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Van de redactie

Doortocht

Soms word je vrolijk van Kerk aan de Waterweg. Ik word 
wel vrolijk van het lezen van dit nummer. Dat is niet 
altijd zo. Soms maakt het lezen van dit blad mij wat som-
ber. Als het gaat over sluiting van kerken, het wegvallen 
van vrijwilligers, afgelasting van activiteiten, als er alleen 
maar achteruitgang lijkt te zijn, dat heeft invloed op mijn 
verder toch wel opgewekte gemoed. 
Maar dit nummer maakt me wel vrolijk. We hebben bij-
voorbeeld nog wat aandacht voor de kerst. Eigenlijk houd 
ik er niet van om in een voorjaarsnummer een foto van 
een kerststal te zien. Maar er waren zulke aardige acti-
viteiten in onze kerken rond de kerst, even snel bedacht 
omdat er niks kon… niks léék te kunnen. 
U komt advertenties tegen voortaan. Dit houdt verband 
met de opheffing van de plaatselijke kerkbladen, die er 
in onze drie steden nog steeds waren: De Koepel, ‘t Vaar-

tje en AProPos. We zijn blij dat de adverteerders willen 
verhuizen naar Kerk aan de Waterweg. Maar het is ook 
wennen om ineens zo’n advertentie te zien staan! De 
redactie gaat zich over de plaats van de advertenties zeker 
nog beraden. 
Doortocht, is het thema van dit nummer. De joden trok-
ken door de Rode zee, vluchtend voor de Egyptische 
strijdkrachten en belandden in de woestijn. Veertig jaar 
trokken ze rond, onafzienbaar was de woestijn. Wanneer 
hield het eens op? Soms kan een periode van je leven ook 
een woestijn zijn: wanneer komt er een eind aan? Wan-
neer heb ik weer perspectief? 
De Veertigdagentijd is ook een soort woestijn, al weten 
we wanneer deze tijd begint en eindigt. Maar we kunnen 
inkeren in onszelf, wat onthaasten, de weg naar binnen 
gaan, en royaal meedoen met de vastenactie, waar u na-
tuurlijk ook over kunt lezen in dit blad! 
Veel leesplezier!

Lidwien Meijer

St. Liduina - OLV. RozenkransH.H. Jacobus en Martinus

Willibrord, Pax Christikerk

Petrus & Pauluskerk

Willibrord, H. Lucaskerk
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Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Charles Duynstee (pr), 
Henri Egging (pr), Melvin Tharsis (pr) en Avin Kunnekkadan (pr). Het team is te bereiken via 

Lex Wepster, medewerker pastoraal team, T. 06-31 99 09 59 of 
E: a.wepster@goedeherderparochie.nl 
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E: secretaris@goedeherderparochie.nl
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De volgende Kerk aan de Waterweg verschijnt 
rond 10 juni 2022. Kopij graag inleveren voor 
9 mei 2022.
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 D e afgelopen twee ja-
ren hadden wel wat 
van een tocht door 
de woestijn: steeds 

wisselende omstandighe-
den, weinig houvast. Hoe 
houdt een mens het uit in 
zo’n situatie? Waar vestig je je 
hoop op? Waar vertrouw je op? 
Het coronavirus kwam, zag en 
infecteerde Nederland, Europa, de 
hele wereld.   Het veranderde op slag 
onze natuurlijke gevoelens en ge-
woontes. Er ontstonden niet-normale 
gedragsregels, zoals gedwongen huis-
arrest en digitaal communiceren, in 
plaats van handen schudden, knuf-
felen en bij elkaar komen. Jong en 
oud voelden zich steeds eenzamer 
worden. We moesten eraan wennen: 
je handen stuk wassen, anderhalve 
meter afstand houden en bij klachten 
binnenblijven. 
Het was als een tocht door de woes-
tijn: onzeker, vol gevaar en verleiding, 
zonder houvast, steeds wisselende 
omstandigheden. We komen in deze 
tijd situaties tegen die ons op onze 
grondvesten doen schudden, ons 
teisteren. Maar dit is ook een tijd om 
te leren aan het leven. Samenleven: 
gedeelde smart, liefde op afstand, 
verbondenheid en goede wil, gericht 
op het algemeen belang. Ploeterend, 
morrend, vallend, voortgaand, op-
staand. Teruggeworpen worden op 
onszelf, maar ook steun en verbin-
ding zoeken bij anderen. Verrast 
worden door attenties, zorg, steun en 
solidariteit. 

Van de pastor

Een tocht door de woestijn
door Pastor Charles Duynstee

Geen duidelijk einde
Woestijntijd is geen verloren tijd. 
Jezus zelf werd door Gods geest 
naar de woestijn gedreven, om er 
gesterkt en vol passie uit te komen. 
God werkt daar waar wij het niet ver-
wachten. 

Hoe houdt een mens het uit in een 
niet-normale, onzekere situatie die 
geen duidelijk einde kent?  Sommi-
gen sloten zich op in zichzelf. Ande-
ren vonden verbinding via internet of 
burenhulp. Sommigen gingen praten, 
bidden en zochten overgave. Anderen 
staken de handen uit de mouwen. 
Misschien werden we ons in deze cri-
sis meer bewust vanuit welk vertrou-
wen we doorgaans leven. Juist nu het 
breekbare, kwetsbare van ons bestaan 
zo duidelijk aan het licht kwam. Eco-
nomische, medische, sociale of religi-
euze belangen streden om voorrang. 

Moest de basisvraag eigenlijk 
niet zijn: waartoe leven wij?  
Of: hoe is Gods Geest te vin-
den in deze tijd?

Verwarring en vertrouwen  
En nu wordt het weer Pasen. 

Het feest van bevrijding uit de 
slavernij. Alle ellende en onder-

drukking achter ons laten en op 
weg gaan naar een liefdevol, eerlijk 

en rechtvaardig leven. Het feest van 
nieuw leven. Een doorstart na het 
lijden en dood. En een leeg graf dat 
vragen en complottheorieën oproept.  
Het verhaal van Pasen is allesbehalve 
normaal. Het was niet normaal dat 
een onschuldige man ter dood werd 
veroordeeld en stierf aan het kruis. 
Dat verantwoordelijken wegkeken en 
de grootste schreeuwers van het volk 
hun zin gaven. Dat de derde dag het 
rotsgraf openstond en het lichaam 
van Jezus onvindbaar was. Dat vrou-
wen hoorden dat Hij verrezen was en 
niet bij de doden gezocht moest wor-
den. “Wat zoekt u de levende bij de 
doden?”, vroeg de engel bij het graf. 
Wat een verwarring! 
In het donker van de crisis en verwar-
ring is het moeilijk om licht te blijven 
vinden. Na de crisis komt het vertrou-
wen pas echt terug. Alles wordt an-
ders. Leven blijkt sterker dan de dood.  
Na het “God mijn God, waarom heeft 
U mij verlaten”, dat ook Jezus aan het 
kruis uitriep, komt er vertrouwen en 
nieuw leven. En op de derde dag een 
leeg graf. God opent een graf, nieuw 
leven gaat voor ons uit! 

Een tijd om te leren 
aan het leven
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D E  P S A L M E N O P  W E G  M E T  P S A L M  101

Hier op aarde een hemel bouwen

 B idden is, zo leerde ik al als negenjarig 
jongetje, je ziel verheffen tot God en 
dat hield in dat je de Lieve Heer bad om 
mooi weer of om beterschap voor zieke 

mensen. Of je vroeg misschien niet eens om 
een bepaalde gunst, je zei gewoon gebeden 
op; dat deden gelovige mensen nu eenmaal. 
We hadden immers allemaal een ziel en die 
moesten we mettertijd in de hemel zien te 
krijgen. God zag vanuit die hemel toe of we 
hier op aarde wel deden wat daarvoor van ons 
vereist werd en bidden was een van de ver-
eisten. 
Nu, 75 jaar later, denk ik nog wel te weten wat 
er van mij hier op aarde verwacht wordt, maar 
hoe het nu zit met die ziel en met God en die 
hemel, daar prakkeseer ik me suf over. Bid-
den is allang niet meer vragen om beterschap 
of mooi weer, hoewel, als ik een bui op mijn 
kop krijg, flitst er toch een schietgebedje door 
mijn hoofd: ‘Onze Lieve Heertje, geef mooi 
weertje, geef een mooie dag, dat het zonnetje 
weer schijnen mag’, maar ik weet heel goed, 
dat geen enkele God bij machte is om tegen 
de natuur in te gaan. 

De doodzieke Mervin in het Zonnehuis zei 
me ooit: “Ted, jij gelooft niet, je moet vertrou-
wen op God, zoals de psalmisten”. Maar zoals 
die psalmisten over God dachten, zo doe ik en 
velen met mij, het allang niet meer. In zijn 
boek ‘Hopeloos hoopvol’ zegt de theoloog/
filosoof J. Caputo: ‘God is een illusie waaraan 
wij gestalte moeten geven.’ 
Zoals liefde een illusie blijft, als wij die niet 
in praktijk brengen, zo moeten we ook God 
gestalte geven. God moet gebeuren: Hij exis-
teert niet, maar insisteert (nodigt uit). Hij is 
de Stem ‘die in de stilte sprak, het noodlot on-
derbrak en nieuwe wegen baande’. De Stem 
die Abraham, Mozes, Jezus, de profeten en 
ook ons, oproept om voor mekaar hier op 
aarde een hemel te bouwen. Elke dag schiet 

ik daarin tekort en bid ik om inzicht en kracht 
om de weg te gaan zoals Jezus ons voor leefde. 

Kon ik koning David maar nazeggen, wat hij 
in psalm 101 uitzingt. Elke dag beken ik mijn 
falen. Mervin in het Zonnehuis zei mij dat ik 
op God moet vertrouwen. Ik ben er zeker van 
dat als we oprecht met ons hele wezen zouden 
bidden om kracht, wij de kracht ook zouden 
‘ontvangen’ om er meer van te maken dan wat 
we er dagelijks van bakken. 
De lof-, dank- en smeekgebeden van de psal-
mist, zijn klagen in tijden van lijden en te-
genslag, zijn jubel om ondervonden geluk, wij 
herkennen ons erin en maken zijn woorden 
graag tot de onze. Ook in de gezangen van 
Huub Oosterhuis herkennen wij ons, maar 
waarom worden zijn woorden dan uit de kerk 
geweerd?

Ted van der Geest

Psalm 101, 
een lied van Koning David

Ik wil een lied voor u zingen Heer, een 
lied over uw liefde en uw trouw. 
Ik wil leven zoals u dat wilt. Wilt u mij 
daarbij helpen? 
Ik wil een goede koning zijn, ook in mijn 
eigen paleis. 
Slechte dingen laat ik niet gebeuren, ik 
kan niet tegen onrecht. 
Ik haat het, doe er niet aan mee. 
Oneerlijke mensen wil ik niet kennen, 
slechte mensen verdraag ik niet. 
Iemand die kwaadspreekt over een an-
der, die laat ik voor altijd zwijgen. 
Iemand die zichzelf heel belangrijk vindt, 
die kan mijn vriend niet zijn. 
Ik zoek mensen die u trouw zijn, Heer, zij 
mogen bij mij wonen. 

‘God is 
een illusie 
waaraan 
wij gestalte 
moeten 
geven’
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Kerk aan de Waterweg nu het enige magazine
Aparte bladen stoppen ermee

door Parochiebestuur

Er is een einde gekomen aan de aparte kerkbladen, die jarenlang de parochianen 
informatie verschaften over het wel en wee in de geloofsgemeenschap. Waarom is dit 
een goed moment?  

Gegaard, gevouwen en 
geniet

O
ngeveer twee jaar na de op-
richting van parochie De 
Goede Herder kwam najaar 
2012 het eerste nummer van 

Kerk aan de Waterweg uit. Het plan 
was toen al, dat alle aparte magazi-
nes van de zes deelgemeenschappen 
op zouden gaan in dit nieuwe kleur-
rijke blad. Dit bleek echter nog een 
brug te ver. Kruispunt, het maand-
blad van deelgemeenschap St. Jan de 
Doper-Visitatie hield wel meteen op 
te bestaan. Ook Samen op Weg van de 
Jacobus-Martinus verdween al gauw. 
De andere ‘eigen bladen’ gingen om 
allerlei redenen door: De Klepel (het 
afgelopen jaar werd dit De Koepel, 
voor deelgemeenschap Schiedam), 
AProPos, ’t Vaartje en De Gorzen-
klok. 
Daar komt nu vanaf dit kalenderjaar 
een einde aan. Alleen ’t Vaartje ver-
schijnt nog een keer. Het parochie-
bestuur heeft afgelopen tijd een paar 
keer overleg gehad met de redacties 
van de plaatselijke bladen en met de 
redactie van Kerk aan de Waterweg. Er 
is over gesproken hoe de inhoud van 
de aparte bladen op een goede manier 
geïntegreerd kan worden in Kerk aan 
de Waterweg. 

Leren en weten
Waarom is het nu wél een geschikte 
tijd om te stoppen?  Er is een aantal 
redenen. De parochie wordt kleiner, 
er zijn twee kerken gesloten in 2020. 
Het is belangrijk alle beschikbare 

krachten, ook van de vrijwilligers, 
te bundelen. Het is daarnaast van 
belang dat de deelgemeenschappen 
van elkaar leren en weten. Kerk aan de 
Waterweg is een goed platform om el-
kaar te informeren. Bovendien waren 
er overlappingen: de informatie die in 
Kerk aan de Waterweg stond, werd ook 
nogal eens in het plaatselijke blad ver-
meld. Dat is zonde van het papier en 
de energie. 

Het zal nog wel eens voorkomen dat 
er specifieke informatie voor een be-
paalde deelgemeenschap moet wor-
den doorgegeven. Dan kan er altijd 
een inlegvel in Kerk aan de Waterweg 
opgenomen worden. Iedere deelge-
meenschap kan hier zelf over beslis-
sen. 

