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Huis noch haard

En gevlucht naar EgypteGeboren in een stal



Van de redactie
Geen huis, geen haard. Dat is het thema van dit nummer 
van Kerk aan de Waterweg. 
Maria en Jozef moesten het ontberen, om te beginnen 
bij de geboorte van hun zoon in die stal te Bethlehem. En 
vervolgens op hun vlucht naar Egypte. 
Miljoenen vluchtelingen missen huis en haard. Ze mis-
sen hun gewone leven, in de Syrische steden als Aleppo, 
Homs, Hama. Ik was er ooit op vakantie in 2004, gewone 
steden met mensen die er redelijk welvarend uitzagen, 
met jongeren die het leuk vonden om Engels met je te 
praten, met prachtige oude kerkjes, waar we samen He-
melvaartsdag vierden (in Aleppo). 
Die mensen vluchtten voor hun leven en komen nu te-
recht in steden als Schiedam, Maassluis, Vlaardingen, in 
een aangeharkt, plat landje, regenachtig, vreemd. 
Het jaar 2016 is door paus Franciscus uitgeroepen tot het 
Jaar van Barmhartigheid. Barmhartigheid heeft meer dan 
één betekenis. Het betekent: vergevingsgezind zijn, een 
groot hart hebben. Barmhartige Heer, genadige God, zingen 
we in psalm 103. De vader van de Verloren Zoon… hij was 
barmhartig voor zijn losbandige zoon!
Barmhartigheid betekent ook mededogend zijn, met de 
ander meeleven, je inleven, behulpzaam zijn. We 
kennen de Zeven werken van Barmhar-
tigheid: zieken bezoeken, vluchtelin-

gen herbergen, gevangenen bezoeken, naakten kleden, 
hongerigen voeden, doden begraven, dorstigen laven. We 
kennen de barmhartige Samaritaan, hij werd getroffen 
door het lot van iemand aan de kant van de weg; hij dacht 
verder niet te veel na, hij deed wat moest gedaan worden. 
In deze tijd waarin zoveel mensen huis en haard moeten 
missen, worden we geconfronteerd met vragen aan ons: 
help je mee… hen te herbergen, te voeden, te kleden, te 
bezoeken… 
De meest rijke ervaringen in je leven zijn die van ontmoe-
ting met mensen die heel anders zijn dan jij en die je toch 
begrijpt, die je toch leert kennen. 
De vluchtelingencrisis wordt het genoemd. Crisis is ook 
kans… is mij geleerd. Ik zou zeggen: grijp je kans! 
Ted Konings was de afgelopen jaren redactielid en eind-
redacteur van dit blad. In verband met zijn drukke werk-
zaamheden heeft hij de redactie verlaten. De redactie wil 
hem hartelijk danken voor al het werk in de afgelopen 
jaren en wenst hem alle goeds toe. Lidwien Meijer en 
Marianne Soors nemen het stokje van Ted over.
De volgende Kerk aan de Waterweg komt uit op 4 maart 
2016. De uiterste inlevertermijn voor kopij is gesteld op 1 
februari 2016. Dit geldt dus ook voor advertenties. 

Lidwien Meijer
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Kerk aan de Waterweg Inhoud

p 4
Pater Avin Kunnekkadan verdiepte zich 

in de evangeliepassage over de vlucht naar 
Egypte. De pagina’s hierna beschrijven hoe 
onze geloofsgemeenschappen reageren op 

vluchtelingen in de eigen buurt. 

p 14
‘Bekend maakt bemind’, dat is het motto van 

de organisatie Meredia. De Kerstboodschap 
wordt bekendgemaakt tijdens een heus 

wandeltheater door Schiedam. Liduina speelt 
ook mee! 

p 22
Allerlei acties staan in de Advent op stapel; van 
brieven schrijven tot geld vergaren. We kijken 

ook vooruit naar de Vastenaktie. Dan komen er 
pelgrims op ons af! Heeft u huis en haard voor 

hen? 

p 28
We blikken terug op het 125-jarig jubileum 

van de Jacobuskerk, en we kijken vooruit naar 
twee volgende jubilea: tien jaar Lucaskerk in 

Vlaardingen, en vierhonderd jaar dominicanen 
in Schiedam! 

p 34
De jongeren van onze parochie treffen elkaar 

in een eigen groep. En pastor Duynstee 
ontvouwt zijn verdere plannen met de jeugd én 

met de ouders van de jeugd. 
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I
n Bethlehem was er geen plaats voor hen 
in de herberg. Het woord herberg roept 
herinneringen op aan het woord herberg-
zaamheid. Een typisch woord, dat we in 

de Nederlandse taal niet gebruiken. Onher-
bergzaam is een woord dat we wél kennen. 
Waarschijnlijk komt alleen in het Bijbelse 
taalgebruik het woord herbergzaamheid voor. 
Het heeft te maken met het Griekse woord 
voor vreemdelingenliefde. Onze taal kent ook 
geen woord voor vreemdelingenliefde. We 
zijn meer vertrouwd met het woord vreemde-
lingenhaat. Toch zouden herbergzaamheid en 
vreemdelingenliefde best gewone Nederland-
se woorden kunnen zijn. Woorden waar ook 
een houding en handelingen bij horen. Het 
is immers een aloude gedachte dat we aan de 
houding en handelingen tegenover vreemde-
lingen en vluchtelingen kunnen aflezen hoe 
vredelievend, verdraagzaam en menselijk wij 
echt zijn.

Sta op, neem het kind en zijn moeder en 
vlucht naar Egypte.  De evangelist Mattheüs 
vertelt ons hoe Jezus kon overleven dankzij 
die vlucht naar Egypte. Veel andere baby’s in 
Bethlehem werden uitgemoord door koning 
Herodes. Dat is mensonterend, gruwelijk. De 
Heilige Familie werd een vluchtelingengezin, 
Jezus een vluchtelingenkind. 
Net als in de tijd van Jezus’ geboorte zijn er 

Herbergzaamheid gevraagd!
Jezus als vluchtelingenkind

vandaag enkele tientallen miljoenen mensen 
die leven buiten de grenzen van hun thuis-
land. Ook in Europa komen veel vluchtelin-
gen binnen. Bij lezing van de krant, kijkend 
naar tv-programma’s en in gesprekken, werd 
ik er door het protest tegen vluchtelingen bru-
taal aan herinnerd in welke wereld Jezus werd 
geboren, in welke wereld onze God mens is 
geworden. “Ga maar weer terug naar uw land 
van herkomst, want jullie brengen onze vei-
ligheid en ons voordelig sociaal stelsel – dat 
we met onze belastingen betalen – in het ge-
drang”, die mentaliteit hoor je vaak terug. 
Maar dan vergeten we wat in de Schrift staat 
geschreven: Sta op, neem het kind en zijn moe-
der en vlucht naar Egypte. Blijf daar tot ik u 
waarschuw, want Herodes staat het kind naar 
het leven (Mattheüs 2:13).
Ik kan niet naar de kerststal kijken zonder er-
aan te denken dat ik een volgeling ben van dat 
vluchtelingenkind. Jezus werd, vertellen Lu-
cas en Mattheüs ons, niet gastvrij ontvangen. 
Hij kwam ter wereld in een stal omdat aan 
Jozef en Maria, een hoogzwangere vrouw, de 
toegang tot de herberg was ontzegd. Boven-
dien moesten zij naar een ander land vluchten 
om het kind te redden uit de greep van kind-
moordende soldaten, uitgezonden door een 
man die koste wat kost aan de macht wilde 
blijven. 
Is er vandaag iets veranderd? 

door Pater Avin Kunnekkadan SVD 

De 
Heilige 
Familie 
werd een 
vluchtelin-
gengezin, 
Jezus een 
vluchtelin-
genkind

Voor welke uitdaging stelt de huidige vluchtelingencrisis ons, 
christenen, in de welvaartsstaat Nederland? In deze Kersttijd 
verdiepen we ons in het verhaal van Jezus als vluchtelingenkind, 
vanuit de teksten van Lucas, Mattheüs en Jesaja. 
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God 
werd mens, 
opdat wij 
menslievend 
spreken en 
handelen

Vat moed, uw God komt wraak nemen!  
Terwijl ik aan het nadenken was over dit 
onderwerp, kreeg ik bovenstaande tekst van 
Jesaja te horen. (Jes. 35:4). God komt wraak 
nemen… maar is onze God dan een wraak-
zuchtige God? 
De profeet Jesaja maakt daarna duidelijk hoé 
God komt wraak nemen: Hij doet de blinden 
zien en de doven horen. Hij doet wie verlamd is 
opstaan en wie met stomheid is geslagen doet hij 
spreken. (Jesaja 35: 5-6).
Ik mag niet blind zijn. De huidige vluchtelin-
gencrisis is voor de christen die ik ben in een 
West-Europese welvaartsstaat, een niet te on-
derschatten uitdaging. Ik mag niet blind zijn. 
Ik moet de harde realiteit onder ogen durven 
zien, kijken hoe ik in dergelijke tragische om-
standigheden, als volgeling van het vluchtelin-
genkind, broeder of zuster kan zijn, ook van 
een andersgelovige vreemdeling. 
Het christelijk geloof heeft haar wortels in een 
vluchtverhaal. Daarom geloof ik dat kerken 
en mensen met gevoel voor genade, eigenlijk 
niet anders kunnen dan horzel en luis in de 
pels van de overheid zijn.

Een kind is ons geboren, wonderbare 
raadsman, vredevorst…
Beste lezers, het kerstverhaal probeert ons 
steeds weer vertrouwd te maken met een 
vreemd verhaal: God werd mens, opdat wij 
menslievend worden, opdat wij menslievend 
spreken en handelen. Een verhaal dat nog 
heel wat rust zal verstoren, om onrecht aan te 
klagen en naast de mensen in nood te staan. 
Dit kind zal vrede brengen, de vrede die onze 
wereld zo hard nodig heeft, de vrede waar 
we allemaal zo naar uitzien. Tolerantie, daar 
knapt heel Nederland van op. 

Laten we dromen van een betere wereld, vol 
vrede met elkaar. Een wereld waarin we ge-
woon gelukkig zijn, vol lieve mensen om ons 
heen. Dat is een wereld waarin God als een 
Kind in ons midden wil zijn. Laten wij aan 
die wereld van vrede bouwen. Moge het zo 
waarlijk Kerstmis worden voor ieder van ons. 
Ik wens u allen, mede namens mijn SVD col-
lega’s en het pastoraal team van parochie De 
Goede Herder een heel Zalig Kerstfeest en 
een gezegend 2016. 
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Koken voor vluchtelingen inspireert!

De werkgroep Lucas Cooking gebruikt de eettafel als 
bindmiddel voor saamhorigheid, vriendschap en warmte 
tussen mensen. Ongeacht verschil in cultuur, religie en 
achtergrond. Vier keer per jaar is er een maaltijd voor 
vluchtelingen. 

L
ucas Cooking haalt haar inspi-
ratie uit het Evangelie van Lu-
cas: ‘Samen eten, samen delen 
en niets terug verwachten’. De 

groep is al negen jaar actief in en rond 
de Lucaskerk. 
Dertien dames en één heer dragen 
deze groep. De een is meer voor 
hand- en spandiensten, de ander voor 
het echte koken. Het zijn allen paro-

chianen uit Vlaardingen. 
Helen de Koning, oprichtster en één 
van de drijvende krachten, heeft van-
wege ziekte de groep verlaten. De 
groep kwam even in een dip; te zwaar 
vrijwilligerswerk, teveel aanvragen, te 
intens voor overdag toch al werkende 
mensen, onvoldoende menskracht 
om met een klein clubje alle aanvra-
gen te honoreren. Maar nu zijn de 

wil en de hartstocht weer terug en 
de leden worden bezield, wanneer zij 
ervaren voor vluchtelingen van bete-
kenis te zijn. 
Elke eerste vrijdag van de maand is 
er soep of pannenkoeken voor de 
Voedselbank-bezoekers, waaronder 
vluchtelingen. Iedere eerste dinsdag 
van de maand koken wij een maaltijd 
voor gasten.

Lucas Cooking begint een avond van 
te voren om het menu te bespreken. 
‘s Morgens worden de boodschappen 
gedaan, de tafels worden met hulp 
van parochianen of stagiaires klaarge-
maakt en het koken start om ongeveer 

Lucas Cooking al negen jaar actief
F

O
T

O
 R

O
E

L
 D

IJ
K

S
T

R
A

6 kerk aan de waterweg december 20156



twee uur ’s middags . De gasten wor-
den verwacht om half zes, er staat een 
drankje en een hapje klaar, met een 
dadel, oosters symbool van welkom. 
De maaltijden beginnen om zes uur. 
Er is stilte voor gebed en een woord 
van welkom door een van de orga-
nisatoren. Tussen de gangen wordt 
iets verteld of ten gehore gebracht, 
aansluitend bij de doelen en interes-
ses van de groep die aan tafel zit. Na 
het dessert en een kopje koffie begint 
het opruimen en de grote afwas. Een 
zwaar karwei voor de mensen die al 
vanaf het begin van de middag druk 
in de weer zijn geweest.

Dit jaar koken wij vier keer voor 
vluchtelingen, voor de nieuwkomers 
in Vlaardingen. Voor deze vier maal-
tijden heeft Lucas Cooking ruimhar-
tig subsidie gekregen van PCI (Pa-
rochiële Caritas Instelling) van het 
bisdom.
In februari kookten wij voor Vlaar-
dingse Eritreeërs, in mei en septem-
ber hebben wij voor dertig en veertig 
Syrische vluchtelingen gekookt en 
op dinsdag 10 november voor weer 
vierendertig nieuwe Vlaardingers, 
uit Zuid Soedan, Eritrea, Uganda en 
Syrië. 

Eenzaam
Vluchtelingenwerk Maasdelta locatie 
Vlaardingen nodigt de gasten uit en 
verzorgt het kennismakingsprogram-
ma. Zij doet dat samen met MovZwo, 
Vele Vlaardingers Eén Huis en PAX 
Ambassadestad van Vrede. Er worden 

ook Vlaardingers uitgenodigd die de 
taal van de gasten spreken. De ont-
moetingen hebben tot doel dat men-
sen met elkaar in gesprek gaan over 
allerlei zaken die men in Vlaardingen 
tegenkomt, en vooral dat er contacten 
gelegd worden en er verdere ontmoe-
tingen groeien . 
De ene keer gaat het ook over komen-
de activiteiten, de andere keer meer 
over hulp voor en mogelijkheden 
bij de integratie. Er wordt een kort 
tafelgesprek met alle deelnemers ge-
houden. Bijvoorbeeld, met de vraag: 
wat viel u op en wat wenst u, nu u 
enkele weken hier in Vlaardingen 
bent? Tot twee keer toe werd expli-
ciet door gasten verteld dat men zich 
eenzaam voelt, dat contacten gemist 
worden (In de COA-centra was het 
contact met mensen uit de buurt van 
de COA-centra intenser dan nu met 
Vlaardingers). 

Emotionele rap
Tijdens de maaltijden in mei en sep-
tember werd de uitnodiging gedaan 
om mee te doen aan de activiteiten 
in de Vredesweek. Dat heeft succes 
gehad: Bij de opening van de Vre-
desweek kon burgemeester Base 
verschillende groepjes vluchtelingen 
welkom heten; op zondag gingen er 
achttien vluchtelingen mee naar Den 
Haag voor de Walk of Peace, en bij de 
Vredesmarkt waren zowel Syriërs als 
Eritreeërs betrokken. Een Syrische 
en een Eritrese familie trakteerden 
tijdens de Vredesmarkt op de Hoog-
straat bezoekers aan de markt op lek-
kernijen uit hun land. 
Ondanks de ellende die deze mensen 
meegemaakt hebben, is er een goede 
sfeer bij de maaltijden. Hier en daar 
krijg je iets te horen over de reden 

van het vluchten. Een jongen van tien 
jaar zong er een emotionele rap over: 
Syrië is een mooi land – maar wij 
moesten het verlaten – de bommen 
zorgden voor tranen.
Mensen reageerden dankbaar; op het 
eind van de avond zongen zij geza-
menlijk liederen. Een man nam het 
woord en wilde ons bedanken voor 
deze mooie avond. Als vluchteling 
hoopte hij niet alleen een veilig oord 
hier te hebben, maar ook iets terug 
te kunnen doen en te kunnen bij-
dragen aan de samenleving in Ne-
derland. De maaltijden activeren de 
vluchtelingen, er zijn twee initiatie-
ven gegroeid. Om de maand komt 
op zondagmiddag een groep men-
sen uit Eritrea en Ethiopie bij elkaar 
en krijgen de kinderen tijdens de 
samenkomst catechisatie, met een 
accent op het leren van normen en 
waarden. Een andere groep nieuwe 
Vlaardingers uit Eritrea heeft enkele 
keren een lange vergadering in de 
bovenzaal van de kerk gehouden om 
met elkaar problemen en wensen te 

inventariseren. De nieuwe Syriërs 
hebben ook gevraagd om voor ont-
moetingen gebruik te mogen maken 
van de Lucaskerk. De warme gast-
vrije sfeer van de maaltijden van Lu-
cas Cooking verbinden – Vrede ver-
bindt mensen van verweg nu dichtbij 
in Vlaardingen. 
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Zij zongen 
gezamenlijk liederen

Syrië is een mooi 
land – maar wij 
moesten het verlaten 
– de bommen zorgden 
voor tranen
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De Voedselbank en de vluchtelingen

‘Vindt jullie God het goed dat er moslims in de kerk komen?’

