
M A G A Z I N E  V A N  D E  R O O M S - K AT H O L I E K E  PA R O C H I E  D E  G O E D E  H E R D E R  M A A S S L U I S  V L A A R D I N G E N  S C H I E D A M  •  Z O M E R  2 0 2 2



Van de redactie

Vrijheid

Als ik dit schrijf, is Bevrijdingsdag net achter de rug. Veel 
is weer gesproken over de betekenis van vrijheid, en over 
vrijheid die onder druk kan komen te staan. Dat is dit 
jaar helaas heel reëel geworden, het is oorlog in Europa. 
En het is hier ook nu en dan oorlog… daar waar mensen 
elkaar agressief bejegenen. Daar waar journalisten hun 
werk niet normaal kunnen doen. Daar waar schrijnend 
onrecht is, bijvoorbeeld door gebrek aan betaalbare wo-
ningen, toch een mensenrecht! 
De vrijheid die iemand opeist, kan een ander een onvrij 
gevoel geven. Op Bevrijdingsdag was ik in Amsterdam. 
Ik zat aan de Amstel op een bank met een echtpaar, dat 
binnenkort ging verhuizen uit de stad. “Ik ben hier ge-
boren en getogen”, zei de vrouw. “We zijn al verhuisd 
van De Pijp naar de Rivierenbuurt, maar daar houden we 

het ook niet uit. Altijd herrie, om je heen wordt steeds 
verbouwd, dakterrassen met veel lawaai ’s avonds en ze 
houden nergens rekening mee. We gaan naar Groote-
broek.” Ze wilde rust en een beetje gemoedelijkheid. 
Terug naar dit blad. We veren op, blijkt uit de artikelen in 
dit nummer. Wat is het fijn om weer bij elkaar te komen, 
zoals met Palmzondag en Pasen. Wat mooi is het om 
weer te gaan wandelen voor projecten van Vastenactie. 
Lintjesregen was een feest in onze drie steden. Kern-
vrijwilligers staken de hoofden bij elkaar om plannen te 
smeden voor de toekomst. Het kan weer, wat hebben we 
het gemist! Dat is ook bevrijdend. 
En het is goed om als kerken paraat te zijn als vluchtelin-
gen hier opgevangen worden: met hen meeleven, doen 
wat we kunnen, al is het maar de kerk openstellen op het 
Orthodoxe Paasfeest. Kleine moeite, veel waardering. U 
kunt er allemaal over lezen in dit blad. 
Veel plezier en inspiratie gewenst! 

Lidwien Meijer
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eze boodschap begin ik met de 
woorden van de Heilige Paulus: 
‘De genade van de Heer Jezus 
Christus, de liefde van God en 

de gemeenschap van de Heilige Geest 
zij met u allen.’ (2 Korintiërs 13,14) 
De heilige Paulus begint zijn brie-
ven met een groet en hij eindigt de 
brieven met een groet. Het doel van 
zijn brieven is om het geloof van de 
mensen te versterken en de eenheid 
te bevorderen. Iedere keer als ik zijn 
brieven lees, lees ik ze in het licht van 
wie hij was en wie hij geworden is. 
Hij was een vervolger en hij is een 
verkondiger geworden. Hij is met 
een brief naar Damascus gegaan om 
mensen die in Jezus geloofden in de 
gevangenis te zetten. Later heeft hij 
meer brieven naar verschillende ge-
meenschappen geschreven, maar nu 
om hun geloof in Jezus te versterken. 

Van de pastor

Paulus werd een verkondiger
door Pastor Melvin Tharsis

Dit geeft mij hoop dat de leiders van 
deze tijd tot bekering zullen komen 
zoals de heilige Paulus.

Vijf vluchtelingen
Er zijn nu heel veel mensen die hon-
ger en armoede lijden, door oorlogen 
en aanslagen.  Er zijn ook mensen 
die deze mensen willen helpen. De 
meeste van de mensen die andere 
mensen helpen zijn zelf ook armen. 
Want ze weten wat armoede is, wat 
honger is. In Vlaardigen ontvangt 
een gezin vijf vluchtelingen uit Oe-
kraïne. Dit gezin is ook gevlucht. 
Toen ze naar Nederland kwamen, 
zijn ze in de pastorie van de Johan-
nes de Doperkerk komen wonen. 
Nu hebben ze een huis. Nu delen 
ze hun ruimte met mensen die het 
in deze tijd echt nodig hebben. Deze 
vluchtelingen kennen de pijn van an-

dere vluchtingen. Deze daad van hen 
troost deze mensen die uit Oekraïne 
vertrokken zijn, zonder te weten wat 
hun eindbestemming is.

De zegen van God
God wil van ons dat we brood delen 
met de hongerigen, armen helpen, 
naakten kleden. Zo bevrijden wij 
onze naasten van hun pijn en geven 

wij hun de hoop dat wij bij hen zijn, 
zoals Jezus heeft gedaan voor de hele 
wereld. Hij zei: Ik ben bij jullie tot het 
eind van deze wereld. 
Onze kleine hulp kan zeker een groot 
verschil in het leven van mensen 
maken. Iedere keer als wij wat met 
mensen delen, delen wij de zegen 
van God met hen. Want God heeft 
ons gezegend, zodat wij samen meer 
mensen kunnen helpen en hen van 
hun moeilijke omstandigheden kun-
nen bevrijden. Wat wij niet konden 
doen, heeft Jezus voor ons gedaan; 
Hij heeft zijn leven voor ons gegeven, 
zodat wij kunnen leven. Vooral in 
deze tijd geven nu meer mensen hun 
helpende handen aan de vluchtelin-
gen uit Oekraïne. Dit wil God van 
ons, dat wij mensen die in nood zijn, 
helpen. ‘Al wat u aan deze mensen 
doet, doet u voor mij.’ zei Jezus. Door 
mensen te helpen, bevrijden wij hen 
van hun nood. 
In deze moeilijke tijd, mogen God de 
Vader en de Heer Jezus vrede geven, 
liefde en geloof. 

Ze weten wat 
armoede is
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Met de pelgrimsweg in het hart

 A
ls ik stilsta bij psalm 84, dan klinken momenten door waar-
op ik deze psalm heb gebeden. Verschillende verzen zwer-
ven door mijn hoofd, allerlei herinneringen komen naar 
boven. Ik hoor mijzelf weer zingen: ‘Gelukkig is de mens 

die zijn vertrouwen in U stelt, in de vertaling van Jan Valkestijn. 
De zin die er het meest uitspringt is: ‘Trekken wij door een dorre 
woestijn, U maakt het tot een vallei vol bronnen’. Het lijkt te mooi 
om waar te zijn. Toch klinkt er het diepe verlangen in door van 
mensen die door de woestijn heen trokken, met alle ontberingen. 
Op pelgrimstocht was er altijd de belofte van het thuiskomen. 
Vanaf mijn studietijd raakt mij telkens een zin in het brevier 
(vertaling van Ad Bronkhorst): ‘zelfs de mussen vinden wel een 
schuilplaats, de zwaluwen een nestje voor hun broed’. Als God 
zelfs zorg draagt voor de beschutting van jonge vogels, dan mogen 
wij er wel op vertrouwen dat Hij naar ons omziet.

Het is een gebed van iemand die op pelgrimstocht is. Natuurlijk 
gaat het erom deze reis goed te volbrengen, en bij het heiligdom 
aan te komen. Maar het gaat bovenal over de weg van je leven. 
Daarin doe je ervaringen op die je vormen tot de persoon die je 
bent: mooie indrukken, leerzame inzichten, maar ook de schram-
men en builen die blijven schrijnen. De mooiste zin van psalm 84 
komt voor mij uit de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der 
Zeyde (die in abdijen gebeden wordt): ‘Gelukkig de mensen die 
sterk zijn in U, met de pelgrimsweg in het hart’. Als ik terugkijk op 
mijn leven, dan zijn het niet zozeer de gelukkige momenten die mij 
gevormd hebben, maar vooral mijn zoektocht, waarbij ik gelouterd 
werd doordat mijn verwachtingen niet uitkwamen en ik het spoor 
bijster raakte. Daarin, in het vallen en opstaan, wordt de zin van de 
pelgrimstocht duidelijk.

Uiteindelijk beschrijft de psalm dat de pelgrim thuiskomt in het 
huis van God. Dat klinkt vroom, alsof de ontberingen van de 
pelgrimstocht zijn vergeten. Dat schuilen in de tempel is echter 
geen vlucht uit de boze buitenwereld. Het gaat om ‘een schild’ 
voor wie bedreigd worden. Het heeft ook te maken met het doen 
van gerechtigheid: de bidder staat liever op de drempel van het 
Godshuis, dan dat hij weelde geniet in de ‘tenten der boosheid’. 
En vooral: waar anderen oordelend naar je kijken, is het huis van 
God de plaats waar je altijd mag zijn wie je bent – of die plaats 
zou dat moeten zijn. 

pastor Henri Egging

Psalm 84
Hoe hartverrukkend uw woningen,
Heer der hemelse scháren,
mijn ziel vergaat van verlangen
naar de voorhoven van de Heer;
mijn hart, ja al wat ik ben,
het roept tot de levende Gód.
Vindt zelfs de mus niet een húis,
heeft niet de zwaluw haar nest
waar zij haar jongen mag bergen?
O, ùw altaren te naderen,
Heer der hemelse scharen,
Gij, mijn koning, mijn God!
Gelukkig die wonen in uw húis,
die immer Ù mogen loven;
gelukkig de mensen die sterk zijn in U,
met de pelgrimsweg in het hart.
Gaan zij door een laagte van dorre woestijngroei,
een oase scheppen zij daar:
de eerste regen daalt er weldádig;
van kracht tot kracht gaan zij voort
om op Sion voor God te verschijnen.
Heer, God der hemelse scharen,
hoor Gij dan mijn gebed,
verhoor mij, o God van Jakob;
God die ons beveiligt, zie neer,
aanschouw die is uw gezalfde.
In ùw voorhoven is mij een dag
meer toch dan duizend dagen;
liever te staan op die drempel
daar, in het huis van mijn God,
dan te wijlen in de tenten der boosheid.
Want een wering, een schíld is de Heer,
zijn gunst schenke God ons, zijn lúister;
de Heer zal geen zegening onthouden
aan wie in oprechtheid hun weg gaan.
Heer der hemelse scharen,
gelukzalig de mens wiens rust is in U.
(vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde)
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Zorgen dat we een toekomst hebben
Bijeenkomst met kernvrijwilligers

door Henri Egging

Na drie jaar was er eindelijk weer een bijeenkomst met kernvrijwilligers uit 
alle gemeenschappen van onze parochie. Wat zijn de plannen?  