Weekbrieven 
Verder blijven de wekelijkse Nieuws-
brieven bestaan, die parochianen 
kunnen meenemen uit de kerk of 
kunnen ontvangen in hun digitale 
brievenbus. Deze brieven geven de 
meest actuele informatie door. Voor-
al in deze coronatijd blijkt dit iedere 
keer weer van grote waarde. Want: 

hoeveel mensen mogen er momen-
teel in de viering komen? Waar moet 
ik me aanmelden? Zijn er digitale vie-
ringen? Wat zijn de adressen? 
We zijn blij dat vele adverteerders van 
de plaatselijke bladen ermee hebben 
ingestemd om ‘een doorstart’ te ma-
ken in Kerk aan de Waterweg. In dit 
nummer is dit al zichtbaar. 
De redactie hoopt op nóg meer ko-
pij vanuit alle deelgemeenschappen. 
We mogen al niet klagen. Veel paro-
chianen hebben Kerk aan de Water-
weg gevonden en sturen stukjes in 
over ervaringen, initiatieven. Toch 
komt het voor dat je denkt: “Wat een 
mooie, zinvolle activiteit hebben ze in 
die kerk. Waarom stond dit niet aan-
gekondigd in Kerk aan de Waterweg? 
Dan waren er misschien meer men-
sen gekomen!” Het is belangrijk een 
antenne te ontwikkelen voor publici-
teit. Dat is niet eenvoudig, want dit 
blad verschijnt vier keer per jaar. Je 
moet vooruitdenken! De website zal 
in de toekomst ook een grotere rol 
gaan vervullen. 
Tot slot. Heel wat jaren zijn er aparte 
parochiebladen geweest, die dikwijls 
iedere maand uitkwamen. Er is zo-
veel geschreven, getypt, gestencild, 
gekopieerd, gegaard, gevouwen en 
geniet. En dan nog het rondbrengen! 
Aan die periode komt nu een einde. 
Dit stemt weemoedig én dankbaar! 
Heel veel dank aan al die vele, trouwe 
vrijwilligers die zich hiervoor inspan-
den. 
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Kerk aan de Waterweg nu het enige magazine

Na een jaar kon de 
dokter zeggen dat het 
kindje ‘schoon’ was

DIT RAAKT ME…

O
p 23 december was er een 
uitzending op de televisie 
met Robbert Dijkgraaf en 
Matthijs van Nieuwkerk. 

Het was een wetenschappelijk jaar-
overzicht. Robbert Dijkgraaf is in-
middels minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. 
Daar ik hem een innemende man 
vind, was ik geïnteresseerd in wat 
hij te vertellen had.
Dat viel in eerste instantie een beet-
je tegen. Ik was verbaasd dat ze het 
alleen hadden over het vaccineren 
en dat iedereen zich moest laten 
vaccineren. De niet-gevaccineerden 
zouden het moeilijk krijgen. Toen 
schoten mij de woorden van een 

pastoor binnen, die in een Eucha-
ristieviering van de landelijke televi-
sie zei: ‘Het leven is niet maakbaar’. 

In dat jaaroverzicht hadden Dijk-
graaf en Van Nieuwkerk het ook 
over een klein vogeltje, dat hoe 
klein het ook was, als het zijn tijd 
was, kon vliegen van Afrika naar 
Amerika. Wetenschappelijk hadden 
ze ontdekt dat in een van zijn oog-
jes iets zat waardoor hij het magne-
tisch veld kon zien en zo die grote 
tocht kon maken. God heeft zo’n 
vogeltje toegerust met iets, wat van 
levensbelang is voor hem.
Zo heeft God ons toegerust met ons 
verstand én ons gevoel, zodat we al-
tijd ja of nee kunnen zeggen. 
Robbert Dijkgraaf en zijn vrouw 
hebben ook ooit gekozen voor het 
‘gevoel’. Ze kregen een derde kind-
je, een meisje en bij de geboorte 
ontdekten ze een rood vlekje op het 
ruggetje. Er was nog geen paniek, 
maar toen in het ziekenhuis een 
biopt uit haar bovenbeentje was ge-
haald, bleek het een kwaadaardige 
leukemie te zijn, in de allerergste 
vorm. 

Een dokter bood chemo aan. Ze 
vroegen natuurlijk naar de bijwer-
kingen hiervan en de eventuele ge-
volgen voor de toekomst. Het ant-
woord was ‘blindheid’.
Ze hebben toen met hun dochter 
meteen het ziekenhuis verlaten. 
Ze besloten om helemaal ‘niets’ te 
doen. Een liefhebbende arts bood 
aan om iedere week het bloed te 
controleren. Iedere week was het 
weer spannend, soms ging het goed 
en soms weer wat minder.
Na een jaar kon de dokter zeggen 
dat het kindje ‘schoon’ was. Hun 
dochter Charlotte is nu volwassen 
en helemaal gezond. Ze had liefde-
volle ouders en twee liefhebbende 
broertjes die haar aan het lachen 
konden maken. Ze hadden een 
liefdevolle dokter die hen steunde. 
Die hebben ervoor gezorgd dat hun 
dochtertje beter werd. 

Iedere week was het 
weer spannend
door Hennie Huitenga- van Spanje

Pia de Jong (de echtgenote van 
Robbert Dijkgraaf) schreef over 
deze moeilijke, spannende episo-
de in hun leven een boek: Charlot-
te (2015, uitgeverij Prometheus).

In de rubriek: Dit raakt me vertel-
len lezers van Kerk aan de Water-
weg wat hun heeft geraakt de afge-
lopen periode. Het kan van alles 
zijn. We kunnen denken aan een 
boek, een bijzondere belevenis, 
een gedicht, een tekst of een tele-
visieprogramma. Of een verhaal 
van iemand, dat je heeft ontroerd. 

advertentie
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Een brief van pater Avin

De door covid uitgestelde vakantie naar India, mocht eindelijk doorgaan. 
Pater Avin stuurt de parochie een brief.  

Over quarantaine, stroopwafels en mondkapjes

Beste Parochianen

 Na de koude nacht met een dikke mist 
in de vroege morgen vertrok ik maan-
dag 27 december om 08.30 uur naar 
Schiphol, voor de lang verwachte va-

kantie naar mijn thuisland India. Binnen de 
communiteit hebben wij voordien nog samen 
een gebed uitgesproken. Mijn tandarts had 
aangeboden mij weg te brengen. 

Ik had hele drukke dagen achter de rug. De 
laatste dag was ik nog voor een afscheid van 
mijn senioren-medebroeders in Teteringen. 
Aan mijn vertrek gingen ook de nodige in-
entingen vooraf en veel papierwerk. Eigenlijk 
was ik heel moe, maar op het vliegveld verlie-
pen de formaliteiten voorspoedig. Vanwege 
de mist vertrok het vliegtuig wat later. Dus 
alles bij elkaar een heel voorspoedig verloop.
Dat moest ook wel, want velen hadden aan 
mijn verzoek om gebed voldaan, terwijl ook 
de nodige kaarsen waren aangestoken. Er 

werd zelfs gebeld met de heilige Clara, (dat 
heb ik kunnen constateren uit de laatste mails 
die ik kreeg). Iedereen daarvoor erg bedankt!
Om 12.30 uur moest de telefoon uit! De reis 
was verre van aangenaam; constant het mond-
kapje op met uitzondering van etenstijd. Er 
werd geen woord gewisseld, maar dat was 
goed voor meditatie en interne ontspanning. 

Na het overlijden van mijn moeder is dit de 
eerste keer, dat ik naar huis ga voor vakantie. 
Het zal een andere ervaring zijn voor mij en 
ook voor mijn familieleden. Ik kan me nog 
herinneren hoe ze me vroeger thuis verwel-
komden en hoe ze heerlijk eten voor me klaar-
maakten. Thuisbezoek zonder eigen ouders 
zal toch heel anders zijn.

Bij mijn aankomst in Mumbai vond er op-
nieuw een test plaats, waarvan de uitslag ge-
lukkig negatief was. Om de quarantaine vast 
te stellen houdt men er rekening mee hoe een 
land op de kaart staat, rood, groen of geel. Dat 
betekende voor mij uit rood Nederland, dat de 
quarantaine werd vastgesteld op vijf of zeven 
dagen! Anderen konden gewoon doorreizen! 
Deze dagen ga ik bewust uitrusten, lezen, 
mediteren en me instellen op een weldadige 
vakantie. Opvallend is dat men zich in India 
heel bewust is van de noodzakelijke hygiëne. 
Dat zie ik voor India als een winstpunt! We 
werden ondergebracht in een huis binnen een 
soort centrum, waar je onder andere geld kan 
wisselen en eten kan kopen. 
Ik moet nu nog een nieuwe simkaart aan-
schaffen om via de app. te kunnen telefone-

Deze dagen 
ga ik bewust 
uitrusten

advertentie
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Over quarantaine, stroopwafels en mondkapjes

ren of berichten verzenden. Het grote nieuws 
voor mij is, dat mijn kloosterzuster Sr. Ro-
mina, lid van de zusters van moeder Teresa 
(tezamen met een andere zuster) in januari 
naar huis komt. Dat zal een feest worden! 
Ik hoop dat mijn meegenomen Hollandse 
stroopwafels en chocolade dan nog goed 
smaken. Hier in Mumbai is het namelijk 28 
graden!

Elke morgen om 06.30 uur is er een hei-
lige mis in mijn parochie. Ongeveer vijftig  
mensen wonen de mis dagelijks bij en ik 
ga er regelmatig naartoe, om na de viering  
verschillende parochianen te kunnen ontmoe-
ten. Op 9 januari zegende ik een huwelijk in; 
ik woonde ook een begrafenis bij van pater 
Thomas Nelluvely, een van de pioniers van 
de SVD-missie in Botswana. Ik was ook aan-
wezig bij een zilveren jubileum van een van 
mijn vrienden. Het feest van onze stichter, 
Arnoldus Janssen op 15 januari vierden wij 
tezamen met andere SVD-priesters die hier 
op vakantie zijn. Voor vervoer gebruik ik de 
tuktuk of een autoriksja. 

De regering is nu zeer streng en iedereen 
moet een mondkapje opzetten als hij zijn 
huis verlaat. Zo niet, dan wordt er een boete 

geheven. Alle activiteiten, bijeenkomsten en 
feesten worden gehouden met een maximum 
van vijftig personen.
Volgens de laatste statistieken heeft 70 pro-
cent van de bevolking een van de vaccinaties 
gekregen. Maar nu nemen toch de besmettin-
gen elke dag weer toe. Er is een campagne om 
schoolkinderen te vaccineren. Sommige men-
sen zeggen dat omikron niet zo ernstig is en 
dat als je het eenmaal hebt, het antilichamen 
kan creëren. Veel mensen doen geen moeite 
meer om de voorschriften na te leven, omdat 
ze moe zijn van alle covid beperkingen van 
de afgelopen 23 maanden. Ik hoor dat velen 
hun baan hebben verloren en enorme schul-
den hebben. Die mensen worden onrustig 
en ongeduldig, omdat hier geen regelmatige 
overheidssubsidie is. We lezen dan ook elke 
dag in de krant over diefstallen. De politie is 
niet zo streng zoals in Europa. De diefstal is 
heel gewoon in deze tijd. 

Hier in Kerala  is het nu 28 graden! Ik weet 
dat jullie met mij meeleven, daarvoor veel 
dank. Allen van harte een coronavrij 2022 en 
een goede gezondheid gewenst. Heel harte-
lijke groeten uit een warm homeland, India. 

Pater Avin Kunnekkadan SVD

De diefstal 
is heel 
gewoon in 
deze tijd
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Peter Bernardt stopt ermee

Koordirigent in Maassluis legt het stokje neer

door Ria Sosef

T
oen Peter Bernardt Nico 
Meinders opvolgde als 
dirigent hield hij een 
toespraak, die veel ver-

telt over zijn leven en over zijn 
liefde voor de kerkmuziek. 
Hieronder enkele fragmenten. 
“In het archief van de koren van 
deze parochie vindt u werken van 
Nico de Goede, Cees van Haperen en 
Harrie Venselaar. Deze mensen heb 
ik meegemaakt als dirigent, zij zijn 
de basis geweest van mijn muzikale 
opleiding. Zij hebben mij de liefde 
voor de muziek bijgebracht en dan 
speciaal de liturgische muziek. In dit 
verband mag ik ook meester Franken 
niet vergeten die bij mij het gregori-
aans erin gestampt heeft en kapelaan 
Scholten die mij de emotie binnen 
het gregoriaans heeft leren zien.”

Gregoriaans
“Ik heb een opleiding tot priester ge-
volgd en die ook helemaal afgemaakt, 
alleen de wijdingen nooit ontvangen. 
Tijdens die opleiding heb ik een aan-
tal jaren de schola cantorum mogen 
leiden, die alleen gregoriaans zong 
en in de jaren zestig vergregoriaanste 
Nederlandse wisselende gezangen. In 
de jaren ´60 heb ik voor het eerst een 
meerstemmige mis gedirigeerd. Daar-
na ben ik als kloosterling vertrokken 
naar Chili, daar uitgetreden, getrouwd 
en na de val van Allende (september 
1973) teruggekeerd naar Nederland. 
Al die jaren ben ik me blijven bezig-
houden met de muziek ten behoeve 
van de diensten in de kerk.  

Peter Bernardt was jaren dirigent van kerkkoren in Maassluis. Hij maakte ook een 
fusie van twee koren mee, niet zo eenvoudig. Vorige maand nam hij afscheid.  

Vanaf eind 2000 werk ik niet meer 
en heeft die oude liefde voor de mu-
ziek weer een nieuwe impuls gekre-
gen. Ik ben een amateur zoals u, in 
dit woord ‘amateur’ hoor je amare 
, te amo, ik bemin je, zeg je in het 
Spaans. Wij zijn verbonden in de lief-
de voor de muziek, voor de diensten 
in onze parochie. We hebben ieder 
onze eigen taak, u zingt tenor, bas, alt 
of sopraan, of u begeleidt het geheel 
op de piano of orgel, ik dirigeer en 
daarin zal ik eisend zijn. 
Ik word de zesde dirigent van dit koor. 
Het feit dat Nico dit koor van de 46 
jaar dat het bestaat 33 jaar geleid heeft 
spreekt boekdelen over zijn capacitei-
ten en toewijding. Tracht mij niet te 
vergelijken met hem. Begin opnieuw 
en dan hoop ik dat we plezier zullen 
hebben in het samen zingen.”

Eigen genre
Vanaf zijn jonge jaren heeft Peter 
zich beziggehouden met kerkmu-
ziek. Vanaf zijn pensionering heeft 
de oude liefde voor muziek weer een 
nieuwe impuls gekregen. 
Hij werd op 1 februari 2001 lid van 

het Andreaskoor met Nico Meinders 
als dirigent. Nico was ook dirigent 

van het Vlootkoor en het Rouw- 
en Trouwkoor. Peter was daar 
menig keer invaldirigent. 
In februari 2009 werd hij ge-

vraagd om dirigent te worden 
van Cantate Domino en vanaf 1 

juli 2011 ging hij ook het Andreas-
koor dirigeren. Deze twee koren gin-
gen samen zingen.
Dit samengaan was nog niet zo van-
zelfsprekend. Beide koren hadden 
een heel eigen genre, wat voor de di-
rigent een uitnodiging was om zijn 
talent als dirigent en manager voluit 
in te zetten.