R
ond de vijftig mensen komen we-
kelijks een voedselpakket ophalen 
in de Lucaskerk, acht pakketten 
gaan naar een vluchtelingengezin.  

De procedure voorafgaand aan de toewijzing 
van pakketten is heel zorgvuldig, er kan wel 
eens drie weken overheen gaan. In geval van 
nieuwe vluchtelingen wachten we daar niet 
op. Uit eigen middelen wordt meteen een 
noodpakket samengesteld, vooral gevuld met 
basisvoedsel, dat vrijdagmiddag tussen 4 en 5 
uur opgehaald kan worden. 
Vluchtelingen hebben net zoals andere cliën-
ten van de Voedselbank wel eens wensen, in 
verband met hun levensovertuiging. Als een 
cliënt bepaalde artikelen niet hoeft, dan kan 
hij die aan andere cliënten geven of ruilen. In 
de praktijk werkt dit heel goed. 

Vrijwilliger
We zien ook vluchtelingen als vrijwillige me-
dewerkers elke vrijdag bij de Voedselbank 
aantreden: om acht uur ’s morgens bij Kerk-
centrum Holy, als daar aan de voedselpakket-
ten, die vanuit Rotterdam worden aangevoerd, 
nog allerlei producten vanuit eigen omgeving 
toegevoegd moeten worden. En om 4 uur ’s 
middags zijn er ook weer vluchtelingen in de 
Lucaskerk present, om te helpen bij het uitde-
len van de ruim vijftig pakketten die op deze 
locatie afgehaald kunnen worden. 
Broeder Ted van de Geest: ‘De Voedselbank 
draait goed, ook voor vluchtelingen en wat 
daarbij ook aangenaam is: elke eerste vrijdag 
van de maand verrast Lucas’ Cooking de be-

Jaarlijks doneert PCI parochie De Goede Herder 1500 euro aan 
Vluchtelingenhulp en 1500 euro aan de Voedselbank. Dat zijn 
welkome hulpbronnen voor vluchtelingen, geschonken door vele 
parochianen. Hoe wordt het geld besteed? 

zoekers van de Voedselbank met iets lekkers 
(pannenkoek, kom soep, ijsje) en dat stellen 
de bezoekers bijzonder op prijs. 

Een lange tafel
Ook zijn er parochianen en cliënten die kle-
ding of speelgoed mee naar de kerk nemen 
en afstaan aan (vluchtelingen-)gezinnen die 
er behoefte aan hebben. Met dit soort spullen 
is altijd een lange tafel gevuld en het maakt 
mensen blij en dankbaar. Zo bood een me-
vrouw als dankjewel een tegel aan met een 
treffend Bijbelvers in de trant van Woorden 
zijn als zilver maar daden zijn als goud. 
Op de mij eens gestelde vraag: “Vindt jullie 
God het goed dat er moslims in de kerk ko-

We zien ook 
vluchtelin-

gen als 
vrijwillige 

medewerkers
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‘Vindt jullie God het goed dat er moslims in de kerk komen?’

men?”, kon ik volmondig: “Ja”, antwoorden. 
De sfeer is bijzonder prettig. Een voorbeeld: 
als er om vijf uur een of twee pakketten niet 
opgehaald zijn, worden die verloot. Het komt 
dan vaak voor dat de winnaars hun pakket 
delen met iemand die “buiten de prijzen” 
viel. Ik ben blij mee te mogen werken bij de 
Voedselbank en daar ook vluchtelingen te ont-
moeten.’ 

In Vlaardingen zijn drie uitdeelpunten van 
de voedselbank: de Lucaskerk op de Hoog-
straat, de Winkel in de Van Baerlestraat in 
de Westwijk en Kerkcentrum Holy aan de 
Reigerlaan. 
http://voedselbankvlaardingen.nl/ 

In Diaconaal-missionair cen-
trum De Windwijzer bevindt 
zich een Weggeefwinkel. Hier 
kan men spullen brengen die 
men kwijt wil. Anderen die 
het nodig hebben, kunnen 
het gratis meenemen. Grote 
meubels, wit- en bruingoed 
zijn niet in de Weggeefwinkel 
verkrijgbaar. Voor bijvoor-
beeld kleding, servies, bed-
dengoed, bestek, kleine huis-
houdelijke apparaten, lampen 
enz.  kan men er wel terecht. 
Op afspraak kan er voor 
vluchtelingen ook een apart 
bezoek aan de winkel gere-
geld worden.  Ook kan men 
een lijstje met benodigde ar-
tikelen inleveren, die dan door 
de vrijwilligers van de Weg-
geefwinkel bij elkaar worden 
gezocht.

Het diaconaal bureau van de 
Protestantse Gemeente be-
vindt zich in De Windwijzer. 
Hier vandaan worden met het 
bestelbusje van de voedsel-
bank regelmatig aangeboden 
meubelen opgehaald en bij 
vluchtelingen bezorgd. Ook 
wordt er soms tegen gere-
duceerd tarief witgoed voor 
vluchtelingen besteld, waar-
bij de vluchtelingen zelf een 
deel van de kosten als eigen 
bijdrage betalen. 

De Windwijzer is op de Schie-
damseweg 95 in Vlaardingen. 
De diaconie is telefonisch te 
bereiken via 010 – 434 68 55       

* Vaste activiteit iedere maan-
dag van 9.30- 12.00 uur en 
elke tweede zaterdag

De Weggeefwinkel
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Persoonlijke verhalen uit een 
kamp in Noord-Irak
Wat hebben vluchtelingen 
allemaal moeten doorstaan? 
Vier Nederlandse jongeren 
reisden af naar een vluchte-
lingenkamp in Noord-Irak om 
een documentaire te maken. 

P
aul Voors (21 jaar) een jonge 
Amsterdamse filmmaker, hoor-
de regelmatig heftige verhalen 
over de toestand van vluchtelin-

gen in Noord-Irak. Zijn moeder is lan-
dendirecteur bij de organisatie Dorcas 
en gaat vaak naar het gebied toe. Hij 
wilde deze verhalen vastleggen, en 
stelde aan een paar vrienden voor om 
een documentaire te maken. Felix Go-
vers, Laurens van de Geer en Stephan 
Valkenier voelden zich gedreven om 
de situatie in beeld te brengen. Felix 
Govers: ‘Voor ons als team was alles 
nieuw. Het land, de vluchtelingen, de 
verschrikkelijke verhalen. We konden 
iets filmen wat enorme indruk op ons 
maakte. We willen dat iedereen ziet en 
hoort wat daar werkelijk gebeurt.’
Samen reisden ze af naar een vluch-
telingenkamp in Noord-Irak. De moe-
der van Paul hielp hen bij het vinden 
en selecteren van slachtoffers die hun 
verhaal voor de camera wilden delen. 
Zo kwam de korte documentaire Long 
Road Ahead (Een lange weg vooruit) 
tot stand, met persoonlijke verhalen 
van vier vluchtelingen. 

Pijnlijk dichtbij
Vooral het geweld tegen Syrische meis-
jes en vrouwen, komt schrijnend aan 
het licht. Het gezicht van de 15-jarige 
Eglas is volledig gesluierd (uit veilig-

heidsoverwegingen) maar in haar ogen 
zie je het verdriet bij iedere zin opwel-
len wanneer ze vertelt hoe ze door IS-
strijders gevangen werd gehouden als 
seksslavin. ‘We moesten ons bekeren 
tot de Islam, zodat we met de IS-strij-
ders konden trouwen. Ik werd dage-
lijks geslagen en verkracht en wilde 
zelfmoord plegen. Maar het maakte 
de IS-strijders juist blij als een meisje 
zelfmoord pleegde. Dat plezier gunde 

ik ze niet’. Ze wist te vluchten. Zonder 
dat de kijker iets ziet van het geweld 
dat haar is aangedaan, komt Eglas’ 
verhaal pijnlijk dichtbij. Het verdriet 
is voelbaar, de tranen stromen langs 
haar gezichtsbedekking. 
Het is waarschijnlijk de meest in-
drukwekkende scène uit Long Road 
Ahead. De makers hopen bij te kun-
nen dragen aan een oplossing voor 
de vluchtelingenproblematiek. Paul 
Voors: ‘Door het maken van deze do-
cumentaire hebben zich deuren naar 
de politiek geopend’.

Eerlijk en oprecht
De kracht van Long Road Ahead ligt 
in het vertalen van een groot pro-
bleem naar een klein, persoonlijk per-
spectief. ‘Ik wilde de persoonlijke ge-
volgen van het extreme geweld laten 
zien, want daar hoor je in het nieuws 
niet over’, licht Voors toe. ‘Het besef 
moet ontstaan dat er iets moet gebeu-

ren. Dat willen we bereiken door de 
vluchtelingen een gezicht te geven’. 
De makers hielden zich daarbij zo-
veel mogelijk op de achtergrond. 
‘Het is een illusie dat je een objectieve 
documentaire kunt maken, maar we 
hebben geprobeerd de verhalen zo 
min mogelijk te sturen’, legt Voors 
uit. Misschien is het daarom, dat de 
film heel eerlijk en oprecht aanvoelt.

Krachtig
Long Road Ahead is een bescheiden 
documentaire en tegelijkertijd een 
krachtig voorbeeld van storytelling. De 
film illustreert hoe je kleine, persoon-
lijke verhalen kunt gebruiken om een 
groot en hardnekkig probleem aan te 
kaarten.  

Indrukwekkende documentaire over Syrische vluchtelingen

Dit artikel citeert (met toestemming) uit een 
blog, gemaakt door Diana Minnaert.   
Op de website van de film: www.longroadahead.
nl, staat vermeld waar en wanneer de 
documentaire vertoond wordt.

De christelijke organisatie Dorcas komt in actie 
voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht 
hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. 
Ze hebben hulp- en ontwikkelingsprojecten in 
Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

De tranen stromen 
langs haar gezichts-
bedekking.
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Drie intensieve dagen
Noodopvang in sporthal Maassluis

Op vrijdagavond 18 september 
kwam er een telefoontje, 
dat de gemeente Maassluis 
besloten had om 72 uur 
noodopvang te bieden aan 
tweehonderd vluchtelingen 
in de Olympia(sport)hal. Wat 
gebeurde er daarna? Erna 
van der Vlist, werkbegeleider 
VluchtelingenWerk in Maassluis, 
vertelt haar ervaringen van drie 
intensieve dagen. 

‘K
an op zo’n moment een aan-
tal vrijwilligers van Vluchte-
lingenwerk iets betekenen 
voor deze mensen?’ Deze 

vraag ging naar de Raad van Kerken, 
de Moskeeën, de Voedselbank en 
het Rode Kruis. Op zaterdagmorgen 
vond in de Olympiahal een overleg 
plaats met de hulpverleners en werd 
de hal ingericht voor noodopvang. ’s 
Middags werden de bewoners uit de 
directe omgeving van de sporthal op 
het stadhuis geïnformeerd. Op dat 
moment was nog niet duidelijk wie 
er naar Maassluis zouden komen. 
Uiteindelijk kwamen veel gezinnen 
met kleine kinderen, maar ook al-
leenstaanden. Het grootste deel van 
de mensen was afkomstig uit Syrië. 
Anderen kwamen uit Eritrea, Afgha-
nistan en Irak. De mensen waren 
vaak al lang onderweg. Zo was een ge-
zin in juni vertrokken om via Turkije 
in een wankel bootje de Middellandse 
zee over te steken naar Griekenland.’

Kapotte schoenen
‘De mensen waren uitgeput. Hun ge-
blesseerde voeten (een klus voor Rode 
Kruis en huisartsen) zaten in kapotte 
schoenen. Aan het verzoek om war-
me kleding, schoeisel, toiletartikelen 

en speelgoed te brengen werd door 
de Maassluise bevolking ruimhartig 
voldaan. Toen bleek dat er ook baby’s 
in de groep zaten, kwamen er ook ba-
bybedjes, -kleding en luiers. 
De opvang in de sporthal was sober; 
de sanitaire voorzieningen beperkt. 
Men kreeg een bed, een stoel en er 
stond een aantal tafels om aan te eten. 
De broodmaaltijden werden door het 
Leger des Heils verzorgd; de warme 
Halal maaltijd door een Rotterdams 
bedrijf. Er werd een soort kinderop-
vang gecreëerd en een gebedsruimte. 
Overdag waren er twintig vrijwilli-
gers, herkenbaar aan hun gele hes-
jes; ’s nachts een tiental. Cliënten 
van VluchtelingenWerk, afkomstig 
uit de landen van herkomst van de ge-
vluchte mensen, boden zich spontaan 
aan als tolk (herkenbaar aan blauwe 
hesjes). De beveiliging was streng. 
Alleen de tijdelijke bewoners en de 
hulpverleners mochten, voorzien van 
polsbandjes, de hal in en uit.’ 

Breien
‘Tot rust komen is er voor de gevluchte 
personen niet bij in een noodopvang. 
Het is moeilijk met spelende en hui-
lende kinderen om je heen in een goed 
verlichte sporthal te slapen. Ontspan-
ning werd door de vrijwilligers gebo-
den door met de mensen wat te gaan 
wandelen in de stad en ze, ja ook de 
mannen, te leren breien. De vluchte-
lingen waren erg dankbaar voor alle 
hulp. Klagen was er niet bij. Ze hiel-
pen graag mee met de schoonmaak-
ploeg. Voor de hulpverleners, zeker 
voor hen die bekend zijn met de moei-
zaam verlopende procedures, was het 
soms moeilijk. Wetend wat deze men-
sen allemaal nog te wachten staat.                                                                      
Na drie dagen was het verzamelen voor 

vertrek naar de volgende noodopvang 
in Heerenveen.’

Asielprocedure
‘Wat willen deze mensen afkomstig 
uit oorlogsgebieden? Alles wat ze 
wensen is een plek om tot rust te ko-
men en veilig te leven. Dus moet er 
een asielprocedure opgestart worden 
bij een aanmeldcentrum. Na het ver-
krijgen van een verblijfsvergunning 
is het wachten op huisvesting. Dan 
pas komt VluchtelingenWerk Maas-
delta in beeld, want die organisatie 
ondersteunt statushouders. Zoals u 
zult begrijpen, zal het werk van deze 
organisatie in onze regio de komende 
jaren beduidend toenemen. 
Voor vluchtelingen is het niet altijd 
makkelijk om in ons land in korte tijd 
hun draai te vinden. Na het krijgen 
van een verblijfsvergunning is het 
belangrijk dat de nieuwkomers ge-
holpen worden om zelfstandig hun 
weg in de omgeving te vinden. Door 
de vluchtelingen te begeleiden en hen 
zelfredzaam te maken, wil Vluchte-
lingenWerk ervoor zorgen dat de 
nieuwkomers volwaardig deel gaan 
uitmaken van de maatschappij.’ 

Marianne Soors

Vrijwilligers gezocht! 
Het meeste werk van 
VluchtelingenWerk Maasdelta 

wordt uitgevoerd door 
vrijwilligers. Er is dringend 

behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Bent u 
geïnteresseerd? Neem dan contact op met Erna 
van der Vlis. E-mail: evandervlis@vwmaasdelta.
nl, telefoon: 010-5928700 (geopend maandag, 
dinsdag en donderdag van 09.00 tot 15.00 
uur). Woont u in Schiedam bel dan naar 010-
4700330. Het telefoonnummer voor Vlaardingen 
is 010-4346728.
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Op maandag 12 oktober was er voor 
de tweede keer een Openbare Basiliek 
Ontmoeting (OBO). 
Deze OBO is in de plaats gekomen 
van de vroegere parochievergadering. 
Deze avond is echt bedoeld om met 
elkaar te praten over het wel en wee 
van onze geloofsgemeenschap.  Het 
thema dit jaar was: Samen erin gelo-
ven/Doorgeven.
Dit keer stonden in het eerste deel van 
de  avond de vrijwilligers centraal: het 

verzorgen van de tuin, de bloemen, 
het koor, de administratie, bezorging 
van Klepel en Kerk aan de Waterweg, 
voorbereiding eerste communie, sup-
poost zijn in de basiliek. 
Wat boeiend om zomaar eens de 
mensen uit het werkveld te horen in 
hun enthousiasme en bevlogenheid!
In het tweede deel van de avond spra-
ken wij in vier groepjes aan de hand 
van een aantal thema’s: nieuwkomers 
in de kerk, omgaan met en zorg voor 

andere culturen, kinderen en jonge-
ren betrekken bij onze gemeenschap.
Het werden mooie, intensieve ge-
sprekken, gedachtes, voorstellen en 
ideeën! Dat alles nemen wij dan weer 
mee in de pastoraatsgroep!
We sloten af met een informeel sa-
menzijn, met natuurlijk wat te drin-
ken en te eten. En we weten zéker: 
hier gaan we mee door!