Samenwerken 
met andere lokale 
organisaties

 H
et was een verademing met 35 
leden van pastoraatgroepen, 
beheercommissies, de Vlaar-
dingse commissies  ‘leren-vie-

ren-dienen’, ‘ont-moeten’ en ‘jeugd & 
jongeren’, en pastoraal team en paro-
chiebestuur samen te komen, op 23 
april in de Lucaskerk. Door de corona-
crisis was dit lange tijd niet mogelijk.
In de afgelopen twee jaar hebben vrij-
willigers meegedacht bij het schrijven 
van een nieuw pastoraal beleidsplan. 
Namens het team kon pastor Henri 
Egging nu het resultaat presenteren. 
Ook werd het ‘actieplan materiële 
zaken’ toegelicht door Jan Bekkers, 
namens het parochiebestuur. 

Pastoraal beleidsplan
De missie van het pastoraal team is 
‘groeien in relatie’: met God en Je-
zus Christus, met elkaar en met de 
omringende samenleving. In een toe-
lichting gaf pastor Henri Egging aan 
dat het team ernaar streeft om meer 
diverse groepen bij activiteiten van 
de parochie te betrekken. Ook wil het 
team meer samenwerken met part-
ners en bondgenoten in de samenle-
ving. 
Het pastoraal beleidsplan formuleert 
een visie op basis van de veranderin-
gen die wij allen in onze parochie 
kunnen zien. Wij worden kleiner 
en kwetsbaarder. Het is van belang 
ons naar buiten te keren en ons te 
richten op nieuwe doelgroepen. Na-
tuurlijk gaan de huidige activiteiten 

van de gemeenschappen ook gewoon 
door, maar daarnaast wil het team 
zich richten op nieuwe initiatieven. 
In elke pastoraatgroep wordt de zorg 
voor een kerk midden in de samenle-
ving, een vast aandachtspunt. Priori-
teiten in het beleidsplan zijn daarom: 
een laagdrempelig aanbod, gericht 
op nieuwe doelgroepen, en meer sa-
menwerking met partners en bond-
genoten. De basis van dit alles is een 
missionaire spiritualiteit. Wij kunnen 
onszelf voeden vanuit de bronnen van 

ons geloof, om vervolgens telkens 
weer naar buiten te treden.
In het beleidsplan zijn zes doelstel-
lingen geformuleerd. Daarmee is na-
tuurlijk niet heel het pastorale aan-
bod van de parochie beschreven. Wij 
blijven vieren, catechese verzorgen, 
dienstbaar en nabij zijn aan parochi-
anen en aan mensen in nood. Dat is 
‘regulier werk’. Ook de sluiting van 
kerken en de nasleep daarvan – rouw 
om het verlies van een vertrouwde 
plek, opbouwen van een nieuwe ge-
meenschap – verdient veel aandacht.

Bestuurlijk actieplan
Jan Bekkers nam de aanwezigen te-
rug naar de centrale vraag van de bij-

eenkomst met kernvrijwilligers drie 
jaar geleden (9 maart 2019): ‘Hoe 
zorgen we dat we een toekomst heb-
ben?’ Wij plaatsten toen een stip aan 
de horizon, met als doel: binnen vijf 
jaar in elke stad één geloofsgemeen-
schap vormen met één centrale kerk. 
Inmiddels zijn de H. Hartkerk en de 
Sint Jan de Doper-Visitatiekerk aan de 
eredienst onttrokken. De Jacobuskerk 
is opengebleven op initiatief van het 
bisdom. De bisschop zal binnenkort 
een besluit nemen welke van beide 
kerken in Vlaardingen geopend blijft.
Er is niet alleen gesaneerd, maar ook 
veel opgebouwd. In Schiedam is een 
nieuwe beheercommissie gevormd 
en is de boekhouding geïntegreerd. 
De communicatie wordt gebundeld 
in parochiemagazine Kerk aan de 
Waterweg en in de website, die ge-
heel vernieuwd wordt. Het bestuur 
wil werken aan versterking van de 
beheercommissies. Het grote aantal 
bankrekeningen is gesaneerd door de 
inzet van Clemens Lammers. Er wordt 
hard gewerkt aan Kerkbalans, met on-
dersteuning door Ad Sosef. Toch ste-
venen wij af op een fors verlies.
Het werven, waarderen en binden 
van vrijwilligers is een belangrijk 
aandachtspunt, opdat niet steeds 
minder mensen steeds méér doen. 
Ook het bestuur heeft verschillende 
vacatures, met name de portefeuilles 
bouwzaken, communicatie en het 
penningmeesterschap. Doordat Cle-
mens Lammers het bestuur verlaat, 
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advertentie

komt daar nu ook de vacature ‘secre-
taris’ bij.

Reacties
In vijf subgroepen werd verder door-
gepraat over de doelstellingen van 
het pastoraal beleidsplan en over het 
bestuurlijk actieplan. Het gaat er niet 
om dat overal hetzelfde gebeurt, maar 
dat we inspelen op de mogelijkheden 
en uitdagingen in de drie plaatselijke 
geloofsgemeenschappen.
In de subgroep over diaconie werd 
aandacht gevraagd voor initiatieven 
rond eenzaamheid. Men wil dan sa-
menwerken met andere lokale orga-
nisaties. In deze subgroep werd ook 
nagedacht over het werven van vrij-
willigers die de verschillende diaco-
nale activiteiten kunnen dragen.
In de subgroep over catechese en 
jeugd & jongeren was de doelstel-
ling aan de orde om catechesegroe-
pen te vormen waarin ouders en 
kinderen samen hun geloof kunnen 
beleven. De subgroep constateerde 
dat er veel gebeurt voor gezinnen, 
maar dat het aan structuur ontbreekt 
waarmee je verder kunt bouwen op 
basis van geslaagde activiteiten.
In de subgroep over pastoraat werd de 
doelstelling besproken om groepen te 
vormen van mensen die een bepaalde 
ingrijpende ervaring hebben meege-
maakt. Verschillende doelgroepen 
komen in aanmerking, die ieder een 
eigen benadering vragen. Het hangt 
af van de aanknopingspunten ter 
plekke voor welke doelgroep een aan-
bod wordt gedaan. De subgroep heeft 

nagedacht over samenwerking met 
andere organisaties. Ook werd stilge-
staan bij de ‘gereedschapskist’ die wij 
als Kerk hebben, met verhalen, ritue-
len en creatieve werkvormen.

In de subgroep over liturgie werd 
stilgestaan bij de doelstelling om in 
elke deelgemeenschap momenten 
van bezinning en inspiratie te orga-
niseren voor nieuwe doelgroepen. 
De subgroep constateerde dat veel 
mensen hiernaar op zoek zijn, maar 
het niet vinden bij de kerk, omdat 
de drempel naar de liturgie te hoog 
is. Er is, naast de zondagsvieringen, 
veel bezinningsaanbod vanuit onze 
geloofsgemeenschappen, maar bij 
doelgroepen buiten de ‘vaste kern’ 
is dat vaak niet bekend. Er werd na-
gedacht hoe mensen wel te bereiken: 
via scholen, via buurthuizen, en ook 
via social media. Belangrijk is het 
mensen welkom te heten en een taak 
te geven, zodat ze zich thuis voelen.
In de subgroep over het bestuurlijk 
actieplan lag de focus op de kwets-
baarheid van het parochiebestuur. 
Het belang van empowerment van 
de beheercommissies werd onder-
schreven. Daarnaast waren de finan-
ciën een punt van aandacht. Allerlei 
creatieve ideeën werden geopperd 
om kosten te besparen, inkomsten 
te verwerven en te investeren in op-

bouw. In deze subgroep werd ver-
kend hoe er vrijwilligers gevonden 
kunnen worden om diaconale acti-
viteiten uit te voeren.

Vervolg
Afgesproken werd om in de pas-
toraatgroepen in mei en juni na te 
denken over de uitwerking van de 
doelstellingen in de concrete situ-
atie van de eigen gemeenschap. In 
september-oktober zijn er taakveld-
overleggen met de portefeuillehou-
ders voor diaconie, catechese, jeugd 
& jongeren, pastoraat en liturgie in 
de pastoraatgroepen. Zo kunnen wij 
met elkaar afstemmen en elkaar in-
spireren, om vervolgens plaatselijk 
nieuwe initiatieven te ontplooien 
om een uitnodigende kerk te zijn die 
midden in de samenleving staat. 

(met dank aan Lex Wepster, René 
Eysink Smeets, Sytske van Rooijen, 
Marga Huiskens, Tiny van Rijn 
en Marianne Soors voor hun 
aantekeningen van de gesprekken). 