Op 31 augustus 2014 fuseerden de 
twee koren en gingen door als één 
koor onder de weloverwogen en enigs-
zins voor de hand liggende naam: An-
dreas, Petrus en Paulus koor.  
Met een groot verantwoordelijkheids-
gevoel en minstens zoveel genoegen 
is Peter zeventien jaar dirigent ge-
weest van diverse koren. 
Een van de koorleden verwoordt het 
aldus. ‘Het Andreaskoor is Peter 
dankbaar voor het enthousiasme en 
de kundigheid waarmee hij de koren 
dirigeerde. De zorgvuldig gekozen 
liederen, vaak ontroerend… hebben 
onmiskenbaar bijgedragen aan onze 
devotie en spirituele beleving.’  

Verbonden in de liefde 
voor de muziek
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Laurentiuspenning voor Thea Bakker
Op vrijdag december werd mevrouw 
Thea Bakker in de Liduinabasiliek bij-
zonder onderscheiden voor haar ver-
diensten voor de kerkgemeenschap. 
Zij ontving uit handen van pastoor 
Charles Duynstee de Laurentius-
penning van het bisdom Rotterdam.  
Bisschop Hans van den Hende had 
de penning voor haar meegenomen 
bij zijn bezoek aan parochie De 
Goede Herder. Hij sprak bij gelegen-
heid van het tienjarig bestaan van 
de parochie over de toekomst van 
de kerkgemeenschap ‘na corona’.  
Thea Bakker heeft zich de afgelopen 
ruim veertig jaar volop ingezet voor 
het parochieleven. Zij maakte mee hoe 
de Liduina-O.L.V. Rozenkranskerk in 
1990 door de toenmalige paus tot ba-
siliek werd verheven. Daarna kwam de 
grondige restauratie van de kerk, die 
zo behouden werd voor de toekomst. 

Haar inzet lag op velerlei gebied: van 
de ziekenzorg tot de organisatie van 
de liturgie. Zij maakte ook langere tijd 
deel uit van het bestuur en de beheer-
commissie van de geloofsgemeen-
schap. Een regeldame pur sang, die ook 
de vele telefoontjes aannam, een bloe-
metje regelde, doopouders ontving, 
secretariaatswerk deed of de deur van 
parochiehuis De Wilgenburg opende.  
Zij vertelde in haar dankwoord het 
werk met veel liefde en plezier gedaan 
te hebben. “Ik heb altijd in mijn och-
tendgebed de Heer gevraagd mij daar-
bij te helpen, en dat heeft Onze Lieve 
Heer gedaan.” Thea Bakker gaat stop-
pen met haar vrijwillige inzet voor de 
kerk, vooral gezien haar leeftijd. “Ik 
hoop dat er velen na mij komen om 
dit prachtige werk te doen.”

(Ted Konings, Schiedam24). 

Koos Vaissier stopt als gebedsleider

advertentie
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Ruim dertig jaar lang ging Koos Vaissier voor in gebeds-
vieringen, communiediensten en uitvaarten in Maassluis. 
Op de eerste zondag van de Advent, 28 november jl. nam 
hij afscheid. 
Pastoor Ammerlaan vroeg hem ooit voor deze taak, na 
zijn opleiding aan de pastorale school. Het feest van 
Christus Koning,1986 was de eerste keer.  
Bij de pastoors Joost de Lange en Dick van Klaveren 
zette hij deze taak voort, met Marianne Paalvast als 
´collega´. Er werd vaker een beroep op hen gedaan na 
het vertrek van Dick in 2008. Gelukkig kwam in 2009 Jos 
Cobben erbij. De laatste periode was Koos nog vier keer 

per jaar aan de beurt.  
Met het klimmen der jaren wordt de inspiratie minder, 
vertelde hij in zijn afscheidswoordje. “Het wordt tijd om 
er een punt achter te zetten”. 
Hij riep vrijwilligers op zich te melden om dit mooie werk 
te gaan doen. Hij bedankte de parochianen die hem al 
die jaren het vertrouwen hebben geschonken. “Het kan 
alleen als je je gedragen weet.”



 MOZAÏEK 

Wij hopen de Liduinabasiliek ook dit 
jaar weer open te stellen voor men-
sen die de kerk willen bezoeken. 
Vanaf 22 april tot en met 29 ok-
tober zal de kerk op vrijdag van 
10.30 tot 13.00 uur en zaterdag 
van 14.00 uur tot 17.00 uur open 
zijn. Ook zijn er dan devotionalia 
te verkrijgen. Uiteraard is deze 
openstelling onder voorbehoud in 

deze onzekere coronatijd. Geluk-
kig zijn er veel gastvrouwen en 
gastheren die de openstelling 
van de Liduinabasiliek mogelijk 
maken. Er zijn echter ook nieuwe 
vrijwilligers nodig. 
Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met rector Henri 
Egging (mail 
h.egging@goedeherderparochie.nl) 
of Sebastiaan Rutten 
(mail sjwfrutten@gmail.com).
Openstellingscommissie 
Liduinabasiliek

Moet ik mij zorgen maken over de 
privégegevens die ik aan de parochie 
verstrek en hoe wordt daar binnen 
de parochie mee omgegaan? Een 
logische vraag in een tijd waarin 
privacy en de bescherming daarvan 
echt ‘een ding’ is geworden.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene 
verordening gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing, waarmee voor 
de hele Europese Unie (EU) dezelfde 
privacywetgeving is gerealiseerd. 
De Wet bescherming persoonsgege-
vens (WBP) geldt niet meer.
Deze verordening geldt uiteraard 
ook voor parochies en dus ook voor 
De Goede Herder. Daarom bestaat 
er sinds kort een ‘Privacyverklaring 
R.-K. Parochie de Goede Herder te 
Schiedam.’  In deze privacyverkla-

ring, die op de website van de paro-
chie staat, leest u welke persoons-
gegevens de parochie verwerkt en 
waarom dit gebeurt. U leest daarin 
ook welke rechten u heeft en waar u 
terecht kunt met vragen
Het parochiebestuur is verantwoor-
delijk voor de toepassing van deze 
privacyverklaring. Bestuurslid Cissy 
Siebel is verantwoordelijk voor het 
AVG-beleid en de juiste uitvoering 
daarvan. Er is ook in aangegeven dat 
je een klacht kunt indienen bij Cle-
mens Lammers, de secretaris van 
het parochiebestuur (e-mailadres: 
secretariaat@goedeherderparochie.
nl). Betrokkene krijgt schriftelijk 
bericht over het resultaat van het 
ingediende verzoek of de ingediende 
klacht. Indien het parochiebestuur 

het verzoek of de klacht niet of 
slechts gedeeltelijk honoreert, kan 
de betrokkene desgewenst een 
klacht inzake het geschil met de 
parochie richten aan de Autoriteit: 
t.a.v. de klachtencoördinator, Post-
bus 93374 2509 AJ Den Haag.
Voor vragen of klachten over het 
verwerken van persoonsgegevens in 
de R.-K. Ledenadministratie is een 
Functionaris voor Gegevensbescher-
ming (FG) aangesteld. Heeft u een 
klacht of een vraag over de manier 
waarop uw persoonsgegevens in de 
R.-K. Ledenadministratie worden 
verwerkt, neemt u dan contact op 
met de FG. U kunt uw vragen digitaal 
stellen via het contactformulier op: 
www.rkkerk.nl/avg
Parochiebestuur

Openstelling Liduinabasiliek

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
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Bij de viering van Sint-Maarten 
op ’de elfde van de elfde’ hoort 
traditiegetrouw een optocht. Maar 
vanwege de coronamaatregelen, 
moesten we afgelopen november 
een andere oplossing zoeken. 
Samen met juffrouw Louise en 
directeur Marc van de katholieke 
basisschool de Vlinder hadden wij 
een prima alternatief gevonden. 
In plaats van op school, startten we 
de optocht nu in de Jacobuskerk. 
Om half zeven stond Sint Maarten 
(hij leek op pastor Charles Duyn-
stee) de ouders en de kinderen op 
te wachten.  De kerk stroomde vol.
Als eerste werden we muzikaal 
verwelkomd door het leerlingenor-

kest van Sint Radboud. Het orkest 
trakteerde ons op een mooi stuk 
muziek. Samen zongen we liedjes 
over Sint Maarten. 
Daarna werd door de leerlingen 
van groep 1 en 2 van juf Louise het 
verhaal van deze heilige uitge-
beeld. Het was een geweldig suc-
ces, dat ook door veel ouders met 
hun mobieltje werd vastgelegd. 
Vervolgens begon de lichtjesop-
tocht door de tuin rondom de kerk, 
in plaats van door de wijk Sveapar-
ken. Het was een fascinerend lang 
lint van lampionnetjes met Sint 
Maarten voorop. Geweldig om dat 
te zien.
Weer terug in de kerk stond er voor 

iedereen koffie/thee en limonade. 
Voor de kinderen was er het welbe-
kende zakje snoep. Dankzij de me-
dewerking van het orkest en een 
aantal behulpzame vrijwilligers 
werd het een groot succes. Door 
de corona moesten we deze keuze 
maken, maar het is voor herhaling 
vatbaar.
Marja Reyman

Een lang lint van lampionnetjes

Maaltijd voor de asielzoekers
‘Laten we ervoor zorgen dat het verblijf op een schip in 
Vlaardingen voor de groep asielzoekers die hier een periode 
verblijven nog enigszins aangenaam mag zijn.’ Deze oproep 
was te horen in de gemeenteraad van Vlaardingen. De Wind-
wijzer ondersteunde dit geluid van harte. Er werd spontaan 
een werkgroepje opgericht. Aan de kerken van Vlaardingen 
werd gevraagd een maaltijd te organiseren. 
Tijdens de maaltijd werd er muziek gemaakt, op de piano en 
het orgel. Bijzonder dat de zeventienjarige Vlaardingse Tas-
nim uit Syrië het stuk Samaai Bayati van Ibrahim-Alaryaan 
op haar viool speelde. De gasten kregen na de maaltijd een 
attentie, met een kaart waarop in een aantal verschillende 
talen een kerstgedachte stond, met een verwijzing uit de 
Koran en de Bijbel. 
De tekst uit de Koran gaat over de aankondiging van de ge-
boorte van Jezus (Isa).  Deze verschilt van het geboortever-
haal uit Lucas. Isa wordt hierin wel ‘teken voor de werelden/
volken’ genoemd. Door het eenvoudig weergeven van de 
teksten in de verschillende geloofstradities wordt eigenheid 
en verbondenheid uitgedrukt.
Het was een geslaagde bijeenkomst. Een van de organisato-
ren vatte het als volgt samen: 
‘Het welkom heten aan mensen, zonder verwachting. Dat 
geeft hoop aan mensen, wederzijds.’
Rob van Herwaarden
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door Werkgroep MOV

Vastenactie 2022 over landrechten

Op 2 maart, Aswoensdag, begint de Veertigdagentijd. In 
die periode hebben we extra aandacht voor de ander, 
dichtbij en ver weg. Wat staat dit jaar centraal? Er zijn 
drie campagnelanden.    

Je land is je leven!

Een weg door 
je woning

D
oor het veranderende klimaat, 
waarvan de mens de oorzaak 
is, zou het kunnen dat de 
landkaart van Nederland gaat 

veranderen. Als we niets doen ko-
men delen van ons land onder water 
te staan. Stel je eens voor dat er geen 
maatregelen genomen worden. Dan 
moet je verhuizen en een plek vinden 
waar het water niet komt. We verlie-
zen ons land en ons thuis.

Het thema van de Vastenactie dit jaar 
brengt ons bij landrechten. Want zo-
als wij praten over het verliezen van 
je ‘land’, het moeten wegtrekken van 
je ‘thuis’, zo vinden er dagelijks op 
de wereld gebeurtenissen plaats die 
mensen dwingen te vertrekken van 
hun veilige plek. En niet alleen door 
klimaatveranderingen, maar soms 
ook volstrekt onverwacht, doordat 

iemand zijn zinnen heeft gezet op 
jouw huis, omdat er in de omgeving 
waardevolle stoffen te delven zijn, of 
omdat er simpelweg een weg door je 
woning heen is gepland. 

Campagnelanden
Wat zou ik meenemen en waar zou 
ik heen gaan? Wij hoeven ons deze 
vragen gelukkig niet te stellen, maar 
in landen zoals Guatemala, een van 

onze drie campagnelanden, hebben 
velen zich deze vragen wél moeten 
stellen. Samen met onze lokale partner 
staan we de Maya-gemeenschappen bij in 
hun strijd tegen de waterkrachtcentrales. 
We helpen ze duurzaam met water om 
te gaan en leren ze wat hun rechten zijn. 
Naast Guatemala zijn er nog twee 
speerpunten van Vastenactie: Syri-
sche vluchtelingen in Libanon leven 

in vreselijke omstandigheden. We 
steunen 250 gezinnen die in tenten-
kampen leven in de Bekaa-vallei, bij 
het opbouwen van een beter, mens-
waardig bestaan.
Daarnaast richten we onze aandacht 
op de kleine boeren in de Braziliaan-
se deelstaat Paraiba. Deze staan voor 
enorme uitdagingen. We willen deze 
boeren ondersteunen in hun strijd 
voor landrechten en ze tegelijkertijd 
helpen om de opbrengsten van hun 
oogst te vergroten.

Project dichtbij
Het is nog niet zeker, maar waar-
schijnlijk zal het project-dichtbij dit 
jaar gericht zijn op ‘De Elementen’, 
een daklozenopvang in Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis. 
Rekening houdend met wat er door 
corona wel en niet mag gaan we er 
weer een intensieve campagne van 
maken. Bij het ter perse gaan van dit 
nummer van Kerk aan de Waterweg 
is er nog bijna niets bekend over ac-
tiviteiten die er zullen zijn. Uiteraard 
is covid een oorzaak van deze trage 
start. Vergaderen is moeilijk, en het 
is weinig inspirerend om plannen te 
maken, die misschien geen doorgang 

kunnen vinden. Maar we hopen dat 
er de komende weken toch weer wat 
bewegingsruimte komt, dat we elkaar 
weer mogen ontmoeten, en er weer 
gezamenlijke wandelingen, maaltij-
den en informatiebijeenkomsten zul-
len zijn. We zullen u hierover tijdig 
informeren via de Weekbrieven. 
Kijk ook eens op de website van Vas-
tenactie Nederland voor de landelijke 
activiteiten, zoals een eendaagse pel-
grimstocht in Drachten op 2 april. 
Daarnaast is er een Virtuele wandel-
tocht door Latijns-Amerika. 
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In het begin van het nieuwe jaar is er altijd de 
Actie Kerkbalans. Ook dit jaar doet de parochie 
een beroep op u.