Cintha van den Toorn, coördinator pasto-

raatsgroep

Geslaagde avond van ontmoeting

Zoekt u wat rust, bezinning en 
ontmoeting met anderen? Zin om 
eens kennis te maken met het 
kloosterleven? 
In 2016 gaat een groep parochia-
nen naar het klooster van de zus-
ters Benedictinessen te Ooster-
hout. Het weekend na Pasen van 
donderdag 31 maart t/m zondag 3 
april zijn we daar weer welkom.
Naast het bijwonen van de ge-
bedsdiensten van de zusters is er 
´s morgens tijdens de koffie een 
gesprek met de gastenzuster. De 

middagen zijn ter eigen invulling 
en ´s avonds is er een groeps-
gesprek rond een thema en een 
gezellige dagafsluiting.
De innerlijke mens wordt - be-
halve geestelijk - ook fysiek goed 
verzorgd door de maaltijden van 
de zusters en koffie en thee tus-
sendoor.
Nieuwsgierig hoe het is in een 
klooster? U bent van harte uitge-
nodigd om deel te nemen aan dit 
kloosterbezoek. Vrienden en fami-
lie van buiten onze parochie zijn 

natuurlijk ook welkom. Kom het 
gerust een keer ervaren. Degenen 
die al eerder geweest zijn, zijn zo 
enthousiast dat ze terugkomen. 

De zusters vragen een richtprijs 
van €90,00 voor dit lange week-
end, dit is inclusief alle maaltij-
den. 
Voor meer informatie of aanmel-
den kunt u contact opnemen met 
Anne van der Horst, tel. 4745926, 
email: aeavanderhorst@kpnpla-
net.nl 

Lekker weg naar het klooster…

Kerstbuffet in Vlaardingen op 
Tweede kerstdag

Op de middag van Tweede kerstdag organiseren enkele 
kerken een gezellige Kerstbijeenkomst. Dit doen we al 
voor de zesde keer op rij! 

Alle mensen,  jong en oud, samen of alleen, zijn op 
deze dag van harte welkom in de Windwijzer, aan de 
Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.
Vorig jaar waren we blij verrast door de grote opkomst. 
Daarom moesten we uitwijken naar een grotere ruimte. 
Die hebben we in de Windwijzer gevonden. 
De zaal gaat open vanaf 12.30 uur. De middag zal tot 
ongeveer 16.00 u. duren. Voor de maaltijd kunt u een 
vrijwillige bijdrage geven.
Heeft U zin om te komen, dan kunt U zich tot 23 
december opgeven bij Berthe de Leede, tel. 010-2470804 
of Ingrid Kind,  010-474 1404. 
U kunt ook e-mailen naar ingridkind@hotmail.com. Tot 
ziens op Tweede kerstdag?



De Sint Jan-Visitatiekerk is 
een mooie plek voor kleine 
concertjes. Een goede 
akoestiek, een mooie vleugel, 
een sfeervol gebouw. In de 
Advent begint dit hier traditie 
te worden. 

Gitaar en stem
Op zondag 29 november spelen de 
gitaar en de stem de hoofdrollen. 
De gitaar wordt bespeeld door Ozan 
Saritepe. Zuri Ramirez (al jaren di-
rigente van het kerkkoor hier) zal 
zingen. 
Het programma omvat negentiende- 
en twintigste-eeuwse Spaanse mu-
ziek. De liederen voor Gitaar en Stem 
zijn van de beroemde dichter Fede-
rico García Lorca. 
We horen lyrische en romantische 
melodieën, samen met poëtische 
folksongs. Daarnaast zijn er ritmi-
sche Spaanse dansen en salondansen 
uit de negentiende eeuw. 

Ozan Saritepe is geboren in Diyarbakir, 
Turkije. Hij studeerde gitaar in Ankara 
en later in Rotterdam. Aan het Koninklijk 
Conservatorium van Den Haag behaalde hij 
zijn Masters diploma. Ozan Saritepe geeft 
ook masterclasses met veel van ‘s werelds 

toonaangevende klassie-
ke gitaristen.
Zuri Ramirez studeerde 
muziekonderwijs en pi-
ano aan de Faculteit Mu-
ziek van de Universiteit 
van Veracruz, Mexico. 
In 2007 studeerde zij af 
als koordirigent aan het 
Rotterdams Conservato-
rium en in 2009 behaalde 
ze haar Master Diploma 
aan de Hogeschool van 
de kunsten Utrecht. 
Ze is dirigente van ver-
schillende koren en vo-

cale ensembles. Daarnaast werkt ze in 
het basisonderwijs met de programma’s 
“zingen in de klas” en “ ieder kind een in-
strument”. 

Fluit en Piano
Op zondag 13 december kunnen we 
genieten van fluit en piano. 
Duo Fauré is in 2013 ontstaan uit de 
samenwerking tussen de pianiste 
Amelia Santoso en de fluitist Federico 
Dalprà. Het duo heeft een uitgebreid 
repertoire en ontvangt enthousiaste 
reacties van hun publiek. 
Vanmiddag spelen ze voor ons: de 
Sonate in E majeur voor fluit en pi-
ano van J.S. Bach. Ze vervolgen met 
Dance of the Blessed Spirit van Chris-
toph W. Gluck en A. Dvorak, sonate 
voor fluit en piano in G major. 
Tenslotte spelen ze de Fantasie opus 
79 van Gabriël Fauré.
Duo Fauré speelde onlangs live op 
Radio 4; ze treden op in de concert-
serie Kamermuziek in Kralingen en 
tijdens vele andere concerten. 
Voor meer informatie: www.duofau-
re.com

Plaats: St. Jan Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 
99, Schiedam. Aanvang 12.45 uur. 
Het programma duurt een uur. 
Toegang: graag een bijdrage. 

Twee concerten in de Advent Kerst- en Nieuwjaarswensen in 
de St. Jan-Visitatie
De afgelopen twee jaar was er 
in de achterzaal van de St. Jan-
Visitatiekerk een tentoonstelling 
van kerststallen en -stalletjes. 
Dit jaar wordt een verzameling 
oude kerst-  en nieuwjaarswensen 
getoond. 
Het is al lange tijd een gewoonte 
dat mensen in de kersttijd elkaar 
kaarten sturen, maar hoe is deze 
traditie eigenlijk ontstaan?
De eerste wenskaarten waren er  
al in de vijftiende eeuw maar pas 
in 1843 kwam de eerste kerstkaart 
met de pakkende tekst:  A Merry 
Christmas and a happy New Year. 
Deze kaart werd gemaakt op 
verzoek van Sir Henri Cole die, in 
navolging van de toen al populaire 
valentijnskaarten, bedacht dat een 
voorgedrukte kerstkaart een snelle 
manier zou zijn om zijn vrienden de 
beste wensen over te brengen.
Van daaruit ontstond de gewoonte 
van het versturen van kerstkaarten, 
eerst in Engeland en daarna over 
de hele wereld. Eerst deden alleen 
de beter gesitueerden dit,  maar 
toen de machinale kaartproductie 
op gang kwam, werden de kaarten 
goedkoper en samen met de 
introductie van de postzegel zorgde 
dit voor een grote opmars. 
Met een aantal van deze oude 
kerst- en nieuwjaarskaarten willen 
we een kleine tentoonstelling 
inrichten. En natuurlijk kan er toch 
ook nog wel een kerststal bij! En 
de Kerstengeltjes zullen ook niet 
ontbreken.
Vanaf de derde zondag in de advent 
kunnen de kaarten bezichtigd 
worden na de vieringen. 
Wie interessante oude wenskaarten 
voor ons heeft om te laten zien, is 
natuurlijk ook van harte welkom. 

Anneke van der Steen

Meer informatie: jej.vd.steen@hetnet.nl
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Bekend maakt bemind
Meer respect en dialoog in Schiedam

Kussens borduren en samen eten. Theater maken 
en gesprekken voeren. Allemaal elementen van het 
werk van Stichting Meredia. Binnenkort is er het 
Kerstwandeltheater. Rita van der Eijk legt uit. 

E
én van de belangrijkste geboden 
uit de bijbel is: ‘Heb je naaste 
lief als jezelf’. Heel vaak moet 
ik daaraan denken. Ook vraag 

ik me vaak af: ‘Wat kan ik betekenen 
in onze multiculturele samenleving?’ 
Enkele jaren geleden kwam ik uit bij 
dialoogactiviteiten tussen verschil-
lende bevolkingsgroepen, waarbij 
centraal staat: iedereen is gelijk en 
iedereen is even belangrijk. 

Problemen in onze multiculturele 
samenleving ontstaan veelal doordat 
men niet bekend is met elkaars nor-
men en waarden. Daarom wilden we 
het wederzijdse respect en vertrou-
wen tussen mensen van verschillende 
culturen bevorderen door het stimu-
leren van de interculturele dialoog. 
Interreligieuze activiteiten vormen 
hierbij een belangrijk onderdeel.
Bij alle activiteiten stelden we de re-
genboog centraal als een terugkerend 
symbool. De regenboog is een univer-
seel begrip van licht, dat mensen in 
alle culturen en landen kennen. 
Het werd al gauw duidelijk dat alleen 
de zon voor niets opgaat. Een stich-

ting was nodig om subsidies aan te 
kunnen vragen. Stichting Meredia 
– meer respect en dialoog werd opge-
richt en het gezegde ‘onbekend maakt 
onbemind’ ging een rol spelen en 
groeide uit tot de visie van stichting 
Meredia: ‘bekend maakt bemind’.

Kussens
Op 29 oktober was er een ontbijt met 
politiek Schiedam en besturen van 
scholen, waarbij het motto was: ‘Hoe 
kunnen wij respect blijven tonen voor 
de ander vanuit diverse culturen en 
geloven? Tegen welke problemen 
lopen we aan?’ We werken aan een 
vervolg op deze dialoog.                                    
Ook is er ons kussenproject: ‘Hoe zit 
het bij ons thuis?’ Mensen van ver-
schillende culturen maken kussens 
met elkaar, waarbij wij het basisma-
teriaal aanleveren. Deze kussens gaan 
naar mensen, die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. We hopen 
dat er mensen blijven komen die een 
kussen willen maken, zodat dit pro-
ject kan blijven bestaan. Ook zijn we 
blij met restjes borduurzijde en ge-
kleurde knopen.
 
Alle kleuren zijn belangrijk
Dan is er het project: Geloof in het 
licht. We maken een reis langs ver-
schillende culturen en religies, die 
allemaal hun eigen invulling geven 
aan het lichtfeest. Het geloof wordt 

in allerlei culturen gezien als een licht 
in het donker, een pad om te volgen. 
Maar ook leert men dat het witte licht 
bestaat uit alle kleuren van de regen-
boog. Als één kleur er niet meer zou 
zijn, dan is er voor ons geen licht 

Wat kan ik betekenen 
in onze multiculturele 
samenleving?

14 kerk aan de waterweg december 2015



Spiritueel betekent 
‘datgene dat een 
mens uittilt boven het 
alledaagse’

16 december, 
KerstWandelTheater

Onze westerse maatschappij is 
gebaseerd op het christendom, het 
is goed om de verhalen te kennen 
die daarbij horen. Stichting Meredia 
vindt het belangrijk dat onze 
bijbelverhalen verteld worden.
Daarom is er sinds 2012 een 
KerstWandelTheater, een wandeling 
van enkele kilometers. 
Langs de route worden scènes uit 
het kerstverhaal gespeeld. Een 
ieder kan op eigen wijze omgaan 
met dit verhaal en genieten van de 
uitwerking van de toneelspelers.  
In 2014 was het spel rondom de 
Jacobuskerk. Dit jaar organiseren 
we dit evenement in het centrum 
van Schiedam met als thema: hoe 
kijk jij naar de wereld? 
Alle scenes onderweg, hebben te 
maken met het kerstverhaal en ook 
met het jaarthema van Schiedam: 
Liduina, die als jong meisje op het 
ijs viel en haar leven op bed heeft 
moest doorbrengen. Ondanks alles 
zag ze kans om mensen heel veel 
mee te geven. Ze stimuleerde hen, 
ze gaf aandacht, ze bemoedigde 
mensen. Het doet denken aan een 
verhaal in de bijbel waar de profeet 
Elia aan een vrouw vraagt hem 
eten en drinken te geven. De vrouw 
zegt hem dat zij niet genoeg heeft, 
waarop de profeet zegt: ‘Geef van 
dat wat je hebt, het zal blijken dat 
het genoeg is.’ Er was ook genoeg 
voor allen (1 koningen 17 vers 1-17).  
Het kerstverhaal is eveneens 
een verhaal van geven, vanuit de 
mogelijkheden die je hebt; het 
gaat niet om rijkdom, wel om wat 
aandacht en liefde voor elkaar. Op 
deze manier werken we aan vrede. 
Veel mensen werken mee met het 
wandeltheater. Diverse bands en 
koren, toneelspelers, 

scholen en instellingen. 
Deelnemers van activiteitencentrum 
MAC Brandersstad naaien vlaggen, 
die vervolgens worden opgesierd 
door de leerlingen van basisscholen 
de Taaltuin en het Kleurrijk. 
Leerlingen van het LentizLIFE 
college zorgen voor het ophangen 
van die vlaggen. 
Ten slotte schilderen kinderen van 
kinderopvang KomKids de poorten 
bij de start en het eindpunt.  

Programma

Om 16.00 tot 17.00 uur is er een 
route voor de allerkleinsten, 
mogelijk gemaakt door leerlingen 
van de cbs Gravin Aleidaschool. 
Van 19.00 tot 20.00 uur kan men 
starten met de avondroute. Je 
wandelt in kleine groepen. We 
starten bij de Vaste Burg en gaan 
via het centrum van Schiedam, 
langs verschillende kerken én de 
ijsbaan door naar de basiliek, waar 
de route haar eindpunt vindt.
Op 18.45 uur is er al samenzang in 
de Plantage. 

Rita van de Eijk-Lamein

Kerst-wandeltheater 2014

meer om in te leven. Alle kleuren zijn 
nodig. En het licht wijst de weg.
Door feesten en vieringen samen te 
verkennen en deels te beleven acti-
veer je de spirituele dimensie bij de 
deelnemers. Spiritueel betekent hier 
‘datgene dat een mens uittilt boven 
het alledaagse’. Door dit project ont-
dekken we dat we – naast alles wat zo 
anders lijkt - veel met elkaar gemeen-
schappelijk hebben. 
Soms bekruipt ook mij het gevoel: 
‘Waar doe ik het allemaal voor?’ Een 
moslim hielp mij met de volgende 
symboliek. ‘Stel je voor’, zei hij, ‘er 
is een groot veld met allemaal mooie 

bloemen en struiken, maar niemand 
geeft water of haalt het onkruid eruit; 
het zou een wildernis worden; elk 
mooi bloemenveld heeft verzorging 
nodig, telkens opnieuw’. Het werk 
van Meredia heeft geen begin en eind. 
We hopen dat we op onze manier 
mensen kunnen inspireren elkaar te 
leren kennen en positief met elkaar 
om te gaan.  

Rita van der Eijk-Lamein
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A
ugustus 2013 kwam Mirjam 
Heikens het pastoraal team 
van de Goede Herderparo-
chie versterken. Ooit was ze 

verpleegkundige, ze ging theologie 
studeren en was vier jaar geestelijk 
verzorger in een psychogeriatrisch 
verpleeghuis. Kort daarop kwam 
de Goede Herder, heel anders 
werken! 
‘Verpleeghuis en parochie bieden 
allebei veel afwisseling. De psycho-
geriatrische bewoners waren ver-
schillend: de mate van dementie, 
karakters, geloofsleven. Ik vond 
het boeiend om daar steeds weer 
op in te spelen. In de parochie tref 
ik ook veel variatie, al die plekken, 
uiteenlopende leeftijden. Het ta-
kenpakket is heel gevarieerd: al-
lerlei groepen ondersteunen, vie-
ringen voorbereiden en nog veel 
meer. 
En dat bij al die verschillende ge-
meenschappen. Ik heb vaak ge-
dacht: “Als ik hier ben, ben ik ook 
hier. Met aandacht, in het hier en 
nu.” Zonder aan de rest van de 
agenda te denken of aan de andere 
zes gemeenschappen. Daar had ik 
steun aan.’

Twee moeders
Waar heeft ze van genoten? Waar 
kijkt ze blij op terug? 
‘Dan denk ik toch het eerst aan de 
cursus Kennismaking met meditatie 
die ik vorig najaar heb gegeven. We 
mochten een ruimte in de Palet-cen-
trumschool gebruiken in Vlaardin-
gen. Er deden ook twee moeders van 
leerlingen mee. Het was prachtig om 
mensen te begeleiden in het medite-
ren. 

Ik denk aan de doopvoorbereidings-
groepjes. Het was opvallend dat ou-
ders zonder kerkelijke achtergrond 
zo’n goede, frisse inbreng hadden in 
de gesprekken. 
Verder de uitvaarten, samen met een 
familie om de tafel. Aansluiten bij 
de mensen die je voor je hebt; dat is 
voor mij altijd belangrijk. Ik heb ook 
genoten van het voorbereiden van 
zondagsvieringen, vooral het inpas-
sen van de zang. Als je merkt dat het 
klopt….’