Veel mensen zijn op 
zoek naar bezinning
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door Parochiebestuur

Actie Kerkbalans 2022

Hoe is het gegaan met de Actie Kerkbalans dit jaar? De resultaten zijn 
bemoedigend. De digitale mogelijkheden maken het werk ook lichter.  

Het voordeel van de samenwerking!

 I
n de vorige editie van Kerk aan de Waterweg 
stond een artikel over de Actie Kerkbalans 
(AKB) in onze parochie De Goede Her-
der. Inmiddels zijn we een paar maanden 

verder en is de AKB-2022 goed op gang ge-
komen. Het voordeel van de samenwerking 
binnen de parochie wordt duidelijk zichtbaar. 
Zo hebben, met ondersteuning van het bis-
dom, onze vier deelgemeenschappen een 
eigen folder gemaakt. Daarnaast is in Maas-
sluis en Vlaardingen door een groot aantal 
deelnemers gebruik gemaakt van de elektro-
nische AKB. Alle informatie werd via e-mail 
verzonden, aan de deelnemers die zich hier-
voor hadden opgegeven. Met als resultaat een 
flinke besparing op de drukkosten en ook een 
minder grote belasting voor de lopers. 

Stroomlijnen
In de loop van dit jaar zullen de draaiboeken 
naast elkaar gelegd worden, om van elkaar te 
leren en de manier van werken nog verder op 
elkaar af te stemmen. Het doel is om gezamen-
lijk de werkzaamheden te vereenvoudigen en  

te stroomlijnen waardoor de belasting voor 
een kleiner wordende groep vrijwilligers af-
neemt. Ook de elektronica speelt een belang-
rijke rol hierbij. Zowel bij het uitrollen van de 
Actie Kerkbalans zelf als bij de werkzaamhe-
den die daarna komen, zoals incasso, boek-
houding en controle, maken we meer gebruik 
van geautomatiseerde systemen, waardoor 
het werk ook voor onze financiële vrijwilligers 
gemakkelijker en minder wordt.

Het totaalbedrag laat een lichte daling zien, 
maar we zijn dankbaar dat het in onze parochie 
vergeleken met landelijke cijfers beter gaat. Het 
moedigt onze vrijwilligers aan om het werk en 
de samenwerking voort te zetten. 
Net als in de vorige editie van Kerk aan de Wa-
terweg is een woord van dank op zijn plaats, 
namens het pastoraal team, parochiebestuur en 
alle medeparochianen voor uw deelname aan de 
AKB en uw financiële bijdrage voor al het pas-
torale- en wereldse werk van onze parochie. 

Een flinke 
besparing 
op de 
drukkosten

advertentie

Belangrijk bij iedere actie is de informatie over wat het heeft 
opgebracht.
 Resultaten 2021  Begroting 2022
APP € 70.194,-- € 63.334,--
Jacobus € 45.202,--  € 42.000,--
Liduina € 36.833,--  € 40.000,--
Willibrord € 63.300,-- € 68.292,--
Totaal € 215.529,-- € 213.626,--
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Geld om mensen te ondersteunen
Het werk van de PCI

door Taco van der Meer

Wat doet de PCI van de parochie? Mensen helpen die 
een beroep op ons doen. Een klein bedrag kan veel 
betekenen.  

Altijd na zorgvuldig 
overleg

 E
en tijdje geleden zat ik bij een 
vergadering van Het Platform 
Verbinding Holy. Dat is een 
club mensen, vrijwilligers en 

professionals, die samenwerken om 
de leefbaarheid in delen van de wijk 
Holy te verbeteren. Tijdens het nage-
sprek hoorde ik van een vrijwilligster 
van MIM (moeders informeren moe-
ders) over een gezin waar ze contact 
mee had. Moeder kon haar kinderen 
niet naar de opvang brengen, van-
wege gezondheidsproblemen. Het 
was vader die zijn kinderen vóór zijn 

werk eerst wegbracht en later ook op-
haalde. Maar vader merkte wel dat het 
geduld van de baas wat minder werd.
Met een duo-buggy zou moeder zelf 
de kinderen naar de opvang kunnen 
brengen. Dankzij een bijdrage van 
de PCI kon de buggy worden aange-
schaft. Moeder blij, vader blij, kinde-
ren blij en baas blij. 

Weinig risico
In 2013 zijn de verschillende PCI-en 
van de deelgemeenschappen gefu-
seerd en is er één PCI ontstaan. Zo 
kon het gebeuren dat er een redelijk 
kapitaal werd gegenereerd (gehoord 
dat we bij de middenmoot in ons bis-
dom horen). Dat kapitaal is door de 

jaren heen gegroeid dankzij erfenis-
sen, bijdragen van fondsen, collectes 
en giften. Sinds een aantal jaar wordt 
dit geld defensief belegd. Dit houdt 
in dat er weinig risico wordt gelopen. 
Het wordt gebruikt voor mensen en 
organisaties die af en toe wat extra on-
dersteuning kunnen gebruiken.
Het geld dat we jaarlijks op deze reke-
ning ontvangen (het vruchtgebruik) 
wordt hiervoor ingezet. Komen er in 
een jaar wat meer vragen binnen, dan 
wordt een bewuste keuze gemaakt 
om iets op het kapitaal in te teren. 
Maar altijd na zorgvuldig overleg, 
want we spelen geen monopoly. Het 
is echt geld, dat bedoeld is om men-
sen te ondersteunen.

Afscheid nemen
Twee jaar lag alles stil dankzij corona. 
Om me heen zie ik nu hoe mensen 
elkaar weer allemaal opzoeken. Zelf 
heb ik mijn Friese nichten en neven 
weer ontmoet in de afgelopen vakan-
tie. Vergaderingen worden niet meer 
via Zoom of Teams gedaan, we kun-
nen elkaar weer in de ogen kijken. Je 
merkt bij iedereen de behoefte om 
elkaar weer echt te ontmoeten.
Dat geldt ook voor de mensen uit de 
PCI, sinds een half jaar durven we 
elkaar weer op te zoeken. Dat gold 
ook voor het afscheid van de oud-
bestuursleden. Op zaterdag 7 mei ge-
beurde het tijdens een etentje in de 
Lucaskerk. 
Drie dames van Lucas Cooking hadden 

een heerlijk driegangendiner voor 
ons bereid. Tijdens de maaltijd wer-
den herinneringen gedeeld, tips ge-
geven aan de nieuwe bestuursleden 
en nieuwe afspraken gemaakt. Maar 
vooral werd er afscheid genomen van 
Thea Bakker, Anneke Mekelenkamp, 
Annelies Eysink en Rob Poels. Wim 
Engelen was helaas verhinderd, maar 
van hem wordt op een ander moment 
afscheid genomen. Waar we hen die 
avond voor hebben bedankt is het ja-
renlang belangeloos inzetten voor het 
werk van de PCI. Voor het huidige be-
stuur een aansporing om in hun voet-
sporen te treden en dit met evenveel 
enthousiasme te gaan doen. 

De afgelopen twee jaren zijn door 
het verminderd aantal fysieke ker-
kelijke vieringen de opbrengsten 
uit de collectes teruggelopen. We 
hopen dat dit verandert nu de ker-
ken weer open zijn. Elke gift is 
welkom. Mocht u echter liever een 
digitale bijdrage leveren, dan kunt 
u uw geld overmaken op 
NL18RABO0125413262 t.n.v. 
PCI de Goede Herder.
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 MOZAÏEK 

Al vele jaren volgen de brugklassers van het Lyceum 
Schravenlant in de weken voor Pasen het zogenaamde 
erfgoedspoor, waarbij zij teruggaan naar middeleeuws 
Schiedam. Hierbij wordt ook kennis gemaakt met twee 
‘sterke vrouwen’ die van grote invloed waren in de stad: 
de ‘Wiven van Schiedamme’. Dat zijn: vrouwe Aleida, 
die ervoor zorgde dat Schiedam stadsrechten kreeg, en 
‘onze’ Liduina. 
Door de coronapandemie kon het ‘spoorzoeken’ in 2019 
en 2020 niet doorgaan, maar dit jaar kwamen de kinde-
ren gelukkig weer. Op vrijdag 18 maart werd door vier 
groepen de basiliek bezocht. De leerlingen hadden een 
werkboek bij zich waarin tal van opdrachten stonden. 
Ze waren bewapend met pen en papier en hun mobiel-
tje om foto’s te maken. 
Na binnenkomst namen de leerlingen plaats in de bank 
en volgde een nadere kennismaking met het gebouw. 
Wat zie je allemaal? Wat speelt zich hier af? Daarna 
werd er met de groep rondgewandeld; al het bespro-
kene werd nog eens van dichtbij bekeken. Als derde on-
derdeel konden ze de opdrachten in hun werkboek gaan 
maken en er was er gelegenheid tot vragen stellen. 

Daar werd veel gebruik van gemaakt. Er waren enkele 
opvallende vragen zoals: Hoe staan jullie ten opzichte 
van homoseksualiteit? Waarom trouwt een priester 
niet? Hoeveel is dit gebouw wel waard?

