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Van de redactie
Eigenlijk ben ik wel graag thuis, in Achtertuinia onder 
de magnolia, kopje koffie… krantje, wat wil je nog meer? 
Maar het vreemde trekt me ook, het onbekende, dat was 
vroeger al zo. “Kind, waar heb je zin in, overal zijn de 
bomen groen”, zei mijn moeder, een echte huismus, als 
ze mij in de lange zomervakantie zag vertrekken: naar 
Finland, Schotland, Italië, Hongarije. Kamperen, wan-
delen, rugzak, tentje. 
Waar ben ik het liefst, thuis of uit? Het strijdt in mij. Ik 
heb deze zomer genoten van een reis naar Armenië, met 
oude kerken, prachtige, ruige landschappen, kleurrijke 
velden, schitterende muziek in de kathedraal van Jerevan 
op zondagmorgen. Helemaal uit, heerlijk. En daar dan 
thuis van nagenieten.
Het mooist is als je je Uit ook Thuis voelt. Als je je overal 
vrij voelt, overal op af durft te gaan. Als vreemde talen 
geen obstakel zijn, maar een vrolijke uitdaging. 
Het mooist is als je je Thuis ook Uit voelt. Dat je vanaf 

je thuisplek nieuwe uitdagingen aangaat, grenzen over-
schrijdt, je laat inspireren. 
Onze parochie gaat een avontuur aan, met het verlaten 
van vertrouwde kaders, en op den duur ook vertrouwde 
gebouwen waar je zo thuis bent met elkaar. Zal het ons 
lukken om een gezamenlijk thuis te creëren? 
In dit nummer van Kerk aan de Waterweg komt Uit en 
Thuis aan de orde. De vakantiefoto’s die mensen de re-
dactie stuurden laten zien waar we van genieten, wat we 
willen vasthouden. Pater Avin vertelt wat hij beleefde 
de laatste maanden in India en Italië. Pater Clarenbeek 
neemt afscheid en kijkt dankbaar terug op jarenlang 
thuis zijn in Schiedam en Vlaardingen. 
In een doorgaande serie verdiepen we ons in de Geloofs-
belijdenis, bekende woorden, voelen we ons erbij thuis? 
Activiteiten in de vredesweek helpen ons om thuis te 
komen bij elkaar. 

Veel genoegen! Lidwien Meijer
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D
ankbaar kijk ik terug op de goede vakan-
tietijd in India, waar ik van 10 april tot 6 
juni was. In het begin was het moeilijk 
weer te wennen, vooral aan het voedsel 

en de temperatuur. Het was erg warm, daar-
door was ik gedwongen vaak thuis te blijven. 
Veel tijd heb ik doorgebracht met mijn bijna 
90-jarige moeder. Ik heb goed voor haar kun-
nen zorgen en mijn schoonzus en broer kun-
nen ontlasten. Omdat de parochiekerk heel 
dichtbij is, kon ik elke dag de H. Communie 
voor haar meebrengen. Op 5 mei hebben wij 
met familie en vrienden haar negentigste ver-
jaardag gevierd en mijn 25-jarig priesterfeest 
herdacht. Voor die gelegenheid is mijn kloos-
terzus van de congregatie van Moeder Teresa 
tien dagen over geweest. Dat was voor de fami-
lie heel bijzonder. Het afscheid was moeilijk. 
Mijn moeder hield mijn hand stevig vast en liet 
deze pas los toen ik had beloofd dat ik, als God 
het wil, terugkom als ze me nodig heeft.
Op 29 april kon ik aanwezig zijn bij de wij-
ding van Antony Maniacherry tot priester van 
de SVD, door bisschop  Chako Thottumarik-
kal, SVD. Antony is benoemd voor Nederland. 
Ik kon informatie uitwisselen over de SVD-
missie in Nederland en achtergronden vertel-
len van de kerk in Nederland en Europa. 

Kapittel in Rome
Het achttiende Generaal Kapittel van de Con-
gregatie van SVD vond plaats in Nemi,  van 
17 juni tot 14 juli. Nemi is een dorp op 45 ki-
lometer afstand van Rome. Het centrum ‘Ad 

Pater Avin blikt dankbaar terug

Pater Avin, pastor van onze parochie en provinciaal van de SVD 
in Nederland en België, vertelt over zijn vakantie in India en 
over zijn deelname aan het Generaal Kapittel in Rome.

Er waren 
ook momen-
ten van ont-
spanning en 
plezier

Gentis’, waar het Kapittel plaatsvond, ligt in 
een schitterende omgeving, waarvan wij in de 
vrije tijd  konden genieten.
Het Generaal Kapittel had als thema: ‘De lief-
de van Christus beweegt ons: geworteld in het 
Woord, toegewijd aan Zijn Missie.’
Wat is een Kapittel? Het is een Algemene 
Vergadering van alle provinciaal oversten en 
gedelegeerden van over de gehele wereld. Elke 
zes jaar wordt het gehouden. De ontwikkelin-
gen van de afgelopen zes jaar komen aan de 
orde en er worden nieuwe plannen voorge-
steld en besproken. Ook worden verkiezingen 
gehouden. In totaal waren er 158 deelnemers 
uit 84 landen. Vertegenwoordigers uit Afrika, 
Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Europa. 
SVD komt met meer dan zesduizend leden op 
de zesde plaats van congregaties in de wereld.
We werden verdeeld in twaalf groepen en 
weer onderverdeeld in kleinere discussiegroe-
pen. Er werd van maandag tot zaterdag ver-
gaderd, in kleine groepen en plenair. Er kon 
uit een Engelse of Spaanse vertaling worden 
gekozen. Bijna elke dag begon met een aan-
sprekend stuk uit de Bijbel om de spirituele 
sfeer te bevorderen. Er stond niets op papier; 
alles was digitaal; er was gekozen voor mili-
eubewust vergaderen.
Als centrale vraag van het kapittel kwam 
steeds naar voren: ‘Wat wil God van de SVD 
in deze  tijd?’ Met deze vraag gaan wij ons 
de komende jaren intensief bezighouden. Er 
wordt ons  een document uit Rome toegezon-
den met aanbevelingen voor elke provincie. 

door Pater Avin Kunnekkadan

Ontmoeting met de paus op Generaal Kapittel
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Wat wil God 
van de SVD 
in deze tijd?

Nieuwe wereld
De huidige generaal-overste, pater Heinz 
Kulüke (Duitsland) kwam geheel onverwacht 
met de mededeling dat hij zich wilde terug-
trekken als herverkiezingskandidaat. Hij vond 
dat het tijd is voor een vertegenwoordiger uit 
de nieuwe wereld (Azië of Afrika). Na een 
korte bezinning viel de keuze op Pater Paulus 
Budi Kleden uit Indonesië. De Nederlanders 
kunnen trots zijn op deze benoeming. De 
Nederlandse missionarissen hebben de basis 
gelegd voor het katholieke geloof in Indone-
sië.  Wij zien nu de vruchten van hun mis-
sionaire werk door deze keuze. Ook werden 
zes nieuwe leden van het Generaal Kapittel 
benoemd, paters uit Brazilië, Congo, India, 
de Filippijnen, Polen en Portugal.
Er waren ook momenten van ontspanning 
en plezier. We moesten elkaar leren kennen,  
ideeën uitwisselen en elkaar tot steun zijn. Op 
zondag gingen we naar Rome. We maakten 
ook een excursie naar Assisi (het graf van St. 
Franciscus en de H. Clara) en naar de cata-
comben van Domitilla.

Volharding
Het belangrijkste uitstapje was een bezoek 
aan de paus. Het was een mooie, warme 
ontmoeting. Generaal overste Heinz Kulüke 
hield een korte inleiding over onze congre-
gatie en het doel van het Generaal Kapittel. 
De paus zag er moe uit, maar hij sprak heel 
belangrijke woorden tot ons en koos hierbij 
duidelijk voor het leven en niet voor de leer. 
Wij weten al dat de paus kiest voor de armen. 
Voor een heilig leven zijn volgens hem drie 
basisprincipes nodig: volharding, nederigheid 
en zachtmoedigheid. En zei hij telkens: een 
heilig leven is voor iedereen weggelegd, je 
hoeft er zelf niet heilig voor te zijn. Vertrouw 
op God en weet dat je er niet alleen voor staat. 
Verkondig met volharding. 

Nu is het onze taak de resultaten weer te be-
spreken in de Provinciale Raad en de verschil-
lende communiteiten. Want een dergelijk 
congres mag zijn uitwerking niet missen. Wat 
ik persoonlijk als een opluchting heb ervaren 
is, dat de SVD-provincies in andere delen van 
de wereld dezelfde soort problemen hebben 
als Nederland en België. 
Ik ben dankbaar dat ik dit Generaal Kapittel 
mocht meemaken. Ik heb er nieuwe vrienden 
aan overgehouden die mij, waar nodig, blijven 
ondersteunen. Ik ben blij lid te mogen zijn van 
de Congregatie van het Goddelijk Woord. 

Ontmoeting met de paus op Generaal Kapittel

5magazine van parochie de goede herder



I
n een land met godsdienstvrijheid 
is het nauwelijks voor te stellen, 
maar er is een tijd geweest waar-
in het gevaarlijk was om voor je 

geloof uit te komen. In een stad als 
Rome, waar de christenvervolging het 
ergst was, is het eigenlijk onbegrij-
pelijk dat er zoiets als een parochie 
is ontstaan. Het waren moeilijke tij-
den. Christenen herkenden elkaar als 
geloofsgenoten door met een stokje 
in het zand een vis te tekenen. Als 
de ander dat herkende, dan wist je 
dat het veilig was. Een vis tekenden 
ze omdat de letters van het Griekse 

woord voor vis – ‘ichthus’ - de begin-
letters zijn van de belijdenis: ‘Jezus 
Christus, Gods Zoon, is Verlosser’. 
In het tweede artikel van de apostoli-
sche geloofsbelijdenis staat ongeveer 
hetzelfde. Het grootste verschil is dat 
‘Verlosser’ is vervangen door ‘Heer’ 
en dat van Christus wordt gezegd dat 
hij de enige Zoon van God is.

Zou met het laatste bedoeld zijn dat 
de titel ‘Zoon van God’ exclusief op 

Jezus van Nazareth van toepassing is? 
Het zou kunnen, want de apostolische 
geloofsbelijdenis stamt uit de tweede 
eeuw na Christus. De verspreiding 
van het christendom in een Griekse 
cultuur (ook wel de hellenisering van 
het christendom genoemd) was toen 
al een eind op dreef en had de Joodse 
oorsprong van titels als ‘zoon van 

God’ al aardig doen vervagen. Maar 
voor de evangelisten was het nog een 
typisch Joodse term. ‘Zoon van God’ 
was een aanduiding voor het hele volk 
Israël en voor elke Israëliet afzonder-
lijk (m/v). Op dezelfde manier wer-
den ook koningen en profeten ‘Zoon 
van God’ genoemd. Het is logisch dat 
de evangelisten hun toevlucht namen 
tot déze titel om de betekenis van Je-
zus onder woorden te brengen. Hij 
voelde zich immers geroepen om de 
‘uiteindelijke profeet’ van Gods nabij-
heid te zijn. Het is deze roeping die 
Jezus tot een volstrekt unieke ‘Zoon 
van God’ maakt, de enige profeet im-
mers met de opdracht om definitief te 
onthullen wie God is.

Jezus als (enige) Zoon van God. Het 
is een van de véle aanduidingen die 
de eerste christenen tot hun beschik-
king hadden. Het credo gebruikt ook 
de titel Christus, de Griekse vertaling 
van de Joodse term Messias. Messias/
Christus betekent ‘gezalfde’. Het is de 
belangrijkste aanduiding geworden 
voor Jezus. Naar die naam heten wij 
ook christenen. De woorden ‘gezalf-
de’, ‘gezondene’ en ‘toegeruste’ liggen 
dicht bij elkaar. Iemand werd gezalfd 
om een zending te vervullen en hem 
of haar toe te rusten met de kracht van 
de heilige Geest. ‘De Geest des Heren 
heeft mij gezalfd’, zegt Jezus in Lucas 
4, ‘… en gezonden om aan armen de 
Blijde Boodschap te brengen… en een 
genadejaar af te kondigen van de Heer’. 

Wie is Jezus? Het credo gebruikt drie 
titels. De derde titel is ‘onze Heer’. 
Tegen de achtergrond van de poli-
tiek van de eerste eeuwen is dit een 
zeer opstandige titel. De keizer werd 
immers ook Heer genoemd. Je moet 
het als kleine minderheid van gelo-
vigen maar aandurven: om niet de 
keizer Heer te noemen maar de ge-
kruisigde Jezus. Het gaat hier om een 
stellingname. En omdat het een stel-
lingname is, is het ook een protest, 
nog steeds, tegen allerlei vormen van 
heer-schappij in onze wereld.  

De geloofsbelijdenis (2)

Het tweede deel van een serie over de apostolische geloofsbelijdenis. 
Deze keer komt de persoon van Christus aan het licht.

En in Jezus Christus, zijn 
enige Zoon, onze Heer
door Kees Koeleman

Christus, de Griekse 
vertaling van de  
Joodse term Messias
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Eindelijk was het zo ver; op een zonnige 3 juni 
ontvingen negen kinderen uit Schiedam-Noord en 
Vlaardingen in de Pax Christikerk hun Eerste Hei-
lige Communie. 
Voordat de viering begon werden er volop foto’s 
gemaakt. Daarna was het tijd om de doopkaarsen 
te pakken en klaar te gaan staan in de rij. Gelukkig 
was er goed geoefend en wisten de kinderen wat 
ze moesten doen. Het was een mooie viering met 
prachtige teksten, voorgelezen door enkele ouders 
en de communicanten zelf. 
De pastores Duynstee en Koeleman waren de voor-
gangers en kinderkoor Okido zong. Ook de commu-
nicanten zongen enthousiast mee. De viering was 
het begin van een fijne dag voor de kinderen en hun 
familie. Wij hopen hen nog vaak terug te zien.

