022

Opdracht v.d. Heer (Maria Lichtmis), 
woe. 2 februari

   Eucharistie H. Egging, koor ‘Jubilatio’, 19:00 uur  

zat. 5 februari    Eucharistie M. Tharsis SVD  

5e zondag d.h. jaar 
6 februari

 

Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie H. Egging, koor ‘Liriko’ Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie C. Duynstee, voorstellen eerste communicanten, 
koor ‘In Honorem Dei’

Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Corazon’

Gebedsgroep Mama di Rosario, C. Duynstee, 15:00 uur  

zat. 12 februari    Eucharistie H. Egging  

6e zondag d.h. jaar 
13 februari

Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie C. Duynstee, Willibrordkoor Eucharistie H. Egging, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie C. Duynstee, samenzang

zat. 19 februari    Eucharistie C.Duynstee  

7e zondag d.h. jaar 
20 februari

Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Gezinsviering, Eucharistie H. Egging, koor ‘Okido’ Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie C.Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Woord- en communieviering, parochiaan 

vrij. 25 februari    Vesperviering L. Meijer, 17:00 uur

zat. 26 februari    Eucharistie M. Tharsis SVD  

8e zondag d.h. jaar 
27 februari

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

MAART 2022

Aswoensdag 2 maart Aswoensdagviering H. Egging, cantor, 19:30 uur Aswoensdagviering M. Tharsis SVD, 
samenzang, 19:30 uur

gezamenlijke viering in de Pax Christikerk Eucharistie Aswoensdag C. Duynstee 8:30 uur Woord- en gebedsdienst Aswoensdag, 
parochiaan, samenzang, 19:00 uur

Eucharistie Aswoensdag C. Duynstee, koren ‘In Honorem Dei’ 
en ‘Jubilatio’, 19:00 uur

vrij. 4 maart Kruisweg, H. Egging, 19:00 uur

zat. 5 maart Eucharistie H. Egging

1e zondag Veertigdagentijd
6 maart

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

Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, B. Theunissen, 15:00 uur
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