Alles bij elkaar waren het vier boeiende rondleidingen, 
met dankbare leerlingen die aandachtig luisterden en 
alles goed bekeken. Bij het weggaan uit de kerk werd 
ik veelvuldig door hen bedankt.
Het erfgoedspoor leidde de leerlingen verder naar de 
Grote- of Sint-Janskerk, het Gemeentearchief, de ruïne 
van Huis te Riviere en de kasteelmaquette in het Stads-
kantoor. Verder werd de Oud-Katholieke kerk bezocht 
en het Zakkendragershuisje. 
Leo de Kaper

Sinds 13 april repeteert de Oostercantorij iedere woensdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur in De Wilgenburg bij de Liduina-
basiliek. De Oostercantorij is een zelfstandig, oecumenisch 
kerkkoor dat als doel heeft om een passende muzikale bijdrage 
te leveren bij de zondagsliturgie en om de samenzang te on-
dersteunen. De cantorij doet dat ongeveer tien keer per jaar in 
verschillende kerken, meestal in Schiedam. De leden zingen 
meerstemmige kerkmuziek uit de hele muziekgeschiedenis, 
met nadruk op renaissance- en barokmuziek. 
Voor meer informatie: kijk eens op www.oostercantorij.nl
Leo de Kaper

Erfgoedspoor door Liduinabasiliek

Nieuw onderdak cantorij

Ruim dertig jaar was Rob van 
Herwaarden in Vlaardingen 
werkzaam als diaconaal consu-
lent. Tijdens die jaren werd hij 
ook coördinator van het diaco-
naal centrum de Windwijzer. Nu 
gaat hij met pensioen. Rob heeft 
onvoorstelbaar veel betekend bij 

de campagnes van Kerk in Actie 
en Vastenactie in de 40 dagentijd. 
Hij was een stimulerende kracht 
bij MOV-ZWO. 
In de laatste week van de veertig-
dagentijd namen we afscheid van 
Rob. Duizendmaal dank aan hem!
Han Raeijmaekers
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Zaterdag 5 maart zijn Ton Duren-
kamp en ik, Leo de Kaper, naar 
Kamerik afgereisd om daar de 
sleutel van het orgel van de in 
augustus 2020 gesloten Sint Jan de 
Doper-Visitatie te Schiedam aan de 
nieuwe eigenaar, de Parochie Pax 
Christi (Woerden, Oudewater, Ka-
merik en Meije-Zegveld)  te over-
handigen. Het orgel, ooit gebouwd 
voor het Dominicanessenklooster 
in Volendam, heeft na een revisie 
een plaats gekregen in de H. Hip-
polytuskerk van Kamerik. Het staat 
daar heel mooi, voor in de kerk, en 
ook nog schuin onder het raam van 
de H. Liduina!
Het was een geanimeerde bijeen-
komst onder leiding van pastor 
Huub Spaan. Na de sleuteloverhan-
diging werd het orgel bespeeld en 
zong het kerkkoor een Ubi Caritas 
en enkel Taizé-liederen. Daarna 
kreeg Richard Bot, de orgeldeskun-
dige van het Bisdom, het woord. Hij 
vertelde over de functie van het or-
gel in de liturgie en over de bouwer 
van het orgel, de fa. Verschuren uit 
Ittervoort. Daarbij demonstreerde 
hij de slimme ingebouwde koppe-
ling van de registers van het orgel.
De lokatieraad van de Hippolytus-

kerk is erg blij met het orgel omdat 
de koorleden nu niet meer naar 
de koorzolder hoeven te klimmen 
en nu vooraan in de kerk kunnen 
zingen. Bijzonder welkom was ook, 

dat zij het orgel om niet konden 
krijgen.Zondag 6 maart is het orgel 
ingezegend en is het officieel in 
gebruik genomen.
Leo de Kaper 

Orgel verhuist naar Kamerik

Nieuw onderdak cantorij

Kerkterras in Vlaardingen
Op zondag 21 augustus om 10.30 uur wordt voor de vijfde keer het 
‘Kerkterras’ georganiseerd in ’t Hof in Vlaardingen. De Lucaskerk en de 
Pax Christikerk zijn die dag gesloten. Het is inmiddels traditie om tijdens 
het laatste weekend van het Zomerterras in het park aan de Hoflaan, een 
oecumenische kerkdienst te houden. Voorgaande keren kwamen er zo’n 
1200 mensen op af. Een koor van mensen uit de verschillende Vlaardingse 
kerken, een jongerenband en de band van het Leger des Heils verzorgen 
het muzikale deel. Na afloop is er ruim gelegenheid om koffie te drinken 
en voor de kinderen is er uiteraard limonade. Momenteel wordt er hard 
gewerkt aan de inhoud van de dienst, deze zal zeker weer actueel zijn. 
Meer informatie komt via diverse kanalen.

advertentie
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Overdracht van de sleutel Uitleg over het orgel door Richard Bot

Het koor in actie



Vluchtelingen uit Oekraïne

Hoe reageren onze geloofsgemeenschappen op de Russische inval 
in Oekraïne? Hoe geven we troost en hulp?  

Samen eten, wandelen en bidden

 Op donderdag 24 februari werden alle pes-
simistische verwachtingen bewaarheid: 
Rusland viel Oekraïne binnen, er kwam 

een grote vluchtelingenstroom op gang naar 
West-Europa. Wat een schrik, wie had dit nu 
kunnen denken!
Op zaterdag 5 maart kwamen uit allerlei ge-
loofsrichtingen in Rotterdam mensen bij el-
kaar om hun verdriet, hun onmacht te delen. 
De plek was het Zadkine-monument. “Vol-
gende week verwacht ik u hier weer”, zei bur-
gemeester Aboutaleb. “In heel veel steden in 
Europa komen op zaterdag 12 maart mensen 
bij elkaar, op verzoek van de burgemeester 
van Florence.”
In Schiedam was er een oecumenische ge-
bedsdienst in de Grote kerk op 12 maart. ‘Hoe-
ver is de nacht’, zongen we. ‘De morgen komt, 
maar nu is het nacht.’ Meestal overheersen ge-
loof en verwachting onze vieringen. Maar nu 
konden we alleen maar zingen over de nacht, 
en over de hoop dat dit uiteindelijk weer voor-
bijgaat. Aansluitend was er een manifestatie 
op het Stadserf, met zonnebloemen en veel 
geel-blauwe vlaggen. 

Kaarsjes van bijenwas
Op 24 april was het Oekraïens paasfeest. Wat 
moet het moeilijk zijn, Pasen is het grootste 
feest van het jaar in Oekraïne en dan ben je 
niet thuis, dan leef je in onzekerheid op een 
boot, aan de Buitenhaven of op een heel groot 
cruiseschip aan de Merwehaven. Of je bent 
ondergebracht bij lieve mensen, en je weet 
niet hoelang dit gaat duren. De extra openstel-
ling van de basiliek was snel georganiseerd. 
Bijna honderd mensen, waaronder zo’n tach-
tig Oekraïners, meest moeders, grootmoeders 

Hoe ver is 
de nacht, 
hoever…

door Lidwien Meijer en Han Raeijmaekers

en kinderen kwamen die zondagmiddag de 
basiliek bezoeken. Buiten stond een wel-
komstbord in hun eigen taal. Tevoren waren 
flyers afgegeven bij de twee boten waar de 
meesten van hen verblijven. 
De mensen brandden kaarsen, enkelen had-
den eigen kaarsjes meegebracht, van bijen-
was. Ze baden en luisterden naar liturgische 
muziek uit hun land. Om 13.00 uur was er 
een doopviering. Een groep sloot zich aan bij 
de familie van de twee dopelingen en samen 
baden ze in hun eigen taal het Onze Vader. 
Een ontroerend moment. “Dank u wel”, klonk 
het dikwijls bij de deur als ze de kerk verlie-
ten. 

Wissel en Weerklank
De twee oecumenische inloophuizen in Schie-
dam organiseerden al snel ontmoetingen. In 
de Weerklank kan men elke woensdag eten 
en elkaar treffen. Vanuit De Wissel werd op 
een paar dinsdagen gewandeld door de bin-
nenstad. Gelukkig met een Oekraïense vrouw 
erbij, die al heel lang hier woont en goed kan 
tolken. Zij verzorgde ook alle flyers. De biblio-
theek was een mooi doel, met name voor de 
kinderen. Boeken zonder woorden zijn er ge-
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Een 
bloemetje 
en een 
vredeskaars

Stiltekring
Begin mei zijn er tachtig Oekraïense vluchte-
lingen in Vlaardingen. Op 8 mei, Moederdag, 
bidden we met Maria voor de vele moeders die 
met hun kinderen gevlucht zijn, hun mannen 
vechten voor het behoud van vrijheid. 
Op zaterdag 21 mei is de jaarlijkse Europadag 
in Oekraïne. We organiseren dan een stilte-
kring voor vrede, als symbool van een geza-
menlijke hoop om de oorlog te stoppen en om 
stil te staan bij de slachtoffers, de ontheemden 
en vluchtelingen die geraakt zijn door deze 
oorlog. 
Er zijn plannen voor een liturgische viering 
met Pinksteren, met een aansluitende lunch. 
De liturgische werkgroep en Lucas Cooking 
geven alle medewerking. 

noeg te vinden en de kinderen konden zich 
meteen gratis inschrijven. Ze moesten op 
tijd weer op de boot zijn, want er zijn vaste 
etenstijden. 

Ontspannen
Eind maart zijn er 37 Oekraïners in Vlaardin-
gen (op de scoutingboerderij en bij particulie-
ren). Er is een prima overleg tussen de coör-
dinator van de gemeente voor de opvang en 
de maatschappelijke organisaties, waaronder 
PAX Ambassade van Vrede. 
Deze club wordt gevraagd om een lunch te 
verzorgen. Lucas Cooking is snel paraat. Er 
zijn twee medewerkenden van de school ‘t Pa-
let Centrum, er is een tolk, stichting Spoetnik 
is vertegenwoordigd en namens het College 
van B&W wethouder Ivana Somers. Pastor 
Melvin opent de maaltijd met gebed. Er zijn 
vijf kinderen, vijf jongeren en vijftien volwas-
senen. De sfeer is ontspannen en iedereen 
geniet. Bij de afsluiting is er voor iedereen 
een bloeiend plantje en een olijfhouten vre-
desduifje uit Bethlehem als tekens van hoop 
en vrede. Bij het weggaan worden wij uitbun-
dig bedankt en ook ’s avonds met diverse te-
lefoontjes. Men voelt zich welkom.