Eerste Heilige Communie

 MOZAÏEK 

Bij onze zeven kerken zijn vele men-
sen muzikaal actief, sommigen al 
heel wat jaren. Een lustrum is een 
mooi moment om een klein feestje 
te bouwen. In dit geval viert LiRiKo 
haar zevende lustrum.
LiRiKo werd 35 jaar geleden opgericht 
door dirigent Henk Govaart. Het 

doel was om met een aantal enthou-
siastelingen op bepaalde zondagen 
een meer ritmisch geluid in de Pax 
Christi kerk te laten horen. Vandaar 
die naam: Liturgisch Ritmisch Koor. 
Veel leden zijn het koor in al die ja-
ren trouw gebleven. Een groot aantal 
zangers/zangeressen gaat als gepen-

sioneerde en/of als opa of oma door 
het leven. Maar door het jonge koppel 
Roel als dirigent en Siebren als drum-
mer blijft het frisse en ritmische ka-
rakter behouden. Ondanks dat voor 
onze leden ouderdom merkbaar met 
gebreken komt, en we helaas in al die 
jaren ook verscheidene overledenen 
hebben betreurd, blijven we vitaal 
op de toekomst gericht, met telkens 
nieuwe liederen in ons repertoire.
Op zondag 7 oktober vieren we ons 
jubileum in de dienst in de Pax Chris-
ti kerk om 11 uur. We laten weer twee 
nieuwe liederen horen en we zorgen 
ook voor wat lekkers bij de koffie na 
afloop!

LiRiKo is 35 geworden

OPROEP

Tijdens gezinsvieringen in de Pax 
Christikerk is er voor de aller-
kleinsten een crèche, zodat de 
ouders rustig de viering kunnen 
bijwonen en kunnen luisteren 
naar hun oudere kinderen in het 
kinderkoor. Tieners die het leuk 

vinden met kinderen om te gaan, 
houden de kleintjes gezellig bezig. 
Op deze wijze willen wij het voor 
jonge ouders gemakkelijker maken 
om naar de kerk te komen. Zeker 
nadat de oudste de Eerste Commu-
nie heeft gedaan is het fijn als papa 
en mama samen mee kunnen naar 
de kerk en niet voor kleine zus of 
broer thuis hoeven te blijven.
Er wordt nu aan gedacht ook bij 
andere vieringen de peuter- en 

kleuteropvang aan te bieden, 
zodat ouders ook eens naar een 
viering kunnen gaan met een an-
der koor of de ‘Anders dan an-
ders’-viering. We zijn op zoek naar 
uitbreiding van begeleid(st)ers om 
dit mogelijk te maken. Lijkt het 
je leuk, meld je dan aan via het 
secretariaat, telefoon 4741790 of 
stuur een mail naar: 
secretariaat.willibrord-pax@
goedeherderparochie.nl 

Crèche uitbreiden 
in de Pax? 
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Gezien, geraakt en vastgelegd
Parochianen kwamen tijdens vakanties verrassende 
kerken, kapellen en kunstwerken tegen, uit allerlei 
tijden en tradities. Hier de oogst van onze oproep om 
foto’s aan elkaar te laten zien. 

Op Kreta bezoeken wij de Mili Gorge, met in de kloof 
een piepklein kerkje. Bij het betreden treffen we 
een beeltenis van Agios Antonios Ook bezoeken wij 
een Grieks Orthodox klooster. Er leefde nog slechts 
één monnik met zijn moeder. Het klooster stamt uit 
de laat-Byzantijnse tijd. Op de binnenplaats waren 
een kruisbeeld, een klokkentoren en ook zo’n klein 
kerkje. Ik heb een kaarsje aangestoken bij Sint 
Joris, de beschermheilige tegen het kwaad. Dit stille 
heiligdom maakte op ons een grote indruk. 
Ted Niemantsverdriet.

Tijdens onze Italië-reis waren we ook op 
Sardinië. Tijdens een excursie kwamen 
we bij het plaatsje San Giovanni di Sinis, 
gelegen op het schiereilandje Sinis aan de 
westkust.
Hier konden we een Eucharistieviering 
meemaken, in het kerkje dat toegewijd 
is aan Johannes de Doper. Het is een 
vroegchristelijke kerk uit de zesde eeuw, 

in Byzantijnse stijl gebouwd. Een echte basilica dus. De muren zijn uit 
zandstenen blokken opgebouwd en het staat al veertienhonderd jaar zo. 
In de kerk komt de stilte, de eenvoud en het sacrale je tegemoet. 
Jos Cobben Op het eiland Jersey treffen we de 

Glass Church. De kerk bevindt zich 
in het plaatsje St. Lawrence. Van 
buiten valt de kerk nauwelijks op. In 
tegenstelling tot wat de naam doet 
vermoeden is de kerk niet uit glas 
opgetrokken maar uit steen. 
De glaskunst bevindt zich in de 
kerk. De Franse glaskunstenaar 
René Lalique is de ontwerper. 
De bijzondere kerk is tijdens de 
Duitse bezetting onbeschadigd 
gebleven. Wellicht vanwege de 
sobere buitenkant had men niet in 
de gaten welke waarde het interieur 
vertegenwoordigde.
Jan en Elly Barendregt

Op het eiland Guernsey staat het 
kleinste kerkje ter wereld: ‘The Little 
Chapel’. Tijdens de mis is net plaats voor 
acht mensen. De kapel is gebouwd door 
broeder Déodat, die in 1914 in eerste 
instantie begon met een nog veel kleiner 
bouwwerk: een kopie van de grot en de 
kapel in Lourdes. De broeder kreeg er 
veel kritiek op, brak het bouwsel weer 

af en bouwde een tweede kapel. Ook deze werd weer afgebroken, ditmaal 
omdat de bisschop van Portsmouth niet in vol ornaat door de deuropening 
kon. Drie keer bleek scheepsrecht: de derde poging staat er nu nog. 
Broeder Déodat versierde zijn kapel met kiezelsteentjes, Wedgwood-
porselein, bordjes, schelpen en stukjes gekleurd aardewerk.
Jan en Elly Barendregt
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Gezien, geraakt en vastgelegd

Mijn eerste kennismaking met die 
overweldigende bergwereld was in 
1964.  
Met een groep onder leiding van 
een gids trok ik 17 dagen door de 
Dolomieten, van berghut naar 
berghut. Bij de Falzarego pas troffen 
we dit kapelletje aan. 
Koos de Vos

In Ierland bezochten wij de Kylemore 
Abbey in de gemeente Connemara in het 
graafschap Galway. Hier leven zusters 
Benedictinessen. In de nieuwe kerk staat 
een Beehive Meditation Cell (bijenkorf 
meditatie cel). Deze is gemaakt door 
Imogen Stuart, een in 1927 geboren Duitse 
kunstenares. (www.imogenstuart.com). Zij 
woont en werkt in Ierland sinds 1949.
Imogen maakt gebruik van de schoonheid 
die al van nature in de gekozen materialen 
aanwezig is. Deze meditatie cel is gemaakt 
van het hout van de rode ceder. 
Het thema voor de meditatie in de cel is 

Psalm 46, vers 10: ‘Wees stil en weet dat Ik God ben.’ Om God te ontdekken 
en gewaar te worden moeten we stil worden. De bijenkorf cel kan ons 
daarbij helpen. 

Kijk – wat zie je?
Luister – wat hoor je?
Voel het hout van de celwanden – wat voel je?
Ga zitten en sluit je ogen,
Luister en hoor jezelf ademen,
Voel je lichaam als je in- en uitademt,
 Zeg - en herhaal de woorden van de Psalmvers: ‘Wees stil en weet dat Ik 
God ben’.

Peter en Janny Bergmans

Op vakantie in Spaans Baskenland bezochten we de kathedraal 
van Burgos. Het is daar een drukte van jewelste, omdat de 
kathedraal op de bedevaartroute naar Santiago de Compostela ligt. 
We zagen er dit reliëf. Het beeld trof mij, omdat de gebeeldhouwde 
heiligen(?) erg somber kijken. Zo van: ‘Moet je al die toeristen zien. 
En wij hier maar zitten….’
De kathedraal, gewijd aan Maria, heeft een roemrijke 
geschiedenis. De bouw begon in 1221 in opdracht van Ferdinand 
III van Castilië. Negen jaar later werd de kerk in gebruik genomen, 
maar de bouw duurde met tussenpozen voort tot 1567, waarmee 
deze in totaal ruim 330 jaar duurde. Sinds 1984 staat de kathedraal 
van Burgos ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van Unesco. 
Theo Reyman

‘Wees stil en weet 
dat Ik God ben’
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Op zondag 29 april kreeg ik van pastor Egging de pelgrimszegen in de 
Jacobuskerk. Van 2 tot 13 mei liep ik de route van Porto naar Santiago de 
Compostela.
De tocht bracht me een gevoel van vrijheid en ruimte. Ik ben dankbaar dat 
mijn lichaam het zo goed deed (ik heb zonder blaren of blessures mogen 
lopen). Er waren mooie ontmoetingen, ook met mensen van buiten Europa, 
die soms wel enkele maanden op pad waren gegaan. Ik genoot van het 
prachtige landschap.
In Santiago de Compostela was ik ook blij om mijn man Anton weer te zien. 
Samen met hem verbleef ik nog enkele dagen in het klooster San Martino 
Piario. 
Anita Holierhoek

In 2016 waren we in de regio  Friuli-Venezia Giulia. 
Wij hadden daar een zeer prettige onderkomen bij een 
Agriturismo. De eigenaar adviseerde ons een oud kerkje met 
bijzondere fresco’s te bezoeken. Hij regelde een afspraak 
met de kosteres.
Zo kwamen we in een klein dorpje met een nog kleiner 
kerkje: La chiesa di Sant’Andrea. Daar kwam de kosteres, 
een Italiaanse met een grote sleutelbos: Maria. Zij 
sprak alleen maar Italiaans, maar met wat handen en 
gezichtsuitdrukkingen konden we haar uitleg redelijk 
goed volgen. Binnen waren er oude, prachtige fresco’s, 
geschilderd tussen 1531 en 1534. Niet door één van de grote 
Italiaanse meesters, maar door een onbekende schilder uit 

de omgeving. De fresco’s vormden een geschilderde bijbel, inclusief duivels en heiligen. Zoals de mensen het 
zich voorstelden in de vijftiende eeuw. Zo zagen we een wel heel merkwaardige ark van Noach. Maria was erg 
trots op haar kleine kerk. En met recht.
Wim Engelen

In Zwolle is een grote Dominicanen-
kerk met een klooster. Deze zomer 
bezocht ik op een mooie zomeroch-
tend de Eucharistieviering. Wat was 
die kerk vol! 
Daarna gingen we koffie drinken in 
de kloosterommegang. Daar trof 
ik deze ´klimaatmadonna´, opge-
bouwd uit plastic flesjes. Het ver-
wijst naar de plastic soep waarmee 
de aarde wordt vervuild. De Ma-
donna is op de dag van de Aarde, 24 
maart, in processie rondgedragen 
door Zwolle. 
Lidwien Meijer
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W
ie heeft er oog voor het spi-
ritueel welzijn van de men-
sen die in een verpleeghuis 
wonen? En wie voor de 

mensen die tijdelijk in een revalida-
tiecentrum verblijven? 
Voor een geestelijk verzorger – een 
redelijk solitaire functie – is een net-
werk van groot belang. Een netwerk 
van mensen die ook aandacht hebben 
voor het spiritueel welzijn van de be-
woners en cliënten. Ik was, toen ik be-
gon in Vlaardingen, dan ook blij ver-
rast om te horen van een collega dat 
zo’n netwerk bestond: jaarlijks komt 
het team van parochie De Goede Her-
der samen met de geestelijk verzor-
gers die in Maassluis, Schiedam en 
Vlaardingen in een instelling werken. 
In die overleggen is er altijd ruimte 
voor uitwisseling: welke ontwikkelin-
gen zijn er in de parochie en welke 
in de tehuizen? Dan komt vanzelf ter 
sprake waar je tegenaan loopt en is 
de vraag of een ander je daarbij kan 
helpen snel gesteld. Of de vraag komt 
van de andere kant: Kunnen wij daar-
bij van dienst zijn en hoe?

Katholieke viering
In Marnix Revalidatiecentrum voor 
Ouderen begon het met een signaal 
van patiënten, dat zij graag eens met 

een medeparochiaan zouden willen 
spreken. Soms vraagt ook iemand om 
de communie. Die vraag speel ik door 
naar de parochie. 

Na de kerkdienst kwam ik in gesprek 
met een aantal patiënten met een ka-
tholieke achtergrond. Zij gaven aan 
dat zij een katholieke viering misten 
in Marnix. Tijdens het eerstvolgende 
overleg is dit besproken en in mei 
2018 is de eerste Woord- en Gebeds-
viering gehouden onder verantwoor-
delijkheid van de parochie. Pastor 
Kees Koeleman ging in deze viering 
voor. Opvallend vond ik de nabijheid 
van pastor Koeleman ten opzichte van 
de patiënten. Zelf heb ik ooit besloten 
geen toga te dragen, omdat ik het idee 
had dat dit afstand creëert tussen de 
voorganger en de toehoorders; een 
afstand die ik niet wenselijk vind als 
geestelijk verzorger. Pastor Koeleman 
was echter, mét toga, toegankelijk, 
nabij en sprak op het niveau van de 
toehoorders. 
Patiënten in Marnix hebben vaak, 

door hun lichamelijke of geestelijke 
klachten, wat meer tijd nodig om na 
te denken over een vraag. Een vie-
ring kan ook – vanwege de energie 
die revalideren van lichaam en geest 
vraagt – niet te lang duren. Herken-
bare liederen zijn belangrijk voor de 
oudere patiënt; dit geeft een gevoel 
van thuiskomen.  Het was allemaal 
aanwezig in de viering en die sloeg 
dan ook goed aan. Koelemans vraag 
‘welke droom is je altijd bijgebleven?’ 
was een moeilijke, maar dankzij zijn 
eigen sprekende en humoristische 
voorbeeld kwamen ook de dromen 
bij andere mensen weer terug in hun 
herinnering.