Om samen kerk te blijven

I
n de coronaperiode hebben we 
gemerkt hoezeer samenzijn van 
onschatbare waarde is in onze 
geloofsgemeenschap. Veel paro-

chianen hebben naast de eucharistie-
vieringen, de lezingen, het meedoen 
aan activiteiten en het koffie drinken 
na de viering écht gemist.
De parochie is niet voor niets een 
plaats van betekenis met inspirerende 
vieringen, een mogelijkheid voor het 
opsteken van een kaarsje, een luiste-
rend oor en hulp aan onze naaste.
Veel in de kerk wordt kosteloos door 
vrijwilligers gedaan. Niet omdat zij 
niets waard zijn; juist omdat zij van 
onschatbare waarde zijn. Denk aan 
al het werk op de secretariaten, het 
onderhouden van gebouwen, het pas-
toraal en diaconaal werk en ook het 
verzorgen van de bloemen. Maar om 
de kerken te verwarmen en ervoor te 
zorgen dat het dak niet lekt, is geld 
nodig, zodat u tijdens de vieringen en 
activiteiten er warm en droog bijzit. 
Helpt u ons daarom onze geloofsge-
meenschap in stand te houden? Om 
de gemiste collectes tijdens de corona- 
periode enigszins te compenseren? 
Om samen kerk te blijven?
Kortgeleden is de actieperiode 
Kerkbalans van start gegaan. Via 
e-mail of door middel van een 
brief heeft u informatie ontvan-
gen en kunt u uw bijdrage aan het 
werk van uw deelgemeenschap 
kenbaar maken. Doet u ook mee? 
Namens het pastoraal team, parochie-
bestuur en alle medeparochianen: 
hartelijk dank! 
Parochiebestuur

Opbrengst Jacobus-Martinus boven verwachting!

Het jaar 2021 was minstens in één opzicht een goed jaar in deelgemeen-
schap Jacobus-Martinus. De prognose voor de Actie Kerkbalans 2021 bleek 
wat al te voorzichtig ingeschat. 
Het streefbedrag aan kerkbijdragen van € 36.000 werd namelijk met ruim 
25 procent overschreden. De financieel beheerder kon een bedrag van ruim 
€ 45.000 bijschrijven in de boeken. Samen met de collecten en giften be-
droegen de kerkbijdragen bijna 70 procent van de totale inkomsten. Een 
geweldig resultaat waarop de parochianen trots mogen zijn.
Dit belooft wat voor dit jaar. De voorbereiding voor de Actie Kerkbalans 
2022 werd eind vorig jaar in gang gezet. Met ondersteuning van het ser-
viceteam van het bisdom Rotterdam werd in korte tijd een eigen folder 
gemaakt, waarin de vitaliteit van de deelgemeenschap significant naar voren 
komt. Met behulp van onze vrijwilligers zijn de folders begin dit jaar voor 
verzending gereed gemaakt (zie foto). De bezorgploeg werd uitgenodigd 
om bij het startsein aanwezig te zijn en onder genot van een kopje koffie 
en een versnapering de folders in ontvangst te nemen.
Gezien het bemoedigende resultaat van vorig jaar is het streefbedrag voor 
de Actie Kerkbalans 2022 behoorlijk naar boven bijgesteld. De deelgemeen-
schap gaat vol vertrouwen de uitdaging aan om ook dit jaar de Actie Kerk-
balans tot een succes te maken.
Hans Rombouts
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Samen in gesprek in het synodaal proces

Als voorbereiding op de bisschoppensynode van 2022 worden 
parochianen uitgenodigd mee te praten over drie thema’s.  

Waar kunnen we nog in groeien?

 Komend jaar wordt in Rome 
een bisschoppensynode over 
synodaliteit gehouden, onder 
het motto ‘Voor een synodale 

Kerk: communio, participatio, missio’. 
Dit jaar wordt de synode voorbereid. 
Op uitnodiging van paus Franciscus 
komen in de bisdommen groepen pa-
rochianen bij elkaar rond de richtvra-
gen van de synode. Zo zullen vele me-
ningen en ideeën verzameld worden. 
Een tweede element is belangrijker: 
een gezamenlijke weg gaan. Synodaal 
betekent immers vrij vertaald ‘samen 
op weg’.

Drie aspecten
De kernwoorden van dit synodaal pro-
ces zijn: ‘communio’ (gemeenschap 
met God en met elkaar), ‘participatio’ 
(actief een bijdrage leveren aan de ge-
loofsgemeenschap) en ‘missio’ (getui-
gen van ons geloof door daden van 
liefde). Het zijn drie aspecten van de 
opdracht van de kerkgemeenschap, 
die je van elkaar moet onderscheiden, 
maar die wel samen één geheel vor-
men. Als gelovigen zijn we door God 
met Hem en met elkaar verbonden. 
We worden geroepen om persoonlijk 
en als gemeenschap actief een bij-
drage te leveren. God nodigt ons uit 
om in de wereld in woord en daad te 
getuigen van zijn liefde.
De gespreksvragen die worden aan-
gereikt, gaan over de drie kerntaken 
van de kerk. Dit zijn: verkondiging en 
catechese, de viering van ons geloof 
(met name in de sacramenten) en de 
dienst van de caritas (diaconie en dia-
loog in de samenleving). 

Om teleurstellingen te voorkomen: 
deze synode gaat over deze, tamelijk 
breed geformuleerde, thema’s. Het 
is uitdrukkelijk geen herhaling van 
discussies zoals destijds op het pas-
toraal concilie in Noordwijkerhout 
(1968-1970).

Met allerlei groeperingen
Het bisdom Rotterdam heeft ver-
schillende groeperingen in kerk en 
samenleving uitgenodigd om in ge-
sprek te gaan. Zo worden er bijeen-
komsten gehouden met caritas-in-
stellingen en diaconale werkgroepen 
van parochies. Ook zijn er gesprek-
ken met contactpersonen in scholen, 
met oecumenische partners en met 
geestelijk verzorgers in zorgcentra. 
Daarnaast heeft het bisdom de paro-
chiebesturen uitgenodigd voor een 
bijeenkomst over het synodaal proces.
Ook in onze parochie gaan wij het 
gesprek aan over de thema’s die ons 
worden aangereikt. Daartoe hebben 
wij aan de pastoraatgroepen een 
handreiking met gespreksvragen ge-
stuurd, die door de Nederlandse bis-
schoppen is samengesteld. Ook heb-
ben wij alle deelgemeenschappen een 
aantal exemplaren van een ‘gespreks-

starter’ toegezonden, een hulpmiddel 
om het gesprek te voeren. Met een 
draaischijf kunnen de trefwoorden 
van de synode (communio, partici-
patio, missio) worden gecombineerd 
met de drievoudige opdracht van de 
Kerk (verkondiging, vieren, caritas). 

Gespreksstarter
Aan de pastoraatgroepen hebben wij 
gevraagd deze vragen te bespreken in 
de periode januari-maart. Ook andere 
groepen in de geloofsgemeenschap 
kunnen dit gesprek met elkaar voe-
ren. U kunt daarbij gebruik maken 
van de ‘gespreksstarter’ en de hand-
leiding voor het synodaal proces. 

Deze ‘gespreksstarter’ is bedoeld als 
een uitdaging om bij onszelf na te 
gaan: met welk deel van de opdracht 
van de kerkgemeenschap zijn wij het 
meest vertrouwd, en waar kunnen wij 
nog in groeien? Als u aan het gesprek 
hierover wilt meedoen, neemt u dan 
contact op met de lokale pastoraat-
groep.
Aan de pastoraatgroepen is verzocht 
korte verslagen van de gesprekken te 
sturen naar het pastoraal team. Uiter-
lijk 1 april moeten alle reacties binnen 
zijn. Het team zorgt dat de inbreng 
wordt gebundeld en doorgestuurd 
naar het bisdom. De gezamenlijke 
bisdommen maken voor komende 
zomer een rapportage voor de synode 
in Rome.  

De inbreng wordt 
gebundeld

door Pastoraal team

1616 kerk aan de waterweg voorjaar 2022
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De afgelopen periode kenmerkte zich nog steeds door 
de vele beperkingen vanwege de coronapandemie. 
Het resultaat daarvan laat zich ook gelden in onze 
geloofsverdiepende activiteiten.
Komt het ooit nog goed kunnen we ons op sombere 
dagen afvragen.
Toch gaan we maar gewoon door. We kijken naar 
wat wel mogelijk is, of wat door aanpassingen 
mogelijk gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door een 
programma digitaal aan te bieden.
We hopen dat we, samen met u, daar waar mogelijk de 
draad weer oppakken.
In dit katern leest u alles over de activiteiten die in de  

komende maanden worden georganiseerd. Bezinning, 
creativiteit, film kijken. Ze worden eerst in schema 
gezet en daarna per activiteit uitgebreid toegelicht. Zo 
kunt u nu al uw keuze maken en de data in uw agenda 
reserveren. 
Aan het eind van het katern leest u hoe u zich kunt 
aanmelden.

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

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2021-2022

ACTIVITEITEN OVERZICHT
AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER WAAR
Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie In principe iedere 2e vrijdagavond van de maand, van 20.00 - 

ca. 21.00 uur. 11 mrt. 8 apr. 13 mei. 10 jun. en  8 jul.
Vlaardingen,
Pax Christikerk

Zinwandelingen met gesprek in tweetallen Dinsdagavonden 22 febr. 29 mrt. 26 apr. 31 mei 28 jun. Ver-
zamelen om 19.45 uur

Vlaardingen, start en einde bij de Pax Christikerk

Rode draden in Lucas
-- nog twee van de vier avonden --

Maandagavonden 07 en 28 maart, 25 april en 23 mei, van 
19.30-21.45 uur.

Maassluis, Petrus en Pauluskerk 

Philomena
-- filmavond met nagesprek --

Vrijdagavond 25 maart Van 20.00 tot ca. 22.00 uur .(inloop 
vanaf 19.45)

Vlaardingen, 
Pax Christikerk

Opnieuw geboren 
worden  -- serie van vier avonden over de Sacramenten --

Donderdagavonden 17 maart, 7 april, 12 mei en 9 juni
19.30 – 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur

Schiedam,
pastorie van de basiliek

 Bloemarrangement in de Vastentijd 
-- voorafgaand een lunch --

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

Vlaardingen, 
Pax Christikerk

Van kaars tot Paaskaars -- Je eigen Paaskaars versieren – Vrijdagavond 1 april
Van 19.30 tot ca. 22.00 uur

Vlaardingen,
H. Lucaskerk

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

Palmpaasstok maken
In Maassluis en in Vlaardingen

Zaterdag 9 april
Maassluis: 14.00- ca.16.00 uur
Vlaardingen:10.00 – ca. 12.00 uur

Maassluis Petrus en Pauluskerk
Vlaardingen Pax Christikerk

Heeft de kerk nog toekomst Woensdagavonden 11 en 18 mei van 19.30-20.20 uur.
(inloop vanaf 19.45)

Schiedam De Wilgenburg
(Centrum achter de basiliek)

‘De kunst van het ongelukkig zijn.’ 
-- Samen een boek bespreken. 

Datum in mei of juni
(in onderling overleg)

Schiedam
(in onderling overleg)

Dauwtrappen Hemelvaartsdag
26 mei. Start om 7.00 uur

Vlaardingen
Start bij de Polderpoort in de Broekpolder

Kloosterweekend O.L.V. Abdij in Oosterhout 16 -- 19 juni Oosterhout: O.L.V. Abdij

De verbeelding, fotograferen en de foto’s met elkaar delen. Zaterdag 25 juni 10.00 – 12.15 uur (inloop vanaf 9.45) met 
aansluitend mogelijkheid voor lunch

Vlaardingen H. Lucaskerk 

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door mits er corona beperkende 
maatregelen zijn ingesteld waardoor de activiteit niet mag plaatsvinden of er onvoldoende belangstelling is.
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Rust, innerlijke vrede en harmonie
door meditatie
Inhoud Meditatie is het tot rust brengen van de geest en 
hem vrijmaken van rusteloze emoties en gedachten. Het 
helpt om stress en angstgevoelens te verlichten, om beter 
met het leven om te gaan, het versterkt het lichaam van 
binnenuit en vergroot de concentratie en helderheid. Me-
ditatie bevordert vreugde en geluk. Daarom is het goed 
om meditatie een onderdeel van je leven te maken. Soms 
is het al genoeg om 10 of 15 minuten gewoon even stil te 
zitten.
Vorm elke avond is er een aantal oefeningen om ons li-
chaam voor te bereiden, wat theorie, ademhalingsoefenin-
gen, concentratietechniek en meditatie.
Begeleiding Margareth van der Nol.
Plaats Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Indien fysiek bij elkaar komen nog niet mogelijk is, dan 
wordt de meditatie online aangeboden.
Data en tijd in principe elke tweede vrijdagavond van de 
maand van 20.00 -- ca. 21.00 uur. In deze periode 11 
maart, 8 april, 13 mei, 10 juni en 8 juli.
Daarna is er nog een kopje thee. Het is verstandig om 
tevoren niet te zwaar te eten en iets mee te nemen om 
warm te blijven.
Aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het 
e-mailadres koalsie@upcmail.nl of via tel. nr. 06 10709911
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  

TOELICHTING PER ACTIVITEIT

advertentie

Zinwandelingen 
Inhoud In tweetallen wandelen en nadenken en praten over 
een bezinnende tekst. Wat er besproken wordt blijft onder 
ons. Deze vorm is gebaseerd op het Bijbelverhaal van de 
Emmaüsgangers.
Vorm Twee aan twee lopen we eerst een half uur in stilte 
om de tekst tot je te laten spreken. Het tweede half uur 
je inzichten en/of vragen met elkaar delen. We eindigen 
gezamenlijk met koffie of thee.
Begeleiding Leden van de werkgroep Geloofsverdieping.
Plaats Start en einde bij de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 
Vlaardingen.
Data en tijd Dinsdagavonden 22 februari, 29 maart, 26 april, 
31 mei en 28 juni. Verzamelen om 19.45 uur, 20.00 – 
21.00 uur wandelen. Napraten tot ca. 21.30 uur.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Opgave Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur 
via het e-mailadres koalsie@upcmail.nl  of via tel. nr. 
06 10709911

Rode draden in Lucas 
Inhoud Elk jaar wordt er op zondag 
vooral uit één evangelie gelezen. In 
het nieuwe kerkelijk jaar is dit het 
Lucasevangelie. Midden in dit jaar, 
verdiepen wij ons in ‘rode draden’ 
in het Lucasevangelie. Daarbij kij-
ken wij ook naar de ‘draden’ die dit 
evangelie verbinden met andere Bij-
belteksten, met de wereld van toen 
en de wereld van nu. Ook de verbeel-
ding van evangeliefragmenten in de 
kunst komt aan de orde.
We staan met name stil bij wat Lucas schrijft over het 
kerstverhaal en Maria; de genezingen, de maaltijden; en 
de heilige Geest. Wij gebruiken het boek ‘Rode draden in 
de evangeliën’ van de Tilburgse exegeet Wim Weren, de 
hierbij aangeboden PowerPointpresentatie en natuurlijk 
het Lucasevangelie zelf.
Vorm Wij lezen passages uit het Lucasevangelie, de toelich-
ting hierop in het boek en we bekijken de beelden. Wij 
gaan in gesprek aan de hand van richtvragen.
De deelnemers wordt geadviseerd het boek Wim Weren, 
Rode draden in de evangeliën, Antwerpen (Halewijn), aan 
te schaffen (niet verplicht, wel gewenst). Het is nodig een 
bijbel mee te nemen.
Begeleiding pastor Henri Egging.
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Plaats De Petrus en Pauluskerk, Maassluis
Indien fysiek samenkomen niet mogelijk is, worden de 
avonden online aangeboden.
Data en tijd maandagavonden 7 en 28 maart, 25 april en 
23 mei. Van 19.30 tot ca. 21.45 uur.  
Opgave 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Philomena
-- filmavond met nagesprek --

Inhoud Philomena Lee bracht een hal-
ve eeuw geleden een zoon ter wereld 
en onderging het lot van vele Ierse 
vrouwen die door de katholieke 
kerk geestelijk werden mishandeld. 
Ze werd gedwongen haar kleine 
jongen af te staan Philomena heeft 
nooit met iemand hierover kunnen 
praten. De aan lager wal geraakte 
journalist Martin Sixsmith besluit 

om Philomena te interviewen. Hij treft een beschadigde 
vrouw aan met een eigen willetje. Na een bezoek aan het 
klooster waar Philomena vijftig jaar geleden verbleef be-
sluit Martin zich helemaal in haar verhaal vast te bijten 
en ze gaan op zoek naar haar zoon.
Vorm en begeleiding We kijken naar de film en gaan erover 
met elkaar in gesprek.