Paasfeest
Begin april zijn er een zeventigtal Oekraïners 
in Vlaardingen (op de scoutingboerderij, bij 
particulieren en in Casa Nova (in het voor-
malig Unilevergebouw). Velen van hen zijn 
orthodox katholiek; enkelen bezoeken al gauw 
het Stiltecentrum De Driepas op de Hoog-
straat. Daarom organiseren de beheerders 
van het Stiltecentrum en PAX Ambassade 
van Vrede een Paasgroetenactie. De kerken 
van Vlaardingen worden daarop attent ge-
maakt en werken mee. Er komen zo’n hon-
derd kaarten in een Paasgroetendoos in het 
Stiltecentrum. 
De Windwijzer biedt een feestelijke bijeen-
komst aan in het teken van Pasen. De kaarten 
met wensen worden daar op het einde van de 
bijeenkomst uitgedeeld, met een bloemetje, 
en een Vredeskaars van Kerk en Vrede. Voor 
de Oekraïners die de Paasmaaltijd niet kun-
nen bijwonen, zijn we Tweede Paasdag met 
de kaarten en de attenties naar Casa Nova 
gegaan. 
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Lintjesregen in onze drie steden

Het heeft onze koning Willem Alexander behaagd om negen parochianen met een 
lintje te belonen. Een prachtige oogst en dik verdiend.

Een oranje bui boven de parochie!
Schiedam
Tijdens een feestelijke plechtigheid in 
het Theater aan de Schie reikte Cor 
Lamers, burgemeester van Schiedam 
op 26 april de koninklijke onderschei-
dingen uit aan Koos van Noordt, Rob 
Poels en Theo Reyman. Alle drie de 
decorandi hebben als vrijwilliger veel 
betekend voor onze parochie en voor 
deelgemeenschap Jacobus en Marti-
nus.

Koos vervult al vanaf 2000 zijn kos-
terschap met veel plichtsbesef en toe-
wijding bij zondagsvieringen, doop-
jes, huwelijken en uitvaarten. Hij 
staat verder altijd klaar om hand- en 
spandiensten te verrichten. Zijn pas-
sie voor tuinieren is direct zichtbaar 
bij een bezoek aan de Jacobuskerk 
met zijn prachtige voortuin, die Koos 
samen met zijn tuinploeg wekelijks 
onderhanden neemt. Dit geldt even-

zeer voor de begraafplaats tegenover 
de kerk, die hij met de nodige zorg 
onderhoudt. 
Rob Poels zullen vele van ons zich 
herinneren als dirigent van het Mar-
tinus-en Don Boscokoor en later het 
koor Stand Together, voortgekomen 
uit het Don Boscokoor. Met zijn pas-
sie voor muziek componeerde en 
bewerkte Rob veel muziek voor deze 
koren. Voorts heeft Rob diverse be-

stuursfuncties binnen de parochie 
vervuld. Hij was lid van parochiebe-
stuur De Goede Herder en heeft zeer 
onlangs, na ruim dertien jaar, het 
penningmeesterschap van PCI De 
Goede Herder overgedragen. 
Communicatie en public relations zijn 
van essentieel belang voor een kerk-
gemeenschap om zowel binnen als 
buiten de parochie de missie uit te 
dragen en zichtbaar te blijven. Theo 

Reyman heeft deze rol in diverse 
functies binnen de parochie vervuld. 
Vanuit zijn professie als journalist 
en zijn passie voor fotograferen heeft 
hij zijn bijdrage volop en met plezier 
geleverd. Ook heeft hij diverse be-
stuursfuncties vervuld, zoals het voor-
zitterschap van het voormalige Don 
Boscokoor, het lidmaatschap van de 
restauratiecommissie en het Jacobus-
gilde. Daarnaast was hij secretaris van 
de stichting Sint-Jacobusrestaurant.  
Als parochie en deelgemeenschap zijn 
wij uitermate dankbaar voor het vele 
werk dat Koos, Rob en Theo de afgelo-
pen jaren hebben verricht en wij felici-
teren hen nogmaals met hun zeer ver-
diende Koninklijke onderscheiding. 
Hans Rombouts 

Verder werden in Schiedam Hans 
Stout en Aad Franken koninklijk on-
derscheiden. 
Hans Stout heeft zich enige decennia 
ingezet voor de kerk. Hij was vicevoor-
zitter van het bestuur van de Liduin-

abasiliek, en later vervulde hij dezelf-
de functie in het bestuur van parochie 
De Goede Herder. Nog steeds zet hij 
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Een oranje bui boven de parochie!
zich in voor de stichting ‘Vrienden 
van de Liduinabasiliek’. Daarnaast 
was hij sinds 1977 actief in de sport-
wereld, de lokale politiek en op recre-
atief en culinair gebied. Ook zette hij 
zich bestuurlijk in voor ondernemers 
en voor de voetbalclub Fortuna Vlaar-
dingen. Nog steeds is hij bestuurlijk 
actief voor een bowlingvereniging en 
voor culinair Zeeland.

Aad Franken is ruim vijftien jaar vrij-
williger bij de Liduinabasiliek. Hij 
verzorgde huisbezoeken, helpt mee 
bij de verspreiding van het parochie-

blad en is actief voor actie Kerkbalans. 
Ook is hij regelmatig lector, met name 
op zaterdagavond. Daarnaast was hij 
decennialang actief als vrijwilliger bij 
de buddy-vereniging en in hospice 
‘De vier vogels’. Nog steeds zet hij 
zich in voor stichting ‘de Schiedamse 
molens’ en de Historische Vereni-
ging. Van harte feliciteren wij Aad en 
Hans met deze welverdiende onder-
scheiding.
Henri Egging 

Maassluis

Koos Vaissier is vanaf 1955, toen was 
hij negen jaar, actief als vrijwilliger 
in de kerken van Maassluis. Koos 
begon als misdienaar en later werd 
hij acoliet. Vanaf 1968 is hij col-
lectant en werd hij coördinator van 
de collectanten. Vanaf 1974 is Koos 
gedurende 45 jaar lector. Vanaf 1975 
tot 1980 en van 1988 tot 1998 is hij 
lid van de parochieraad en de pasto-
rale raad. Het maken van notulen 
en verslagen is een vak apart. Koos 
beheerst deze vaardigheid als geen 
ander. Vanaf 1984 is hij notulist van 
de werkgroep liturgie, in 2011 komt 
daar de pastoraatgroep bij en vanaf 
2012 de beheercommissie.  
Koos is vanaf 1985 tot eind 2021 
voorganger bij gebedsvieringen en 
in 1998 wordt hij ook voorganger bij 
avondwakes. Hij maakt van 2000 tot 
aan 2009 ook deel uit van de werk-
groep in- en exterieurverzorging. 
In 2002 treedt Koos toe tot het be-
stuur van de parochie. Hij bekleedt 
de functie van secretaris tot aan de 
oprichting van de fusieparochie in 
2011. Van 2006 tot 2014 is Koos lid 
van de werkgroep Bijzondere Aange-
legenheden. Vanaf 2016 is Koos lid 

van het team dat werkzaam is op het 
secretariaat van de Petrus en Paulus-
kerk.  
Een flink aantal taken worden door 
Koos tot op de dag van vandaag nog 
steeds uitgevoerd. Zijn positieve ka-
rakter en secure manier van werken 
vallen telkenmale op. Onze parochie-
gemeenschap heeft veel aan Koos 
Vaissier te danken. 

Corrie van der Laar-Ham werd toen 
haar dochters naar de basisschool gin-
gen, lid van de ouderraad van de Pau-
lusschool. Zij volgde haar kinderen 

naar het voortgezet onderwijs en stap-
te ook op Spieringshoek in de ouder-
raad. Ze zorgde ook daar voor extra ac-
tiviteiten als sport en spel. Verder was 
zij vele jaren vrijwilligster bij de lo-
kale Zonnebloemafdeling Maassluis, 
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meer dan vijftien jaar als voorzitster.                                                                                                        
Corrie begon haar vrijwilligerswerk 
in de kerk bij de werkgroep Eerste  
Communie. Daarna werd zij lid van 
het Platform van kerken. Hierin be-
spreken vertegenwoordigers van de 
kerken zaken, die alle kerkgenoot-
schappen aangaan. Ze bereiden geza-
menlijke vieringen voor, de jaarlijkse 
Winteravondlezing en het avondge-
bed voor en met vluchtelingen. Een 
belangrijk onderwerp is Schuldhulp-
maatje, aandacht voor de Voedsel-
bank en Stichting Present.
In 1992 ging Corrie zingen in het 
Rouw- en Trouwkoor en vanaf 2001 
bij het dames- en herenkoor. Toen 
er in 1994 behoefte was aan een 
extra koster nam Corrie die taak op 
zich. In 2006 heeft zij het koster-
schap overgedragen, maar…in de 
coronatijd, tijdens de digitale vie-
ringen heeft ze de kostersrol weer 
opgepakt. 
Vanaf 2006 tot 2021 was Corrie 
stuurgroepleider van het werkveld 
liturgie. Ook vertegenwoordigde zij 
het werkveld liturgie in de Pastoraat-
groep-vergadering. Corrie is betrok-
ken bij het kerkvervoer. Tot slot orga-
niseert en begeleidt Corrie met enkele 
parochianen een keer in de maand 
een Soosmiddag. 
Al vele jaren geeft Corrie minstens drie 
uur per week ondersteuning aan een 
parochiaan, die zowel fysiek als men-
taal een moeilijk leven heeft. De onder-
scheiding lid in de Orde van Oranje-
Nassau heeft zij zeker verdiend.
Ook parochiaan Paul van Deventer 
werd lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Begin jaren ‘80 werd hij lid van 
tennisvereniging ’t Loo in De Lier. 
Al snel wordt hij daar vrijwilliger en 
blijkt een goede organisator. Later 
wordt hij voorzitter. Enthousiasmeren 
en organiseren op een kalme manier 
is waarin hij uitblinkt. Momenteel is 
hij voorzitter van de vertrouwenscom-
missie en ook al vele jaren actief in de 
zogenaamde groen/veegploeg. 