Terugkomend op de vraag wie er oog 
heeft voor het spiritueel welzijn van 
mensen die in verpleeghuis of reva-
lidatiecentrum verblijven: een goede 
samenwerking tussen geestelijk ver-
zorgers en levensbeschouwelijke ge-
nootschappen is belangrijk; op die 
manier kan er voor iedereen op spi-
ritueel vlak aandacht zijn. Ik ben blij 
om te merken dat parochie De Goede 
Herder er blijkbaar net zo over denkt, 
zodat ook de mensen die in een in-
stelling verblijven kunnen ervaren dat 
ze onderdeel mogen zijn van een le-
vensbeschouwelijke gemeenschap. 

Marianne van den Broek

Als geestelijk verzorger in een instelling is contact met de parochie van groot belang. 
Marianne van den Broek, die ruim vijf jaar die functie bekleedde in Vlaardingen, is blij 
met de gegroeide contacten met De Goede Herder

Brug tussen parochie en 
instelling is belangrijk

Welke droom is je 
altijd bijgebleven? 
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DIT RAAKT ME…

Een foldertje in het vakantieappartement leidt 
Janet Bisschop naar een bijzondere heilige.

A
ls meisje van tien jaar verhuisde ons gezin van de 
Rotterdamsedijk naar de Nieuwe Haven. Ik zat in 
de vierde klas en moest halverwege het schooljaar 
van lagere school wisselen. Van de Sint Maria-

school in Oost naar de Maria Gorettischool in West. Daar 
was mijn vader hoofdonderwijzer, ik kwam bij mijn vader 
op school! Niet lang daarvoor was de naam van die school 
veranderd: de Vincentiusschool werd Maria Gorettischool. 
Nooit geweten dat die naamsverandering met een bijzon-
dere heiligverklaring te maken had. Daar ben ik afgelopen 
vakantie in de Marche (Italië) achter gekomen.

De naam Maria Goretti kom ik tegen in een folder in ons 
appartement. Ik weet meteen: ‘Daar wil ik heen.’ Dit is 
zo’n toevalligheid, waar Lidwien Meijer in de KadW van 
zomer 2014, over schreef: Het komt op je pad, het gebeurt 
alsof het voor je klaar ligt. Ik moet dit ontdekken, ruim 47 
jaar na mijn lagere schooltijd.
Op zondag besluiten wij naar Corinaldo, de geboortestad 
van Maria Goretti te gaan. In haar doopkerk  is de mis 
net afgelopen; een bijzondere mis, een achttal kindertjes 
werden gedoopt. Een doopvont in de zijruimte herinnert 
aan Maria’s doop in deze kerk. Ook is er in de kerk een 
gedenkhoek, gewijd aan haar ouders.
Verderop is in een oud kerkje een tentoonstelling, waar 
haar levensgeschiedenis duidelijk wordt. Ze werd in 1890 
geboren als derde van negen kinderen en groeit op in een 
arme boerenfamilie. Als haar vader sterft aan malaria (Ma-
ria is dan negen) verhuist het gezin naar Nettuno, waar zij 
gaat werken in een landhuis. De buurjongen Alessandro 
Serenelli maakt seksuele avances richting de jonge Ma-
ria, maar zij weigert. Op 5 juli 1902 krijgt zij de keuze, 
zonde doen met hem of om het leven 
komen. Daar Maria haar onschuld wil 
bewaren wordt zij met veertien messte-
ken neergestoken door de woedende 

In de rubriek ‘Dit raakt me’ vertellen parochianen over wat hen raakt (mu-
ziek, beeldende kunst, foto’s, een gedicht… enzovoort). Bijdragen (maximaal 
600 woorden) kunt u sturen naar redactie@goedeherderparochie.nl 

Alessandro. Twee dagen later sterft zij in het ziekenhuis. 
Vóór zij overlijdt zegt zij hem te hebben vergeven. Ales-
sandro wordt tot dertig jaar dwangarbeid veroordeeld. 
In de gevangenis krijgt hij een visioen van Maria, en hij 
krijgt berouw. Kerst 1937 vraagt hij haar moeder om ver-
giffenis en zij schenkt hem die. Alessandro bekeert zich 
en treedt in als lekenbroeder bij de Kapucijnen. In maart 
1945 wordt Maria als martelares erkend. In 1947 wordt 
zij Zalig en in 1950 Heilig verklaard, een ceremonie waar 
haar moeder én haar moordenaar bij aanwezig zijn. Maria 
Goretti wordt patrones van jonge meisjes en mensen die 
slachtoffer zijn van verkrachting.
Haar geboortehuis is ook te bezichtigen. Bijzonder is het 
kamertje waar haar moeder in bijzijn van Alessandro is 
gestorven. In de tuin bloeien heel mooie witte rozen, die 
mij plots terugbrengen bij mijn vader, ook zo’n liefhebber 
van witte rozen. Mijn vader, hoofdonderwijzer van ‘mijn’ 
Maria Gorettischool. Op dat moment was een bijzondere 
cirkel uit mijn leven rond. Toevallig?

Wij gaan net te vroeg weer naar Nederland terug om de 
festiviteiten rond haar feestdag (6 juli) mee te mogen ma-
ken. Dat betekent dat een reisje naar Nettuno op mijn 
to do lijstje komt te staan. Nettuno, waar Maria Goretti 
gestorven is en begraven ligt. 

Een ontmoeting met Maria Goretti

Het gebeurt alsof het voor je klaar 
ligt. Ik moet dit ontdekken!

door Janet Bisschop-van Zwieten
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Een ontmoeting met Maria Goretti

D
e gezamenlijke vieringen worden voor-
bereid door een stedelijke commissie 
liturgie. Deze commissie bestaat uit 
vrijwilligers van de vier Schiedamse 

kerken. Eigenlijk legt de commissie de weg 
af die wij als parochianen zullen gaan. Dat is 
spannend, want op het eerste oog lijken de 
verschillen tussen de verschillende kerkge-
meenschappen groot.

Ruimte voor het mysterie
Tijdens de eerste vergadering hebben de com-
missieleden uitgewisseld welke gebruiken ‘ei-
gen’ zijn aan de liturgie in ieders ‘thuiskerk’. 
En vooral: wat ons beweegt op die manier te 
vieren. In dat gesprek was het heel opvallend 
dat, ondanks verschillen in stijl, de beleving 
van liturgie niet zo ver uiteen liep. Wij zoeken 
allen vooral ruimte voor het mysterie.
Op de tweede avond zijn de leden van de com-
missie op zoek gegaan naar gezamenlijke ele-
menten in de liturgie. Daarbij houden wij ons 
aan de randvoorwaarden die in het algemeen 
in de kerk gelden, en aan de voorwaarden 
die gelden voor een parochiekerk en basiliek. 
Ideeën voor gezamenlijke elementen waren: 
het branden van wierook bij de voorbede, om 
te symboliseren dat onze gebeden mogen op-
stijgen tot Gods aanschijn. Verder kwam de 
suggestie naar voren om parochianen vanuit 
de kerk de gaven van brood en wijn te laten 
aanreiken. 

Een herkenbaar welkom.
Om te zorgen dat ieder zich welkom voelt, 
zijn herkenbare personen belangrijk. Bij elke 
viering zullen parochianen bij de ingang van 
de kerk worden verwelkomd door twee gast-
heren/vrouwen uit verschillende kerken. De 

Samen vieren in Schiedam

In Schiedam gaan wij samen vieren. Parochianen uit de huidige vier Schiedamse 
kerken hopen elkaar daarin te ontmoeten. In 2018 wordt gestart met twee vieringen. 

Op weg als geloofsgemeenschap

Wij zoeken 
allen vooral 
ruimte voor 
het mysterie

Op 9 september 
en op 11 novem-
ber zijn de eerste 
gezamenlijke vie-
ringen. Aanvang 
10.30 uur in de 
Liduina Basiliek. 
In 2019 komen 
negen gezamen-
lijke vieringen 
(iedere maand, 
behalve in juli, 
augustus en de-
cember). Steeds 
draagt één van de 
Schiedamse deel-
gemeenschappen 
de viering. De an-
dere drie kerken 
zijn op de betref-
fende zondagen 
gesloten.

door Liturgie Commissie Schiedam

lector komt steeds vanuit de kerkgemeen-
schap die de viering ‘draagt’.
In de meeste kerken zijn geen acolieten. Wij 
zoeken nog naar een vorm die past bij deze 
vieringen. Het idee leeft om dan iets jongere 
misdienaars in te zetten.
Er is steeds één kerkgemeenschap die de vie-
ring ‘draagt’, met haar eigen stijl van vieren, 
met eigen koor en met gezamenlijke elemen-
ten. Die gemeenschap bereidt de viering in 
concept voor. De opzet wordt  in de commis-
sie liturgie besproken. Daarna wordt de orde 
van dienst vastgesteld en een liturgieblad ge-
maakt. Elke gezamenlijke viering wordt in de 
eerstvolgende bijeenkomst van de commissie 
liturgie geëvalueerd.
Zo maken we in deze periode kennis met ver-
schillende manieren van vieren. We hopen 
dat zo de gemeenschapszin zal groeien. 
De eerste gezamenlijke viering is op zondag 
9 september. De viering is voorbereid vanuit 
de H. Hartgemeenschap en het H. Hartkoor 
zal zingen. 

Communicatie.
Voor de leden van de commissie is het voor-
bereiden van gezamenlijke vieringen een 
uitdaging, een avontuur. Het was bijvoor-
beeld een opluchting om te merken dat de 
verschillen veel minder groot zijn dan wij 
vooraf dachten. Hopelijk wordt dat ook de 
ervaring van parochianen die aan de vierin-
gen deelnemen.

De liturgische commissie wil extra aandacht 
besteden aan de communicatie met de mede-
parochianen. Want: 
Om stappen te kunnen zetten moet je ook stappen 
kunnen volgen.  
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H
et begon in 1977. Onze pas-
toor ging met pensioen en 
pater Louis van der Velden, 
salesiaan,  kreeg van het bis-

dom en zijn congregatie de opdracht 
om in Schiedam-Kethel, het paro-
chiewerk en het jongerenwerk weer 
kleur te geven. Het was ook het jaar 
dat onze zoon Johan zijn Eerste com-
munie deed. Als ouders waren we 
al gewend om mee te helpen bij de 
vormgeving en inhoud van de Eerste 
communieviering.
Een jaar later woonden er in de pas-
torie van de Jacobuskerk maar liefst 
zes salesianen. Drie gingen er in de 
parochie werken. Onze oudste zoon 
Eric deed zijn Vormsel en mijn man 
Frans en ik werden gastouder, onder 
leiding van pater André Asma. Dit 
waren voor ons fijne weken. De sale-
sianen zaten niet stil. Er kwam een 
werkgroep om gespreksgroepen voor 
jongeren op te starten. Na een jaar 
van intense voorbereiding startten 
we. Tweehonderd uitnodigingen gin-
gen de deur uit en we waren razend 
benieuwd. Hoeveel jongeren zouden 
er komen, wanneer is het geslaagd? 
Ik vergeet nooit het antwoord van An-
dré: Als er één komt is onze missie al 
geslaagd. Er kwamen er vijfenzestig! 
Op een enkeling na zijn veel jongeren 
maandelijks naar deze avonden blij-
ven komen. Zo ontstond mijn droom 

met Don Bosco. We leerden hem ken-
nen als een groot opvoeder en vriend 
voor de jongeren. Het jongerenwerk 
breidde zich uit naar vijf leeftijdsgroe-
pen, elke groep werd begeleid door 
vijf vrijwilligers. 

Vijftig vrijwilligers
Van het een kwam het ander. Met de 
parochiescholen zetten we een geza-
menlijk vastenproject op, met een 
fancy-fair. Na een paar jaar werd dit 
oecumenisch. Salesiaan Wim Flapper 
en dominee Fred Kalis hadden hierbij 
een voortrekkersrol. Mijn aandachts-
veld was de activiteiten voor jonge-
ren, het eetgebeuren en het zoeken 

naar vijftig vrijwilligers die op de 
slotdag nodig waren. Dit was nooit 
een probleem, men hielp hier graag 
aan mee. Daarnaast waren Frans en 
ik vele jaren de kookstaf bij de Don 
Boscokampen in Assel, hard werken, 
maar o zulk dankbaar werk! 

Werk aan de winkel
De jaren gingen verder, ik was in-
middels lid geworden van de Pa-
rochievergadering en later van de 

pastoraatsgroep, iets heel nieuws in 
ons bisdom. Rond 1992 kwam er een 
vraag van de Jacobussoos: ze zochten 
een vervanger voor de voorzitter. Ik 
ben poolshoogte gaan nemen en ben 
er gebleven. De soos draait nog steeds 
gezellig, met elke maandag kaarten, 
een spel of biljart. Gemiddeld komen 
er veertig ouderen en een aantal vrij-
willigers.
Vanwege de vergrijzing en omdat er 
weinig nieuwe salesianen bij kwa-
men, kwam er een werkgroep die zich 
ging richten op de ouder wordende 
salesianen: ‘Don Bosco Plus’. Ik werd 
voor deze werkgroep gevraagd. De 
vier overgebleven salesianen, inmid-
dels de 65 gepasseerd, ruilden de pas-
torie in voor mooie appartementen 
in het zorgcentrum Frankenland. Dit 
betekende werk aan de winkel: in- en 
uitpakken, vloerbedekking en gordij-
nen kopen en verhuizen. Als laatste 
salesiaan kwam Tonny Heeren er 
wonen, hij is onlangs 94 geworden. 
Gelukkig heeft hij nog de energie om 
voor te gaan in de Eucharistievierin-
gen. Daar zijn veel mensen blij mee. 
Tonny is heel zelfstandig, maar als 
het nodig is weet hij mij te vinden. 