Plaats Pax Christi kerk, Reigerlaan 51 Vlaardingen.
Datum en tijd Vrijdagavond 25 maart, inloop 19.45 uur. Aan-
vang film 20.00 uur (de avond duurt tot ca 22.15 uur).
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Opgave Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het 
e-mailadres koalsie@upcmail.nl of via tel. nr. 06 10709911

Opnieuw geboren worden
-- serie van vier avonden over de Sacramenten--

Inhoud Op zondag 17 
oktober begon een 
nieuw diocesaan the-
majaar in het bisdom 

Rotterdam: het Jaar van de Sacramenten. Dit zal duren 
tot 9 juli, het feest van de HH. Martelaren van Gorcum 
die met hun leven hebben getuigd van het geloof in de 
eucharistie. De sacramenten zijn de bronnen van waar-
uit wij mogen leven.Je zou kunnen zeggen dat de hele 
schepping sacramenteel is.De eerste woorden die God 
sprak zijn ‘Er moet licht zijn’ (Genesis 1, 3). In de ko-
mende maanden willen we op vier avonden de sacra-
menten belichten. 
Vorm en begeleiding Vier avonden bezinning en verdieping. 
Elke pastor zal een avond verzorgen.
Plaats De pastorie van de basiliek.
Tijd en data 19.30 – 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.
Donderdag 17 maart pastor Duynstee Algemene avond 
over de sacramenten
Donderdag 7 april pastor Egging Initiatiesacramenten
Donderdag 12 mei pastor Kunnekkadan Priesterwijding 
en huwelijk
Donderdag 9 juni pastor Tharsis Biecht en Ziekenzalving.
Opgave bij R. Wouters via e-mailadres 
riero24@hotmail.com
Kosten een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Bloemarrangement in de Vastentijd 
Inhoud De vastentijd is een tijd van inkeer en bezinning. In 
de kerk merken we dat in de liturgie, de liturgische kleur 
is paars, er wordt geen Glorialied gezongen, de Paaskaars 
wordt niet ontstoken en staat niet meer in de kerkzaal. 
Ook de bloemversiering in de kerk is sober. 
Tijdens deze middag gaan we zelf een liturgisch bloemar-
rangement maken, passend in de vastentijd, met elemen-
ten die verwijzen naar de Bijbellezingen in de vastentijd.
Vorm en begeleiding We maken een bloemarrangement pas-
send in de vastentijd, staan stil bij de gebruikte materialen 
en de symboliek ervan. De begeleiding is in handen van 
Rita Vlierhuis en Dien van Bel. 

advertentie
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Plaats Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Datum en tijd Zondagmiddag 6 maart, na de viering.
Voor de deelnemers is er na de viering koffie, soep en een 
broodje, aansluitend gaan we aan het werk. De middag 

duurt tot ca. 16.00 uur.
Opgave Aanmelden (tot 
en met zondag 20 fe-
bruari) is noodzakelijk 
in verband met de aan-
schaf van materialen, 
bij voorkeur via het e-
mailadres koalsie@up-
cmail.nl of telefonisch 
via 06-10709911.
Kosten Lunch en work-
shop, inclusief materi-

aal, koffie/thee € 15,00 (Graag zelf een snoeischaar en een 
mesje meenemen).

Van kaars tot Paaskaars 
-- Je eigen Paaskaars versieren --
Inhoud In de 40-dagentijd gaan we onze eigen paaskaars 
versieren. In onze kerken is de paaskaars prominent aan-
wezig, het is het hoopvol teken dat het licht het altijd wint 
van de dood. De kaars is versierd met symbolen, die dit 
geloof versterken.

We gaan met ge-
kleurde was een 
kaars versieren 
met onze eigen 
symbolen die 
ons iets vertel-
len over de weg 
in het Licht. Het 
wordt op die 
manier een per-

soonlijke paaskaars.
Vorm Een eigen Paaskaars versieren met gekleurde was. 
Zelf graag een snijmat of snijplankje, een schaar en een 
stanley- of een aardappelschilmesje meenemen.
Plaats H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN.
Datum en tijd Vrijdagavond 1 april, van 19.30 tot ca. 22.00 
uur
Opgave In verband met de aanschaf van de materialen 
is aanmelden vooraf noodzakelijk, bij voorkeur via het e-
mailadres koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via de intekenfor-
mulieren in de hal van de H.Lucas- of Pax Christikerk.
Aanmelden kan tot en met zondag 27 maart.
Kosten € 10,00 inclusief materiaal, koffie/thee

Bezoek aan de Beeldentuin 
-- de Bijbelse tuin in Hoofddorp en de Kruisweg--
Inhoud Bijbelse Tuin in Hoofddorp
Achter de Joannes de Doper-kerk is een grote tuin. Er 
groeien veel kruiden, planten en bomen die ook in de Bij-
bel genoemd worden. Ook staan er ruim veertig beelden 
van Bijbelse en inspirerende personen, gemaakt door de 
beeldhouwer Karel Gomes. Verder ligt er ook een labyrint.
Op initiatief van pastoor Kees van Lent kreeg beeldhouwer 
Karel Gomes opdracht om veertien kruiswegstaties te ma-
ken. Het vijftiende beeld van de verrezen Christus staat er 
tegenover, als symbool van Leven, dat altijd zal winnen. 
Binnen een jaar was de Kruisweg klaar en stonden alle 
staties stevig op de muur achter het kerkhof.
Wij gaan samen deze tuin verkennen. 
Vorm en begeleiding
Per eigen vervoer of bij voldoende aanmeldingen per bus 
rijden we naar Hoofddorp. 
Vertrek om ca. 10.15 uur (na afloop van de ochtendviering) 
vanaf de Petrus en Pauluskerk in Maassluis. 
In Hoofddorp is koffie of thee. Vervolgens lopen we onder 
leiding van pastor Avin Kunnekkadan de Kruisweg. Deze 
duurt een tot anderhalf uur. Daarna is er een nagesprek. 
Wat hebben we ervaren? 
Lunch (zelf meenemen!) rond 12.30 uur. 
Vervolgens kan er door de grote tuin gewandeld worden. 
Ook kunt u het winkeltje met religieuze (kunst-)voorwer-
pen en -boeken bezoeken. Meer informatie en foto’s vindt 
u op de website www.bijbelsetuininhoofddorp.nl 
Vertrek ca. 15.30 uur, zodat we tijdig weer thuis kunnen 
zijn.

Datum donderdag 07 
april.
Kosten een vrijwil-
lige bijdrage wordt 
op prijs gesteld.
Mochten we een 
bus gaan regelen 
dan worden de kos-

ten daarvan hoofdelijk omgeslagen
Opgave Graag vóór 30 maart a.s. per email naar
secretariaat@appp.nl

Palmpaasstok maken 
-- In Maassluis en Vlaardingen --
Inhoud Op zaterdag 09 april kunnen kinderen een Palm-
paasstok komen versieren. Kun je niet komen, dan mag 
je het thuis doen  en neem deze dan 10 april, Palmzondag 
mee naar de kerk!
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De Palmpasen-viering begint 
in Maassluis om 9.30 uur en 
om 10.30 uur in Vlaardingen in 
de Pax Christikerk. Je draagt de 
stok de kerk in en alle stokken 
worden gezegend (in Maassluis 
graag om 9.10 uur en in Vlaar-
dingen Pax Christikerk 10.15 
uur aanwezig zijn). 
Voor Maassluis Na de viering 
ga je jouw Palmpaasstok, bij ie-

mand van de parochie brengen, die wel wat blijdschap kan 
gebruiken. De naam en het adres geven we aan je mee. 
Voor Vlaardingen Misschien weet je zelf iemand aan wie 
je de Palmpaasstok wilt geven. En anders krijg je van de 
begeleidsters een adres. 
Vorm en begeleiding Kind en begeleider (bijvoorbeeld een van 
de ouders of grootouders) gaan een Palmpaasstok maken. 
Wij zorgen voor kale stokken, plakband, crêpepapier, brood-
haantjes (in Vlaardingen zelf een broodhaantje meenemen) 
plastic zakjes. 
Zelf meenemen bv. mandarijntjes, chocolade-eitjes, thee-
zakjes, biscuitjes, tuc, enzovoort. Etenswaren moeten ver-
pakt zijn, in verband met de hygiëne. 
Plaats In Maassluis: In de narthex van de  Petrus en Pau-
luskerk, Andreasplein 1 te Maassluis 
In Vlaardingen: In de bijzaal van de Pax Christikerk, Rei-
gerlaan 51
Datum en tijd 
Maassluis: Zaterdag 9 april van 14.00 tot 16.00 uur. 
Vlaardingen: Zaterdag 9 april van 10.00 tot 12.00 uur.

Opgave
Aanmelden verplicht, uiterlijk 30 maart a.s., zodat wij al 
het materiaal kunnen bestellen. Geef je op via een email. 
Maassluis: 
secretariaat.andreaspetruspaulus@degoedeherderparochie.nl 
Vlaardingen: koalsie@upcmail.nl
In Vlaardingen kinderen die zich voorbereiden op hun 
Eerste Heilige Communie krijgen meer informatie van 
hun begeleidsters, ook over de kosten. Heb je nog vragen? 
Stel ze dan gerust! 
Kosten 
Maassluis: Ieder betaalt aan de coördinator de gemaakte 
onkosten, ca. € 10,00. Mochten de kosten een bezwaar zijn, 
neem dan contact op met René Eysink Smeets (06 - 2270 1716) 
dan zoeken we samen een oplossing.
Vlaardingen: Nog niet bekend. Worden bij inschrijving 
bekend gemaakt.

Heeft de kerk nog toekomst? 
-- Samenkomen rond een boek --

Inhoud Afgelopen jaar heeft kar-
dinaal Jozef de Kesel (aartsbis-
schop van Mechelen-Brussel) 
het boek geschreven ‘Geloof 
& Godsdienst in een seculiere 
samenleving’. Dit boek bestaat 
uit twee delen. Tijdens de eer-
ste avond proberen wij de ver-
anderde situatie te begrijpen. 
De Kerk leeft niet meer in de 
samenleving. Voor sommigen 
is dat de oorzaak van de crisis 
en de verwarring in de Kerk. 

Zij dreigt op haar einde te lopen. Deze overtuiging deelt de 
kardinaal niet. De crisis is er, maar hij gelooft niet dat de 
Kerk naar haar einde gaat. Ze moet wel de tekenen van de 
tijd leren verstaan en de veranderde situatie verstaan. Tij-
dens de tweede avond willen we ons bezinnen in welke rol 
de Kerk een toekomst heeft. Ze zal zich daarom moeten 
herbezinnen over haar zending en zich herpositioneren. 
Vorm en begeleiding twee avonden van bezinning en verdie-
ping over verleden en de toekomst van de Kerk onder be-
geleiding van pastor Charles Duynstee. 
Plaats De Wilgenburg, achter de basiliek, Land van Ris, 
Schiedam.
Datum en tijd Woensdag 11 mei, van 19.30 – 21.30u. ‘De 
situatie begrijpen’. Woensdag 18 mei, van 19.30 – 
21.30u.‘Waarom Kerk?’ 
Opgave bij R. Wouters via e-mailadres riero24@hotmail.com
Kosten een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
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De kunst van het ongelukkig zijn 
-- Samenkomen rond een boek --

Inhoud en vorm Twee parochianen wil-
len samen met anderen een boek 
uitdiepen. Ons oog is gevallen op 
het boek ‘De kunst van het ongeluk-
kig zijn’, van de Vlaamse psycho-
loog Dirk de Wachter, die in zijn 
praktijk veel te maken heeft met 
mensen die zich ongelukkig voelen. 
Een uitdagend boek, verdeeld in 
drie hoofdstukken ‘geluk – onge-
luk – zin’. Wat maakt je gelukkig 

of ongelukkig? Wat is een goed, zinvol leven? In deze tijd 
ligt de nadruk nogal op geluk, plezier, succes. En als het 
tegenzit, waar blijf je dan? 
We gaan samen op zoek naar wat je herkent in dit boek 
en wat je inspireert. 
Begeleiding Gerarda Havermans-van Mourik en Lidwien 
Meijer
Opgave Wie zin heeft om dit boek te lezen en er samen 
minstens één avond of middag over te spreken, meld je 
aan, via Lidwien: lammeijer24@gmail.com. 
Uiterlijk 1 april, dan kunnen we met de deelnemers in 
onderling overleg een datum en een plaats afspreken. 
Gezien de onzekerheid rond covid mikken we op een bij-
eenkomst in mei/juni. Iedereen kan het boek dan gekocht 
en gelezen hebben. 
Meer informatie Lidwien Meijer en Gerarda Havermans. 
Dirk de Wachter, De Kunst van het ongelukkig zijn is een 
uitgave van LannooCampus. 
Plaats In onderling overleg met de mensen die zich aan-
melden.