In 2006 wordt hij stadgids bij de 
Historisch Vereniging Maassluis 
(HVM). Hij is jarenlang coördina-
tor van de stadsgidsen. Ook is onder 
zijn bezielende leiding de Werkgroep 
Vrijwillige Zwerfval Opruimers ont-
staan en verricht hij vrijwilligerswerk 
bij de stichting Het Buitenhof. Deze 
stichting organiseert begeleide vakan-
tiereizen voor mensen met een beper-
king. Ook is de heer van Deventer als 
vrijwilliger betrokken bij het Varend 
Corso Westland en bij verpleeghuis 
DrieMaasHave. 
Marianne Soors

Vlaardingen
Op 26 april ontving Jan van Adrichem 
in het gemeentehuis in Vlaardingen 
de onderscheiding tot lid van de orde 
van Oranje-Nassau. 
Veel parochianen in Vlaardingen 
kennen Jan van Adrichem. Sinds 
medio jaren’70 is hij actief in katho-
liek Vlaardingen, te beginnen in de 
toenmalige parochie Sint Joannes de 
Dooper, waar hij in de jaren ’90 vice-
voorzitter was. Vanaf 2009 was Jan 
opnieuw vicevoorzitter, nu van de ge-
fuseerde Willibrordparochie, tot aan 
de vorming van parochie De Goede 
Herder in 2011.
Tot en met zijn 80e levensjaar is Jan 
van Adrichem actief gebleven voor 
de kerk. Tijdens de bouw van de Lu-
caskerk hield hij vanuit de bouwcom-

missie toezicht op het bouwproces. 
Daarbij kwam goed van pas dat hij 
over een ruime ervaring beschikt als 
bouwkundig adviseur voor diverse 
projecten in binnen- en buitenland.
Jan van Adrichem was lid van de 
beheercommissie van de Willibrord-
gemeenschap en voorzitter van de 
werkgroep Kerkbalans. Samen met 
zijn vrouw Mia heeft hij veel gedaan 
voor het praktische beheer van de 
Lucaskerk. In de afgelopen twee jaar 
heeft hij zich ook ingezet voor de uit-
voering van het corona-protocol.

Van harte feliciteren wij Jan van 
Adrichem en zijn vrouw Mia met 
deze welverdiende onderscheiding.  
Henri Egging
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Langzaamaan zijn de beperkingen vanwege Corona 
opgeheven.  De koren mogen weer zingen, er kan weer 
koffiegedronken worden. We veren weer op, alhoewel 
veel mensen nog niet de herwonnen vrijheid voluit 
beleven. Dat merken we niet alleen in het kerkbezoek, 
maar ook in deelname aan de activiteiten die vanuit 
Geloofsverdieping worden georganiseerd. Toch zijn we 
verheugd dat alle geplande activiteiten in de afgelopen 
periode zijn doorgegaan. Dat was wel anders de 
afgelopen jaren.
Vrijheid is het thema van dit nummer van Kerk aan de 
Waterweg. Een vrijheid met een donker randje, als we 
kijken naar hetgeen zich in Oekraïne afspeelt. Vrijheid 
is een groot goed. In vrijheid kunnen wij keuzes maken, 
waar we wel en waar we niet onze tijd aan besteden. 
Wij hopen natuurlijk dat u de tijd neemt om deel te 
nemen aan één of meerdere geplande activiteiten van 

geloofsverdieping.
Het programma voor seizoen 2022-2023 is in de 
planning. Een aantal activiteiten is al in dit overzicht 
opgenomen.
Speciaal aandacht vragen we voor de opening van het 
seizoen 
2022-2023. Voormalig pastor Coert Biesjot komt een 
avond inleiden over het thema Opnieuw ademhalen. Zie 
de berichtgeving verderop in dit katern. Zet u de datum 
vast in de agenda?
Heeft u ideeën voor activiteiten, we staan er altijd open 
voor. 
Mailen kan naar koalsie@upcmail.nl

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

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2021-2022

ACTIVITEITEN OVERZICHT
AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

Bijbellezen  -- wordt m.i.v. 8 september hervat --
Elke donderdag-ochtend van 10.00 - ca. 11.00 uur Maassluis,

Petrus en Pauluskerk

Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie Elke 2e vrijdagavond van de maand, van 20.00 - ca. 21.00 
uur. 10 jun. en  8 jul. 11 aug. 8 sept.

Vlaardingen,
Pax Christikerk

Zinwandelingen Dinsdagavond 28 jun. 26 sept. Verzamelen om 19.45 uur Vlaardingen, start en einde bij de Pax Christikerk

De kunst van het ongelukkig zijn. 
-- Samenkomen rond een boek  --

Data in overleg met de deelnemers Schiedam, 
in overleg met de deelnemers

Kloosterweekend
O.L.V. Abdij in Oosterhout

16 -- 19 juni (volgeboekt). 
Waarschijnlijk in het najaar een weekend.

Oosterhout: 
O.L.V. Abdij

De verbeelding 
-- wandelen en fotograferen--

Zaterdag 25 juni 10.00 – 12.15 uur 
met mogelijkheid voor lunch

Vlaardingen
H. Lucaskerk 

Stenen met een missie
- workshop happy stones maken - 

Zaterdag 2 juli
Tijd: 10.30 – 13.00 uur

Maassluis,
Petrus en Pauluskerk

Bezoek aan Steyl
Busreis moederhuis paters SVD

Zaterdag 3 september Vertrek: 09.00 uur
Terug ca. 22.00 uur

Maassluis en eventueel Schiedam 
(NS-centrum)

‘Ademhalen’. Opening van seizoen 2022-2023.
Inleiding door broeder Coert Biesjot

Vrijdagavond 16 september. Tijd: 20.00 – 22.30
(inloop vanaf 19.30)

Maassluis,
Petrus en Pauluskerk

De vrouwen van Jezus van Nazareth.
-serie van 4 avonden-

Maandagavonden 26 sept., 3, 10 en 17 okt.
Tijd:19.45 – ca. 22.00 uur

Maassluis,
Petrus en Pauluskerk

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door mits er voldoende belangstelling is.
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Bijbellezen
Deze activiteit wordt met ingang van donderdag 
8 september hervat. 

Inhoud De Bijbel, het meest gelezen boek ter wereld. Voor 
veel mensen een voortdurende bron van inspiratie. Voor 
anderen een moeilijk te begrijpen boek. Hoe is de Bijbel 
toegankelijk te maken? 
Vorm Samen het evangelie van komende zondag lezen, op 
ons laten inwerken, in gesprek gaan met toelichting door 
de pastor.

Begeleiding pastor Charles 
Duynstee of Avin Kunnekka-
dan, svd. 
Plaats en tijd Petrus en Paulus-
kerk. Gratis parkeren op het 
terrein naast de kerk. Elke 
donderdagochtend behalve 

in vakantietijd. 
Aanvang 10.00 uur. Einde ca. 11.00 uur.
Aanmelding Maximumaantal personen is afhankelijk van de 
eventuele coronamaatregelen. 
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Rust, innerlijke vrede en harmonie
door meditatie
Inhoud Meditatie is het tot rust brengen van de geest, 
deze 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  

TOELICHTING PER ACTIVITEIT

binnenuit en vergroot de 
concentratie en helderheid. 
Meditatie bevordert vreug-
de en geluk in elk aspect 
van het leven. Daarom is 
het goed om meditatie een 
onderdeel van je leven te 

maken. Soms is het al genoeg om 10 of 15 minuten ge-
woon even stil te zitten.
Vorm een aantal oefeningen om ons lichaam voor te berei-
den, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen, concen-
tratietechniek en meditatie.
Begeleiding Margareth van der Nol.
Plaats Pax Christikerk. 
Data en tijd in principe elke tweede vrijdagavond van de 
maand van 20.00 -- ca. 21.00 uur. De avonden voor de 
komende periode zijn 10 juni, 8 juli, 11 augustus, 8 sep-
tember, 13 oktober, 10 november en 8 december. 
Na afloop gelegenheid om na te praten bij een kopje thee. 
Het is verstandig om vooraf 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.  

Zinwandelingen
Inhoud Een uur wandelen, mensen ontmoeten en aan de 
hand van een tekst met elkaar in gesprek komen. Afspraak 
is dat wat er besproken wordt onder ons blijft. Deze ma-
nier van wandelend in gesprek gaan is gebaseerd op het 
Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers.
Vorm Twee aan twee lopen we eerst een half uur in stilte 

SAVE THE DATE VOOR DE

OPENING VAN HET SEIZOEN GELOOFSVERDIEPING 2022-2023

Ademhalen
Inleiding door broeder Coert Biesjot
Vrijdagavond 16 september a.s., Petrus en Pauluskerk 
in Maassluis
Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30) 
Aansluitend ontmoeting met een drankje.
Einde van de avond 22.30 uur.