(Met toestemming overgenomen uit 
het contactblad van de Salesianen van 
Don Bosco. Bewerkt door Lidwien 
Meijer). 

Tineke Baartmans, mantelzorgster voor salesianen

Tineke Baartmans is vanaf 1977 betrokken bij Don Bosco, 
tegenwoordig vooral als actief lid van ‘Don Bosco Plus’, de 
organisatie die omziet naar de oudere salesianen. Maar Don Bosco 
inspireerde haar ook bij het jongerenwerk in Schiedam-Noord.

Mijn droom met Don Bosco

Hoeveel jongeren 
zouden er komen?

door Tineke Baartmans
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 MOZAÏEK 

Nationale Ouderen Dag op 5 oktober
In Vlaardingen Holy wordt aandacht gegeven aan de Nationale Ouderen Dag. Verschillende organisaties vanuit 
het Platform Eenzaamheid, waaronder de Pax Christikerk, hebben de handen ineen geslagen om een mooie 
dag voor de oudere medemens te verzorgen. Het programma, op 5 oktober, is als volgt (onder voorbehoud):
10.00 – 12.00 uur: ‘Verwenplein’ bij het wijkcentrum De Bijenkorf. Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers.
12.00 - 14.00 uur: lunch in het Kerkcentrum Holy. Er is plaats voor maximaal 150 deelnemers.
14.00-15.00 uur: zingen van oude en nieuwe liedjes in de Pax Christikerk met medewerking van schoolkin-
deren. Er is plaats voor maximaal 150 deelnemers.
Wilt u deelnemen aan één of meer activiteiten, dan moet u zich vooraf aanmelden bij Wil Baris, 
e-mailadres: w.baris43@gmail.com tel.nr. 010-4744811/06-38301809
Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe meer kans dat er nog een plekje is.

Ons leefmilieu gaat achteruit: vissen met plastic 
in hun maag, zwaar vervuilde stranden, deze hete 
zomer... Voorbeelden genoeg van de milieuproblema-
tiek. Is het alleen een ‘ver van ons bed verhaal?’ Nee, 
milieu, leefbaarheid en duurzaamheid, het raakt ons 
allemaal. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat onze 
wijk leefbaar blijft?  Wat zijn de raakvlakken tussen 
geloof en zorg voor het milieu?

‘Drempels over’, een samenwerkingsverband van de Pax 
Christikerk, Kerkcentrum Holy en de kerk van de Na-
zarener, houdt op 10 oktober een inspiratieavond over 
duurzaamheid. Sprekers vertellen over het milieu, van 
wereldwijd tot dicht bij huis en er is een ‘Markt van mo-
gelijkheden’. 
De avond is in het Lyceum VOS, Koninginnelaan 771, 3136 
EZ Vlaardingen. Aanvang 20.00 uur. Van harte welkom.

Gaat u mee naar Lourdes met de parochie?
Een groep enthousiaste parochianen 
(Loes van der List, Riet Barendrecht, 
Yvonne Buys en Marianne Soors) is be-
gonnen met de voorbereiding van een reis 
naar Lourdes in samenwerking met het 
Huis voor de Pelgrim. De groep heeft con-
tact gezocht met vertegenwoordigers uit 
de deelgemeenschappen in Vlaardingen 
en Schiedam, die u in de toekomst verder 
kunnen informeren over de reis. 
Reisdata: vrijdag 31 mei t/m woensdag 5 

juni 2019. Doelgroep: parochianen van De Goede Herder en geïnteres-
seerde vrienden en familieleden. 
Hoe gaan we reizen? We vliegen vanaf Maastricht/Aachen airport. Bij vol-
doende belangstelling wordt busvervoer vanuit onze regio naar het vlieg-
veld geregeld. U kunt ook per bus naar Lourdes gaan. 
We verblijven in een hotel met een lift. Als u lichte zorg nodig heeft, kunt 
u verblijven in een zorghotel.
De geestelijke begeleiding wordt verzorgd door pastor Charles Duynstee. 
Over deze reis worden twee (dezelfde) informatiebijeenkomsten gehouden. 
Op donderdagmiddag 25 oktober bent u om 14.00 uur welkom in de pasto-
rie van deelgemeenschap Jacobus en Martinus, Kerkweg 51 te Schiedam. 
Op dinsdagavond 30 oktober om 20.00 uur in de narthex van de Petrus 
en Pauluskerk, Andreasplein 1 te Maassluis. 
Heeft u vóór die tijd vragen, dan kunt u contact opnemen met Loes van 
der List (tel. 010-5911760) of Riet Barendrecht (tel. 010-5924987) 

Anders dan Andersviering
Op 28 oktober is er weer een Anders 
dan Andersviering in de Pax Christi-
kerk. Het thema is Vergeven.
‘Vergeten en vergeven’, is dat echt 
mogelijk? En maakt ‘sorry’ zeggen 
vergeven makkelijker? We lezen in 
een Bijbelverhaal wat Jezus hiervan 
vindt. Ook kijken we een stukje film 
uit een bekende televisieserie, waar-
in duidelijk wordt hoe moeilijk het 
is om sorry te zeggen. 
De muziek wordt verzorgd door de 
combo onder leiding van Dick Nels. 
Dit keer met songs van onder andere 
Elton John, Roxette, Chicago, Bryan 
Adams en Shania Twain. 
Voorganger is Kees Koeleman. 
Van harte welkom op 28 oktober.

Avond over duurzaamheid in Vlaardingen
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B
ij binnenkomst zien we het boek liggen 
dat Edward kreeg bij zijn afscheid op 
zondag 10 juni in een volle Pax Chris-
tikerk. Het is rijkelijk gevuld met per-

soonlijke verhalen. Een dag eerder heeft hij 
het nog eens doorgebladerd. “Het doet me 
goed, moet ik zeggen, dan merk je toch dat je 
voor een aantal mensen meer hebt betekend 
dan je aanvankelijk in de gaten had toen je 
bezig was. Met dankbaarheid kijk ik op het 
afscheid terug.”

Leraar in Schiedam
We maken een sprong in de tijd en vragen  
Edward hoe hij in Schiedam verzeild is ge-
raakt. “In 1964 werd ik als Augustijn priester 
gewijd, in een tijd waarin aan ons gevraagd 
werd – lang leve de democratie – wat we het 
liefste gingen doen. Veel Augustijnen wa-
ren in het onderwijs werkzaam, in Haarlem, 
Eindhoven en Venlo. Ik heb toen aangegeven 
dat ik het onderwijs in wilde. In 1961 zat het 
toenmalige Liduinalyceum in Schiedam be-
hoorlijk aan de grond. Er startte een zoektocht 
naar religieuzen die ervaring hadden met het 
leiden van scholen. En zo kwamen ze bij de 
Augustijnen terecht. Die zijn in 1961 met vier 
man gearriveerd en ik ben daar in 1964 bij 
gekomen.” 
De school kreeg ook een nieuwe naam, eerst 
Liduinalyceum Spieringshoek en later scho-
lengemeenschap Spieringshoek. Edward 
werd godsdienstleraar, want daartoe was hij 

Afscheid pater Clarenbeek

In 1964 is pater Clarenbeek in Schiedam komen wonen. Binnen afzienbare 
tijd zal hij vertrekken naar het convent Augustijnen in Eindhoven. Een kleine 
55 jaar ligt daartussen, jaren van dienstverlening, ook aan de katholieke kerk 
van Vlaardingen. Reden voor een afscheidsinterview

Leerlingen 
helpen bij 
het hervin-
den van 
zichzelf in 
moeilijke 
situaties

bevoegd. “Maar in 1965 ben ik nog even wis-
kunde gaan studeren.” (U hoort het hem zeg-
gen). Toen hij in 1971 afstudeerde, was net de 
Mammoetwet gestart. Er ontstond behoefte 
aan decanen, die op school voorlichting ge-
ven over beroepen en leerlingen helpen bij 
het maken van keuzes en bij het hervinden 
van zichzelf in moeilijke situaties. Zo werd 
Edward naast wiskundeleraar ook decaan op 
scholengemeenschap Spieringshoek. Daartoe 
bleef het niet beperkt. Hij ging ook wiskunde 
geven bij een accountant opleiding, hij zat 
in de onderwijscommissie van de Erasmus-
universiteit, was lid van het bestuur van het 
Basisonderwijs in Schiedam en deed week-
endassistentie in de St. Jan de Doperkerk 
in Schiedam. “Ik heb me geen moment ver-
veeld.” (U hoort het hem zeggen).

Assisteren in Vlaardingen
In 1988 werd Edward gevraagd voor liturgi-

“Ik heb me geen moment verveeld”

door Elly Barendregt en Kees Koeleman
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Bij een 
uitvaart 
moet het in 
één keer goed 
zijn

sche assistentie in Vlaardingen, waar de vier 
parochies een jaar later in de vorm van een 
interparochiële vereniging gingen samenwer-
ken. Hij verzorgde weekenddiensten en ging 
voor op kerkelijke feestdagen. “De meeste 
voorbereidingstijd ging zitten in het maken 
van een fatsoenlijke overweging, want de rest 
ligt toch min of meer vast.” Als leerkracht en 
decaan was hij gewend om zijn boodschap 
kort en kernachtig te formuleren. Zijn over-
wegingen hield hij altijd bewust kort: “twee 
A5-jes, 600 woorden, basta.” 
In 2002 vertrok pater Henk Erdhuizen sdb 
naar Bolivia. Opvolging liet op zich wachten, 
daarom klopten we opnieuw bij Edward aan, 
nu met de vraag of hij uitgebreid assistent wil-
de worden. Weer konden we op hem rekenen. 
Nu hij sinds een jaar vrij van school was, was 
hij bereid om zich naast de weekenddiensten 
ook in te zetten voor kerkelijke huwelijksslui-
tingen, ziekenzalvingen, uitvaartdiensten en 
doopdiensten. Hij was opgelucht dat hij zich 
niet hoefde in te laten met beleidsmatige en 
organisatorische zaken, maar alleen maar als 
assistent werd ingehuurd. “Op school had ik 
al genoeg georganiseerd.”
Bij zijn jawoord speelde ongetwijfeld mee dat 
hij ruim ervaring had met voorgaan in Vlaar-
dingen en hij al een plekje had veroverd in 
de harten van parochianen. “En verder was 
het ook een avontuur. Het was niet te over-
zien wat er allemaal bij zou komen.” Dat was 
misschien maar goed ook. Jaren met vijftig 

uitvaartdiensten waren destijds geen uitzon-
dering. “Eens in de twee weken had ik wel 
een uitvaart. Ik heb zelfs twee uitvaarten op 
één dag gehad. En kun je op zondag wel eens 
naar huis rijden met het gevoel dat het beter 
had gekund, bij een uitvaart moet het in één 
keer goed zijn.” Graag maakte hij gebruik 
van de ruimte die uitvaartdiensten bieden 
voor alternatieve teksten, van Augustinus tot 
Dick Bruna. “En het doet natuurlijk goed als 
iemand na afloop naar je toe komt en zegt: ‘Ik 
ben in geen jaren in de kerk geweest, maar dit 
was geweldig.’ Blijkbaar heb je dan een goede 
snaar geraakt.”

Kerkkrimp
In alle jaren van dienstverlening aan de ka-
tholieke kerk in Vlaardingen heeft Edward de 
kerk ook zien verdampen. Ziet hij toekomst 
voor de katholieke kerk in deze regio? Zijn 
antwoord: “Ik ben pessimistisch. Als je de ge-
middelde leeftijd van de huidige kerkganger 
ziet en je telt er nog eens 15 jaar bij op… Als 
je bedenkt dat het aantal voorgangers zal af-
nemen… Als ik in de laatste uitgave van Kerk 
aan de Waterweg een foto van 11 communi-
canten uit een hele stad zie….Welk percentage 
zal over een tijdje nog bij de kerk betrokken 
zijn?” De krimp van de kerk verdriet hem, 
omdat “de boodschap van het evangelie, die 
in zich heeft dat een wereld kan veranderen, 
steeds minder zal worden gehoord.”  Maar het 
instituut kerk is in zijn ogen in hoge mate 
verantwoordelijk voor deze neergang. “Dan 
kun je wel een paus hebben die over een 
aantal dingen anders denkt, maar tegen die 
logge, starre moloch van het Vaticaan is niet 
op te vechten. De seksuele  moraal van de ka-
tholieke kerk is volkomen achterhaald. Laat 
staan als je dochter met een vriendin als part-
ner thuis komt. En daarover heen komt nog 
het wereldwijde seksuele misbruik, tot in de 
hoogste gelederen wat zijn sporen nalaat. De 
boodschap wordt daar echt door vertroebeld.”

De orde van de Augustijnen
Tijdens het gesprek maakt Edward een verge-
lijking met de gang van zaken in de orde van 
de Augustijnen. Bij zijn intrede in 1957 waren 
er in Nederland 350 Augustijnen. Nu zijn er 
nog 26, met een gemiddelde leeftijd van 80,7 

17magazine van parochie de goede herder



jaar. In geen jaren is er iemand bij gekomen. 
Wij vragen hem of hij bewust voor de orde der 
Augustijnen heeft gekozen. Edward is er eer-
lijk over: zijn keuze was niet het resultaat van 
een vergelijkend pater-onderzoek. Zijn heer-
oom was Augustijn en prefect op het inter-
naat van de Augustijnen in Venlo, dat weer in 
verbinding stond met het gymnasium aldaar. 
“Toen ik twaalf jaar was, ben ik daar naar toe 
gegaan, een logische keuze.” Het bijzondere 
van Augustinus vindt Edward dat hij één van 
de weinige ordestichters is waar zoveel tek-
sten van bewaard zijn gebleven, teksten die 
het Augustijns Instituut de laatste twintig jaar 
voor een breed publiek toegankelijk heeft ge-
maakt. En misschien lijken pater Clarenbeek 
en Augustinus ook wel een beetje op elkaar. 
Van oorsprong was Augustinus retoricus. 
In elke zin zitten wel één of twee tegenstel-
lingen, die in een volgende zin weer worden 
recht getrokken. In een van zijn preken legt 
Augustinus uit waarom in het verhaal over de 

wonderlijke visvangst in het 21ste hoofdstuk 
van het evangelie van Johannes 153 vissen 
worden gevangen. Het heeft met het priem-
getal 17 te maken, maar helaas kunnen wij 
dit niet na vertellen. Daar moet je echt pater 
Clarenbeek voor zijn.