Dauwtrappen
Inhoud Ook dit jaar 
gaan we in Vlaardin-
gen dauwtrappen op 
Hemelvaartsdag. De 
wandeling start om 7 
uur, als de dauw nog 

net te vinden is. 
We wandelen ca. anderhalf uur door de mooie natuur van 
de Broekpolder. Onderweg staan we nu en dan stil rond 
een bijzonder verhaal of we zijn even samen stil, waar we 
tijdens het verder wandelen met elkaar over praten. 
We sluiten de wandeling af met een eenvoudig ontbijt. 
Aansluitend kan men naar de viering in de H. Lucaskerk, 
die om 10.30 uur begint.

Vorm en begeleiding Een wandeling door natuurgebied de 
Broekpolder, o.l.v. Anne van der Horst.
Plaats We starten bij sportcentrum Polderpoort in de 
Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen
Datum en tijd Donderdag 26 mei 2022, start 07.00 uur tot ca. 
09.30 uur. Viering in de H. Lucaskerk aanvang 10.30 uur.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Opgave Aanmelden is wenselijk en kan via e-mail 
koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de kerk.

Kloosterweekend 
-- bezoek aan O.L.V. Abdij in Oosterhout  --

Inhoud Tijd voor stilte en 
bezinning, tijd voor jezelf. 
Dat kan in 2022 hopelijk 
weer bij de zusters Bene-
dictinessen in Oosterhout. 
In de twee jaar dat corona 

een verblijf niet mogelijk maakte, hebben de zusters een 
ingrijpende verbouwing laten plaatsvinden in zowel het 
gastenverblijf, als in het kloosterdeel. De gastenkamers 
hebben nu allemaal een eigen douche en toilet. 
Het programma is niet ingrijpend veranderd. We volgen de 
gebedsdiensten van de zusters en we gaan in gesprek met 
de gastenzuster rondom een thema. Naast bezinning is er 
ook ruimte voor recreatie en creativiteit. De kloostergasten 
worden door de zusters goed van eten en drinken voorzien. 
Begeleiding Zuster Hildegard en Anne van der Horst.
Plaats Onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901HX 
Oosterhout.
Datum en tijd Donderdagmiddag 16 t/m zondagmiddag 19 
juni 2022.
Kosten € 120,00 inclusief alle maaltijden en koffie/thee; 
exclusief reiskosten. De kosten mogen geen belemmering 
zijn om mee te gaan; neemt u dan contact met ons op.
Opgave Aanmelden is noodzakelijk en moet vóór 28 febru-
ari 2022. Dit kan via e-mail koalsie@upcmail.nl of via de 
intekenlijst in de hal van de kerk. 
He maximumaantal deelnemers is twaalf.

De verbeelding
Inhoud We gaan op stap, ieder met een eigen fototoestel of 
telefoon met camera en een tekst of een lied. Deze tekst, 
dit lied raakt je, doet je wat. En als je al wandelend om je 
heen kijkt, wat sluit er dan aan bij jouw tekst of jouw lied? 
Maak een foto om datgene wat jou raakte vast te leggen. 
Je mag een eigen tekst meenemen of aan het begin van de 
wandeling er eentje uitzoeken. Je mag je ook laten verras-
sen door een dichte envelop te kiezen met daarin een tekst 



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

Terugblik
Adventskrans maken
Het was spannend; zou het maken van de Adventskrans 
doorgaan? Wat was ik blij, dat het door mocht gaan! Dus 
op naar de Petrus en Pauluskerk. Daar was al voor koffie 
en thee gezorgd. Je moest een mondkapje op als je liep en 
zoveel mogelijk blijven zitten. 
Alles wat je nodig had werd door Marjoes en René op je 
plaats bezorgd. Het liep allemaal als een trein! 
Er stond geen voorbeeld klaar. Iedereen moest maar 
zien wat zij of hij ervan maakte. En juist dan krijg je, 
ondanks dezelfde materialen, heel verschillende stuk-
ken. 
Ik moest even denken aan corona: dezelfde regels die door 
iedereen verschillend worden ervaren. 
De deelnemers vonden het een fijne ochtend en gingen 
met een mooi adventsstuk naar huis.
Gerda van Schie

2424  Geloofsverdieping

waar je mee aan de 
slag gaat.
Na afloop van de 
wandeling verza-
melen we ons in de 
kerk. We gaan de 
teksten en de ge-
maakte foto’s bekij-

ken van het scherm, en iedereen heeft de gelegenheid om 
zijn of haar ervaring daarbij te vertellen.
Vorm Een meditatieve wandeling met een foto opdracht 
aan de hand van een tekst. Nagesprek aan de hand van 
de gemaakte foto’s. Iedereen kan meedoen, je hoeft geen 
geoefend fotograaf te zijn.
Begeleiding Elly Barendregt en Wijnand Burggraaf.
Plaats Verzamelen bij de H. Lucaskerk, wandeling door ’t 
Hof of het centrum van Vlaardingen.
Datum en tijd Zaterdag 25 juni om 10.00 uur verzamelen, 
uitleg en teksten verdelen. Koffie en/of thee. 
Wandeling van 10.30 – 11.15 uur. 
11.15 uur weer verzamelen bij de H. Lucaskerk. Bespre-
king, foto’s bekijken en tenslotte een eenvoudige lunch. 
Kosten Een vrijwillige bijdrage.
Opgave bij voorkeur via het e-mailadres koalsie@upcmail.
nl of via het intekenformulier in de hal van de Pax Christi- 
of H. Lucaskerk. Maximaal aantal deelnemers 10.

advertenties



 MOZAÏEK 

Hem achterna 
is de titel van de 
digitale 40-da-
genretraite in 
2022. Vanaf 
Aswoensdag, 
2 maart tot en 
met Paaszondag 
krijgen de deel-

nemers dagelijks een gebedsmail met bijbeltek-
sten, meditaties, vragen en gebedstips. Het geheel 

vormt een innerlijke reis om de deze periode inten-
ser te beleven. Iedereen kan zich inschrijven, via 
www.40dagenretraite.org.
Deze retraite wordt nu voor de zestiende keer georga-
niseerd door de Jezuïeten van Nederland en Vlaande-
ren. Er zullen zo’n twintigduizend mensen deelnemen. 
De teksten zijn dit keer van Myriam van den Eynde. 
De retraite is een productie van Ignatiaansbidden.org. 
Jaarlijks zijn er twee retraites, ook een in de Advent. Het 
doel is om mensen te helpen in hun gebed, tijdens deze 
speciale tijden van het kerkelijk jaar. 

Een digitale 40-dagenretraite

Matthäus Passion
Op woensdag 6 april 2022 zal in de Grote- of Sint 
Janskerk te Schiedam de Matthäus Passion van 
J.S. Bach weer uitgevoerd worden. 
Aanvang: 19.15 uur. 
We hopen uiteraard dat het concert weer echt door 
kan gaan, wat twee jaar lang niet mogelijk was! 
De medewerkenden aan de uitvoering zijn o.a. 
het Schiedams Bachkoor, Arjen Leistra, orgel en 
gerenommeerde solisten, zoals: Klaartje van Veld-
hoven, Oscar Verhaar, Marcel van Dieren. Bas van 
Houte heeft de algehele muzikale leiding. 
Kaartverkoop: in de voorverkoop € 35,00, aan de 
deur € 40,00. 
Voorverkoopadressen: zie onze website: 
www.matthauspassionschiedam.nl. 
Vanaf februari kunnen kaarten worden besteld. 
Ervaring leert dat u er snel bij moet zijn!

Vier dagen naar Chevetogne
Van 22 april tot en met 25 april is er de mogelijkheid 
om met een groep naar Chevetogne te gaan, een Be-
nedictijnenklooster in de Ardennen, waar de Latijnse 
liturgietraditie en de Byzantijnse traditie worden 
onderhouden. 
De groep heeft uiteraard de gelegenheid om de litur-
gie bij te wonen. Daarnaast is er informatie, er zijn 
lezingen en gesprekken en er is gelegenheid om te 
wandelen. 
Er wordt gereisd naar Chevetogne met een busje. Op 
22 april is het vertrek om 8.00 uur, vanaf het bussta-
tion bij Rotterdam Centraal. Op 25 april is men weer 
om 18.00 uur in Rotterdam. 
Informatie en aanmelding: Stichting Oecumenische 
Ontmoetingen Rotterdam, mail@oecumont.nl
Website: www.oecumont.nl

Stille omgang?
Oktober jl. was er een besloten jaarvergadering 
van de Stille Omgang geweest. Het leek toen weer 
de goede kant op te gaan met Covid 19. Tijdens 
die jaarvergadering is vastgesteld dat in principe 
de bedevaart in 2022 doorgaat. Wij konden toen 
niet bevroeden dat het virus zo hard zou terug-
slaan, met alle consequenties die wij nu meema-
ken. Als de Stille Omgang mocht doorgaan dan 
vindt deze plaats in het weekend van 19 op 20 
maart 2022. Graag ontvangen wij van u een kleine 
donatie om de organisatie in stand te houden.
Gezelschap van de Stille Omgang Rotterdam en 
omstreken, Rek nr. NL51 INGB 0007 3224 08
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Kerstfeest in lockdown

Er was niet veel mogelijk met die strenge lockdown. Toch maakten 
de deelgemeenschappen een feest van kerst ’21.  

Toch kwam er licht in de duisternis!

 Toen kwam toch ineens het nieuws: de ba-
sisscholen sluiten een week eerder dan 
gepland…

En wat is het dan knap dat het ook dit jaar 
weer lukte om de kinderen iets van het kerst-
feest mee te geven. Wat hadden onze ‘buren’ 
basisschool het Palet graag met alle vierhon-
derd leerlingen tegelijk kerst in de kerk ge-
vierd, maar ja, corona hè.
Creatief als docenten zijn, werd er daags tevo-
ren een filmpje gemaakt, waarin alle hoofdrol-
spelers van het kerstverhaal aanwezig waren. 
Jozef en Maria (Maria tweemaal, eenmaal 
hoogzwanger) en later mèt kind, engelen en 
koningen, volkstellers en staldieren, in een 
notendop werd er een levend kerstverhaal 
aanschouwelijk gemaakt, dat donderdag 16 
december op school werd gepresenteerd.
Op donderdagochtend mochten alle klas-
sen ook zelf op reis, naar de stal van Beth-
lehem in de nog snel mooi versierde H. 
Lucaskerk. Onderweg ontmoetten zij volks-
tellers, een jong zwanger echtpaar en in 
de kerk de inmiddels bevallen Maria met 
kind en engel. (Jozef was helaas in qua-
rantaine, dat kan in deze moderne tijd.) 
Onder muzikale begeleiding van Robert de Jong 
werd ‘Stille Nacht’ gezongen. Heel mooi was dat.  
In de hoop dat iedereen straks van een fijne 
kerstvakantie kon gaan genieten, werd de 
tocht voortgezet richting school, waar in de 
klas deze kerstochtend werd afgesloten. 
Van de zijkant keek ik mee naar een goed 
georganiseerde viering in een kerstelijke 
kerk, met enthousiaste docenten en kinde-
ren en toneelspelers, die het voor hun jon-
gere schoolgenoten toch maar mooi durfden 
neer te zetten. Complimenten dus vanuit de 

Lucasgemeenschap voor 
onze buren. We hopen dat 
we jullie nog lang mogen 
verwelkomen!
(Dinah Heinsbroek)

De knikengel in de 
Jacobuskerk
Alleen op kerstochtend 
was er een Eucharistie-
viering in de Jacobuskerk. 
Vijftig kerkgangers moch-
ten er komen. Met kerst is 
dat wel heel weinig. Juist 
dan wil je dat gezamenlijke 
gevoel hebben. Dat gevoel 
van verlangen naar licht, 
de geboorte van Jezus, het 
feest dat over de hele we-
reld wordt gevierd op ver-
schillende wijzen. 
De kerk was versierd met 
een kleine kerstgroep voor 
het altaar op de grond, een 
knikengel bij de ingang en 
mooie kerstbloemstukken. 

Enkele leden van Corazon kwamen zingen. 
De viering was heel sfeervol, de deelnemers 
genoten ervan. Het was rustig en intiem, en 
ze waren dankbaar dat ze konden komen.
De voorganger was Pater Melvin en hij kende 
de knikengel niet. Om hem te laten zien hoe 
het werkt moest er gezocht worden naar klein-
geld. De engel had geluk, het enige voorhanden 
zijnde muntstuk was een 2 euromunt. En ja, 
de engel knikte en pater Melvin had weer wat 
geleerd van de Nederlandse, katholieke traditie. 

De school kwam naar de Lucaskerk

De viering 
was heel 
sfeervol, de 
deelnemers 
genoten 
ervan
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Toch kwam er licht in de duisternis!
Om parochianen toch de gelegenheid te ge-
ven even naar de kerk te kunnen, zorgden 
vrijwilligers ervoor dat op Tweede kerstdag de 
kerk een uurtje open kon. Daar werd dank-
baar gebruik van gemaakt, niet alleen om te 
genieten van de kerstsfeer maar ook om wat 
te kunnen bidden of te luisteren naar mooie 
kerstklanken. Er waren opa’s en oma’s, die 
met hun kleinkinderen binnenliepen en ook 
een aantal parochianen. Ze konden nu toch 
de kerk bezoeken met kerst.
Kerstmis 2021, weer anders dan andere jaren, 
maar een mooi nieuw begin.
(Riek Wouters). 

De kerststal in de Liduinakapel
Er mocht maar een zeer beperkt aantal men-
sen aanwezig zijn bij de vieringen in de ba-
siliek tijdens de kerstdagen. En er was geen 
Nachtmis. Wat een gemis, nu al voor het twee-
de jaar. Daarom was besloten om de kerk op 
24 december open te stellen voor bezoekers, 
van 12- tot 17.00 uur. Bijna honderd mensen, 
ook veel gezinnen met kinderen kwamen de 
kerk binnen wandelen. Vooral de kerststal in 
de Liduinakapel werd goed bekeken. Bijzon-
der was het dat een paar kinderen spontaan 
een liedje gingen zingen bij die grote stal: 
‘Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje’, klonk het. 
Er werden heel wat kaarsen en lichtjes opge-
stoken. We boften dat er wel markt was op 
het Stadserf, dus er waren nogal wat toevallige 
bezoekers. Helaas mocht er geen publiciteit 
gemaakt worden voor dit initiatief wegens de 
strenge lockdown. 
(Lidwien Meijer).