Van harte welkom!
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om de tekst tot je te laten spreken. Het tweede half uur 
je inzichten en/of vragen met elkaar delen. We eindigen 
gezamenlijk bij een kop koffie of thee.
Begeleiding Leden van de werkgroep Geloofsverdieping.
Plaats Start en einde bij de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 
Vlaardingen.
Data en tijd Dinsdagavonden 28 juni en 26 september. Ver-
zamelen 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

De kunst van het ongelukkig zijn 
-- Samenkomen rond een boek --
Inhoud en vorm Twee parochianen willen samen met anderen 
een boek uitdiepen. Ons oog is gevallen op het boek De 
kunst van het ongelukkig zijn, van de Vlaamse psycholoog 
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 – ongeluk 
– zin’. Wat maakt je gelukkig of on-
gelukkig? 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 in-
spireert. 

Begeleiding Gerarda Havermans-van Mourik en Lidwien 
Meijer
Opgave Wie zin heeft om dit boek te lezen en er samen 
minstens een avond of middag over te spreken, meld je 
aan, via Lidwien lammeijer24@gmail.com. 
Meer informatie Lidwien Meijer en Gerarda Havermans. 

Dirk de Wachter, De Kunst van het ongelukkig zijn is een 
uitgave van LannooCampus. 
Plaats en tijd In overleg met degenen die zich aanmelden. 

De verbeelding
Inhoud We gaan op stap, ieder met fototoestel of telefoon 
en een tekst uit de bijbel of bijvoorbeeld de tekst van een 
lied dat je ontroerde. Wat raakt je en als je al wandelend 
om je heen kijkt, wat is dan een beeld dat aansluit bij jouw 
tekst? Leg dat vast. 

Je mag een eigen 
tekst meenemen of 
er eentje uitkiezen, 
of je laten verrassen 
door een dichte en-
velop met een onbe-
kende tekst. 

Na afloop verzamelen we ons in de kerk. We gaan de tek-
sten en de gemaakte foto’s bekijken en iedereen heeft de 
gelegenheid om zijn of haar verhaal 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.
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, 10.00 uur verzamelen, uitleg 
en teksten verdelen. Koffie/thee. Wandeling van 10.30 – 
11.15 uur. 
Dan weer verzamelen bij de H. Lucaskerk. Bespreking, 
foto’s bekijken. Aansluitend kan men deelnemen aan 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.

Stenen met een missie
Workshop happy stones maken

Inhoud en vorm Onder begeleiding en met aanwijzingen van 
een ervaren Happy Stones-maakster laten we onze creati-
viteit en inspiratie de vrije loop.
Je gaat de Happy Stones beschilderen en desgewenst een 
spreuk, wens of groet erop zetten. Na afloop leg je de 
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Happy Stones ergens op een plek. De vinders worden blij 
van zo’n mooie steen. Zij kunnen de steen meenemen en 
thuis bewaren of zelf weer op een ander plaats neerleggen. 
Zo ontstaat vanzelf een netwerk van bouwstenen voor een 
blije(re) wereld. Vanuit de kerk willen wij bouwen aan een 

netwerk van liefde, 
en Christus is daar-
in ons fundament.
Begeleiding naam nog 
niet bekend en René 
Eysink Smeets 
Plaats Petrus en 

Pauluskerk, (achter de kerk is gratis parkeerruimte). 
Data en tijd zaterdag 2 juli van 10.30-13.00 uur. 
Opgave secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderpa-
rochie.nl.
Kosten Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs 
gesteld.

Bezoek aan Steyl 
-- Bezoek aan het moederhuis van de paters SVD --

Inhoud Wij bezoeken 
onder begeleiding 
van pater Avin zijn 
missiehuis (congre-
gatie SVD) en het 
kloosterdorp Steyl, 
waar drie kloosters 

zijn gevestigd. Tenslotte het wereldmissiemuseum, een 
verrassend museum. Er is ook tijd voor een bezoek aan de 
‘Dubbelkerk’ en de prachtige kloostertuinen.
Vorm Bus-/dagreis. Het programma is nog niet geheel ge-
reed. Bij aanmelding ontvangt u meer informatie.
Begeleiding Pater Avin Kunnekkadan en René Eysink 
Smeets. 
Plaats vanuit Maassluis en eventueel Schiedam (NS-cen-
trum)
Data en tijd zaterdag 3 september van 9.00 tot 22.00 uur.
Kosten ca. 55,00 per persoon, incl. busreis, koffie/thee en 
diner.
Mocht dit bedrag bezwaarlijk zijn, neem dan contact met 
ons op. We zoeken samen naar een passende oplossing.
Aanmelding vóór 30 juni i.v.m. het reserveren van de bus 
en horeca-gelegenheden. Lever onderstaande antwoord-
strook in.  
Er kunnen maximaal 60 personen mee, (inclusief de reis-
leiding).
De werkgroep Geloofsverdieping zorgt, bij overschrijding 
van het maximum-aantal inschrijvingen, voor een even-
redige verdeling.

Antwoordstrook: opsturen naar René Eysink Smeets 
Havikstraat 7, 3145 AE Maassluis
Of per e-mail: eysinksmeets@hotmail.com 
Naam:  ......................................................................................................................................................................

Adres:  .......................................................................................................................................................................

Tel.nr.:  ....................................................................................................................................................................

E-mailadres:  ..................................................................................................................................................

Deelgemeenschap: ............................................................................................................................

Rolstoel / rollator: O ja O nee 
Betaling volgt later wanneer het exacte bedrag bekend is. 
U wordt daarover naderhand geïnformeerd.

Ademhalen
Inhoud ‘Ademhalen’ is het 
thema van de openings-
avond van het seizoen 
2022-2023. 
Broeder Coert Biesjot, 
monnik van de Sint Wil-
librordsabdij komt een 

avond terug naar zijn ‘oude’ parochie, waar hij tot 2014 
lid van het pastoraal team was. Hij zal deze avond de in-
leiding verzorgen. 
Wij kunnen weer ‘ademhalen’ na twee jaar corona-beper-
kingen, en wij hopen dat die nieuw verkregen ruimte in 
de komende tijd blijft. Over ‘ademhalen’ valt ook veel te 
zeggen op basis van Bijbelteksten. Sterker nog het bidden 
en zingen van psalmen in het getijdengebed gaat op het 
ritme van de ademhaling. 
De plaats van samenkomst past hierbij de Petrus en Pau-
luskerk in Maassluis, waar in coronatijd extra beperkingen 
waren vanwege de slechte luchtkwaliteit. Nu is er gelukkig 
weer volop ademruimte, door een goed werkend ventila-
tiesysteem. 
Begeleiding Broeder Coert Biesjot.
Plaats Petrus en Pauluskerk
Datum en tijd Vrijdagavond 16 september.
Kerk open om 19.30 uur. Start avond om 20.00 uur. 
Ontmoeting met een drankje na afloop, tot 22.30 uur. 
Opgave Via 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

De vrouwen van Jezus van Nazareth.
-- serie van 4 avonden --
Inhoud Kefah Allush (documentairemaker) treedt in de 
voetsporen van vier vrouwen die, tegen de tijdgeest in, 

✁
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bereid waren hun leven in dienst te stellen van Jezus’ re-
volutionaire boodschap en daarmee een belangrijke rol 
gespeeld hebben in de verspreiding van het evangelie. 
Toch horen of lezen we weinig over de rol van vrouwen 
in de ontwikkeling van de geschiedenis, maatschappij en 
religie. Hoog tijd om een en ander recht te zetten.
Volg Kefah Allush in de voetsporen van Maria Magdalena, 
Maria de moeder van Jezus, Helena Augusta en Nino van 
Georgië.
Van 20 t/m. 23 december 2021 was deze serie op tv.
Vorm Elke avond bekijken we een aflevering en bespreken 
onze indrukken, inzichten, ervaringen. Achtereenvolgens 
komen aan bod Maria Magdalena, Maria, de moeder van 
Jezus, Helena Augusta en Nino van Georgië.
Begeleiding René Eysink Smeets.
Plaats Petrus en Pauluskerk, Maassluis
Data en tijd maandagavonden 26 september, 3,10 en 17 ok-
tober. 
Van 19.45 – ca. 22.00 uur.
Opgave Graag voor 16 september a.s. aanmelden i.v.m. aan-
tal plaatsen via
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Kloosterweekend
O.L.V. Abdij in Oosterhout
Inhoud Het kloosterweekend in juni was al heel snel vol-
geboekt.
We overleggen of er in het najaar een weekend mogelijk 
is. Dat zal dan eind oktober of begin november zijn.
De opzet van het weekend zal zijn zoals het weekend in 
juni.
U kunt zich vast aanmelden. Wij weten dan of er voldoen-
de belangstelling is, en u staat genoteerd. 
Dit kan via e-mail koalsie@upcmail.nl  Het maximum-
aantal deelnemers is 10.

Begeleiding Zuster Hildegard en Anne van der Horst.
Plaats Onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901HX 
Oosterhout.
Datum en tijd Donderdagmiddag t/m zondagmiddag. Datum 
nog niet bekend.
Kosten € 140,00 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.