Loslaten
Binnen niet al te lange tijd zal Edward het 
hoofdstuk Schiedam en Vlaardingen (en om-
streken) gaan afsluiten. “Morgen gebeurt het 
nog niet, hoop ik. Ik zal hier weggaan met 
pijn in het hart, want ik heb hier een zinvolle 
tijd beleefd.” In 1964 begonnen met vijf Au-
gustijnen, was hij na het overlijden van pater 
Jan Uijterwaal in 2006, oud-rector van scho-
lengemeenschap Spieringshoek, de enige 
pater Augustijn. Straks zal hij in Eindhoven 
weer in een gemeenschap van Augustijnen 
gaan wonen. Hij zwaait ons uit met de woor-
den: “Ik hoop dat de kerk hier op de een of 
andere manier van betekenis mag blijven in 
de toekomst en voor de mensen een baken in 
hun leven zal zijn.”
Met dank voor alles wat hij ons gebracht heeft, 
wensen wij hem een goede toekomst. 

Bij gelegenheid van het afscheid van pater 
Clarenbeek op zondag 10 juni, hebben de 
parochianen voor La Granja en het werk 
van pater Erdhuizen 1320,00 euro bijeen 
gebracht.

Ik zal hier 
weggaan 
met pijn in 
het hart

Concert met vier orgels

Op zaterdag 14 juli was er een bijzonder 
orgelconcert in de Grote kerk van Schie-
dam. Het koororgel bestond 25 jaar en dat 
was aanleiding om met meerdere orgels 
van dezelfde bouwer (H. Pelgrim) een con-
cert te verzorgen. Die zaterdag ging ik met 
het kistorgel van de Basiliek (ook gebouwd 
door H. Pelgrim) naar de Grote kerk om er 
samen met Arjen Leistra (organist aldaar), 
Jeroen de Haan en Dick Troost een con-
cert te geven. Herman Pelgrim was zelf 
ook aanwezig en werd gefeliciteerd met 
zijn mooie orgels.

Het was een uitdaging om met het orgel 
daar te komen. 

En als het concert dan voorbij is moet het 
orgel weer terug naar de Basiliek…

Het programma bestond uit werken voor 
orgel solo, vierhandig, voor twee, drie en 
vier orgels. Met werken van: G. Fresco-
baldi, V. Panerai, G. Piazza en P.D. da 
Bergamo. Het publiek vond het zeer ze-
ker voor herhaling vatbaar. Dus volgend 
jaar weer? 

Bas van Houte, dirigent-organist Basiliek Schiedam
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Onze Goede Herderparochie kent een bonte verzameling van mensen, die - ieder op eigen wijze - betrokken 
zijn bij het ontdekken van het geheim van God. Om daarin te groeien is er niet alleen op zondag leven in de 
brouwerij. Er gebeurt elke dag wel iets. Ook in het nieuwe werkseizoen is er doordeweeks weer een gevarieerd 
aanbod geloofsverdieping. Alle activiteiten zijn gericht op ontmoeting, inspiratie en reflectie op levensvragen. De 
ervaring leert: in je eentje hiermee bezig zijn levert vaak niet veel op. In samenspraak kun je leren van elkaars 
ontvankelijkheid, ervaring en kennis. 
Alle activiteiten staan open voor mensen met én zonder Bijbelkennis, voor gelovigen én zoekers. Hopelijk nemen 
velen er aan deel. Wie weet wordt het een openbaring!

In dit katern leest u alles over de activiteiten die in de maanden september tot en met december worden 
georganiseerd. Ze worden eerst in schema gezet en daarna per activiteit uitgebreid toegelicht. Zo kunt u nu al uw 
keuze maken en de data in uw agenda reserveren. 
Aan het eind van het katern leest u hoe u zich kunt aanmelden.

Kees Koeleman, portefeuillehouder geloofsverdieping,

Elly Barendregt-Koalsie, medewerkster pastoraal team.

UITGELICHT
Als start van het seizoen Geloofsverdieping 2018-2019 in parochie 

De Goede Herder is gekozen voor een lezing door

Janneke Stegeman

Zij zal spreken over het thema:

Gaat Adam en Eva over de zonde?
Laat u verleiden en kom luisteren wat Janneke Stegeman over dit onderwerp te zeggen heeft.
De avond is op 21 september in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen.
Inloop vanaf 19.45, aanvang 20.00 uur. 
Meer leest u in de toelichtingen per activiteit, onder Vlaardingen.

U bent van harte welkom

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2018 – 2019
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ACTIVITEITEN OVERZICHT

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

IN SCHIEDAM

Samenzang van Maria liederen Zondagmiddag 
14 oktober van 15.00 -16.30 uur

Liduina basiliek

Zicht op Lucas Woensdagavond 28 november van 20.00 - 
22.00 uur.

Pastorie van de Liduina basiliek

Adventsschikking maken Donderdagmiddag 29 november van
14.00 – 15.30 uur

St. Jan de Doper-Visitatiekerk

Filmmiddag ´Life Animated´ Zondag 9 december 
Start van de film rond 12.00 uur.

Pastorie van de Liduina basiliek

Kerst – sing along Zondag 16 december, start ca. 13.00 uur. St. Jan de Doper- Visitatiekerk

IN VLAARDINGEN

Rust, innerlijke vrede en harmonie door 
meditatie.

Vrijdagavonden 7 september, 5 en 26 oktober, 7 
december en 4 januari van 20.00 – ca. 21.00 uur

Pax Christikerk

Gaat Adam en Eva over de zonde? Vrijdagavond 21 september. Aanvang 20.00 uur 
( inloop vanaf 19.45 uur) 

Pax Christikerk

Drie avonden rondom het boek ´heilige strijd´ 
van Beatrice de Graaf

Dinsdagavonden 25 september, 2 en 9 oktober 
van 19.30 – 21.45 uur ( inloop vanaf 19.15 uur)

Pax Christikerk

Rozenkrans maken Zondagmiddag 21 oktober. Lunch na de viering, 
aansluitend rozenkrans maken. Einde ca. 16.00 

uur. 

Pax Christikerk

Rebiblen met Inez van Oord Maandagavonden 5, 12 en 19 november
van 20.00-22.00 uur. (inloop vanaf 19.45).

H. Lucaskerk

Adventskrans maken Vrijdagavond 30 november van 19.30-ca. 21.30 
(inloop vanaf 19.15).

Pax Christikerk

Om alvast te noteren: Kloosterweekend bij de 
zusters in de Onze Lieve Vrouwe Abdij

Donderdag 25 tot en met zondag 
28 april 2019 

Onze Lieve Vrouwe Abdij Oosterhout

IN MAASSLUIS

De schat van de pelgrim Zondag 30 september aanvang 11.00 – 
ca. 12.15 uur

Andreas, Petrus en Pauluskerk

Winteravondlezing Maandagavond 5 november van 20.00 – 
ca. 21.30 uur. (inloop vanaf 19.30 uur)

Andreas, Petrus en Pauluskerk

Adventskrans maken Zaterdag 1 december van 11.00 - ca.13.00 uur. Andreas, Petrus en Pauluskerk
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IN SCHIEDAM

IN VLAARDINGEN

Toelichting per activiteit

Samenzang van Marialiedereen 
INHOUD Op 14 oktober in de Maria-
Rozenkransmaand,
luisteren we naar Marialiederen en 
zingen we samen.
Met medewerking van verschillen-
de koren van onze parochie, waar-
onder het heren- en dameskoor van 
de Liduina basiliek.
VORM EN BEGELEIDING luister- en zang-
middag o.l.v. Bas van Houte, diri-
gent.

PLAATS Liduina basiliek, Singel 102, Schiedam (gratis par-
keren op het terrein links naast de kerk). 
DATUM zondagmiddag 14 oktober.
TIJD van 15.00 – 16.30 uur.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Zicht op Lucas
INHOUD In het komend kerkelijk jaar, dat met de Advents-
tijd begint, lezen we in de liturgie voornamelijk uit het 
evangelie van Lucas. 
De verhalen van Lucas scoren hoog op de lijst van meest 
bekende Bijbelverhalen. Het Lucasevangelie is echter 
méér dan een verzameling losse verhalen. Het is een zorg-
vuldig gecomponeerd geheel, waarin ieder verhaal zijn 
eigen plaats inneemt. Aan de hand van sleutelpassages 
willen we dat samen onderzoeken. Meer weten over de 
achtergronden van dit evangelie kan verdiepend werken in 
het komende kerkelijk jaar… luisteren met gespitste oren. 
ADVIES neem een Bijbel mee! 
BEGELEIDING Pastor Charles Duynstee.
PLAATS Pastorie van de Liduinabasiliek, Singel 104, Schie-
dam (gratis parkeren op het terrein links naast de kerk)
DATUM Woensdagavond 28 november. 
TIJD van 20.00 – 22.00 uur.  
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Adventsschikking maken
INHOUD EN VORM Met kerstgroen en andere materialen ma-
ken we een adventsschikking, waarin de vier kaarsen cen-
traal staan. Voor materialen, koffie en thee wordt gezorgd. 
Heeft u zelf materialen, neem gerust mee. Ook een snoei-
schaartje is handig.
BEGELEIDING Suze van der Meys en Anneke van der Steen.

PLAATS St. Jan-Visitatiekerk. Mgr. Nolenslaan 99, Schie-
dam.
DATUM Donderdagmiddag 29 november van 14.00 – 15.30 
uur.
AANMELDEN Per e-mail naar info@sint-janvisitatie.nl onder 
vermelding van activiteit advent, of via de intekenlijst in 
de hal van de kerk.
KOSTEN € 15,00

Filmmiddag ‘Life animated’
INHOUD Wie beslist wat een zinvol leven is?
Documentaire over een jongen die, wanneer hij drie jaar 
is, een zware vorm van autisme blijkt te hebben. Alleen 
Disney-films en animaties kunnen hem bereiken en zo 
gaan de ouders contact maken via Disney-dialogen.
Het werkt! Met eindeloos geduld van de ouders groeit de 
jongen uit tot een evenwichtig mens, met een indrukwek-
kende levensweg.
VORM EN BEGELEIDING film met nagesprek o.l.v. pastor Kees 
Koeleman.
PLAATS Pastorie van de Liduina basiliek, Singel 104, Schie-
dam. 
DATUM EN TIJD Zondag 9 december. Na de mis van 9.30 
uur is er koffie met een broodje. De film start dan rond 
12.00 uur. 
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Kerst – Sing a long
INHOUD We zingen de favoriete kerstliederen van de deel-
nemers, kerkelijke en profane liederen. Welk lied wordt 
dit jaar het meest genoemd?

Zet de datum vast in uw agenda, 
meer informatie leest u in het vol-
gende nummer van Kerk aan de Wa-
terweg.

VORM EN BEGELEIDING Samen zingen o.l.v. Wim v.d. Steen en 
Lidwien Meijer. 
PLAATS St. Jan de Doper – Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 
3119 EB Schiedam (hoek Lieftinckplein).
DATUM EN TIJD Zondagmiddag 16 december. Aanvang ca. 
13.00 uur. 

Rust, innerlijke vrede en harmonie 
door meditatie
INHOUD Mediteren, hoe doe je dat en wat is het nut er-
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van, waar haal ik de tijd vandaan? Is het niet veel te 
zweverig en hou ik het wel vol om een uur lang op 
een kussen te zitten? Allemaal gedachten die mensen 
vaak hebben als je zegt dat mediteren goed voor je is.  
Toch is het goed om meditatie een onderdeel van je le-
ven te maken, omdat het zoveel voordelen geeft. Dage-
lijkse meditatie zal je naar de rust en vrede leiden die 
je al zo lang zoekt. De vrede van je ziel ligt te wachten 
in de kern van je wezen. Meditatie heeft talloze voorde-
len voor je lichaam, geest en ziel. Soms is het al genoeg 
om tien of vijftien minuten gewoon even stil te zitten. 
Op die aspecten zullen we tijdens deze avonden dieper 
ingaan. Ook komen onderwerpen aan de orde als: een 
goede zithouding, adembeheersing, concentratie en de 
verschillende bewustzijnsniveaus.
VORM Elke avond zijn er een aantal oefeningen, een stukje 
theorie, ademhalingsoefeningen en meditatie. 
BEGELEIDING Margareth van der Nol
PLAATS Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen
DATA EN TIJD Vrijdagavond 7 september, 5 oktober, 26 okto-
ber, 7 december en 4 januari 2019,van 20.00 uur tot ca. 
21.00 uur. Daarna is er nog gelegenheid om na te praten 
bij een kopje thee. Het is verstandig om vóór de meditatie 
niet al te zwaar te eten.
AANMELDEN Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via 
het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via het inte-
kenformulier in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Gaat Adam en Eva over de zonde?
INHOUD Het verhaal over Adam en Eva wordt vaak gelezen 
als een verhaal over de zonde en de verdrijving van Adam 
en Eva uit het paradijs.

THEOLOGE Janneke Stegeman stelt een andere 
zienswijze voor. Zij leest het als een ver-

haal over volwassen worden, geeste-
lijke groei en ontwikkeling. Door het 
paradijs te verlaten komen Adam en 
Eva in een wereld waar echte keuzes 

moeten worden gemaakt.
Een verrassend nieuwe kijk op een be-

kend verhaal. 
Janneke Stegeman studeerde theologie aan de Vrije Uni-
versiteit en promoveerde in 2014. Van juni 2016 tot sep-
tember 2017 was ze Theoloog des Vaderlands. 
Janneke schreef verschillende boeken, zoals: ‘Heb Je Hem 
Weer, 24 preken voor sceptici en andere gelovigen’, daarin 
gaat ze op zoek naar verrassende hoeken en gaten in de 
Bijbel, om met nieuwe, speelse lezingen tevoorschijn te 
komen. 