Groeistuipen
Maar het was ook zwaar, nu en 
dan. ‘De vele avondactiviteiten, ik 
was geregeld laat thuis. En het lei-
dinggeven. Als pastor ben je vaak 
ondersteunend, maar je moet 
per keer bekijken hoe je dit vorm 
geeft. “Wat is hier mijn rol, waar 
doe ik goed aan?”, dacht ik vaak. 
En steeds je aandacht verdelen 
gezien de beperkte tijd. Ik wil ook 
graag goed voorbereid zijn. En de 
kerk heeft het gewoon moeilijk in 
deze tijd. 
De missie van de parochie: groeien 
in relatie… met God, met elkaar, 
met de samenleving, daar sta ik he-
lemaal achter. Ik heb ook groei ge-
zien. Parochianen van de verschil-
lende gemeenschappen komen 
elkaar nader, bijvoorbeeld. Maar 
groei kan ook vermoeiend zijn. 
Oei, ik groei, zo heet een boekje 
voor jonge ouders. Ontwikkeling 
gaat soms met pijn gepaard, groei-
stuipen. Maar als je terugkijkt, zie 
je toch dat je opgeschoten bent.’
Mirjam kijkt al met al dankbaar te-
rug. ‘Ik heb me welkom gevoeld op 
vele plekken en ook veel geleerd. 
Het pastoraal team was voor mij 

een goede basis om vanuit te werken. 
Het team is ook echt ‘pastoraal’, met 
aandacht voor ieders welbevinden en 
ondersteuning van elkaar. 
En de toekomst? Mirjam hoopt dat ze 
weer een baan kan vinden, ‘het liefst 
als geestelijk verzorger. In elk geval 
zal ik opnieuw een training volgen: 
‘Lichter leven met meditatie’. Zodat 
ik nog meer mogelijkheden heb om 
wat voor mensen te betekenen.’ 

Lidwien Meijer

‘Ik heb ook groei gezien’
Mirjam Heikens vertrekt uit de parochie

“Als ik hier ben, ben ik 
ook hier. Met aandacht, 
in het hier en nu”
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Op deze pagina vindt u het 
geactualiseerde overzicht van de 
diverse activiteiten die dit seizoen 
worden georganiseerd. Zo kunt u nu al 

uw keuze maken en de diverse data in 
uw agenda reserveren.
In elke uitgave van Kerk aan de 
Waterweg worden de actuele 

activiteiten in die periode uitgebreid 
toegelicht. Kijkt u maar op de volgende 
pagina’s. 

AANBOD GELOOFSVERDIEPING  2015-2016

Lichtmaaltijd over 
‘Het Jaar van Barmhartigheid’
INHOUD
Terwijl de dagen steeds  korter worden en de avond 
vroeg valt, houden wij op dinsdagavond 1 decem-
ber in de Lucaskerk een Lichtmaaltijd. Wij blik-
ken die avond vooruit op het  ‘Jaar van Barmhar-
tigheid’ dat een week later, op 8 december (de 
feestdag van de onbevlekte ontvangenis van Ma-
ria), door paus Franciscus zal worden geopend. 
Het is een jubileumjaar, 50 jaar na de afsluiting 
van het tweede Vaticaans concilie. Paus Franciscus 
grijpt dit aan om uitgebreid stil te staan 

bij barmhartigheid. Dat past wel bij deze paus, die een 
liefdevolle God verkondigt, een God die barmhartig naar 
mensen omziet. Eerder dan over mensen te oordelen, zal 
paus Franciscus bekennen dat ook hij zelf een zondaar is.

Toch is het ‘Jaar van Barmhartigheid’ wel een heus 
‘Heilig Jaar’, compleet met ‘heilige deur’ en een af-
laat voor wie daar doorheen gaat om te biechten en 
eucharistie te vieren. 
Wat beoogt paus Franciscus met het ‘Jaar van 
Barmhartigheid’? En wat kunnen wij er zelf mee, 
in onze parochie, in ons eigen leven? Onder het 

genot van een smakelijke maaltijd staan wij daar op 
1 december in de Lucaskerk bij stil.

VORM EN BEGELEIDING
Lichtmaaltijd en gesprek over het ‘Jaar van Barmhartigheid’

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

Lichtmaaltijd over het ‘Jaar van 
Barmhartigheid’

Dinsdag 1 december, 18.00 – 22.00 uur
(inloop 17.45 uur). Aanmelden verplicht, tot 

uiterlijk 27 november is dit mogelijk

H. Lucaskerk 

Filmavond
Dead man walking

Vrijdagavond 29 januari 
20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)

Pax Christikerk

Evangelii Gaudium Introductieavond: donderdagavond
14 januari, met mogelijkheid voor 

vervolgavonden op donderdagavonden 21 en 28 
januari en 4, 11 en 18 februari, 20.00 – 21.30 

uur (inloop 19.45 uur)

Pastorie van de H. Liduina en O.L.V. 
Rozenkrans

Lezing over Augustinus Woensdagavond 6 april 
20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)

H. Lucaskerk

Bezoek Joods historisch museum Zaterdag 23 april Nadere gegevens worden nog bekend gemaakt.

Creatieve middag in het teken van 
Barmhartigheid

Donderdag 26 mei (datum onder voorbehoud) Pax Christikerk

Bezoek aan een klooster 18 juni (datum onder voorbehoud) Nadere gegevens worden nog bekend gemaakt

Andere activiteiten die in de parochie worden georganiseerd
ACTIVITEIT WANNEER WAAR

Avonden over de Romaanse mens, verzorgd 
door de heer Fr. Rosier

Woensdagavonden 21 oktober en 4 november,
(reservedatum woensdagavond 16 december) 

--------------
Woensdagavonden 18 en 25 november en 2 en 

9 december, Aanvang: 19.30 uur.

H. Hart 

--------------
Centrum De Wilgenburg
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Inleider is pastor Henri Egging, de maaltijd wordt ver-
zorgd door Lucas Cooking
PLAATS
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen. Datum en tijd:
dinsdag 1 december 2015 van 18.00 – 22.00 uur.(inloop 
vanaf 17.45 uur)
KOSTEN
€ 7,50 
AANMELDEN
In verband met de organisatie is aanmelden vooraf 
noodzakelijk. Dit kan tot 27 november.

Filmavond: Dead man walking
INHOUD
In de angoragevangenis van New Orleans wacht Matthew 
Poncelet op zijn terechtstelling. Verstoken van enig ander 
contact met de buitenwereld schrijft hij een brief aan He-

len Prejean, die vaker correspondeert 
met ter dood veroordeelde misdadi-
gers. Op Poncelets verzoek brengt zij 
voor het eerst in haar leven een bezoek 
aan de gevangenis. Poncelet is ter dood 
veroordeeld voor de dubbele moord 
op tieners Walter Delacroix en Hope 
Percy. Prejean gaat in op zijn verzoek 
hem geestelijk bij te staan en bereidt 

Poncelet voor op zijn aanstaande executie, ondertussen 
pogend deze om te laten zetten in levenslang. De gemeen-
schap en de nabestaande ouders van Delacroix en Percy 
reageren vol onbegrip en woede op haar hulp aan de cri-
mineel. Hoewel Prejean Poncelet trouw blijft bezoeken 
en persoonlijke gesprekken met hem voert, vergoelijkt ze 
zijn daden niet. In plaats daarvan moedigt ze hem aan 
om voor zijn sterven de volledige waarheid te vertellen 
om met zichzelf in het reine te komen. Prejean verdiept 
zich intussen ook in de andere betrokkenen en aspecten 
van de ter dood veroordeling. Ze zoekt de ouders van de 
vermoorde tieners op, bezoekt bijeenkomsten van ouders 
wiens kinderen door geweld om het leven kwamen, leest 
artikelen met en over nabestaanden en vraagt naar de me-
thodes en emoties van de mensen die de doodsvonnissen 
moeten voltrekken.
VORM EN BEGELEIDING
Film en nagesprek o.l.v. pastor Kees Koeleman
PLAATS
Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen.
DATUM EN TIJD
Vrijdagavond 29 januari 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 
uur)
KOSTEN
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Gesprek rond Evangelii Gaudium
INHOUD
Sinds 13 maart 2013 heeft paus Franciscus de wereld voor 
zich ingenomen. Hij kiest voor een kerk van de armen, 
geïnspireerd door de heilige Franciscus van Assisi. De 

paus laat zich in de encycliek 
Evangelii Gaudium wederom van 
zijn radicale kant zien: voor een 
optimistische en vreugdevolle 
evangelisatie en tegen binnen-
kerkelijke muggenzifterij. ‘Een 
evangelist moet er niet uitzien 
alsof hij net van een begrafenis 
is teruggekeerd.’ 
Hij roept mensen op naar buiten 
te gaan, de vreugde en de liefde 

van Jezus Christus uit te dragen. In de bijeenkomsten ko-
men diverse aspecten van Evangelii Gaudium aan de orde.
VORM EN BEGELEIDING
Inleiding en gesprek o.l.v. pater Avin Kunnekkadan,SVD.
PLAATS
Pastorie van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans, Singel 
104, Schiedam.
DATUM EN TIJD
Introductieavond: donderdagavond 14 januari, 
met mogelijkheid voor vervolgavonden op donderdag-
avonden 21 en 28 januari en 4, 11 en 18 februari  van 
20.00 – 21.30 uur (inloop 19.45 uur)
KOSTEN
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 

Algemene informatie
De adressen van de diverse kerken waar de activiteiten 
worden gehouden vindt u voorin het blad Kerk aan de 
Waterweg.
In verband met de organisatie is het prettig wanneer u 
zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt deel-
nemen. 
Bij voorkeur via e-mailadres geloofsverdieping@goede-
herderparochie.nl of telefonisch bij het secretariaat van 
uw kerk.                       
Wilt u meer informatie over een activiteit dan kunt u dit 
ook via bovenstaand e-mailadres opvragen.
Let op: hoe u zich moet aanmelden voor de andere acti-
viteiten die in onze parochie worden aangeboden staat in 
de desbetreffende nadere informatie.
U kunt ons volgen via:
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Terugblik op een bijzondere tijd

Op bezoek bij Liduina

E
lke derde vrijdag van de maand togen 
wij vanuit Maassluis richting Schiedam. 
Het was onze taak de vele bezoekers aan 
de basiliek gastvrij te ontvangen en te 

voorzien van informatie. Dat was heel apart. 
Immers, we waren zelf ook te gast in deze 
kerk! Inmiddels zijn we veel over de Basiliek 
en Liduina te weten gekomen met name door 
andere vrijwilligers.

Vier groepen
In onze ogen kunnen we de bezoekers in vier 
groepen verdelen: de toerist, de oude bekende,  
de toevallige passant, de devoot.
De toerist bezoekt rechtstreeks de tentoonstel-
ling of komt op de kunst in de Basiliek af. We 
hebben veel internationale bezoekers mogen 
ontvangen; uit Polen, Duitsland, België, Italië, 
Frankrijk, Bulgarije, Iran, Groot Brittannië, 
Spanje, Brazilië, de VS. Zij hebben ervan ge-
hoord of over gelezen en hebben interesse in 
de culturele aspecten van de Basiliek. Zo zijn 
ze geïnteresseerd in de neogotische bouwstijl, 
de glas-in-loodramen of de panelen van Jan 
Dunselman, waarop het leven van de heilige 
Liduina zo mooi staat afgebeeld.
De oude bekende kent de Basiliek van vroeger, 
en brengt na een periode van afwezigheid een 
bezoek, omdat de kerk nu toch open is. Dik-
wijls heeft de oude bekende een verhaal over 
een gesloten huwelijk, de doop van de kinde-
ren of de uitvaart van een dierbare. Je staat er 
versteld van dat sommigen binnen enkele mi-
nuten hun levensverhaal met je willen delen!
De toevallige passanten lopen over de markt 

De afgelopen maanden waren Bram en Brenda van der Drift 
gastheer en gastvrouw in de Basiliek, gedurende de openstelling 
tijdens de Liduina-tentoonstelling. Wat voor mensen kwamen er 
de kerk binnen? Ze onderscheiden vier groepen. 

op het Stadserf en zien dat de kerk open is. 
Soms blijkt dat ze eenzaam zijn en verlegen 
zitten om een praatje. Of ze wonen al jaren in 
de buurt, maar willen nu wel eens zien hoe 
de Basiliek er van binnen uitziet. Een aantal 
van hen keert regelmatig terug en brengt dan 
iemand anders mee. Zonder uitzondering 
vinden ze alles prachtig! 

Zonder 
uitzondering 

vinden ze 
alles 

prachtig
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Vijfduizendste bezoeker Liduinatentoonstelling 

Dit Liduinajaar heeft de Liduinatentoonstelling in de basiliek 
inmiddels meer dan vijfduizend bezoekers getrokken. Dit heeft 
alle verwachtingen overtroffen: het dubbele van een, blijkt 
achteraf, te voorzichtige schatting. Tot de bezoekers behoren 
zeker niet alleen Schiedammers. Uit talrijke plaatsen in heel 
Nederland is men naar Schiedam gekomen. Veel bezoekers 
kwamen uit Europese landen, diversen ook uit andere 
werelddelen.  
Nummer 5000 diende zich aan op zaterdag 3 oktober. Het was de 
heer Willibrord Smit uit Delft, vergezeld van zijn vrouw. De heer 
Smit ontving uit handen van mevrouw Lidwien Meijer, lid van de 
Liduina Commissie en de Liduinatentoonstellingscommissie, 
een kruik met Liduina-kruidenbitter en het fotoboek over de 
Liduinabasiliek. De heer Smit was godsdienstleraar aan het 
Stanislascollege in Delft. De heilige Liduina was hem overigens 
zeker niet onbekend. Hij had een zus met de naam Liduina. Ook 
zijn broer Rud Smit, pastor in Bergen op Zoom was meegekomen 
naar de basiliek, en met een duidelijk doel: ter voorbereiding van 
het geven van een cursus over Liduina aldaar. 
Door enige verwarring bij de binnenkomst is er nog een tweede 
bezoeker als vijfduizendste aangemerkt: Helena van Kraaij, 8 jaar 
oud, uit Hoofdplaat in Zeeuws Vlaanderen.
Zij is geboren in Schiedam en gedoopt in de basiliek, toen haar 
ouders nog in Schiedam woonden. Zij werd vergezeld door 
haar Schiedamse oma, bij wie de jonge Helena het weekeinde 
logeerde. Zij ontving een set Liduinakaarten, een Liduinamedaille 
en het fotoboek over de Liduinabasiliek.

tekst en foto’s  Ruud Poels

Stepjes
Bijzondere vermelding verdienen twee jonge-
tjes van een jaar of twaalf die met hun stepjes 
de kerk inkwamen. Zij moesten die van de 
gastheer in de hal parkeren.  Ze maakten de 
fotopuzzel, namen een ansichtkaart mee en 
stelden onophoudelijk vragen. Op hun knie-
tjes voor het altaar bij de reliekschrijn: “Zijn 
dat echte botjes?” Geheel onder de indruk be-
dankten ze ons voor de uitleg. (Zo werd het 
“Laat de kinderen tot mij komen” wel heel 
tastbaar. In elk geval waren ze van de straat).
Als laatste noemen wij de mensen die komen 
voor stilte en gebed. Zij steken een kaarsje aan, 
schuiven een bank in. Een enkeling valt bij 
binnenkomst op de grond om op de knieën te 
bidden. Daar word je stil van. Er is nood, en 
die nood wordt soms gedeeld. Dan probeer je 
als gastheer of gastvrouw een luisterend oor te 
bieden als het gaat over verlies, ontreddering, 
afnemende gezondheid, ziekte, genezing.
Uit alle reacties blijkt dat de openstelling van 
de Basiliek duidelijk in een behoefte voorziet. 
Wij vonden het heel bijzonder om daar een 
bijdrage aan te mogen leveren. 

Bram en Brenda van der Drift

Enkele reacties uit het gastenboek:
“Als ik in deze kerk kom, word ik heel erg 
rustig”.
“Nou, we hadden dus nog nooit gehoord 
van Liduina. Maar nu weten we beter. Wat 
een prachtig onderhouden basiliek.”
“Wilt u ons beschermen tegen ziektes en 
alle andere dingen. De kinderen, schoon-
kinderen, kleinkinderen.”
“Wunderful church, warm and hospitable”.

De heer Willibrord Smit uit Delft wordt door 
Lidwien Meijer van de Sint Liduina Commis-
sie Schiedam gefeliciteerd als 5000e bezoe-
ker van de Liduinatentoonstelling. 

De 8-jarige Helena van 
Kraaij uit Hoofdplaat (Zeeuws 
Vlaanderen) wordt door 
Lidwien Meijer van de Sint 
Liduina Commissie Schie-
dam gefeliciteerd als 5000e 
bezoeker van de Liduinaten-
toonstelling. 
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De deelgemeenschap 
Andreas, Petrus en Paulus 
wil in 2015 bijdragen aan een 
goede toekomst voor jongeren 
in Peru.

W
anneer je een gezin moet 
onderhouden zonder 
schoon water, elektriciteit 
en voldoende eten, dan 

kan onderwijs voor je kinderen een 
oplossing zijn. Dat geldt zeker voor 
de zwoegende ouders in het An-
desgebergte in Peru. De John Paul 
de Grote-school draagt bij aan een 
betere toekomst voor de kinderen, 
door praktijkgerichte trainingen, bij-
voorbeeld op het gebied van koken 
en computervaardigheden. Advents-
actie doet een beroep op ons om een 
steuntje te bieden aan deze kinderen 
en hun kansen op een beter bestaan 
te vergroten.