Levende Jezus in Maassluis
Bijna alle plannen voor het vieren van kerst-
mis vielen weer in duigen door de lockdown. 
Gelukkig bleef één plan overeind: de gelegen-
heid om een bezoek te brengen aan de kleine 
‘levende’ kerststal en de oude kerststal. 
Het was ontzettend leuk! Ons kindje Jezus, 
op de dag af drie maanden oud, lag heel te-
vreden in zijn kribbe en leek te genieten van 
de muziek en de aandacht, terwijl zijn ou-
ders glommen van trots. Zo’n vijftig mensen 
kwamen op bezoek en mede door de mooie 

muziek van Jan Michel kregen we een echt 
kerstgevoel. Daarnaast hadden we van basis-
school de Dijck prachtige kerstballen gekre-
gen met een kerstboodschap erin, om uit te 
delen. Iedereen was blij verrast en velen na-
men uitgebreid de tijd om een mooie bal uit 
de kerstboom te kiezen. De kerstballen die 
overbleven, hebben we bij de Driemaashave 
en de Tweemaster gebracht, waar ze erg en-
thousiast werden aangepakt! 
Bij het weggaan mochten de mensen een 
mooi waxinelichtje mee naar huis nemen, 
een klein beetje licht van kerstmis. Ook dat 
leverde blij verraste gezichten op. Ondanks 
alle beperkingen heeft het kerstkindje ons 
hart wederom verwarmd!                                  
(Marianne Paalvast) 

Ondanks 
alle 
beperkingen 
heeft het 
kerstkindje 
ons hart 
wederom 
verwarmd
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GEZOCHT DIRIGENT 
VOOR APP- EN R&T-KOOR MAASSLUIS

Per 1 januari 2022 legt onze huidige dirigent zijn stokje neer. 
Daarom zoeken wij op korte termijn iemand m/v die het 
wil overnemen. Het Andreas, Petrus en Pauluskoor (APP) 
repeteert wekelijks en zingt ca 1 per 4 weken in de zondagse 
vieringen. Het Rouw- & Trouwkoor (R&T) repeteert in 2 
blokken van 10 weken en zingt bij huwelijks- en uitvaartvie-
ringen. Daarnaast ook bij de ouderenvieringen op de tweede 
dinsdagmiddag die 10 keer per jaar in de kerk plaats vinden. 

Informatie kunt u krijgen van de secretaris van het koor; 
Mevr. Wil Lammers 
Tel. 0624650348 
e-mail: wjclammers@gmail.com

advertentie
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Beide kerken zijn verkocht

De sluiting van de twee Schiedamse kerken, in de zomer van 2020 was een ingrijpend 
gebeuren. Voor beide gebouwen is nu een bestemming gevonden. Ook met de 
inventaris wordt zorgvuldig omgegaan.  

Een gebedshuis en een zorghuis

 In het kader van ‘Stip aan de Horizon’ zijn 
in de zomer van 2020 de Schiedamse ker-
ken St. Jan de Doper- Visitatie en de Heilig 

Hartkerk aan de eredienst onttrokken. Voor 
beide kerken is een verkooptraject gestart dat 
inmiddels tot succesvolle verkoop van beide 
kerken heeft geleid. 
De St. Jan de Doper-Visitatiekerk zal verkocht 
worden aan een andere geloofsgemeenschap: 
Pinkstergemeente De Deur. Deze Pinksterge-
meente kerkt momenteel in de Westfranke-
landsestraat. De kerk blijft dus als gebedshuis 
in stand en daar zijn we blij mee. In een eer-
dere fase was sprake van de optie om de kerk 
te slopen om ruimte te bieden aan het nieuw-
bouwproject De Nieuwe Kethelpoort. Dit ging 
uiteindelijk niet door.
In een eerdere ‘Kerk aan de Waterweg’ heeft 
u kunnen lezen dat de piano-vleugel door de 
parochie geschonken is aan het Rectoraat St. 
Thomas van Aquino, de dominicanenparochie 
in Zwolle. Het orgel krijgt ook een nieuwe be-
stemming. Dit komt in de Pax Christiparochie 
in Kamerik-Woerden-Oudewater. De orgel-
bouwer heeft het inmiddels gedemonteerd. 
Het glas-in-loodraam van André Henderickx, 
in 1965 geplaatst in de doopkapel van de voor-
malige grote Sint Jan de Doperkerk en bij de 
nieuwbouw zo mooi in de wand tussen hal en 
gang verwerkt, blijft in de kerk achter. We heb-
ben vastgelegd dat, mocht het in de toekomst 
worden verwijderd, het glas-in-loodraam aan 
de parochie moet worden teruggegeven. 

Wooneenheden
De St. Jan de Doper-Visitatiekerk, met een adres 
aan de Nolenslaan, werd in 1999 in gebruik ge-
nomen. Het was een nieuwere, kleinere versie 

van de kerk die als St. Jan de Do-
per in 1965 diende als Godshuis 
van de katholieke gemeenschap 
van het oostelijk deel van Nieuw-
land, toen een spiksplinternieu-
we wijk. Verderop in Nieuwland 
stond toen al enkele jaren de 
Onze Lieve Vrouw Visitatiekerk. 
In de jaren negentig besluit de 
parochie de kerkgangers te ver-
zamelen en de Visitatiekerk af te 
stoten. 
De Heilig-Hartkerk, gebouwd in 
1926-1927, wordt verkocht aan 
een projectontwikkelaar. Zij heb-
ben aangegeven de kerk te willen 
kopen, om daarin minimaal der-
tig wooneenheden in te bouwen 
voor mensen die een vorm van 
zorg nodig hebben. Voor de ken-
ners: het gaat om mensen met 

een zogenaamd zorgzwaartepakket 5 of hoger. 
Het worden appartementen met een eigen 
huiskamer, slaapkamer en toilet. En centrale 
voorzieningen.
Volgens planning komen er in de kerkruimte 
drie etages. Een van de verdiepingen zou een 
gesloten afdeling moeten worden. De project-
ontwikkelaar vertelt dat hij zo veel mogelijk 
elementen van het gebouw ook in de nieuwe 
functies zichtbaar wil houden. “Ik hoop dat je 
de hoogte kan blijven zien, en zo veel moge-
lijk van de kunstobjecten. We denken er ook 
over het voorportaal, dat in de jaren zestig is 
afgebroken, te herbouwen.”
Ondertussen wordt ook nagedacht, in overleg 
met de gemeente Schiedam, over een bestem-
ming voor de pastorie, naast het kerkgebouw, 

Het orgel 
krijgt een 
nieuwe 
bestemming
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Een gebedshuis en een zorghuis
dat daarmee een eenheid vormt. Te denken 
valt aan een huisartsenpraktijk, maar ook de 
optie van zorgappartementen voor 24-uurs-
zorg is open.

Daglicht
Met de gemeente wordt ook gesproken over 
de mogelijkheden om het gebouw aan te pas-
sen. “Formeel mogen we aan het gemeente-
lijke monument niets veranderen. Maar niets 
veranderen is geen optie, alles veranderen 
gaat te ver”, aldus de projectontwikkelaar. 
Ergens daartussen zal een midden gevon-
den moeten worden. “We hebben in ieder 
geval daglicht nodig in het gebouw.” Ook zal 
een bestemming moeten worden gevonden 
voor de toren; de ontwikkelaars denken aan 
logeerkamers. Met de omwonenden zal ge-
sproken worden over de omgeving van het 
kerkgebouw. “We willen de buurt bij de plan-
nen betrekken. We hebben al begrepen dat 
de mensen uit de Merwedestraat graag een 
speelplaatsje willen voor de kinderen. We 
gaan zeker kijken of we dat soort dingen in 
kunnen passen.”
Er komt ook een kapelletje in het gebouw. 
De liturgische voorwerpen worden verwijderd 
uit de kerk en zoveel mogelijk herbestemd.
Een aantal gaat naar de basiliek, over andere 
zaken wordt nog druk overlegd. Als het bij-
voorbeeld lukt de kruiswegstatiën ongeschon-
den uit de kerk te verwijderen, zullen deze 
geplaatst worden in de kerk in Hoogmade, die 
in 2019 ernstig beschadigd raakte door brand. 
Vrijwel zeker gaan de twee nevenaltaren naar 
de eerdergenoemde Pax Christiparochie in 
Kamerik-Woerden-Oudewater. 

Er komt 
ook een 
kapelletje in 
het gebouw

Boek: Baken van de Gorzen

De Schiedamse journalist én parochiaan 
Ted Konings heeft bij wijze van afscheids-
cadeau een mooi boek samengesteld waar-
in hij kerkbezoekers aan het woord laat. 
Deze interviews zijn gelardeerd met arti-
kelen en kaders over de geschiedenis van 
de parochie die voor een deel zijn ontleend 
aan jubileumartikelen uit het verleden. 
Met dit boek wordt een liefdevol beeld ge-
schetst van een typische stadsparochie in 
zijn opkomst, bloei en langzame onder-
gang. Daarmee een nuttige bijdrage aan 
de cultuur- en de religiegeschiedenis van 
de Rijnmond.
Titel: Baken van de Gorzen. Herinneringen 
aan de Heilig Hart Kerk. Vormgeving en 
beeldbewerking: Jeannette Nieuwenhui-
zen. Schiedam 2020. Ted Konings. ISBN 
9789464025187. Gebonden, 240 pagina’s.

Voorzitter parochiebestuur Jan Bekkers heeft veel mooie herinne-
ringen aan de H. Hart kerk. ‘Voor mijzelf is de verkoop van de 
H Hartkerk behoorlijk ‘dubbel’ geweest. Enerzijds is er blijdschap 
over de afronding van een inspannend proces, met ook een goede 
bestemming voor deze kerk.
Anderzijds was het ook ‘mijn’ kerk. Ik ben ruim tien jaar voorzit-
ter geweest van de Stichting Vrienden van de Heilig Hart kerk. We 
hebben veel geld bijeengebracht voor het achterstallig onderhoud 
en het behoud van de kerk. Daarnaast heb ik een lange periode drie 
keer per jaar gedrumd in de kerk: de kinderviering op Kerstavond, 
met Palm Pasen en met de Eerste Communies. 
Onder de inspirerende leiding van Henry de Wolf en Jolanda Ko-
nings werd veel tot stand gebracht. Ik kijk daar met enorm veel 
dankbaarheid en plezier op terug en heb ontzettende bewondering 
voor Henry en Jolanda, die dit allemaal organiseerden en regisseer-
den. Met name op de Kerstavonden mis ik dat echt.’ 

De kerk wordt nu gebruikt 
als teststraat



door Sebastiaan Rutten

ONZE SCHATTEN

Het grote Liduinabeeld in de voorzaal van de pastorie, roept veel herinneringen op.

Een bijzonder beeld van de heilige Liduina

Thuis boven het 
trapgat In en om onze kerkgebouwen is 

veel te zien. In de nieuwe rubriek 
‘Onze schatten’ belichten we steeds 
een ‘schat’ uit een van onze kerken, 
zoals een voorwerp, een beeld, een 
schilderij of iets anders waar ook 
nog een verhaal aan vast zit. 
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 L iduina van Schiedam is het 
schoolvoorbeeld voor het 
dragen en opdragen van 
je lijden, het kracht putten 

uit je geloof. Voor velen is Liduina 
al bijna zeshonderd jaar een belang-
rijke heilige. Pelgrims van over de 
hele wereld bezoeken haar relieken, 
haar basiliek, haar feestdag en haar 
beeltenis.
De beeltenis van Liduina op zich 
roept bij velen wat op. Ook ikzelf heb 
er mijn eigen herinneringen en ge-
dachten bij. De afgelopen jaren heeft 
het namelijk centraal gestaan in het 
ziek zijn en lijden dat mijn ouders en 
tante doormaakten. Net als Liduina 
droegen zij dapper hun ziekte en is 
hun geloof tot in het uur van hun 
dood sterk gebleven. 

Een groot hart
Bij Liduina heeft iedereen een ver-
haal. Van alle Liduinabeelden is er 
echter één dat voor mij altijd extra 
bijzonder zal blijven: het beeld dat 
nu in de voorzaal van de pastorie van 
de basiliek hangt. Een klein deel van 
de reis van dit oude houten beeld kan 
ik vertellen.

Mijn vader heeft het daar zelf nog 
geplaatst. Hij heeft de gaten in de 
muur geboord, de pluggen en schroe-
ven bevestigd, de houten console ge-
plaatst en het beeld er voorzichtig op 
geplaatst. 

Mijn vader had een groot hart voor 
de kerk. Of dit als koster was of als 
de man achter de schermen met de 
gouden handen: hij was altijd voor 
de kerk bezig. En ook mijn ouderlijk 
huis werd door menig gast een kapel 
genoemd, een thuishaven voor heili-
genbeelden. Voordat mijn vader het 
Liduinabeeld in de pastorie plaatste, 
heeft het bijna twintig jaar thuis bo-
ven het trapgat gehangen. En voordat 
het beeld bij ons thuis kwam had het 
een plek in onze kerk, tegen één van 
de muren tussen de kruiswegstaties. 
Tijdens en na de restauratie was er 
echter geen plek meer voor het beeld, 
anders dan het stookhok. Omdat mijn 
ouderlijk huis een veilige haven voor 
heiligenbeelden was, mocht het bij 

ons in alle waardigheid in bruikleen 
staan. 

Het laatste
Na zijn diagnose besloot pap om het 
beeld weer een waardige plek te geven 
bij de kerk. Dat werd dus de voorzaal. 
In mijn herinnering is dit één van de 
laatste of misschien wel het laatste 
projectje geweest dat hij voor de kerk 
uitvoerde. 
Het houten beeld is al heel oud maar 
waar het beeld precies vandaan ge-
komen is, blijft onduidelijk. In de 
beeldbank van het gemeentearchief 
is één oude zwart wit foto van het 
beeld, helaas zonder verdere details. 
Verder maakt dit archief duidelijk dat 
het niet per se uit een andere Schie-
damse kerk afkomstig is. Op de Sin-
gel bevond zich al een Liduinabeeld 
in de Liduinakapel. Ook in de Franke-
landsekerk en de Havenkerk stonden 
volgens de foto’s al andere Liduina-
beelden. 
Het voelt goed dat haar beeltenis nu 
een centrale plek heeft in de pastorie 
en gered is van het verstoffen in duis-
ternis. Tijdens de bijeenkomsten in 
de voorzaal is dit mooie beeld waardig 
aanwezig. 



advertentie

 T
wee jaar lang zijn vanwege de 
coronapandemie veel activitei-
ten uitgevallen. Vieringen in 
onze kerken konden slechts met 

beperkingen doorgaan. Ook de Liduin-
aprocessie, die vanaf 2015 wordt ge-
houden, is twee keer afgelast. Dit jaar 
hopen wij, als dat binnen de dan gel-
dende preventiemaatregelen mogelijk 
is, de traditie te hervatten om het Li-
duinafeest met de Liduinaprocessie te 
vieren. Dit is dan de zesde processie. 
We doen het op de zesde zondag van 
Pasen (zondag voor Hemelvaartsdag). 
Dit valt dit jaar op 22 mei. Zullen we 
opnieuw in processie door de straten 
van Schiedam trekken?