Het belooft een bijzondere avond te worden!
VORM Lezing door Janneke Stegeman.
PLAATS Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
DATUM EN TIJD Vrijdagavond 21 september 2018, inloop 
vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur.
OPGAVE Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel gewenst, 
bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl 
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

De Heilige Strijd – drie avonden over het 
boek van Beatrice de Graaf
INHOUD Wij verlangen naar veiligheid, in een wereld die 
getekend wordt door dreiging met geweld. Kort na de Vre-
desweek praten wij hierover, aan de hand van het essay 
‘Heilige strijd’ van historicus en terrorismedeskundige 
Beatrice de Graaf. Daarin geeft zij een gelovige visie op 
het kwaad in de wereld en neemt zij het veiligheidsden-
ken onder de loep.
Wij laten ons inspireren door Augustinus, een kerkvader 
uit een tijd waarin ook heilige strijders rondzwierven. 
Tussen angst en hoop zoeken wij naar alternatieven om 
als christenen te spreken over het kwaad. Wij zoeken het 
verschil tussen securitas (zekerheid die wij zelf proberen 
te bewerken) en certitudo (zekerheid door Gods genade).
VORM Aan de hand van een powerpointpresentatie wordt 

het essay ‘Heilige strijd’ ingeleid. 
Wij gaan hierover in gesprek aan de 
hand van richtvragen.
Aan de deelnemers wordt gevraagd 
het essay: Beatrice de Graaf Heilige 
strijd. Het verlangen naar veiligheid en 
het einde van het kwaad, Baarn (Boe-
kencentrum), 2017 (ISBN 978 90 
239 5059 2) aan te schaffen en ten 
minste de eerste vier hoofdstukken 
vooraf te lezen.

BEGELEIDING pastor Henri Egging.
PLAATS Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Data en tijd Dinsdagavonden 25 september, 2 en 9 okto-
ber van 19.30-21.45 uur. (Inloop vanaf 19.15.)
AANMELDEN Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via 
het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of te zijner tijd via het 
intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Chris-
tikerk.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Zelf een rozenkrans maken
INHOUD Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer. 
Het is een hulpmiddel bij het bidden van het rozenkrans-
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gebed. De rozenkrans bestaat uit vijf grote en vijftig kleine 
kralen. Het gebed bestaat uit het bidden van het Onze-
vader (vijftien maal) en het Weesgegroet (honderdvijftig 
maal) door de rozenkrans driemaal te doorlopen. Vaak 
doorloopt men de rozenkrans slechts eenmaal en bidt 
men in totaal vijf Onzevaders en vijftig weesgegroetjes. 
Dit heet dan een ‘rozenhoedje’ maar wordt vaak gewoon 
‘rozenkrans’ genoemd. Tijdens het bidden van de rozen-
krans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van 

Jezus overwogen.
VORM EN BEGELEIDING We staan stil 
bij de betekenis van de rozen-
krans en de gebeden en maken 
tijdens een meditatief moment 
ons eigen gebedssnoer. De mid-
dag wordt begeleid.

Voor materiaal en lunch wordt gezorgd.
PLAATS Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
DATUM EN TIJD Zondagmiddag 21 oktober, na de viering. We 
gebruiken eerst de lunch om vervolgens de rozenkrans te 
maken. Einde van de activiteit circa 16 uur.
AANMELDEN Aanmelden is noodzakelijk in verband met de 
aanschaf van materialen, bij voorkeur via het e-mailadres: 
koalsie@upcmail.nl (vermelden: workshop rozenkrans 
maken), of te zijner tijd via de intekenformulieren in de 
hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk. 
KOSTEN Voor de lunch, koffie en thee: € 5,00. Voor de ro-
zenkrans zijn de kosten nog niet bekend. 

Rebiblen met Inez van Oord
INHOUD EN VORM Wat een verras-
sing! Inez van Oord, journaliste 
en bedenkster van het spirituele 
maandblad ‘Happinez’, schrijft 
een boek over de bijbel! Met de 
titel ‘Reblible’ maakt ze duidelijk 
dat ze de oeroude verhalen op-
nieuw wil vertellen. En ze heeft 
lef. Haar belangstelling voor de 
Bijbel is oprecht en levert altijd 
een uitleg op die verrast. Drie 

van haar benaderingen gaan we bekijken: over de schep-
pingsverhalen, over Jezus’ geboorte en een verhaal naar 
keus. En elke keer zetten we er wel een benadering naast.
BEGELEIDING pastor Kees Koeleman.
PLAATS H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.
DATA EN TIJD Maandagavonden 5, 12 en 19 november 2018, 
van 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)
AANMELDEN Vooraf graag aanmelden via het emailadres: 
c.koeleman2@kpnplanet.nl of te zijner tijd via het inte-

kenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk. 
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Adventskrans maken – van donker naar licht
INHOUD Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis ver-
wacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder 
wordt, leven we toe naar de komst van Jezus Christus, het 
‘Licht der wereld’. Omdat het Latijnse woord voor ‘komst’ 
of ‘het komen’ adventus is, worden de vier weken vóór 
Kerstmis Advent genoemd. Iedere zondag brandt er een 
kaars méér op de adventskrans in de kerk. Zo komt er 
steeds meer licht in de duisternis. Ook thuis kun je met 
een eigen adventskrans zorgen voor elke week meer licht, 
om zo toe te groeien naar het Kerstfeest.
VORM EN BEGELEIDING We staan stil bij de betekenis van de 
adventskrans en maken onze eigen krans, begeleid door 
Sandra van ’t Oor, Jetske Burggraaf en Elly Barendregt. 
Voor materiaal wordt gezorgd.
PLAATS Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen. 
DATUM EN TIJD Vrijdagavond 30 november van 19.30 tot ca. 
21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).
AANMELDEN Vóór 23 november is noodzakelijk in verband 
met de aanschaf van materialen, bij voorkeur via het e-
mailadres: koalsie@upcmail.nl (vermelden: workshop 
adventskrans maken), of t.z.t. via de intekenformulieren 
in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk. 
KOSTEN € 15,00 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf 
een snoeischaar meenemen).

Kloosterweekend in de Onze Lieve Vrouwe abdij
Om alvast te noteren: ook in 2019 is er de mogelijkheid 
om met parochianen van de Goede Herder naar het Bene-
dictinessenklooster in Oosterhout te gaan. Het weekend is 
van donderdag 25 tot en met zondag 28 april 2019. Meer 
informatie komt in de volgende Kerk aan de Waterweg.
OPGEVEN IS AL MOGELIJK Dit kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl 
of t.z.t. via de intekenlijst in de hal van de kerk. Het maxi-
mum aantal deelnemers is twaalf.

De schat van de pelgrim
INHOUD De voorstelling gaat over Franciscus van Assisi, de 
grote vriend van mensen én dieren. Na een bijzondere 
ervaring met God, geeft hij zijn carrière als zakenman op 
en besluit een nieuw leven te gaan leiden. Hij krijgt de 
opdracht om als een pelgrim rond te trekken en het on-
bekende koninkrijk van liefde en vrede bekend te maken. 

IN MAASSLUIS
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gebedsleven kan betekenen. Wanneer en waarom bidden 
wij en op welke manier verrijkt bidden ons gebedsleven 
en ons geloof? Hoe kunnen wij bidden en hoe zorgen wij 
voor een vitaal gebedsleven?
VORM EN BEGELEIDING In samenwerking met de Raad van Ker-
ken Maassluis organiseert deelgemeenschap Petrus en Pau-
lus deze avond in het kader van de ‘Winteravondlezing’.
Pastoraal werker Lizzy Beenhakker geeft in haar inleiding 
een voorzet over dit thema. Uiteraard is er ruimte voor 
vragen en voor uitwisselen van ervaringen. 
PLAATS Petrus- en Paulus kerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maas-
sluis. Parkeren: parkeerterrein rechts achter de kerk (gratis).
DATUM EN TIJD Maandagavond 5 november van 20.00 – ca. 
21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Koffie en thee staan 
voor u klaar.
OPGAVE Vóór 25 oktober via het e-mailadres: 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedherderparochie.nl 
KOSTEN Deelname is gratis, hoewel een vrijwillige bijdrage 
zeer op prijs wordt gesteld. 

Adventskrans maken
INHOUD Waarom maken mensen al eeuwen een advents-

krans? Hoe is dat gebruik 
ontstaan, wat zijn de symbo-
len/materialen en wat zeggen 
die ons? We gaan samen een 
krans maken voor thuis.
VORM EN BEGELEIDING Een eigen 

adventskrans maken. Daarnaast is er uitleg over de sym-
boliek. Dit kan ook op papier mee naar huis genomen 
worden. 
Begeleider Karin Tanesha-Post.
PLAATS Andreas, Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 
3144 PL Maassluis.
DATUM EN TIJD Zaterdag 1 december van 13.00 – ca. 15.00 uur.
AANMELDEN Vóór 17 november via e-mailadres: secretariaat.
andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl 
Vanaf 15 oktober ligt er ook een aanmeldlijst in de narthex. 
KOSTEN een bijdrage van € 10,00 i.v.m. de aanschaf van 
materialen. 

De adressen van de diverse kerken waar de acti-
viteiten worden gehouden vindt u voorin het blad 
Kerk aan de Waterweg.
In verband met de organisatie is het prettig wan-
neer u zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan 
u wilt deelnemen. In de beschrijving van de diverse 
activiteiten staat vermeld of en zo ja hoe u zich kunt 
aanmelden.

Wanneer hij tijdens zijn tocht in een kleine stad is aan-
gekomen, ontstaat er grote opwinding. Het verhaal gaat 
rond dat deze rondtrekkende pelgrim niet arm is, maar 
een zoon van een koning! Hij zou een grote rijkdom bij 
zich dragen! Iedereen is razend nieuwsgierig en probeert 
te weten te komen of er iets te halen valt… Als de pelgrim 
bij Fleurtje Bloem is, gebeurt er iets verschrikkelijks! De 
gebeurtenissen volgen elkaar snel op en tenslotte volgt er 
een grote verrassing!

Poppentheater ‘De arme pelgrim’ geeft met veel succes 
optredens in parochies, kloosters en scholen. Kinderen 
en volwassenen zijn onder de indruk en enthousiast. Het 
verhaal speelt zich af in onze tijd van smartphones en 
facebook. Het is vol humor en er wordt stilgestaan bij 
vragen als: Wat is een pelgrim? 
VORM EN BEGELEIDING We gaan kijken naar poppentheater. 
Broeder Alex zal enkele voorwerpen meenemen die pel-
grims meenemen op hun tochten. Ook worden er enkele 
liedjes met elkaar ingestudeerd die de poppen tijdens de 
voorstelling zingen! Naar aanleiding van de voorstelling 
kan men vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan.
PLAATS Petrus en Paulus kerk, Andreasplein 1, 3144 PL 
Maassluis.
DATUM EN TIJD Zondag 30 september na de viering, om 11.00 
uur. Einde ca. 12.15 uur.
OPGAVE  Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur 
via het emailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@
goedeherderparochie.nl
KOSTEN  Entree: kinderen tot 4 jaar gratis. Tot 12 jaar € 1,00. 
Jongeren tot 20 jaar € 2,50. Volwassenen € 7,50. 

Winteravondlezing – afsluiting Jaar van Gebed
INHOUD “Als bisschop nodig ik u uit om samen een Jaar van 
Gebed te houden, met de bedoeling om als netwerk van lief-
de te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer”. 
Met deze woorden opende Mgr. J. van den Hende op de 
eerste zondag van de Advent 2017 een Jaar van Gebed. In 
hoeverre maken bezinning en gebed een vast onderdeel 
uit van ons leven en van ons parochiële- of gemeentele-
ven? We verkennen allereerst de Bijbel; wat leert de Schrift 
ons over bidden? Vervolgens kijken we wat dit voor ons 
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E
lke generatie heeft zijn of haar eigen 
verhaal in relatie tot oorlog, geweld en 
vrede. Verhalen van onmacht, pijn en 
verdriet. Verhalen van hoop, moed en 

nieuwe toekomst. Iedere generatie heeft zijn 
eigen uitdagingen het hoofd te bieden en 
zoekt naar eigen wegen om in alle vrijheid 
vorm te geven aan het verlangen naar vrede 
en recht. In deze Vredesweek zoeken we naar 
verbinding en solidariteit tussen de verschil-
lende generaties. Om van elkaar te leren, el-
kaar te bemoedigen en samen op te trekken 
op de weg van vrede. 
In onze regio zijn verschillende activiteiten. 
Hieronder staan ze op een rijtje. Details wor-
den later bekend gemaakt. 

Filmvoorstelling, zondag 16 september ’s 
middags. De film Wadjda wordt vertoond. 
De eigengereide Wadjda (10) woont met haar 
ouders in een buitenwijk van Riyad, de hoofd-
stad van Saoedi-Arabië. Ze zet alles op alles 
voor een groene fiets. Jongens mogen toch 
ook fietsen? Waarom zij dan niet? Deze feel 
good movie is winnaar van de Publieksprijs 
van het Rotterdams filmfestival van 2013. De 
locatie en aanvangstijd wordt in plaatselijke 
programma’s bekend gemaakt. 

Vredesweek in onze regio

Van 15 september tot en met 23 september 
is het Vredesweek. Dit jaar staat het thema: 
‘Generaties voor vrede’ centraal. Er is weer 
veel te doen in onze regio! 

In deze 
Vredesweek 
zoeken we 
naar ver-
binding en 
solidariteit 
tussen de 
verschillende 
generaties

Zang en dans door kinderen en jongeren 

Maandag 17 september. Platform Ander 
Vlaardingen (PAV) en Kade 40 organise-
ren workshops muziek, dans en zang in 
KADE40. De presentatie is op maandagmid-
dag om 15.00 uur bij Kade 40. De ervaring 
van voorgaande jaren leert dat een grote 
opkomst heel prettig is. Uw aanwezigheid is 
stimulerend voor de vele kinderen en jonge-
ren die aan de workshops deelnemen. 