Positieve vooruitzichten
In het Tiabaya district in het Andes-
gebergte lijdt bijna de helft van het 
armste deel van de bevolking aan de 
Chagas ziekte. Veel kinderen ver-
liezen hieraan een of beide ouders. 
Bij de twee staatsscholen (waarop 
de arme gezinnen zijn aangewezen) 
is het onderwijsniveau ver onder de 
norm, met als gevolg dat ouders en 
verzorgers kinderen thuis houden 
en laten helpen bij landbouw en het 
verzorgen van dieren. Opgroeiende 
jeugd zonder positieve vooruitzich-
ten, vervalt vaak in alcoholisme en 
andere destructieve levensstijlen.
De John Paul de Grote-school biedt 
onderwijs aan tweehonderd kinderen 
en staat in de omgeving zeer goed 
bekend vanwege de liefdevolle zorg 
van de katholieke gemeenschap. De 
workshops die deze school verzorgt, 
vergroten de kansen bij het vinden 

van een baan of het starten van een 
eigen bedrijf. Is er eenmaal werk voor 
ze, dan kunnen deze jonge mensen 
zelf verdere scholing betalen.

Kooklessen en computertrainingen
De speciale kooklessen en computer-
trainingen zijn bedoeld voor de leer-
lingen van de school en daarnaast 
voor jongeren in de omgeving die 
geen geld hebben om na de basis-
school verder te leren. De opbrengst 
van de Adventsactie wordt specifiek 
gebruikt voor het uitbreiden van de 
computerlessen en voor de keuken 
waarin de fruitoogst van de ouders 
kan worden verwerkt in gebak en jam. 
Het werk van de studenten levert een 
constructieve bijdrage aan de lokale 
economie en veel kinderen kunnen 
met hun verworven vaardigheden 
hun ouders helpen. De workshops 
worden met veel betrokkenheid on-
dersteund door de lokale bevolking, 
met name de enthousiaste moeders. 
Marianne Soors

Adventsactie voor een school in Peru 

Schrijfmarathon in de Windwijzer
Op 10 december 1948 werd door 
de Verenigde Naties de Universele 
Verklaring voor de Rechten van de 
Mens aanvaard. 
Vooral sinds de jaren tachtig 
worden op deze datum overal 
ter wereld manifestaties voor de 
mensenrechten georganiseerd. Ook 
dit jaar wordt aandacht besteed aan 
deze gebeurtenis. 
De pessimist in me denkt: ‘Haalt het 
wat uit? Kijk naar de conflicthaarden 
in de wereld. Kijk naar de politieke 
gevangen; de mensen die zonder 
eerlijk proces worden opgesloten; 
de journalisten die soms letterlijk 
de mond wordt gesnoerd. Haalt het 
wat uit?’
Maar gelukkig schuilt er ook een 
optimist in me. Wat een geluk dat 
ondanks alle gevaren er nog steeds 

mensen zijn die hun mond niet 
willen houden. Wat een geluk dat 
er organisaties zijn als Amnesty 
International die voor hen aandacht 
willen vragen. Wat een geluk dat ze 
mij in staat stellen een steentje bij te 
dragen op een heel simpele (maar 
effectieve) manier! 
Immers, op 10 december 2015 
organiseert Amnesty een 
schrijfmarathon in de Windwijzer te 
Vlaardingen. 
Misschien denkt u: maar haalt het 
wat uit als ik daar alleen naar toe 
ga? 
Maar bedenk dan het volgende: 
Alleen? Nee, een flink aantal 
leerlingen van het voortgezet 
onderwijs zal meedoen.
Alleen? Wat is er op tegen dat u een 
aantal kennissen meeneemt?
Alleen? Er worden verschillende 

groepen gericht uitgenodigd, zoals 
politici en voorgangers. U bent dus 
in goed gezelschap.
Alleen? Nee, er is ook iemand die 
werkzaam is bij het College voor de 
Rechten van de Mens, een fotograaf 
die in Afghanistan heeft gewerkt en 
verschillende groepen die voor een 
muzikale omlijsting zorgen.
Kortom; als u komt, bent u in goed 
gezelschap en staat u mensen bij 
die zonder onze hulp alleen staan 
in hun strijd tegen onrecht in de 
wereld.
Taco van der Meer

Het Diaconaal Missionair Centrum 
de Windwijzer is gevestigd aan de 
Schiedamseweg 95 in Vlaardingen. 
U bent welkom op 10 december  
tussen 12 uur ’s middags en 12 uur 
’s avonds. 
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Sinds 2011 organiseert de 
landelijke Vastenaktie jaarlijks 
een driedaagse pelgrimstocht. 
Komend jaar is deze tocht in 
onze omgeving, van 16 tot 20 
maart.

D
e tocht biedt de deelnemers 
ontmoeting, bezinning en 
gesprek. Ook is het een spon-
sortocht voor het landelijke 

project van de Vastenaktie. De deel-
nemers maken tijdens deze tocht ook 
kennis met lokale, diaconale initiatie-
ven en andere interessante religieuze 
plekken.
Er worden drie wandelroutes ontwik-
keld. Donderdag is men in Vlaardin-
gen, vrijdag in Maassluis en zaterdag 
in Schiedam. Elke dag wordt maxi-
maal 20 kilometer gelopen. De start 
vindt steeds plaats om 9.30 uur op 
een locatie in de buurt van een NS-
station. De deelnemers zullen tussen 
17.00 en 18.00 uur arriveren op het 
eindpunt, waar een maaltijd is. Daar-
na is er een avondprogramma. 

Gastgezinnen gevraagd!
De Vastenaktie zal een arrangement 
aanbieden met vier hotelovernach-
tingen, inclusief maaltijden. Men-

sen kunnen ook één of enkele dagen 
meelopen en zelf voor overnachting 
zorgen.
Maar bij pelgrimeren hoort traditi-
oneel ook gastvrijheid. Wie wil kan 
pelgrims onderdak aanbieden als 
bijdrage aan het welslagen van deze 
tocht. Voor zowel de pelgrim als het 
gastgezin kan dit een heel waarde-
volle ontmoeting tussen onbekenden 
zijn.

De regionale Mov-Zwogroep roept 
daarom parochianen in Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis uit om 
gastgezin te zijn voor vier nachten. 
Een lid van de werkgroep zal contact 
met u opnemen en nadere afspraken 
maken.
Concreet vragen we: een bed voor een 
of meer personen en een ontbijt de 
volgende ochtend. De pelgrims ko-
men na het avondprogramma (dus 
ong. 21.30 uur) weer ‘thuis’ en moe-
ten de volgende ochtend rond 9.15 
uur weer op de startplek zijn. Gast-

gezinnen zijn van harte uitgenodigd 
het avondprogramma mee te maken.

Oeganda, project in 2016
In 2016 gaat de aandacht uit naar 
Oeganda, waar klimaatverandering 
leidt tot waterschaarste. Vastenaktie 
ondersteunt Socadido, de ontwikke-
lingsorganisatie van het bisdom Soro-
ti. Zij leert de landbouwers en hun 
familie om met de gevolgen van de 
klimaatverandering om te gaan. Dat 
doet ze onder meer via de bouw van 
informatiecentra, trainingen in land-
bouw- en organisatiemethoden, een 
kleine startlening en een span ossen 
en een ploeg. De Vastenaktie heeft 
daarom als thema gekregen: Water, 
bron van alle leven. 

U kunt zich aanmelden via de 
vertegenwoordiger van uw 
deelgemeenschap in de movzwo-
groep of via movzwo@hetnet.nl, 
tel:  0630565296. 
Vermeldt hierbij duidelijk voor 
hoeveel personen u plaats heeft. 
Het gaat om woensdagavond 
16 maart tot zondagochtend 20 
maart. 

Wie heeft bed, bad en brood beschikbaar? 
Pelgrimstocht Vastenaktie in onze buurt!

De Vastenaktie heeft 
als thema: Water, 
bron van alle leven
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Bestuursmutaties
P

arochiebestuursleden worden 
door de Bisschop benoemd 
voor een periode van vier jaar. 
Bij de mogelijke verlenging 

van zijn benoeming heeft Rob Poels, 
bestuurslid algemene zaken, aange-
geven om persoonlijke redenen af 
te zien van verlenging. Jos Cobben, 
bestuurslid vrijwilligers, en Frans 
Verweijen, penningmeester, hebben 
aangegeven nog enige tijd verder te 
willen gaan. Voor hen is verlenging 
van de benoeming aangevraagd. Ted 
Konings, bestuurslid communicatie, 
heeft aangegeven om gezien drukke 
werkzaamheden tussentijds de Bis-
schop te vragen om ontslag uit zijn 
bestuursfunctie. Cissy Siebel, be-
stuurslid personele zaken, zit nog 
midden in haar eerste benoemings-
periode.
In de derde week van september is 
een verschil van beleving ontstaan 
over een kwestie in een van de deel-
gemeenschappen tussen de vice-
voorzitter van het parochiebestuur, 
Hans Stout, en de voorzitter, pastoor 
Charles Duynstee. Uiteindelijk heeft 
dit er toe geleid dat de vicevoorzitter 
besloten heeft om per 01-10-2015 aan 
de Bisschop te vragen om ontslag uit 
zijn bestuursfunctie.
Dit weer heeft er toe geleid dat Ton 
van Scheppingen, bestuurslid gebou-
wen, en Wim van der Steen, secreta-
ris, besloten hebben eveneens de Bis-
schop te vragen om hen te ontslaan uit 
hun bestuursfunctie. Voor een goede 
gang van zaken hebben zij hun ont-
slagdatum uitgesteld tot 01-01-2016.
Dit is niet de plaats om dieper op een 
en ander in te gaan. Duidelijk is dat 
ieder de ontstane situatie uitermate 
betreurt. 
Op dit moment bestaat het parochie-

bestuur naast de pastoor als voorzitter 
nog uit vijf personen, te weten Cissy 
Siebel, Frans Verweijen, Jos Cobben 
en - tot 01-01-2016 -  Ton van Schep-
pingen en Wim van der Steen. Nieu-
we bestuursleden worden gezocht om 
het bestuur zo snel als mogelijk weer 
op sterkte te hebben.
Binnen de parochie is veel respect 
voor het werk dat alle leden van het 
parochiebestuur tot nu voor de paro-
chie op diverse plekken hebben ge-
daan. De parochie zegt dan ook alle 
leden die om welke reden dan ook 
in deze periode afscheid nemen van 
hun bestuurswerk bijzonder dank 
voor hun inspanningen en wenst hen 
Gods beste zegen voor de toekomst. 

Kerk van vrijwilligers
Vrijwilligers spelen een steeds grote-
re rol in onze parochiegemeenschap. 
Zowel in het beheer als in de pasto-
raal zijn vrijwilligers uiterst belang-
rijk. Een groot aantal vrijwilligers in 
onze parochie zet zich elke week weer 
in voor de goede gang van zaken.
Wel merken we dat ons vrijwilligers-
korps vergrijst. Onze oudere vrijwil-
ligers geven nog steeds graag hun 
krachten ten behoeve van de deel-
gemeenschap waarin ze actief zijn. 
Sommigen echter zouden graag hun 
ervaring willen overdragen aan en 
zich willen laten vervangen door jon-
gere vrijwilligers. Regelmatig doen 
we dan ook een beroep op diegenen 
die zich betrokken voelen bij de pa-
rochie. Wilt u uw bijdrage leveren als 
vrijwilliger? Graag! U bent op veler-
lei terreinen welkom, van tuinonder-
houd en eenvoudig schilderwerk via 
assistentie als lector tijdens de vierin-
gen tot lid van de pastoraatsgroep of 
beheercommissie. Wanneer nodig 

zorgen we natuurlijk voor scholing. 
U kunt altijd contact opnemen met 
een van de leden van de pastoraats-
groep of beheercommissie in uw 
deelgemeenschap. U kunt natuur-
lijk ook mailen met Jos Cobben, be-
stuurslid Vrijwilligers (vrijwilligers@
goedeherderparochie.nl). 

Advent en kerst
Op het moment van uitkomen van 
deze Kerk aan de Waterweg is de Ad-
vent begonnen: de voorbereidingstijd 
op kerstmis. Kerstmis laat ons door 
de geboorte van het Christenkind 
zien dat er telkens een nieuwe hoop 
is op een mooiere en betere wereld. 
Namens het parochiebestuur wens ik 
u een goede Adventtijd en een Zalig 
en Gezegend Kerstmis. 

Wim van der Steen.

Van uw parochiebestuur
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Afscheid Mirjam Heikens
In het kader van het project 
Kerkopbouw is met pastor Mirjam 
Heikens destijds een tijdelijk 
dienstverband aangegaan. Dit 
dienstverband eindigt per 31-12-
2015.
Wij danken Mirjam van harte voor 
al haar werk in onze parochie. 
Wij zullen als parochiebestuur 
aan haar afscheid nog op gepaste 
wijze aandacht besteden.
Voor parochianen is er een 
mogelijkheid om op 10 januari 
2016 afscheid te nemen van 
Mirjam Heikens. Dit afscheid 
nemen is mogelijk tijdens de 
nieuwjaarsreceptie in de Pax 
Christikerk, Reigerlaan 51 in 
Vlaardingen. Deze receptie zal na 
de viering van 11.00 uur starten en 
duurt van ± 12.30 uur - ??.?? uur.

Namens het Parochiebestuur De Goede 

Herder: Wim van der Steen (secreta-

ris).



Okidi zingt vrolijk voort
Okido, het kinderkoor van de 
Pax Christi kerk, is dit jaar goed 
gestart.

Op 6 september hebben we 
gezongen bij de startviering. 
Op 21 september was het 
jaarlijkse Okido-uitje. We zijn 

met bijna alle zangers én de 
kinderen die afscheid hebben genomen van 
ons koor, naar het strand geweest. Er werd 
gezwommen en gevliegerd. Er werd gebald 
en er werden zandkastelen gebouwd. Voor 
de koukleumen was er warme chocomelk 
en voor de heethoofden een ijsje. 
Op 4 oktober  was er in de Pax Christi kerk 
een gezinsviering met als thema: Een wereld 
vol vrienden. Het verhaal van Franciscus en 
de wolf stond centraal. Natuurlijk kwamen 
op deze dierendag ook de andere dieren ter 
sprake. 
Op 15 november heeft de gezinsviering het 
thema: ‘t Is een vreemdeling zeker…
Op 24 december om 19:00 uur is de Kerst-
gezinsviering. Alle mensen, en vooral alle 
kinderen natuurlijk, zijn van harte welkom. 
Voor de komende tijd mogen er nog meer 
kinderen komen meezingen met Okido. 
We oefenen op dinsdag in de even week 
van half 7 tot half 8 in de Pax Christi kerk.

 PAROCHIE MOZAÏEK 

Kinderen in de Pax
De eerste twee kinderwoorddiensten en 10+ groepen van dit seizoen 
hebben we al weer achter de rug in de Pax Christikerk. We begonnen 
het jaar goed met een heel drukke bijeenkomst, tijdens de startviering. 
We hebben toen gewerkt rond het thema ‘samenwerken’.
Tijdens de tweede kinderwoorddienst en 10+ groep hebben we 
gepraat over elkaar helpen, ook al moet je daar soms een regel voor 
overtreden. Een lastig, maar ook een leuk onderwerp. De kinderen 
van de kinderwoorddienst hebben vetbollen gemaakt, om de vogels 
te helpen. De kinderen van de 10+ groep hebben een stripverhaal 
gemaakt rond dit thema.
Ook de komende tijd staan er weer kinderwoorddiensten en 10+ 
groepen op het programma, de advent komt er namelijk weer aan! In 
de Pax Chistikerk is er dan alle zondagen een kinderwoorddienst en 
10+ groep. We werken rond één thema richting kerst. 
Op zondag 29 november is de start, hopelijk samen met heel veel 
kinderen!

Aanmelden Eerste Communie 2016
Komend jaar zal er op drie plaatsen een Eerste 
Communie viering plaatsvinden in de parochie de Goede 
Herder.  
U kunt uw kind aanmelden voor een van deze vieringen.   
Dan krijgt u een aanmeldingsformulier en verdere 
informatie over de voorbereidingsbijeenkomsten voor 
de kinderen en de ouders. U krijgt deze informatie per 
e-mail toegestuurd.   
Wanneer zijn de vieringen? 
Op zondag 10 april zal er een Eerste Communie viering 
zijn in de Heilig-Hartkerk.
Deze viering is bestemd voor de deelgemeenschappen: 
St. Jan de Doper – Visitatie, Heilig Hart van Jezus en de 
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans.  
Aanmelden bij:  Patrick Rutten: patrick_rutten@hotmail.

com  (St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans)  of:  
eerstecommunieheilighart@gmail.com (St. Jan de Doper 
– Visitatie, Heilig Hart van Jezus). 