Gelouterde tijd
De heilige Liduina was al jong, na een 
val op het ijs, aan bed gekluisterd. Na 

een periode van verzet kon zij haar 
chronische ziekte verbinden met de 
overweging van het lijden van Chris-
tus. Vanaf haar ziekbed heeft zij con-
crete daden van liefde verricht: door 
haar gebed, door haar vele bezoekers 
goede raad te geven en door haar giften 
aan de armen. Daarmee is zij ook een 
voorbeeld voor ons, in deze door corona 
gelouterde tijd.

Om 10.00 uur begint het Liduinafeest 
met een feestelijke eucharistieviering 
in de basiliek (met zang van de koren 
In Honorem Dei en Jubilatio). Aanslui-
tend is er koffie en thee (en gelegenheid 
een zelf meegebrachte lunch te gebrui-

ken) in parochiezaal De Wilgenburg. ’s 
Middags zullen wij in processie door de 
straten van Schiedam trekken met de 
relieken van de heilige Liduina.

Vesperdienst
De processie begint om 14.00 uur 
met een kort gebedsmoment in de 
basiliek. Daarna trekt de tocht langs 
plaatsen uit het leven van de heilige 
Liduina en plaatsen uit de devotie tot 
deze heilige, onder andere de Grote 
of Sint Janskerk (waar een oecume-
nische gebedsdienst zal plaatsvinden) 
en Huis te Poort. 
Wij zullen de processie in de basiliek 
afsluiten met een korte vesperdienst 
met de broederschap van Liduina (om 
circa 16.00 uur). Daarna staat in paro-
chiezaal De Wilgenburg voor elke deel-
nemer soep en een broodje klaar. 

Op zondag 22 mei

Liduinaprocessie gaat hopelijk door…

door Pastor Henri Egging

We kijken reikhalzend uit naar het voorjaar en de zomer. Als alles misschien 
weer mag. Zoals in  processie door de straten van Schiedam. 

Programma Liduinafeest 
10.00 uur Eucharistieviering in de basiliek
11.30 uur  Koffie en thee in De Wilgenburg (zaal achter de basiliek) en 

gelegenheid de meegebrachte lunch te gebruiken
14.00 uur  Gebedsmoment in de basiliek; aansluitend opstellen van de 

processie op het Stadserf
14.15 uur  Processie door de straten van Schiedam met de relieken van 

Liduina met om circa 14.30 uur korte oecumenische gebeds-
dienst in de Grote of St. Janskerk en om 15.30 uur een statie 
in Huis te Poort. 

16.00 uur Korte afsluitende vesperdienst in de basiliek
16.15 uur Ontmoeting met soep en een broodje in De Wilgenburg

Haar ‘eigenlijke’ feestdag, 14 juni
Jaarlijks vieren wij het Liduinafeest op de zondag voor Hemelvaartsdag. Maar 
de ‘eigenlijke’ feestdag van Liduina volgens de liturgische kalender is 14 juni. 
Ook rond deze dag zullen wij stilstaan bij de bijzondere betekenis van Liduina. 
Op zondag 12 juni is er om 16.00 uur een feestelijk Liduinalof in de basiliek. 

Concrete daden 
van liefde

Liduinaprocessie 2018, 
foto: Ramon Mangold
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Liturgisch rooster weekendvieringen eind februari-medio juni 2022, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
De gegevens in dit rooster zijn onder voorbehoud van maatregelen in het kader van corona-preventie. 

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

zat. 19 februari    Eucharistie C. Duynstee  

7e zondag d.h. jaar, 20 februari Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie H. Egging, gezinsviering met voorstellen communi-
canten, kinderkoor ‘Okido’, 10:30 uur

Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’ Woord- en communieviering, parochiaan, samen-
zang

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

zat. 26 februari    Eucharistie M. Tharsis SVD  

7e zondag d.h. jaar, 27 februari Eucharistie C. Duynstee, cantor Woord- en communieviering, parochiaan, samenzang Eucharistie H. Egging, Willibrordkoor Eucharistie M. Tharsis SVD, cantorij Eucharistie H. Egging, samenzang

Aswoensdag, 
2 maart

 

Aswoensdagviering H. Egging, cantor, 19:30 uur
 

Aswoensdagviering  M. Tharsis SVD, cantor
, 19:30 uur 

Gezamenlijke viering in Pax Christikerk
 

Eucharistie Aswoensdag C. Duynstee, 08:30 uur Aswoensdagviering,  parochiaan, 19:00 uur, samen-
zang

 
Eucharistie Aswoensdag C. Duynstee, koren ‘In 

honorem Dei’ en ‘Jubilatio’, 19:00 uur

zat. 5 maart    Eucharistie H. Egging  

1e zondag v.d. Veertigdagen-
tijd, 6 maart 

Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor
 

Gezamenlijke viering in de Lucaskerk
 

Eucharistie C. Duynstee, 10:30 uur Eucharistie H. Egging, koor ‘In Honorem Dei’ Woord- en communieviering, parochiaan, koor 
‘Corazon’

 
Gebedsgroep Mama di Rosario, B. Theunissen, 

15:00 uur

zat. 12 maart    Eucharistie M. Tharsis SVD  

2e zondag v.d. Veertigdagen-
tijd, 13 maart

Eucharistie H. Egging, cantor Woord- en communieviering, parochiaan, gezinsviering met 
kinderkoor ‘Okido’

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

zat. 19 maart    Eucharistie C. Duynstee  

3e zondag v.d. Veertigdagen-
tijd. 20 maart

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

Maria Boodschap, vrijdag 25 
maart

   Eucharistie H. Egging 8:30 uur  

Vesperviering L. Meijer, 17:00 uur

Eucharistie H. Egging, koren ‘In honorem Dei’ en 
‘Jubilatio’, 19:00 uur

zat. 26 maart    Eucharistie H. Egging  

4e zondag v.d. Veertigdagen-
tijd, 27 maart

Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, met kinderwoorddienst en 10+, 
samenzang

Woord- en communieviering, parochiaan, 
Willibrordkoor

Eucharistie H. Egging, cantorij Eucharistie C. Duynstee, samenzang

zat. 02 april    Eucharistie M. Tharsis SVD  

4e zondag v.d. Veertigdagen-
tijd, 3 april 

Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie C. Duynstee, koor ‘Liriko’ Eucharistie C. Duynstee, samenzang Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’ Woord- en communieviering, parochiaan, koor 
‘Corazon’ Gebedsgroep Mama di Rosario, C. Ebaa CSSp, 14:00 uur

Zat. 09 april    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

Palmzondag 10 april Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie H. Egging, zanggroep ’Impuls’, 10:30 uur kinder-
woorddienst en 10 + 

Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, koor ‘Jubilatio’ Woord- en communieviering, L. Meijer, samenzang

maandag 11 april Boeteviering M. Tharsis SVD, cantor, 19:30 uur, & biechtgele-
genheid

Boeteviering A. Kunnekkadan SVD, 19.30 uur samenzang, 
biechtgelegenheid

Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk Boeteviering C. Duynstee, koren ‘In honorem Dei’ en 
‘Jubilatio’, 19:00 uur, & biechtgelegenheid

 

dinsdag 12 april    Eucharistie met boete-accent H. Egging, 09:15 uur

Witte donderdag, 14 april Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 19:30 uur Gezamenlijke viering in de Lucaskerk Eucharistie M. Tharsis SVD, Willibrordkoor, 19:30 uur Eucharistie H.Egging, koor ‘In honorem Dei’, 19:00 uur Eucharistie C. Duynstee, samenzang, 19:00 uur

Goede Vrijdag, 
15 april

 

   Kinder-kruisweg C. Duynstee 11:00 uur  

Kruisweg, parochiaan, 15:00 uur Kruisweg, parochiaan, 15:00 uur  samenzang Kruisweg, parochiaan, 15:00 uur samenzang Kruisweg H. Egging, 15:00 uur Kruisweg, parochiaan, 15:00 uur

Avondplechtigheid A. Kunnekkadan SVD, 19:30 uur Gezamenlijke viering in de Lucaskerk  Avondplechtigheid M. Tharsis SVD, koor ‘Liriko’, 
19:30 uur

Avondplechtigheid H. Egging, koor ‘In honorem 
Dei’,19:00 uur
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   Kinder-kruisweg C. Duynstee 11:00 uur  

Kruisweg, parochiaan, 15:00 uur Kruisweg, parochiaan, 15:00 uur  samenzang Kruisweg, parochiaan, 15:00 uur samenzang Kruisweg H. Egging, 15:00 uur Kruisweg, parochiaan, 15:00 uur

Avondplechtigheid A. Kunnekkadan SVD, 19:30 uur Gezamenlijke viering in de Lucaskerk  Avondplechtigheid M. Tharsis SVD, koor ‘Liriko’, 
19:30 uur

Avondplechtigheid H. Egging, koor ‘In honorem 
Dei’,19:00 uur
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 Petrus & Pauluskerk 09.30 Pax Christikerk 11.00 H. Lucaskerk 09.30 St. Liduinabasiliek zat. 18.00; zon. 10:00 H. Jacobuskerk 11.00

Stille Zaterdag, 
16 april

 

   Zegening paasmandjes C. Duynstee 12:00 uur  

Paaswake A. Kunnekkadan, 21:00 uur Gezinsviering, L. Meijer, 19.00 uur, kinderkoor ‘Okido’ Paaswake M. Tharsis SVD, Willibrordkoor, 22:00 uur Paaswake H. Egging, koren ‘In honorem Dei’ en 
‘Jubilatio’, 21:00 uur

Paaswake C. Duynstee, koor ‘Corazon’, 21:00 uur

Paaszondag, 17 april Eucharistie C. Duynstee Eucharistie C. Duynstee, zanggroep ’Impuls’ Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, Willibrordkoor Eucharistie M. Tharsis SVD, koren ‘In honorem Dei’ 
en ‘Jubilatio’

Eucharistie H. Egging, samenzang

Paasmaandag, 18 april geen viering geen viering geen viering Eucharistie C. Duynstee, koor ‘Jubilatio’ geen viering

zat. 23 april    Eucharistie H. Egging  

2e zondag van Pasen, 24 april Woord- en communieviering, parochiaan Woord- en communieviering, parochiaan samenzang Eucharistie C. Duynstee, Willibrordkoor Eucharistie H. Egging, cantorij Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang

Vrijdag 29 april    Vesperviering L. Meijer, 17:00 uur  

Zaterdag 30 april    Eucharistie C. Duynstee  

3e zondag van Pasen,  1 mei
 

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

 
Gebedsgroep Mama di Rosario, C. Ebaa CSSp, 14:00 

uur

zat. 7 mei    Eucharistie H. Egging  

4e zondag van Pasen, 8 mei Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Eucharistie C. Duynstee
samenzang

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

zat. 14 mei    Eucharistie M. Tharsis SVD  

5e zondag van Pasen, 15 mei Eucharistieviering & Eerste Communie C. Duynstee Eucharistieviering & Eerste Communie H. Egging, kinderkoor 
‘Okido’

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, samenzang Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, samenzang

zat. 21 mei    Eucharistie H. Egging  

6e zondag van Pasen, 22 mei
 
 

Woord- en communieviering, parochiaan Eucharistie M. Tharsis SVD
samenzang

Woord- en communieviering, parochiaan, 
Willibrordkoor 

Eucharistie Liduinafeest H. Egging, koren ‘In Hono-
rem Dei’ en ‘Jubilatio’

Eucharistie C. Duynstee, samenzang
 
 Liduinaprocessie 14.00 uur

Vespers met Liduinabroederschap 16:00 uur

woe. 25 mei Vooravondmis Hemelvaartsdag, , A. Kunnekkadan 
SVD, koren ‘In honorem Dei’ en ‘Jubilatio’, 19:00 uur

Hemelvaart donderdag 26 mei Eucharistie M. Tharsis SVD Gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie C. Duynstee, koor ‘Liriko’, 10:30 uur Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 
koor ‘In Honorem Dei’

Eucharistie H. Egging, samenzang

Vrijdag 27 mei    Vesperviering L. Meijer 17:00 uur  

Zaterdag 28 mei    Eucharistie C. Duynstee  

Zondag 29 mei Eucharistie H. Egging Woord- en communieviering, parochiaan samenzang Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie & Vormsel, Mgr. J. van den Hende en C. 
Duynstee, koor ‘To Be Continued’

Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang

 

   zat. 4 juni    Eucharistie M. Tharsis SVD  

Pinksteren 
 zo. 5 juni

 

Eucharistie H. Egging
 

Eucharistie C. Duynstee, Willibrordkoor, 10:30 uur Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie H. Egging, koor ‘Corazon’
 

Gebedsgroep Mama di Rosario, C. Ebaa CSSp, 14:00 uur

Pinkstermaandag 6 juni    Eucharistie H. Egging, koor ‘Jubilatio’  

Zaterdag 11 juni    Eucharistie C. Duynstee  

H. Drie-Eenheid, 
zo. 12 juni 

Woord- en communieviering, parochiaan
 

Anders-dan-anders viering H. Egging, m.m.v. combo
 

Eucharistie M. Tharsis SVD, Willibrordkoor
 

Eucharistie & Eerste Communie, A. Kunnekkadan SVD Woord- en communieviering, parochiaan, samen-
zang Liduinalof H. Egging, koren ‘In Honorem Dei’ en 

‘Jubilatio’, 16:00 uur

Zaterdag 18 juni    Eucharistie C. Duynstee  

Sacramentsdag, zo. 19 juni Eucharistie M. Tharsis SVD Eucharistie M. Tharsis SVD, zanggroep ‘Impuls’ Woord- en communieviering, parochiaan, samenzang Eucharistie C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie H. Egging, samenzang
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Vrijdag 29 april    Vesperviering L. Meijer, 17:00 uur  

Zaterdag 30 april    Eucharistie C. Duynstee  

3e zondag van Pasen,  1 mei
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Anders-dan-anders viering H. Egging, m.m.v. combo
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Sacramentsdag, zo. 19 juni Eucharistie M. Tharsis SVD Eucharistie M. Tharsis SVD, zanggroep ‘Impuls’ Woord- en communieviering, parochiaan, samenzang Eucharistie C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie H. Egging, samenzang