Gesprek over ´Generaties voor vrede´ 

Dinsdagavond 18 september in de Lucas-
kerk. Met medewerkenden vanuit verschil-
lende generaties, zoals  oud IKV- PAX-
Christikernen, professionals van de landelijk 
PAX, studenten die met PAX Vredeswerk 
aan de gang gaan. Over Srebrenica, Colom-
bia en ICAN ( ‘kernwapens de wereld uit’ ). 
Zit de Lucaskerk straks vol? 

Vertelconcert 

Donderdagavond 20 september in de Wind-
wijzer. De voorstelling Alhambra Revisited 
gaat over de botsing én ontmoeting van 
christenen, joden en moslims. Verteller 
is Gottfrid van Eck. Met zangeres Rolinha 
Kross, violiste Monique Lansdorp en luitvir-
tuoos Haytham Safia. Is de grote zaal van De 
Windwijzer deze avond te klein? 

Een vertelconcert, een lezing, een wandeling… 

door Han Raeijmaekers en Riekje Sinnecker

VLAARDINGEN
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Wat ons 
bindt is het 
verlangen 
naar vrede, 
verdraag-
zaamheid, 
prettig met 
elkaar sa-
menleven

Een vertelconcert, een lezing, een wandeling… 
Internationale Dag van de Vrede

Vrijdagmiddag, 21 septem-
ber. Door Kade 40 met vele 
partners van PAX Ambas-
sade van Vrede en met jonge 
Vlaardingse kunstenaars. Er is 
Streetart op het Liesveld, vanaf 

13.30 uur. Iedereen is welkom om mee te 
doen:  kwast, penseel, potlood, doek, verf, 
krijt staan klaar. Het Winkelcentrum van 
Vlaardingen loopt vol?

Presentatie werk ‘Kunst van vrede’

Zaterdag 22 september. Stichting Zona Fran-
ca heeft met nieuwe en autochtone Vlaardin-
gers een week gewerkt aan het project ‘Kunst 
van Vrede’, met raad en daad bijgestaan 
door kunstschilders Mosab Anzo uit Syrië, 
Houman Esmail Nia uit Iran en Juan Hein-
sohn uit Chili. Vorig jaar leverde deze groep 
in Schiedam een magnifieke prestatie – de 
kunstwerken gingen een jaar lang de stad 
rond. Maak de opening en presentatie mee. 

Vredeswandeling, Walk of Peace
Zaterdag 15 september. Veel mensen ver-
langen naar ontmoeting,  verbinding met de 
ander. Wat ons bindt is het verlangen naar 
vrede, verdraagzaamheid, prettig met elkaar 
samenleven. Respect voor elkaars gewoonten 
en ideeën. 
Daarom lopen we samen de Walk of Peace. 
We verbinden ons met elkaar in de buurt, in 
Schiedam maar ook met alle mensen ter we-
reld die leven met geweld. We laten zien dat 
vrede mogelijk is. Tijdens de Walk of Peace 
zetten we al wandelend een stap op weg naar 
vrede.

Op 15 september gaan we wandelen, van 
14.00 – 17.00 uur.
We starten op het schoolplein van IKC Kethel 
aan de Lindeijerstraat. Om ongeveer 16.00 
uur is het slot op het Stadserf, waar we de 
vredesvlag willen hijsen. Onderweg zijn er 
nog enkele activiteiten, zoals een muzikaal 
optreden. We eindigen bij Vluchtelingenwerk 
met een drankje en wat lekkers.
Wil je je creatief uiten door een vlag, span-
doek, kleding of iets anders? Doen! Doe mee 
op jouw eigen manier en meld je aan via de 
mail: Henny de Wit, (voorzitter vredeswerk-
groep Schiedam) Walkofpeace@hotmail.com

Film
Op zondag 16 september in Wennekercine-
ma, in het teken van de Vredesweek. Welke 
film wordt gedraaid is nog niet bekend. De 
voorstelling begint rond 13.00 uur.

Oecumenische viering
Op zondag 23 september in de St. Jacobus-
kerk. De dienst begint om 11.00 uur.

Oecumenische viering
Zondag 16 september, verzorgd door de wijk-
gemeenten Iona en Koningshof en deelge-
meenschap Andreas, Petrus en Paulus. 
Plaats: Immanuëlkerk (Lange Boonestraat 5). 
De voorgangers zijn pastor Henri Egging en 
dominee Gerrit van Dijk. Het thema is: ´Is 
vrede mogelijk voor wie gelooft?´ Kan vrede 
door gebed worden bereikt of kan dat alleen 
als er hard aan gewerkt wordt? Maar dan blijft 
wel de vraag: hoe dan? Wat dan? En wat kun-
nen wij bidden en doen? Het belooft een in-
spirerende viering te worden. 

Wanneer, wat, hoe laat?
Het programma staat hier en daar nog 
in de grondverf. Actuele informatie komt 
zeker te zijner tijd in de nieuwsbrieven 
van de kerken of kunt u krijgen via: 
Schiedam: Henny Wit tel. 010 4711029 of 
Riekje Sinnecker 010 4702893
Vlaardingen: E: ambassadestadvanvre-
de@kpnmail.nl

SCHIEDAM

MAASSLUIS
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O
p 2 juni 2018 vierden wij het 
tweejaarlijkse koorfeestje 
van het Andreas, Petrus en 
Pauluskoor. Er was iets ge-

zelligs bedacht, waar iedereen aan 
kon deelnemen. Eerst verzamelden 
we ons in de narthex van de kerk. 
Tot schrik van sommige deelne-
mers stonden daar allemaal stoelen 
in een kring, bedoeld voor het mid-
dagprogramma, waarvan de inhoud 
nog even geheim moest blijven.  De 
chauffeurs kregen vervolgens een 
routebeschrijving. Ze gingen met 
auto’s volgeladen met koorleden  op 
weg naar De Pluktuin in Naaldwijk. 
Hier namen we plaats aan een lan-
ge tafel en werden onthaald op een 
high tea. We begonnen met koffie of 
thee en heerlijke zoete hapjes. Toen 
werden we losgelaten in de tuin en 

genoten van de prachtige kleuren 
en geuren. Er stond heel veel in 
bloei en alles was keurig bijgehou-
den. Op veel plaatsen waren gezel-
lige hoekjes om in kleine groepjes 
te kunnen zitten. Veel tafeltjes wa-
ren kunstig versierd met mozaïek. 
Bij terugkeer aan de lange tafel bleek 
deze veranderd te zijn. Er ston-
den nu vaasjes, er waren bloemen, 
groen en kniptangetjes. We kregen 
een workshop bloemschikken. On-
der grote hilariteit kwamen de bloe-
men volgens instructie in de vaas-
jes. Die werden keurig voorzien van 
naam en ingepakt meegenomen. 
Nu volgde nog het hartige gedeelte 
van de high tea, want iedereen was 
flink hongerig geworden van al het 
werk. Het smaakte verrukkelijk!  
Om 2 uur keerden we terug naar 

de narthex, waar alle stoelen in de 
kring waren voorzien van een heu-
se djembé! Er was een instructeur 
van Dununba, een bedrijf dat per-
cussieworkshop organiseert. Wij 
kregen een Afrikaanse workshop. 
Ook dit onderdeel viel goed in de 
smaak. Het hele koor zat naar 
hartenlust te trommelen en bleef 
geweldig goed in het ritme. Som-
mige koorleden hielden er zelfs 
blauwe plekken aan over. En het 
klonk zo luid dat langsfietsende 
mensen een kijkje kwamen nemen. 
We sloten af met een welverdiende 
borrel, een broodje, een ijsje en kof-
fie toe. 
Iedereen heeft genoten en kijkt te-
rug op een geslaagde dag. 
 

Jacqueline Baars en Wil Lammers

Bloemschikken en trommelen… 
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Bloemschikken en trommelen… 

 MOZAÏEK 

Het is 24 juni, de laatste zondag van 
de maand juni en dus Patroonsfeest.
De geelwitte vlag is gehesen en het 
plein voor de Petrus- en Pauluskerk 
al feestelijk ingericht. Ik word op 
het Andreasplein begroet door pater 
Carlinhos uit Brazilië, die in Maas-
sluis zijn vakantie doorbrengt. De 
kerkruimte is prachtig versierd en al 
tijdens het inzingen wordt duidelijk 
dat het grote koor, gevormd door 
de leden van alle koren, geweldig 
klinkt. Pastor Henri Egging gaat voor 
in de Eucharistieviering, met pater 
Carlinhos als concelebrant. 
Tijdens de kindernevendienst en in 
het Evangelie staan de woorden: 
‘Kom achter Mij aan en ik zal jullie 
vissers van mensen maken’ (Mat-
teüs 4, 18-22) centraal.
Voor mij is de viering een indruk-
wekkende start van het feest. De 

koren ‘To be continued’ en ‘Inter-
mezzo’ zingen als offerandelied een 
geweldig ‘O happy day’. De jongste 
zangers van de Andreas Zanggroep 
maken indruk met een heel mooi 
‘Dank u wel voor de sterren en de 
maan’. 
Aansluitend aan de viering wordt de 
in december 2017 overleden Her-
man Munnikes herdacht, die vanaf 
2014 actief betrokken was bij de 
organisatie van het Patroonsfeest.

Na de viering is er koffie en thee met 
allerlei gebak, afkomstig van onze 
parochiële thuisbakkers. De kinde-
ren worden geschminkt, ook door 
pater Carlinhos,  en kunnen zich 
vervolgens uitleven op het spring-
kussen. Er is ruime belangstelling 
voor de door Janny Bergmans ge-
maakte sieraden en omslagdoeken. 

Ze zijn te koop en de opbrengst is 
bestemd voor onze deelgemeen-
schap. 
We genieten van de soep en de 
nieuwe haring. Terwijl de voorbe-
reidingen voor de barbecue worden 
getroffen zingen we enthousiast het 
mooie Russische lied ‘Tibie Paiom’ 
van Bortnianski.
De barbecuegerechten en de 
salades vinden gretig aftrek. Met 
een drankje en een ijsje besluiten 
we deze zonnige middag. Het was 
weer een mooi feest. Dank aan de 
Commissie Fondsenwerving voor de 
organisatie.
Het netto resultaat van het patroons-
feest 2018 is € 840 dankzij een gulle 
bijdrage van de vele sponsoren. U 
kunt een uitgebreide fotoreportage 
vinden op de website: www.appp.nl
 Marianne Soors

Tijdens de afgelopen vastenactie was er in onze parochie aandacht voor een project ‘dichtbij’. Dit jaar was dit 
het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS). 
Van Theo Miltenburg, coördinator, ontvingen we het volgende bedankje. 

‘Wat laat, ik was erg druk, maar alsnog veel dank voor de mogelijkheid om iets over ons werk te vertellen tij-
dens de Vastenactie 2018. Ik hoop dat we wat meer bekendheid hebben kunnen geven aan de thematiek van 
mensen zonder verblijfspapieren, een situatie die vaak erg gecompliceerd en schrijnend is.
Hartelijk dank voor de bijdrage van € 1687,57 die we mochten ontvangen. Een prachtig bedrag! We hebben 
het geld goed kunnen gebruiken. De verbouwing van ons pand aan de Rechthuislaan in Rotterdam is hele-
maal afgerond. We vangen de mensen nu op in een veel betere woonomgeving. We zijn druk met toekomst-
oriëntering en training van de mensen, want er moet wel nagedacht worden over een zelfstandige toekomst. 
Voor tientallen mensen per jaar kan dit gerealiseerd worden in ons vrijwillig terugkeerproject Vice Versa.’ 

Patroonsfeest in Maassluis
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V
erwacht van mij geen ‘deskundige‘ uit-
eenzetting op het gebied van het gebed! 
Evenals u ben ik en blijf ik ‘beginner’. 
Ik moet denken aan het verhaal van 

die man die op zoek was naar het geluk. Hij 
hoorde dat er een engel was die in een win-
kel prachtige bloemen van geluk verkocht. 
Hij ging de winkel binnen en de engel vroeg: 
‘Wat kan ik voor u doen?’ De man zei: ‘Geef 
mij de plant die me gelukkig maakt.’ ‘Sorry, 
zei de engel. ‘We verkopen hier niet de volle 
vruchten en producten. We hebben alleen 
maar zaadjes. Alstublieft.’ 
Dat zo’n zaadje hier – vandaag – gezaaid mag 
worden. 

Verzet
Ziekte en lijden voeren niet zomaar tot gebed. 
Het kan ook gemakkelijk in het tegendeel om-
slaan. Dat je je verzet en niet meer wilt of kunt 
bidden. Liduina maakte dit ook mee. Ik heb 
dat in een gedicht verwoord. 

Ze ligt daar maar, alsof het nooit anders is 
geweest. 
Ze weet het nog heel goed in haar geest. 
Heerlijk schaatsen – ze zag geen gevaar. 
Ineens de val – een lelijke smak. 
Gevolg: pijn, leed, ongemak. 
Maar er kwam geen herstel voor die arme jonge 
meid; 
haar jeugd en toekomst voorbij. Wat rest: on-
zekerheid.

Op de feestdag van de heilige Liduina, 14 juni, 
kwam broeder Coert Biesjot osb naar Schiedam. 
Hij gaf een lezing over Liduina en het gebed. 
Hieronder enkele fragmenten. 