Op zondag 17 april zal de Eerste Communie viering 
plaatsvinden voor kinderen uit de deelgemeenschap 
Andreas, Petrus en Paulus in Maassluis.  Aanmelden bij: 
secretariaat@appp.nl            

Op zondag 22 mei  zal de Eerste Communie viering 
plaatsvinden in de Jacobuskerk in Schiedam.
Deze viering is bestemd voor de deelgemeenschap 
H.H. Jacobus en Martinus en voor de kinderen van de 
Lucaskerk en de Pax Christikerk.  Aanmelden bij: Louise 
Rietman: louriet@kpnmail.nl  (Jacobus Martinus) of  
p.verheezen@chello.nl  (Vlaardingen). 
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Heilige Deur in Liduinabasiliek
De basiliek gaat een belang-
rijke rol spelen in het komen-
de ‘Jaar van Barmhartigheid’. 
Te beginnen met de openings-
viering die op de televisie 
wordt uitgezonden. 

O
nder het motto ’Barmhartig 
zoals de Vader’, heeft paus 
Franciscus het ‘Jaar van Barm-
hartigheid’ uitgeroepen in de 

periode van 13 december 2015 tot 
20 november 2016. Het is een ‘hei-
lig jaar’ ter herdenking van het slot 
van het Tweede Vaticaans Concilie, 
waarin barmhartigheid centraal staat.

Openstelling
Op zondag 13 december wordt in de 
Liduinabasiliek het Jaar van Barm-
hartigheid geopend. Onze bisschop, 
mgr. J. van den Hende, zal een di-
ocesane eucharistieviering celebre-
ren. Deze viering zal rechtstreeks op 
televisie worden uitgezonden door 
de KRO, op NPO 2. De eucharistie-
viering van 9.30 uur wordt een uur 

verschoven naar 10.30 uur. De koren 
In Honorem Dei en Jubilatio zullen 
de zang verzorgen. 
Een onderdeel van dit ‘Jaar van Barm-
hartigheid’ is, dat elk bisdom een 
kerk heeft met een ‘Heilige Deur’ of 
‘Deur van Barmhartigheid’. Die kerk 
is gedurende dat jaar enkele keren 
per week geopend. Binnen die open-
stellingsuren is er een moment van 
aanbidding van het Allerheiligste en 
een moment waarop biechtgelegen-
heid geboden wordt. Verder is de kerk 
ook vrij voor bezichtiging.
Voor ons bisdom komt de permanente 
Heilige Deur in de Liduinabasiliek. 
Dat is mogelijk doordat een groot deel 
van de surveillanten van de Liduina-
tentoonstelling, afkomstig uit alle 
deelgemeenschappen van de parochie, 
zich opnieuw beschikbaar stelt voor 
openstelling van de basiliek. Wij zijn 
deze surveillanten, en alle andere be-
trokken vrijwilligers, zeer erkentelijk.

Vrijdag en zaterdag
Op 13 december zal de bisschop de 

Deur van Barmhartigheid in de ba-
siliek openen. Deze blijft gedurende 
enige uren per week open.  
Wij willen de kerk op twee momenten 
in de week openstellen: vrijdag van 
11.00 uur tot 14.00 uur en zaterdag van 
14.00 tot 17.00 uur. Dit sluit aan op de 
eucharistieviering en aanbiddingstijd 
op vrijdagochtend vanaf 8.30 uur; het 
gaat vooraf aan de eucharistieviering 
op zaterdagavond om 18.00 uur.
Daarnaast is er in het Jaar van Barm-
hartigheid op verschillende plaatsen 
in het bisdom een programma, be-
staande uit volwassenencatechese 
(School van Barmhartigheid), aanbid-
ding (24 uur voor de Heer) en diverse 
andere activiteiten. Activiteiten van 
parochies worden opgenomen in de 
diocesane agenda. 
In 2016 vieren wij ook het 60-jarig ju-
bileum van ons bisdom. De afsluiting 
van het Jaar van Barmhartigheid zal 
op 20 november 2016 (Christus Ko-
ning) plaatsvinden in de kathedraal. 

pastor Henri Egging, rector Liduinabasiliek

Jaar van Barmhartigheid vanaf 13 december 
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Herfstwandeling met stilte, 
gedichten en gedachten
Zaterdag 10 oktober 
maakten rond de twintig 
deelnemers een bijzondere 
herfstwandeling, onder de 
rook van Vlaardingen. Pastor 
Mirjam Heikens was de gids 
op deze tocht. 

Mirjam en ik waren al maanden aan 
het mailen hoe we de wandeling zou-
den gaan invullen. We zouden niet al-
leen wandelen maar ook meditatieve 
momenten inbouwen. 
Ik had een grote tas met allerlei 
herfstbladeren, kastanjes, besjes en 
eikeltjes gespaard. In de Lucaskerk 
heb ik de inhoud van de tas 
over verschillende tafel-
tjes gespreid, Mirjam 
had een kleurig laken 
en een herfstboeket 
op tafel gezet en zo 
kwamen we helemaal 
in de sfeer. 

Mondje dicht
Er kwamen zo’n twintig 
mensen op de wandeling af, 
jong en iets ouder! We begonnen met 
een paar gedichten en gedachten over 
de herfst. En toen gingen we op pad. 
De eerste tijd mochten we nog met el-
kaar praten, maar daarna moesten we 
tien minuten achter elkaar lopen en 
mondje dicht houden. Dus alleen de 
natuur over je heen laten komen en 
je gedachten  laten gaan. Dat viel zeer 
beslist niet mee, want de zon scheen 
zo lekker en er waren veel mensen 
en drukte om ons heen van verkeer 
enzovoort. 

We liepen achterom West, het viaduct 
over en toen wilde Mirjam van ons 
weten wat de herfst met ons deed en 
ze reikte daarbij briefjes met vragen 
uit om over na te denken. We liepen 
weer verder door, waar vroeger het 
hertenkamp was en zo naar de prach-
tige waterplas, de zon parelde in het 
water. De Schotse Hooglanders lieten 
zich daar ook goed zien en de blaad-
jes ritselden zo lekker aan de bomen. 
Daarna beklommen we de uitkijkto-
ren en er werd een foto van ons ge-
maakt, want we hadden een fotograaf 
mee! Bij het Klauterwoud hadden we 

even pauze en ging iedereen even 
los. Mirjam en de fotograaf 

wilden nog kijken of ze 
van de kabelbaan durf-

den! 

Uitkijktoren
Daarna bij de bankjes 
nog een meditatief 
moment, weer over de 

herfst en toen gingen 
we voor de Wokkel het 

smalle paadje af, weer een 
stuk zwijgend, en zo naar de Lucas-
kerk terug! Daar stond de koffie en de 
thee al klaar met een krentenbol erbij 
en een appel toe. 
We eindigden met een gesprek en 
een paar mooie gedichten. Helemaal 
tot slot baden we het gebed, naar het 
Zonnelied van Sint Franciscus. We 
werden er helemaal stil van.
De wandeling was een groot succes, 
zeer beslist voor herhaling vatbaar. 

Annie Dessens

Terugblik op een bijzondere tocht
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Kethelse Jacobuskerk vierde 125-jarig bestaan 

Een hele week was er feest in en rond de Jacobuskerk, 
met lezingen en zang, viering en speurtocht. De 
organisatoren zijn tevreden! 

“H
et algemeen gevoel is dat we kun-
nen terugkijken op een geslaagd 
jubileumfeest. We hebben vele 
positieve reacties van de bezoekers 

ontvangen”. Dat is de conclusie van de Jubile-
umcommissie, die een reeks van activiteiten 
rond het 125-jarig bestaan van de Jacobuskerk 
in Schiedam-Kethel organiseerde. 
Er was ruime belangstelling voor de diverse 

onderdelen van het feestprogramma. Uit-
springers waren de speurtocht voor circa 75 
schoolkinderen van RK basisschool De Vlin-
der en de Jacobusmusical. Het laatste noe-
men de organisatoren “een waar spektakel”. 

Feestlied
De feestelijke eucharistievieringen op 6 en 
13 september onderstreepten het religieuze 
karakter van het programma. Voorgangers 
op de eerste zondag waren Charles Duynstee 
en Kees Koeleman. Het koor Corazon onder 
leiding van Gerard Blok en Tom de Vette 
bracht het feestlied ten gehore, dat tijdens de 
inwijding van de kerk in 1890 ook was ge-
zongen. Jan Lemmens vulde het historische 
stuk aan met drie hedendaagse coupletten. 
Veel kerkgangers maakten na afloop van de 
lunch gebruik.  
Ook de lezingen door historicus Ruud Poels 
over de historie van de Jacobuskerk en Moni-
que Walrave (van Kethel tot Santiago de Com-
postella) werden bijzonder op prijs gesteld. 
De optredens van St. Radboud onderstreepten 
de oude en hechte band van de muziekvereni-
ging met de Jacobuskerk. 

Burgemeester
Het verzorgde diner voor de vrijwilli-
gers van Stadstuinieren voor de Voed-
selbank Schiedam in de pastorie was 
een bijzonder ‘smaakvolle’ bezigheid. 
De foto-expositie op een zestal pane-
len in de kerk bleek een schot in de 
roos en riep bij velen herinneringen 
op. De fraaie  bloemenversiering bin-
nen en buiten de kerk en de wappe-
rende banieren met ‘Welkom in de 
Jacobuskerk’ droegen tijdens de feest-
week bij aan een vrolijke uitstraling. 
Ook de brede publiciteitscampagne 

Musical was een waar 
spektakel

Veel herinneringen en vrolijkheid
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Kethelse Jacobuskerk vierde 125-jarig bestaan 

nodigde uit tot een bezoek aan de Jacobus-
kerk. Het mooie complex aan de Kerkweg 
werd tijdens de afsluitende Open Monumen-
tendagen druk bezocht, waaronder door de 
Schiedamse burgervader de heer Cor Lamers. 
Een zorgvuldige en gedegen voorbereiding 
door de kerngroep, ondersteund door vele 
vrijwilligers, was de basis voor dit succes, dat 
veel goodwill heeft gekweekt voor de parochie 
De Goede Herder in het algemeen en onze 
deelgemeenschap HH. Jacobus en Martinus 
in het bijzonder. 

Budgettair was de feestweek eveneens een 
succes, enerzijds door de toezeggingen van de 
sponsoren en anderzijds door de begrotings-
discipline. Hierdoor bleven de kosten binnen 
de perken. Inmiddels heeft de Jubileumcom-
missie de gehele activiteit in positieve zin 
kunnen afsluiten. Tot medio december zijn 
in de Jacobuskerk enige honderden foto’s van 
het feest te bewonderen. 

Hans Rombouts en Theo Reyman

Veel herinneringen en vrolijkheid
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Op zondag 13 december is 
het de hele dag feest in de 
Lucaskerk. Na de viering 
delen parochianen hun 
bakkunsten en ook Lucas 
cooking is paraat. 
Wie wil, kan de hele zondag 
blijven, want er volgt nog 
meer! 

S
oms kan het geheugen met je 
op de loop gaan. Van de ene 
gebeurtenis denk je dat het 
pas gisteren gebeurd is; van de 

andere denk je dat het al langer ge-
leden gebeurd is; en soms is het een 
combinatie van beiden. In een artikel 
las ik laatst: wanneer je denkt dat iets 
drie jaar geleden gebeurd is, verme-
nigvuldig het dan met anderhalf of 
twee. Dan kom je misschien uit op 
de juiste tijd.

Is het al tien jaar?  
Ik moest hieraan denken toen ik sa-
men met een aantal medeparochia-
nen werd uitgenodigd om zitting te 
nemen in een werkgroep die mocht 
nadenken over tien jaar Lucaskerk. 
Mijn eerste reactie was: ‘Is het al tien 
jaar?’ En mocht u deze reactie her-
kennen: het is inderdaad tien jaar ge-
leden dat onze kerk op tien december 
2005 in gebruik genomen werd, na 
een roerige periode van herindeling 
binnen Vlaardingen. 
Tijdens de eerste bijeenkomst stond 
de vraag centraal: “Willen we hier 
aandacht aan gaan besteden, of doen 
we iets rond het 12,5 jarig bestaan van 
de kerk? Dat is toch een echt jubile-
um?” Er is het nodige heen en weer 
gepraat; ik bespaar u de details, maar 
uiteindelijk is besloten om toch al dit 
jaar tot een feestelijke herdenking te 
komen. De belangrijkste motivatie 

was: in een tijd waarin het soms lijkt 
dat onze wereld alleen maar ellende 
kent, is het goed dat een club mensen 
die elke week samenkomt rond het 
Euangelion (evangelie – blijde bood-
schap), ook die momenten aangrijpt 
om te vieren. Daarnaast is een gele-
genheid als deze een kans bij uitstek 
om open te staan naar de wereld om 
ons heen. We zullen dan ook onze 
buren en groepen waar we mee sa-
menwerken, die dag uitnodigen om 
bij ons aanwezig te zijn. Een prima 
mogelijkheid om te laten zien dat een 
kerk meer is dan een clubje mensen 
dat af en toe samenkomt. Een kans 
om te laten zijn wie wij zijn.

Open podium
Wat betekent het in de praktijk? Op 
donderdag 10 december is het precies 
tien jaar geleden dat we gestart zijn in 
de Lucaskerk. Hier willen we op fees-
telijke bij stilstaan op de zondag erna; 
zondag 13 december. Het belooft een 
leuk programma te worden, waarbij 
veel wordt aangeboden voor eenieder. 
Wat dacht u van een feestelijke vie-
ring waarin pater Clarenbeek en 
pastor Mirjam Heikens voorgaan en 
waarin twee koren hun medewerking 
verlenen?
Deze viering wordt vervolgd met een 

ontmoeting op het kerkplein. Net als 
iedere zondag wordt hier eerlijke kof-
fie en thee geschonken, maar wat het 
bijzonder maakt is dat iedere paro-
chiaan iets lekkers mee mag nemen 
waarvan we elkaar laten proeven. 
“Heel Lucas bakt” , heet dit onder-

deel van het feest. Normaal gespro-
ken gaan de deuren van de Lucaskerk 
na het koffie drinken dicht. Maar de 
zondag van 13 december verloopt an-
ders. Want wat volgt is een lunch die 
klaargemaakt wordt door Lucas’ coo-
king. En wie eenmaal bij hen gegeten 
heeft, weet dat het de moeite waard is.
Maar nog is het dan niet uit met de 
pret. Tussen 14.00 en 16.00 uur is 
er een open podium. Er zijn al wat 
mensen benaderd om muziek te ma-
ken, maar misschien wilt u daaraan 
meedoen? Bespeelt u een instrument, 
of draagt u gedichten voor; alles is 
mogelijk. Waarom uw talenten onder 
de grond stoppen; laat ons allemaal 
meegenieten. Daarnaast zal er ook 
een aantal kramen staan, en kunt u 
aan de slag met uw handen. 
En er is voldoende mogelijkheid om 
elkaar te ontmoeten. Uiteraard wordt 
ook dan aan de inwendige mens ge-
dacht. Kortom, een vol programma, 
waarvan we hopen dat velen aanwe-
zig zullen zijn. Een dag waarop we 
samen vieren dat we al tien jaar in dit 
mooie gebouw mogen samenkomen. 
Een dag waarop we vieren dat we hier 
samen gemeenschap mogen zijn.  

Taco van der Meer

Heel Lucas bakt… en cookt! 
Lucaskerk viert tienjarig bestaan

Kraampjes met 
kerstartikelen
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I
n 1616, bijna vierhonderd jaar geleden, 
kwam de eerste pater Dominicaan uit Ant-
werpen naar Schiedam: Gaspar Luypaert. 
Hij kwam terecht in een schuilkerk, Huis 

te Poort op de Dam. 
In Schiedam wordt dit op verschillende ma-
nieren herdacht. In de eerste plaats komt er, 
vanaf eind januari 2016, een tentoonstelling 
in de achterzaal van de St. Jan-Visitatiekerk. 
Foto’s en voorwerpen, prentjes, boeken en 
schilderijen. Alles wat herinnert aan vier eeu-
wen Dominicaanse aanwezigheid hier in de 
stad (en we denken dan ook aan de Domini-
canessen), zal te zien zijn. 
Verder komt er een Dominicaanse wandeling, 
langs plekken waar sporen van de paters en 
de zusters te vinden zijn. Bijvoorbeeld de basi-
liek, de kapel van Frankeland, de Havenkerk, 
het voormalige klooster in de Tuinlaan. 
Tevens zijn er plannen voor een zangmiddag 
voor de Goede Herderparochie. 

Nationaal en internationaal
Ook landelijk en wereldwijd wordt er Domi-
nicaans gejubileerd in 2016. 
Zo wordt het vijfhonderdjarig bestaan van de 
Nederlandse provincie van de Orde der Pre-
dikers gevierd. Daarnaast is het achthonderd 
jaar geleden dat Dominicus de Guzman, een 
Spaanse priester, deze orde oprichtte. 
Reden te over om volop te gedenken en te vie-
ren in 2016, plaatselijk, landelijk en over de 
hele wereld! Pater de Jong bereidt zich weer 
voor op drie lezingen. Op 9 maart staat daarin 
vijfhonderd jaar Dominicanen in Nederland 
centraal. Op 16 maart is het thema: vierhon-

derd jaar Dominicanen in Schiedam. Op za-
terdag 9 april komt er een studiedag over de 
Dominicaanse en Islamitische mystiek (Eck-
hart, Tauler en Roemi).  

Lidwien Meijer

Drievoudig jubileum in 2016
Vier eeuwen Dominicanen in Schiedam

Oproep
Voor de tentoonstelling over 
Dominicanen en Dominicanessen in 
Schiedam is materiaal nodig. Velen 
van u zijn wellicht opgegroeid in een 
Dominicaanse parochie: de Havenkerk, 
de Singelkerk, de St. Jan in Nieuwland. 
Of u ging op school bij de zusters. 
Heeft u nog foto’s van paters of 
zusters Dominicanessen en/of andere 
Dominicaanse herinneringen die 

getoond kunnen worden 
(bijvoorbeeld rond 
de bouw van de kerk 
in Nieuwland of de 
Dominicaanse beelden in 
de basiliek en Havenkerk), 

graag horen we van u. Foto’s scannen we 
in. U krijgt de originelen snel weer terug. 
Ook verhalen zijn welkom, boekjes, 
beelden, bidprentjes. 
Hierbij een voorbeeld om u een idee 
te geven waar we aan denken. U ziet 
pater Van Deventer (in de vijftiger 
jaren werkzaam in de Singelkerk) met 
twee ‘zusters’, die meedoen aan de 
Kindsheidsoptocht. Misschien ként u of 
bént u een van deze zusters!

Ook 
landelijk en 
wereldwijd 

wordt er 
gejubileerd

In 2016 is het volop gedenken geblazen bij de Dominicanen. Ook in 
Schiedam blikt men terug en kijkt vooruit. Wat heeft de orde der 
predikheren betekend voor de stad? Wat is de toekomst? 

31magazine van parochie de goede herder



Omgaan met onrustige tijden

O
p zaterdag 26 september staan we een 
middag stil bij alles wat op ons afkomt, 
via de vele media.  
Hiervoor is mevrouw Willien van Wie-

ringen uitgenodigd. Zij werkt bij de dienst 
Pers & Communicatie  van het bisdom Rot-
terdam. 
We worden  gastvrij ontvangen in de nartex 
van de ‘tentkerk’ in Maassluis; er is koffie en 
thee en we ontmoeten  de andere mensen die 
op deze bijeenkomst zijn afgekomen. Later 
schuiven we met z‘n allen in de banken. Wil-
lien van Wieringen stelt zich voor en vertelt 
hoe de middag eruit gaat zien. 
Eerst leren we een paar Hebreeuwse woorden 
van haar. Vervolgens krijgen we verschillen-
de foto’s te zien, die soms hard aankomen in 
onze ziel. Je kijkt ernaar en je zit erbij, je voelt 
je machteloos, wat kun je doen! 
Willien houdt van interactie en die krijgt ze; 
velen reageren, ieder op zijn of haar eigen ma-
nier. Vanuit verschillende richtingen kijken 
we zo naar de foto’s. 

Wie is de vluchteling? 
Vervolgens praten we over barmhartigheid en 
hoe je dit in praktijk brengt. We kijken ook 
vooruit naar het Jaar van Barmhartigheid. 
Hoe ga je om met het christelijk geloof, het 
jodendom, de islam? Hoe is het om vluchte-
ling te zijn en alles achter te moeten laten, wie 
is de vluchteling? En waarom vlucht je? De 
afgelopen week zijn er veel mensen gekomen 
uit  Syrië via allerlei wegen, op verschillende 
manieren.  Het is treurig om te zien. Maar 

Opening van het seizoen Geloofsverdieping 2015-2016

Het thema 
van Geloofs-
verdieping 
2015-2016 
is ‘hart, 
hoofd en 
handen’

Hoe breng je barmhartigheid in praktijk? Hoe 
ga je om met al die problemen in onze wereld? 
In Maassluis stonden deze vragen centraal bij de 
start van een nieuw seizoen Geloofsverdieping. 

tegelijkertijd zie ik ook dat er verbondenheid 
met hen kan ontstaan, en hoe mensen bewo-
gen worden om iets te doen voor elkaar. 

Stapje voor stapje
Later gaan we in verschillende groepen uiteen 
en praten onderling verder over dit thema. 
Ook schrijven we onze gedachten op. 
Na afloop met een drankje en hapje praten we 
nog na, ik steek even een kaars aan bij Maria. 
Het thema van Geloofsverdieping 2015-2016 
is ‘hart, hoofd en handen’.  Voor onze paro-
chie betekent dit:  hoe kan je het geloof ver-
diepen? Stapje voor stapje werken we toe naar 
verandering. 
We sluiten af met een lied uit Taizé: Als alles 
duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat 
nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft  
Het was een waardevolle middag,  waar we ko-
mende tijd mee aan de slag kunnen gaan.  

Annet Vijfvinkel-v.d.Knaap
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Twintig jaar To Be Continued

In 1992 werd jongerenkoor Akkoord opgeheven. Op den 
duur bleek er toch behoefte te zijn aan een jongerenkoor. 
Daarom werd op 5 september 1995 opnieuw een 
jongerenkoor opgericht in de Andreas, Petrus en 
Pauluskerk:    .
Jan Michel Koekebakker en pastor Joost de Lange 
trokken met een aantal mensen de kar en nu, in 2015, 
bestaat het koor twintig jaar. Het staat onder leiding van 
Peter Bergmans en heeft twaalf zingende leden, met 
Jan Michel op piano, en Liesbeth Staller op dwarsfluit. 
Liesbeth en Jan Michel zijn er dus ook twintig jaar bij 
betrokken. 

Zondag 11 oktober 2015 vierden we dit heugelijke 
feit met het huidige koor en een groot aantal ‘oud’ 
koorleden, die in de afgelopen twintig jaar hun muzikale 
inbreng hadden. Het was een waar feest, een koor van 
ruim dertig personen, dat klinkt lekker in de kerk, het 
enthousiasme spatte er van af. 
Sommigen hadden elkaar al jaren niet gezien; allerlei 
verhalen werden uitgewisseld, foto’s gemaakt en veel 
gelachen. Dit alles met een glaasje en een hapje.
Het koor gaat door, maar kan wel nieuwe leden 
gebruiken. Ben je tussen de 13 en de 30 jaar? Lijkt het 
je leuk om ook bij het jongerenkoor te komen? Op elke 
zondagavond van 19.15 tot 21.15 uur is er in de kerk 
repetitie. Kom eens langs en doe gezellig mee.

Janny Bergmans

 PAROCHIE MOZAÏEK 
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Eucharistieviering 
op donderdagavond

Elke donderdagavond om 19 uur is er in de Ba-
siliek een Eucharistieviering, verzorgd door de 
communiteit van de paters SVD. Donderdag is 
hun communiteitsdag, daarom celebreren zij ’s 
avonds gezamenlijk de H. Mis. 
Het is altijd een mooie, stille, rustige viering, 
voor iedereen toegankelijk. Tot nu toe kwamen 
er helaas nog niet veel mensen, maar dat kan 
veranderen. Wees welkom, iedereen die mee wil 
doen. 

Cintha van den Toorn, 

coördinator pastoraatsgroep Liduina.

Reken niet op goede zorg, 
maar kies ervoor!

advertentie



Ben je tussen de 16 en 25 jaar? Van harte welkom!!!        
Meer informatie en opgave: Meld je aan bij Marloes Winkel 
winkel.marloes@gmail.com

Niet suf of ouderwets… ons geloof leeft!

V
oor buitenstaanders ziet het er mis-
schien een beetje apart uit, dit groepje 
jongeren tussen de 16 en 26 jaar uit 
Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, 

dat op hun vrije vrijdagavond naar de kerk 
gaat in plaats van de stad in. Voor ‘ons’ is zo’n 
avond met elkaar in de kerk zo leuk dat we er-
voor kiezen om daarheen te gaan in plaats van 
een café of een huis van een van onze andere 
vrienden. Nu zijn jullie vast nieuwsgierig wat 
er dan precies zo leuk aan is en wat we zoal 
uitspoken op zo’n avond
Iedere maand bespreken we een ander onder-
werp. De onderwerpen kiezen we zelf uit en 
we bereiden de avonden ook zelf voor, soms 
met hulp van pastor Charles Duynstee, die er 
iedere avond bij is om te helpen, vragen te be-
antwoorden en gezellig met ons mee te praten. 
De onderwerpen wisselen van voor de handlig-
gende onderwerpen zoals Kerst en Pasen tot 
minder vanzelfsprekende onderwerpen zoals 
vreugde en woede, heiligheid en de commu-
nie. Het kan allemaal! We hebben zelfs een 
keer met zijn allen naar de film Noah, geba-
seerd op het Bijbelverhaal van Noach, gekeken.

Vooroordelen
Wat ons bindt is natuurlijk het geloof, dat ie-
dereen op zijn of haar eigen manier beleeft. 
We vinden het fijn om in gesprek te kunnen 
gaan met jongeren die ook gelovig zijn en 
zelfs hetzelfde geloof aanhangen. We voelen 
op deze momenten dat we vrij over ons geloof 
kunnen praten zonder dat we ons hierover 
moeten ‘verdedigen’ tegenover andere mensen 
of vrienden die dat geloof niet delen. Het is 
tegenwoordig haast een bijzonderheid om nog 
gelovig te zijn en we merken in ons dagelijks 
leven dat religie soms vreemd, suf of ouder-

Maandelijkse jongerenavonden 

Het lijkt 
haast wel 
bijzonder 
om nog 
gelovig te 
zijn

Eens in de maand komt er op vrijdagavond 
een groepje jongeren samen in de Lucaskerk 
in Vlaardingen. In deze Kerk aan de Waterweg 
doen ze een boekje open over hun activiteiten. 

wets gevonden wordt. Op onze vrijdagavonden 
hebben we geen last van deze vooroordelen en 
kunnen we zonder ieder woord af te hoeven 
wegen, praten over God, Jezus of hoe je met je 
geloof om kunt gaan in de maatschappij.

We nemen de tijd
Naast deze verdieping ervaren we deze avon-
den ook als ontspanning, zoals anderen van 
onze leeftijd op dat moment misschien bier 
gaan drinken in de stad. In onze gesprekken 
nemen we de tijd en vaak gaan we er rustiger 
weg dan we er aankwamen. In onze drukke 
levens is er lang niet altijd tijd en plek voor 
bezinning of diepzinnige gesprekken, maar 
deze vrijdagavond wordt er speciaal voor leeg 
gehouden. Dat doen we nu al ruim drie jaar 
en in die tijd hebben we niet alleen veel ons 
geloof en onze ideeën kunnen delen, maar 
ook allerlei andere ervaringen in ons leven. 
We hebben diploma’s gehaald, stages gelo-
pen, verre reizen gemaakt en sommigen zijn 
samen gaan wonen, getrouwd of hebben zelfs 
kinderen gekregen. Dat we ook dit, samen 
met ons geloof, kunnen delen, maakt de avon-
den ook waardevol vanwege de gezelligheid. 
En daarom blijven we terugkomen. Voor ons 
is de kerk niet suf of ouderwets: ons geloof 
leeft! 
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Niet suf of ouderwets… ons geloof leeft! Samen eten en ervaringen delen
In de afgelopen periode zijn 
er drie plannen geboren voor 
ontmoeting van de jongere 
generaties in onze parochie. 
De maaltijd in Maassluis was 
een goede start. 

A
l een tijdje zijn we aan het 
brainstormen over een 
wens, die leeft in onze paro-
chie,  om te onderzoeken of 

er bij ouders van jonge kinderen 
behoefte is om in gesprek te ko-
men met andere ouders, over le-
vensvragen of verdieping in geloof.                                                                                                                        
In Maassluis is onlangs het idee ge-
boren om hierover met jonge ouders 
zelf in gesprek te gaan.  En dan niet 
zo maar een praatavond, maar een 
maaltijd met betekenis. 

Warme ontvangst
Hierbij een impressie van een jonge 
ouder, Karin Tanesha-Post.
“Begin september kreeg ik van Ria 
Sosef de uitnodiging voor de Maal-
tijd met Betekenis. Hoewel het doel 
van de avond best moeilijk klonk, leek 
het mij bijzonder om met een kleine 
groep mensen, in de nartex van onze 
kerk  samen te eten en te praten. En 
dat was het uiteindelijk ook!
We werden hartelijk ontvangen door 
pastor Charles Duynstee, Ria Sosef 
en René Eysink Smeets. 
De non-alcoholische witte of rode 
wijn (druivensap) in mooie glazen 
deed niet onder voor de alcoholische 
variant. De tafel stond uitnodigend 
gedekt en de reeds brandende waxi-
nelichtjes maakten de warme ont-
vangst compleet.
De prettige manier waarop Ria de 
maaltijd opende, was als een gebed, 
maar voor mij met nog meer intentie 

en bewustwording. Ik voelde me zo 
heel ontspannen, na een drukke dag. 
De door Ria met zorg bereidde ge-
rechten waren verrassend wat betreft 
de ingrediënten en de smaak. Koude 
komkommersoep, speltgraan, kipfilet 
en bramen en nog meer…. 
Tussen de gangen waren de vragen, 
die pastor Charles en René stelden, 
ook verrassend, alsmede de gesprek-
ken die daarop volgden. Aantekenin-
gen konden we maken op het papie-
ren tafelkleed. Na afloop mochten we 
onze aantekeningen eruit scheuren 
en meenemen.
Of het doel van de avond wat be-
treft de gespreksstof behaald is, kan 
ik (nog) niet met zekerheid zeggen. 
Maar het samenzijn heeft zeker bij 
mij een prettige en smakelijke indruk 
achtergelaten. “

Open zoektocht
Een andere gast verwoordde het zo:  
“We hebben genoten van een heer-
lijke maaltijd waar veel aandacht aan 
was besteed. Bij elk gerecht gingen 
we met elkaar in gesprek naar aan-
leiding van een korte inleiding. Het 
was een mooie opbouw, die leidde tot 
een open zoektocht naar een eigen-
tijdse  vorm om het verhaal van Jezus 
te blijven vertellen. Een interessante 
zoektocht die naar meer smaakte!“                                                                               
Daarom zullen we, eind november, 
met dezelfde deelnemers nogmaals 
aan tafel gaan om zo verder over ons 
geloof na te denken en hoe we meer 
jonge ouders kunnen bereiken.

Tweede jongerengroep
Er is al een jongerengroep, er komt 
een tweede groep. Op zondagavond 
1 november zal deze groep voor het 
eerst bij elkaar gekomen zijn.  De ge-

nodigden zijn de vormelingen van dit 
jaar en van twee jaar geleden.   
Bij de terugkombijeenkomst van 
de vormelingen en hun ouders wa-
ren er veel positieve reacties om el-
kaar  vaker te ontmoeten.  Ze waren 
nog lang niet toe aan een afsluiting!                                                                                 
Ontmoeting en gezelligheid zullen 
centraal staan. En in die sfeer wil-
len verder met elkaar delen over wat 
belangrijk is in ons leven. Op deze 
eerste avond zal een spel losbarsten: 
Weerwolf??.   Samen met een moeder 
van een van de vormelingen, Wendy 
Dumay, zal ik deze avond begeleiden.  

Op zondag 17 januari zullen we elkaar 
weer mogen ontmoeten.

Terugkomviering
Tenslotte zal rond het feest van Ma-
ria Lichtmis, op zondag 7 februari, 
een informele viering plaats hebben, 
waarin de dopelingen van de afgelo-
pen jaren centraal zullen staan.  We 
zullen veel zingen. Een van onze kin-
derkoren zal daarbij ondersteuning 
geven.   Natuurlijk zullen we veel 
kaarsjes bij Maria aansteken.  Deze 
viering zal hoogstwaarschijnlijk 
plaats vinden in Maassluis.  U zult er 
meer over horen!
We vertrouwen erop dat de Geest van 
God nog steeds in ons midden is en 
ons de kracht zal geven om het Evan-
gelie door te geven aan de volgende 
generatie. 

pastor Charles Duynstee

Nieuwe initiatieven voor de jongeren  van onze Kerk

We zullen veel zingen
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Vieringen, winter 2015/2016, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

HH Andreas, Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.)   9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper - Visitatie
17.00 uur (za.)   11.00 uur (zo.)

H.H Jacobus en Martinus
11.00 uur (zo.)