Alles waar 
het op 
aankomt 
is gebed en 
overgave

Ze was opstandig – boos, verdrietig. 
Ze voelde zich ongelukkig, wezenloos – nietig. 
Ze viel en toch ook in Gods armen. 
Hij zou haar hart, leven en ziel verwarmen. 
Want zo ontstak de Heer zelf in haar een gloed. 
Onder de as Zijn vuur – het brandde in haar 
gemoed. 
Liduina kreeg oog, oor en hart voor Hem. 
De Heer – Beminde Bruidegom. 
Ze luisterde naar Zijn stem.
Zo werd haar leed en lijden Liefde. 
En alle ziekten, kwalen die haar doorkliefden 
vormde ze om in de oven van haar brandend 
hart. 
Ze werd niet getroost maar troostte zelf stad 
en land. 
Liduina, wees voor ons vandaag een licht. 
U die schijnbaar alleen maar op uw ziekbed 
ligt. 
Bescherm en zegen ons bidden om uw voor-
spraak. 
Bid voor ons – kleine mensen – als de opko-
mende dageraad.

Langzaam maar zeker kwam er dus een ver-
andering, omvorming in het hart en het le-
ven van Liduina. Ze ontving de Eucharistie en 
geestelijke leiding en ervoer dat alles wat bit-
ter was zoet werd. Ze wilde voortaan de Heer 
toebehoren. Naarmate zij zieker werd (licha-
melijk) werd ze spiritueel (geestelijk) sterker 
en gelouterd. Met haar engelbewaarder reisde 
ze in de geest naar het Heilig Land en zag in 

“We kunnen allemaal een soort geleider zijn”

door Kees Koeleman

Broeder Coert Biesjot osb geeft lezing
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Het is 
niet een 
‘oplossing’, 
maar een 
vrede die je 
in Hem vind

“We kunnen allemaal een soort geleider zijn”

haar visioenen Jezus in de hof van Olijven, 
aan het kruis en bij de verrijzenis. We zien dit 
afgebeeld op de schilderijen van Dunselman 
in de basiliek.
 
Een vraaggesprek met Liduina 
Om te verduidelijken hoe Liduina zo geduldig 
en opgewekt kon zijn, ging broeder Coert in 
haar schoenen staan. (V=vraag, L=Liduina.)

V: Liduina, hoe kun je zo tevreden zijn? Je ligt 
al zo lang ziek op bed. Is dat niet om moede-
loos van te worden?
L: Dat ben ik vroeger ook geweest. Eerst was 
ik zelfs kwaad op God. Waarom had Hij mij 
die lelijke val op het ijs laten maken? Ik werd 
er gek van en dat duurde een hele poos. Maar 
geleidelijk aan werd ik een ander mens, rus-
tiger. Innerlijk veranderde ik door de bege-
leiding van de parochiepriester Johannes Pot. 
Hij stelde me voor om mij aan God over te 
geven – aan Hem alles over te laten, zoals Je-
zus in zijn lijden deed. 

V: Is dat jouw geheim?
L: Ja, je moet je door de Heer bij de hand laten 
nemen. Dan merk je dat Christus’ nabijheid 
je tot een mens maakt. Dat je kan leven vanuit 
zijn leven. Het is een proces. Voor mij werkt 
het heilzaam en louterend.
V: Kun je iets zeggen tegen de mensen van 
vandaag, de 21e eeuw? 
L: Alles waar het op aankomt is gebed en 
overgave. Geloof, zich uitend in liefde, zegt 
de apostel Paulus ergens. En dat volhouden, 
bij alles wat er gebeurt. Door te bidden leer 
je God en zijn wil beter kennen en ontstaat 
er een gebedsruimte waarin Hij, op de plaats 
waar jij op Hem wacht, kan komen en voor 
jou wil zorgen. Als je dat overkomt wil je niets 
anders meer, dan is er niets anders meer.
V: Veel mensen hebben te lijden. Ze zijn ziek, 
sommigen zelfs levensmoe. Wat zou je hen 
willen zeggen? 
L: Pijn kan veelal bestreden en ook in ver-
bondenheid met Christus gedragen worden. 
Er is een vereniging met Hem mogelijk die 
je kracht geeft om je ziek-zijn aan te kunnen. 
Pijn gaat soms niet voorbij of er is geen ge-
nezing, maar je kunt toch je gekwetste leven 
aan. Dat is tenminste mijn ervaring.
V: Kan het lijden niet de wereld uit?
L: Als ik kijk naar het kruis van Jezus, geloof 
ik dat zijn lijden alles draagt, verdraagt, ver-
teert. Het is niet een ‘oplossing’, maar een 
vrede die je in Hem vind. Misschien kan ik 
het in een beeld verduidelijken. Zieken zijn 
waardevol zoals zonnepanelen, die in staat 
zijn Gods licht te weerkaatsen en er energie 
van te maken. Het lijkt ook op het geestelijk le-
ven van monniken, religieuzen. Wat zij doen 
is: omzetten van de warmte die zij ontvangen 
om Gods Liefde door te geven aan anderen. 
Zo kunnen we allemaal een soort ‘geleider´ 
zijn. Het is misschien niet spectaculair maar 
wel efficiënt. Liefde is het belangrijkste. 

Broeder Coert Biesjot osb geeft lezing
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Liturgisch rooster weekendvieringen, najaar 2018, de voorgangers, muzikale ondersteuning en  bijzonder karakter

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

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

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

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

St. Liduina en O.L. Vrouw 
Rozenkrans

18.00 uur (za.)   9.30 uur (zo.)

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

Za. 08 sept. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 09 sept. EucharistieH. Egging
Startzondag, huldiging jubilarissen

Koor: Scratchkoor 

Eucharistie H. Egging
Koor: Liriko

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Koor: Willibrordkoor

Kerk gesloten.
Gezamenlijke viering in de basiliek 

Kerk gesloten.
Gezamenlijke viering in de 

basiliek

Let op: aanvangstijd 10.30 uur
Eucharistie Ch. Duynstee

Gezamenlijke viering Schiedamse RK 
kerken. Koor: H. Hartkoor

Kerk gesloten.
Gezamenlijke viering in de basiliek

Za. 15 sept. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 16 sept. 9.30 uur Oecumenische viering in de 
Immanuëlkerk in het kader van de 

vredesweek 
H. Egging en ds. G. van Dijk 

Koor: nog niet bekend

10.30 uur Oecumenische viering in Kerk-
centrum Holy

K. Koeleman en ds. E. de Fouw
Koor: gelegenheidskoor

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantor en samenzang

Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang 

Woord- en communieviering 
L. Meijer

Samenzang en orgelspel

Eucharistie  P. Vismans
Koor: In Honorem Dei. 

Kindernevendienst

Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang

Za. 22 sept. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 23 sept. Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Kinderkoor Andreas Zanggroep

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantors en samenzang

9.30 uur Oecumenische viering in de H. 
Lucaskerk, H. Egging en ds. G. Fröberg

Koor: Cantorij Bethelkerk

Eucharistie L.de Jong
Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie

Woord- en  communieviering 
K. Koeleman

Koor: H. Hartkoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei 

11.00 uur Oecumenische viering in de 
Jacobuskerk, Ch. Duynstee 

Koor: Corazon

Za. 29 sept. -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 30 sept. Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

Eucharistie H. Egging. Gezinsviering en 
kindercrèche. Koor: Okido 

Woord- en communieviering L. Meijer
Cantor en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Jubilatio

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Samenzang

Za. 06 okt. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 07 okt. Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: To Be Continued

Woord- en communieviering K. Koeleman  
Koor: Liriko 35 jarig jubileum Liriko

Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantor en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Woord- en communieviering 
Parochiaan 

Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging. Rozenkransfeest
Kindernevendienst

15.30 uur Rozenkrans 
Mgr. J. v.d. Hende

16.00 uur Lof H. Egging
Koor: In Honorem Dei en Jubilatio

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Corazon

Za. 13 okt. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 14 okt. Woord- en communieviering Parochiaan
Cantor en samenzang 

Eucharistie H. Egging
Koor: Impuls Gemeenschappelijke 

ziekenzalving

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie
13.00 uur H. Egging doopviering

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD  
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD  
Samenzang

Za. 20 okt. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --
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11.00 uur Oecumenische viering in de 
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Koor: To Be Continued

Woord- en communieviering K. Koeleman  
Koor: Liriko 35 jarig jubileum Liriko
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Mgr. J. v.d. Hende

16.00 uur Lof H. Egging
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Za. 13 okt. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --
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Eucharistie H. Egging
Koor: Impuls Gemeenschappelijke 

ziekenzalving

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie
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HH Andreas, Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

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

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

St. Liduina en O.L. Vrouw 
Rozenkrans

18.00 uur (za.)   9.30 uur (zo.)

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

Zo. 21 okt. Eucharistie A. van Well
Koor: Projectkoor Akkoord

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantors en samenzang

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantor en samenzang

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Eucharistie H. Egging
Terugkomviering 

1e communicanten
Samenzang en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei 

Kindernevendienst

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Za. 27 okt. -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD --

Zo. 28 okt. Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

Ander-dan-Anders viering K. Koeleman
Combo o.l.v. Dick Nels

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD  
Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering parochiaan
Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie P. Vismans. Koor: Jubilatio
14.00 uur A. Kunnekkadan, SVD Poolse 

doopviering  

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Do. 01 nov.
Allerheiligen

Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering 19.00 uur H. Egging. Koor: Jubilatio Geen viering

Vrij. 02 nov.
Allerzielen

19.30 uur H. Egging
Koor: Rouw- en Trouwkoor

Gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk 19.30 uur K. Koeleman
Koor nog niet bekend

19.00 uur L. Meijer. Samenzang 19.00 uur Parochiaan 19.00 uur Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

19.30 uur Parochiaan 
Koor: Corazon

Za. 03 nov. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 04 nov. Woord- en communieviering Parochiaan 
Cantor en samenzang 

Eucharistie Ch. Duynstee
Willibrordzondag. Koor: Willibrordkoor ?

H. Lucaskerk gesloten. Viering Willi-
brordzondag in de Pax Christikerk

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Woord- en communieviering
K. Koeleman. Samenzang
Samenzang en orgelspel ?

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Kindernevendienst

Woord- en communieviering 
K. Koeleman
Koor: Corazon

Za. 10 nov. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 11 nov. Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD  
Koor: To Be Continued

Kindernevendienst

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Liriko

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor

Gezamenlijke viering in de basiliek   Gezamenlijke viering in de 
basiliek

aanvangstijd 10.30 uur
Gezamenlijke viering Schiedamse R.K. 

kerken. Eucharistie H. Egging
Koor: nog niet bekend

Gezamenlijke viering in de basiliek 

Za. 17 nov. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 18 nov. Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

Eucharistie H. Egging
Gezinsviering en kindercrèche. 

Koor: Okido 

Woord- en communieviering 
K. Koeleman

Cantor en samenzang

Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei. 

Kindernevendienst

Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang

Za. 24 nov. -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 25 nov.
Christus Koning

Eucharistie Ch. Duynstee
Kinderkoor Andreas Zanggroep

11.00 uur Ch. Duynstee Doopviering
Kinderkoor Andreas Zanggroep

Woord- en communieviering 
K. Koeleman
Koor: Impuls

20 jarig jubileum Impuls

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor

19.00 uur Taizéviering in de 
H. Lucaskerk

Eucharistie L. de Jong
Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie

Woord- en communieviering 
K. Koeleman

Koor: H. Hartkoor

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: In Honorem Dei  en Jubilatio 

16.00 uur Lof. H. Egging 
Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
Samenzang
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Cantor en samenzang

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Eucharistie H. Egging
Terugkomviering 

1e communicanten
Samenzang en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei 

Kindernevendienst

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Za. 27 okt. -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD --

Zo. 28 okt. Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

Ander-dan-Anders viering K. Koeleman
Combo o.l.v. Dick Nels

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD  
Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering parochiaan
Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie P. Vismans. Koor: Jubilatio
14.00 uur A. Kunnekkadan, SVD Poolse 

doopviering  

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Do. 01 nov.
Allerheiligen

Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering 19.00 uur H. Egging. Koor: Jubilatio Geen viering

Vrij. 02 nov.
Allerzielen

19.30 uur H. Egging
Koor: Rouw- en Trouwkoor

Gezamenlijke viering in de H. Lucaskerk 19.30 uur K. Koeleman
Koor nog niet bekend

19.00 uur L. Meijer. Samenzang 19.00 uur Parochiaan 19.00 uur Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

19.30 uur Parochiaan 
Koor: Corazon

Za. 03 nov. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 04 nov. Woord- en communieviering Parochiaan 
Cantor en samenzang 

Eucharistie Ch. Duynstee
Willibrordzondag. Koor: Willibrordkoor ?

H. Lucaskerk gesloten. Viering Willi-
brordzondag in de Pax Christikerk

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Woord- en communieviering
K. Koeleman. Samenzang
Samenzang en orgelspel ?

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Kindernevendienst

Woord- en communieviering 
K. Koeleman
Koor: Corazon

Za. 10 nov. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 11 nov. Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD  
Koor: To Be Continued

Kindernevendienst

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Liriko

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor

Gezamenlijke viering in de basiliek   Gezamenlijke viering in de 
basiliek

aanvangstijd 10.30 uur
Gezamenlijke viering Schiedamse R.K. 

kerken. Eucharistie H. Egging
Koor: nog niet bekend

Gezamenlijke viering in de basiliek 

Za. 17 nov. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 18 nov. Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

Eucharistie H. Egging
Gezinsviering en kindercrèche. 

Koor: Okido 

Woord- en communieviering 
K. Koeleman

Cantor en samenzang

Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei. 

Kindernevendienst

Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang

Za. 24 nov. -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 25 nov.
Christus Koning

Eucharistie Ch. Duynstee
Kinderkoor Andreas Zanggroep

11.00 uur Ch. Duynstee Doopviering
Kinderkoor Andreas Zanggroep

Woord- en communieviering 
K. Koeleman
Koor: Impuls

20 jarig jubileum Impuls

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor

19.00 uur Taizéviering in de 
H. Lucaskerk

Eucharistie L. de Jong
Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie

Woord- en communieviering 
K. Koeleman

Koor: H. Hartkoor

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: In Honorem Dei  en Jubilatio 

16.00 uur Lof. H. Egging 
Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
Samenzang
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