Za 28 nov. -- -- -- Eucharistie A. van Well -- Eucharistie L. de Jong --

Zo 29 nov.
1e zondag van de advent

Woord- en communieviering
Parochiaan. Themaviering

Koor: Impuls Kinderwoorddienst /10+

Eucharistie H. Egging
samenzang

 catechumenenzalving

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: Jongerenkoor
Kindernevendienst

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

kindernevendienst

Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan
Samenzang

Za 05 dec. -- -- -- Eucharistie A.van Well -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo 06 dec.
2e advent

Eucharistie E. Clarenbeek
Samenzang Kinderwoorddienst /10+

Woord- en communieviering  
C. Koeleman. samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en Samenzang

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Samenzang en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Koor: Corazon

Za 12 dec. -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee -- Eucharistie L. de Jong --

Zo 13 dec.
3e advent

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: Liriko Kinderwoorddienst /10+

10.30 uur Eucharistie
E. Clarenbeek en M.Heikens

Koor: Willibrordkoor en The Balance
Viering van 10 jarig bestaan 

H.Lucaskerk

Woord- en communieviering  
parochiaan

Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

10.30 uur Eucharistie
Mgr. Van den Hende en H. Egging

Opening jaar van de Barmhartigheid
Koor: In Honorem Dei en Jubilatio

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie L. de Jong
Zanggroep St. Jan

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Ma. 14 dec.
Boeteviering

-- -- -- 19.00 uur Boeteviering
A. Kunnekkadan SVD

-- -- --

Za 19 dec. -- -- -- Eucharistie  A.van Well -- Woord- en communieviering  
Parochiaan

--

Zo 20 dec.
4e advent

Eucharistie H. Egging
Samenzang Kinderwoorddienst /10+

Woord-en   communieviering  
parochiaan. Samenzang

Eucharistie H. Egging
Cantor en Samenzang

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering 
L. Meijer. Samenzang en orgelspel

17.00 uur Lichtjestocht

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Samenzang

Woord- en communieviering  
C. Koeleman. Samenzang

Do. 24 dec.
Kerstavond

19.00 uur Eucharistie
A. Kunnekkadan SVD

Gezinsviering Koor: Okido
22.00 uur Woord- en communieviering  

C. Koeleman Koor: Impuls

19.30  uur Woord- en communievie-
ring M. Heikens. Koor: The Balance
22.00 uur Eucharistie E. Clarenbeek

Koor: Willibrordkoor

18.30 uur Woord- en gebedsviering  
Parochiaan. Kinderkerstviering 

Koor: Kinderkoor
22.00 uur Eucharistie
A. Kunnekkadan SVD

Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

18.30 uur Kerstmusical voor en door 
kinderen

20.00 uur Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei en Jubilato

24.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei  en Jubilatio

18.30 uur Woord- en communieviering  
C. Koeleman Gezinsviering

22.00 uur Eucharistie H. Egging

21.00 uur Eucharistie
L. de Jong Samenzang

18.30 uur Woord-en   communievie-
ring Parochiaan. Gezinsviering

21.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Promskoor

Vrijd. 25 dec. 
Eerste Kerstdag

Eucharistie E. Clarenbeek
Koor: Liriko

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Jongerenkoor

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering
M. Heikens

21.00 uur Eucharistie L. de Jong
Zanggroep St. Jan

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Za 26 dec. 
Tweede Kerstdag

Geen viering Geen viering Geen viering 9.30 uur Eucharistie
A. van Well. Koor: Jubilato

Geen viering Geen viering Geen viering

Zo 27 dec.
Feest van de H. Familie

Woord- en communieviering
M. Heikens. Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Cantor en Samenzang

Eucharistie P. Vismans
Koor: Jubilatio

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Do. 31 dec.
Oudjaar

Geen viering Geen viering Geen viering 18.00 uur Oudejaarsavondlof met Te 
Deum. Ch. Duynstee. Samenzang

Geen viering Geen viering 19.30 uur Parochiaan. Oecumenische 
viering in de Dorpskerk. 

Vrijd. 01 jan. 2016 Nieuwjaarsdag
Heilige Maria, Moeder van God.

Geen viering Geen viering Eucharistie H. Egging
Cantor en Samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: In Honorem Dei

Geen viering Geen viering Woord- en communieviering  
C. Koeleman Samenzang

Za 02 jan. -- -- -- Eucharistie A.van Well -- Eucharistie H. Egging --

Zo  03 jan
Openbaring des Heren.

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Samenzang

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Woord- en communieviering  
C. Koeleman. Cantor en Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
  Samenzang  

Eucharistie Ch. Duynstee

Za 09 jan. -- -- -- Eucharistie H. Egging -- Eucharistie L. de Jong --
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Vieringen, winter 2015/2016, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

HH Andreas, Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.)   9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper - Visitatie
17.00 uur (za.)   11.00 uur (zo.)

H.H Jacobus en Martinus
11.00 uur (zo.)

Za 28 nov. -- -- -- Eucharistie A. van Well -- Eucharistie L. de Jong --

Zo 29 nov.
1e zondag van de advent

Woord- en communieviering
Parochiaan. Themaviering

Koor: Impuls Kinderwoorddienst /10+

Eucharistie H. Egging
samenzang

 catechumenenzalving

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: Jongerenkoor
Kindernevendienst

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

kindernevendienst

Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan
Samenzang

Za 05 dec. -- -- -- Eucharistie A.van Well -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo 06 dec.
2e advent

Eucharistie E. Clarenbeek
Samenzang Kinderwoorddienst /10+

Woord- en communieviering  
C. Koeleman. samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en Samenzang

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Samenzang en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Koor: Corazon

Za 12 dec. -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee -- Eucharistie L. de Jong --

Zo 13 dec.
3e advent

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: Liriko Kinderwoorddienst /10+

10.30 uur Eucharistie
E. Clarenbeek en M.Heikens

Koor: Willibrordkoor en The Balance
Viering van 10 jarig bestaan 

H.Lucaskerk

Woord- en communieviering  
parochiaan

Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

10.30 uur Eucharistie
Mgr. Van den Hende en H. Egging

Opening jaar van de Barmhartigheid
Koor: In Honorem Dei en Jubilatio

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie L. de Jong
Zanggroep St. Jan

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Ma. 14 dec.
Boeteviering

-- -- -- 19.00 uur Boeteviering
A. Kunnekkadan SVD

-- -- --

Za 19 dec. -- -- -- Eucharistie  A.van Well -- Woord- en communieviering  
Parochiaan

--

Zo 20 dec.
4e advent

Eucharistie H. Egging
Samenzang Kinderwoorddienst /10+

Woord-en   communieviering  
parochiaan. Samenzang

Eucharistie H. Egging
Cantor en Samenzang

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering 
L. Meijer. Samenzang en orgelspel

17.00 uur Lichtjestocht

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Samenzang

Woord- en communieviering  
C. Koeleman. Samenzang

Do. 24 dec.
Kerstavond

19.00 uur Eucharistie
A. Kunnekkadan SVD

Gezinsviering Koor: Okido
22.00 uur Woord- en communieviering  

C. Koeleman Koor: Impuls

19.30  uur Woord- en communievie-
ring M. Heikens. Koor: The Balance
22.00 uur Eucharistie E. Clarenbeek

Koor: Willibrordkoor

18.30 uur Woord- en gebedsviering  
Parochiaan. Kinderkerstviering 

Koor: Kinderkoor
22.00 uur Eucharistie
A. Kunnekkadan SVD

Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

18.30 uur Kerstmusical voor en door 
kinderen

20.00 uur Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei en Jubilato

24.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei  en Jubilatio

18.30 uur Woord- en communieviering  
C. Koeleman Gezinsviering

22.00 uur Eucharistie H. Egging

21.00 uur Eucharistie
L. de Jong Samenzang

18.30 uur Woord-en   communievie-
ring Parochiaan. Gezinsviering

21.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Promskoor

Vrijd. 25 dec. 
Eerste Kerstdag

Eucharistie E. Clarenbeek
Koor: Liriko

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Jongerenkoor

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering
M. Heikens

21.00 uur Eucharistie L. de Jong
Zanggroep St. Jan

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Za 26 dec. 
Tweede Kerstdag

Geen viering Geen viering Geen viering 9.30 uur Eucharistie
A. van Well. Koor: Jubilato

Geen viering Geen viering Geen viering

Zo 27 dec.
Feest van de H. Familie

Woord- en communieviering
M. Heikens. Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Cantor en Samenzang

Eucharistie P. Vismans
Koor: Jubilatio

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Do. 31 dec.
Oudjaar

Geen viering Geen viering Geen viering 18.00 uur Oudejaarsavondlof met Te 
Deum. Ch. Duynstee. Samenzang

Geen viering Geen viering 19.30 uur Parochiaan. Oecumenische 
viering in de Dorpskerk. 

Vrijd. 01 jan. 2016 Nieuwjaarsdag
Heilige Maria, Moeder van God.

Geen viering Geen viering Eucharistie H. Egging
Cantor en Samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: In Honorem Dei

Geen viering Geen viering Woord- en communieviering  
C. Koeleman Samenzang

Za 02 jan. -- -- -- Eucharistie A.van Well -- Eucharistie H. Egging --

Zo  03 jan
Openbaring des Heren.

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Samenzang

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Woord- en communieviering  
C. Koeleman. Cantor en Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
  Samenzang  

Eucharistie Ch. Duynstee

Za 09 jan. -- -- -- Eucharistie H. Egging -- Eucharistie L. de Jong --
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Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

HH Andreas, Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.)   9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper - Visitatie
17.00 uur (za.)   11.00 uur (zo.)

H.H Jacobus en Martinus
11.00 uur (zo.)

Zo 10 jan.
Doop van de Heer

 Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: alle koren o.l.v. Liriko

Nieuwjaarsviering en aansluitend 
Nieuwjaars- en afscheidsreceptie van 

M. Heikens 

Eucharistie E. Clarenbeek
Koor: Willibrordkoor

19.00 uur Taizé gebedsdienst
parochiaan 

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en Samenzang

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie A. van Well
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie L. de Jong
Zanggroep St. Jan

Woord- en communieviering  
Parochiaan

Za 16 jan. -- -- -- Eucharistie H.Egging -- Woord- en communieviering 
Parochiaan

--

Zo 17 jan. 10.30 uur oecumenische viering 
in KCH. Pax Christikerk gesloten 
L.Meijer en Ds. Schiethart. Koor: 

Impuls

9.30 uur oecumenische viering in de 
H. Lucaskerk. Ch. Duynstee en Ds 

Fröberg. Samenzang

9.00 uur oecumenische viering (start 
week van het gebed) in de Immanu-
elkerk. H. Egging. Kindernevendienst 

Life TV-uitzending

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Samenzang

10.00 uur oecumenische viering in de 
Ark. K. Koeleman

Za 23 jan. -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee -- St. Jan Eucharistie L. de Jong --

Zo 24 jan. Eucharistie E. Clarenbeek
Samenzang

Woord- en communieviering
parochiaan. Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: Andreas, Petrus en 

Pauluskoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie L. de Jong 
Zanggroep St. Jan

Eucharistie H. Egging

Za 30 jan. -- -- -- Eucharistie A. van Well -- Eucharistie L. de Jong --

Zo 31 jan. Woord- en communieviering  
C. Koeleman. gezinsviering 

Koor: Okido

Woord- en communieviering 
C. Koeleman. Samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: Kinderkoor. Kindernevendienst

Eucharistie H. Egging
Koor: Jubilatio

Woord- en communieviering  
L.Meijer

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Eucharistie H. Egging

Za 06 febr. -- -- -- Eucharistie A. van Well -- Woord- en communieviering
parochiaan  

--

Zo 07 febr. Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Liriko

Woord- en communieviering  
C. Koeleman Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging
Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering
parochiaan. Samenzang

Woord- en communieviering
parochiaan 

Wo 10 febr.
Aswoensdag

19.30 uur Ch. Duynstee
Samenzang

19.30 uur E. Clarenbeek 19.30 uur K. Koeleman
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

8.30 uur Ch. Duynstee
19.00 uur H. Egging. 

Samenzang met leden van beide koren

Geen viering 17.00 uur Kunnekkadan SVD 19.00 uur Parochiaan

Iedere vrijdag in de veertigdagentijd
kruisweg

19.00 uur Kruisweg. samenzang

Za 13 febr. -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee -- Eucharistie L. de Jong --

Zo 14 febr.
1e zondag in de veertigdagentijd

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Eucharistie E. Clarenbeek
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie H. Egging
Koor: Jongerenkoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie A.van Well
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie L. de Jong 
Zanggroep St. Jan

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD

Za 20 febr. -- -- -- Eucharistie H. Egging -- Eucharistie L. de Jong -

Zo 21 febr.
2e zondag in de veertigdagentijd

Eucharistie E. Clarenbeek
Samenzang

Woord- en communieviering
Parochiaan. Samenzang

Woord- en communieviering
Parochiaan. Cantor en samenzang

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering  
C. Koeleman. Samenzang en orgelspel

Eucharistie L. de Jong 
Samenzang

Eucharistie H. Egging

Za. 27 febr. -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee -- Woord- en communieviering  
L.Meijer

--

Zo 28 febr.
3e zondag in de veertigdagentijd

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: Liriko

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: H. Hartkoor

Woord- en communieviering
L.Meijer. Zanggroep St. Jan

Eucharistie Ch. Duynstee

Za 05 mrt. -- -- -- Eucharistie H. Egging -- Eucharistie L. de Jong --

Zo 06 mrt 
4e zondag in de veertigdagentijd

Eucharistie E. Clarenbeek Woord- en communieviering
Parochiaan

Woord- en communieviering
Parochiaan

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie L. de Jong 
Samenzang

Woord- en communieviering  
C. Koeleman
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Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

HH Andreas, Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.)   9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper - Visitatie
17.00 uur (za.)   11.00 uur (zo.)

H.H Jacobus en Martinus
11.00 uur (zo.)

Zo 10 jan.
Doop van de Heer

 Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: alle koren o.l.v. Liriko

Nieuwjaarsviering en aansluitend 
Nieuwjaars- en afscheidsreceptie van 

M. Heikens 

Eucharistie E. Clarenbeek
Koor: Willibrordkoor

19.00 uur Taizé gebedsdienst
parochiaan 

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en Samenzang

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie A. van Well
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie L. de Jong
Zanggroep St. Jan

Woord- en communieviering  
Parochiaan

Za 16 jan. -- -- -- Eucharistie H.Egging -- Woord- en communieviering 
Parochiaan

--

Zo 17 jan. 10.30 uur oecumenische viering 
in KCH. Pax Christikerk gesloten 
L.Meijer en Ds. Schiethart. Koor: 

Impuls

9.30 uur oecumenische viering in de 
H. Lucaskerk. Ch. Duynstee en Ds 

Fröberg. Samenzang

9.00 uur oecumenische viering (start 
week van het gebed) in de Immanu-
elkerk. H. Egging. Kindernevendienst 

Life TV-uitzending

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Samenzang

10.00 uur oecumenische viering in de 
Ark. K. Koeleman

Za 23 jan. -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee -- St. Jan Eucharistie L. de Jong --

Zo 24 jan. Eucharistie E. Clarenbeek
Samenzang

Woord- en communieviering
parochiaan. Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: Andreas, Petrus en 

Pauluskoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie L. de Jong 
Zanggroep St. Jan

Eucharistie H. Egging

Za 30 jan. -- -- -- Eucharistie A. van Well -- Eucharistie L. de Jong --

Zo 31 jan. Woord- en communieviering  
C. Koeleman. gezinsviering 

Koor: Okido

Woord- en communieviering 
C. Koeleman. Samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: Kinderkoor. Kindernevendienst

Eucharistie H. Egging
Koor: Jubilatio

Woord- en communieviering  
L.Meijer

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Eucharistie H. Egging

Za 06 febr. -- -- -- Eucharistie A. van Well -- Woord- en communieviering
parochiaan  

--

Zo 07 febr. Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Liriko

Woord- en communieviering  
C. Koeleman Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging
Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering
parochiaan. Samenzang

Woord- en communieviering
parochiaan 

Wo 10 febr.
Aswoensdag

19.30 uur Ch. Duynstee
Samenzang

19.30 uur E. Clarenbeek 19.30 uur K. Koeleman
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

8.30 uur Ch. Duynstee
19.00 uur H. Egging. 

Samenzang met leden van beide koren

Geen viering 17.00 uur Kunnekkadan SVD 19.00 uur Parochiaan

Iedere vrijdag in de veertigdagentijd
kruisweg

19.00 uur Kruisweg. samenzang

Za 13 febr. -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee -- Eucharistie L. de Jong --

Zo 14 febr.
1e zondag in de veertigdagentijd

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Eucharistie E. Clarenbeek
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie H. Egging
Koor: Jongerenkoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie A.van Well
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie L. de Jong 
Zanggroep St. Jan

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD

Za 20 febr. -- -- -- Eucharistie H. Egging -- Eucharistie L. de Jong -

Zo 21 febr.
2e zondag in de veertigdagentijd

Eucharistie E. Clarenbeek
Samenzang

Woord- en communieviering
Parochiaan. Samenzang

Woord- en communieviering
Parochiaan. Cantor en samenzang

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering  
C. Koeleman. Samenzang en orgelspel

Eucharistie L. de Jong 
Samenzang

Eucharistie H. Egging

Za. 27 febr. -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee -- Woord- en communieviering  
L.Meijer

--

Zo 28 febr.
3e zondag in de veertigdagentijd

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: Liriko

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: H. Hartkoor

Woord- en communieviering
L.Meijer. Zanggroep St. Jan

Eucharistie Ch. Duynstee

Za 05 mrt. -- -- -- Eucharistie H. Egging -- Eucharistie L. de Jong --

Zo 06 mrt 
4e zondag in de veertigdagentijd

Eucharistie E. Clarenbeek Woord- en communieviering
Parochiaan

Woord- en communieviering
Parochiaan

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie L. de Jong 
Samenzang

Woord- en communieviering  
C. Koeleman

Een fotografisch verslag van alle evenementen tijdens de Vredesweek vindt 
u op de achterzijde van dit blad. 39magazine van parochie de goede herder