Terugblikken
Bezoek aan de Bijbeltuin in Hoofddorp
In onze geseculariseerde wereld leven mensen vaak onder 
stress. Vaak verlangen we ernaar om rustig te genieten 
van de natuur en de stilte en om na te denken over de 
grotere vragen van het leven.
Toen ik de aankondiging in dit blad zag om de Bijbeltuin 
in Hoofddorp te bezoeken wilde ik deze kans niet laten 

liggen. Het werd 
een zinvolle dag. 
Pater Avin or-
ganiseerde sa-
men met René 
Eysink Smeets 
het transport 
per personen-
auto’s. We ver-
zamelden bij 

de Petrus & Pauluskerk en reisden naar Hoofddorp. We 
werden verwelkomd door de svd-gemeenschap met koffie 
en thee. Pater Albert Toppo svd gaf ons een inleiding over 
het svd-missie werk in de Hoofddorp-parochie. Daarna 
kregen we een rondleiding beginnend bij de kerkdeur van 
de parochie, waar het leven van de H. Johannes de Doper 
op is gegraveerd. Daarna werden we naar het fundament 
in de kelders van de kerk geleid, waar tentoonstellingen en 



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.
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andere parochiële activiteiten voor o.a. migranten worden 
georganiseerd. 
Toen gingen we naar de Bijbeltuin met beelden van Adam 
en Eva, de verloren zoon en de veertien staties van de 
kruisweg. Pater Avin gaf bij elke statie uitleg en verdui-
delijkte daarmee de betekenis van de kruisweg. Het zette 
me aan tot meer nadenken over de kruisweg zoals Jezus 
die liep. Terwijl ik de kruisweg deed, realiseerde ik me de 
betekenis van de woorden van Jezus: ‘Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven’. 
We hadden een Dutch-lunch (heerlijke soep en belegde 
broodjes) en gingen daarna naar het parochiehuis naast 
de kerk. We bezochten ook de boekhandel en kochten wat 
religieuze artikelen en boeken. 
Ik zou deze plaats aanbevelen aan alle kinderen die 
zich voorbereiden op hun Eerste communie en H. 
Vormsel om op een praktische manier meer over 
de bijbel te leren. Het bezoek aan de Bijbeltuin van 
Hoofddorp was een goede manier van voorberei-
ding op Pasen. Hartelijk dank aan de organisatoren. 
Mary Kuppens

Bloemenarrangement in de Vastentijd.
De vastentijd is een tijd van bezinning en inkeer. In de 
kerk merken we dat in de liturgie: de liturgische kleur is 
paars en er wordt geen Glorialied gezongen. De bloem-
versiering is ook sober.
In de Pax Christikerk maakten de dames van de bloemen-
groep iedere week een bloemversiering die aansloot bij de 
Vastenactie. Steeds werd er weer een element toegevoegd, 
zo ‘groeide’ de versiering.
Op zondagmiddag 6 maart konden we zelf aan de slag om 
een bloemarrangement te maken, passend in de vasten-
tijd. Een aantal mensen ging onder leiding van Rita Vlier-
huis vol enthousiasme aan het werk. Er was gezelligheid 
en ook concentratie om tot een goed resultaat te komen. 
Iedereen ging met een mooi bloemstukje naar huis.

Van kaars tot paaskaars

Een eenvoudige witte kaars omtoveren tot een prachtige 
eigen paaskaars. Dat was het doel van de avond, onder 
leiding van Jetske en Elly. Er was een flyer met informatie 
over de betekenis van de paaskaars, de afbeeldingen, de 
kleuren en de symboliek. 
De techniek van het maken en aanbrengen van de versie-
ring werd duidelijk uitgelegd. Daarna gingen we aan de 
slag. Er waren voorbeelden van versierde kaarsen, maar 
ook afbeeldingen die gebruikt konden worden om in was 
uit te snijden. Natuurlijk kon men ook de eigen creativiteit 
volop zijn gang laten gaan. Aan het einde van de avond 
stonden er prachtige creaties, gemaakt door parochianen 
uit Vlaardingen en Maassluis en gemeenteleden vanuit de 
protestantse kerk. Voldaan en trots ging men huiswaarts. 

advertentie
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Terugblik Vastenacties

Gelukkig konden we weer actief zijn voor de 
Vastenacties dit jaar. We gingen wandelen, samen eten 
en informatie opdoen over de projecten.    

Vele projecten krijgen steun uit de parochie

Maassluis

D
e Vastenmaaltijd van 2020 
was de laatste actie van onze 
Maassluise werkgroep. En 
toen kwam corona. In 2022 

mochten we weer een programma 
maken ten bate van Vastenactie. 
We gingen dit jaar aan de slag met 
het thema: ‘Je land is je leven’. He-
laas werd de vastenperiode beïnvloed 
door de reparatie van de luchtbe-
handelingsinstallatie in de Petrus 
en Pauluskerk. Bovendien vielen op 
24 februari, een kleine week voor 
Aswoensdag, Russische troepen 
Oekraïne binnen. De vastenperiode 
werd dan ook overschaduwd door 
dit oorlogsgeweld én berichten over 
miljoenen vluchtelingen, met name 
vrouwen en kinderen, die een veilig 
heenkomen zochten. De Bisschoppe-
lijke Vastenactie vroeg ook voor hen 

om hulp en natuurlijk heeft onze 
werkgroep dat verzoek ingewilligd. 

In maart waren er verschillende ac-
tiviteiten. Op zondag 6 maart sprak 
Jan Maasen van het bisdom over Paus 
Franciscus en de armen. Op donder-
dag 10 maart keken we na de eucha-
ristieviering naar een deel van de film 
‘Los Retornados’ over landrechten 
van inheemse volkeren. Op woensdag 
23 maart was in de Immanuëlkerk de 
Oecumenische Vastenmaaltijd. Daar 
werd aandacht gevraagd voor de on-
dersteuning van een project op Sri 
Lanka. Ds. Pim Brouwer bracht een 
bezoek aan Sri Lanka en was onder de 
indruk. Het raakte hem hoe ze daar 
werken aan een betere toekomst voor 
de kinderen en hun familie. De or-
ganisatie Compassion werkt wereld-
wijd, en altijd via een lokale kerk. Pim 
Brouwer is betrokken hierbij en heeft 

Wandelen naar 
Maasland

het met hart en ziel bij de aanwezigen 
aanbevolen. 
Na de vesper, waarin Jos Cobben en 
Pim Brouwer voorgingen, konden 
we aan tafel. Met onze kookgroep 
hadden we salades gemaakt. Elk van 
ons had een andere opdracht, zodat 
we een gevarieerd bordje konden 
serveren. Er kwamen ongeveer 45 
mensen. 
Ook in april waren er activiteiten. 
Petra Janssen van Vastenactie ver-

telde op 3 april over het project, de 
Vastenactiefilm werd vertoond en de 
Wereldwinkel kwam met exclusieve 
cadeautjes, zoals sieraden en woning-
decoraties uit niet-westerse culturen.                                                                                   
Zaterdag 2 april was de oecumeni-
sche wandeling. Na het ochtendge-
bed in de Immanuëlkerk wandelden 
we met zo’n vijftig deelnemers naar 
Maasland. In de Oude Kerk werden 
we gastvrij ontvangen, gevolgd door 
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een rondleiding in kleine groepen 
door deze prachtige kerk, waarvan het 
oudste gedeelte dateert uit de vijftien-
de eeuw. In 2018 kreeg de kerk een 
andere inrichting met een beweeg-
baar liturgisch deel, vloerisolatie en 
comfortabele stoelen. 
De wandeling ging via een andere 
weg weer terug naar de Immanuël-
kerk en daar werden we getrakteerd 
op soep en we aten de boterhammen, 
die we zelf hadden meegebracht. 
Twee Syrische vluchtelingen, die on-
dergebracht zijn op een hotelboot in 
de buitenhaven, vertelden indrukwek-
kende verhalen. Pater Melvin sloot de 
wandeling af met gebed.
In de 40 dagentijd brandde steeds de 
Verbindingskaars tijdens de vieringen 
en activiteiten, die plaatsvonden in de 
wijkgemeenten Iona en Koningshof 
en in onze gemeenschap. En wat is 
het financiële resultaat dit jaar? Voor 
Compassion werd € 265,- opgehaald 
en voor Vastenactie € 1057,59. 

Vlaardingen
De jaarlijkse Vastenactiecampagne 
werd in Vlaardingen weer oecume-
nisch opgepakt. Het werd een tijd 
van bezinning, verdieping en actie. 
En een tijd van aandacht voor elkaar. 
Via de Vastenkalenders kon het Vas-
ten verder inhoud krijgen. 
De projecten stonden in het teken 
van het beschermen van landrech-
ten van inheemse volken. Ook was 
er aandacht voor de uitzichtloze si-
tuatie van Syrische vluchtelingen in 
Libanon. Dichtbij kregen we een in-
kijkje bij de nachtopvang van daklo-

zen bij de stichting ´De Elementen´ 
in Vlaardingen. Door de uitstekende 
samenwerking tussen de voorgangers 
en MOV-ZWO werd elke week in de 
vieringen aandacht gegeven aan de 
projecten. En via Willibrord Actueel 
werden mensen thuis geïnformeerd.
Vastensoep-to-go bleek ook een goe-
de manier om de projecten te onder-
steunen. In verschillende kerken kon 
men soep bestellen en ophalen of 
ter plaatse met elkaar eten. Dit heeft  
€ 1412,40 opgebracht. Dank aan alle 

soepkokers en kopers! Ook werd er 
een keer soep gekookt voor bewoners 
van de Elementen.
De voorlopige eindstand van de Vas-
tenactie is begin mei € 4200,-. Dank 
aan alle gevers voor uw bijdrage!!!

Schiedam
Ook de twee geloofsgemeenschap-
pen in Schiedam hebben geld ingeza-
meld ten bate van de Vastenactie. De 
totale opbrengst was € 794,90. Het 
is gebruikelijk om 15 procent van de 
opbrengst te schenken aan een plaat-
selijk doel. Voor dit jaar is besloten  
€ 119,- te geven aan Stichting Spoet-
nik. Dit is een humanitaire organisa-
tie die hulp brengt naar Oekraïne en 
daar ook projecten begeleidt. Dit ge-
beurt voornamelijk in samenwerking 
met Oekraïense organisaties ter plaat-
se. Per jaar verzorgt Spoetnik enkele 
tientallen hulpgoederentransporten 

ten bate van kindertehuizen, psychi-
atrische en andere medische instellin-
gen. In 2002 bracht Spoetnik bijvoor-
beeld twintig vrachtwagenladingen 
en een ambulance naar Oekraïne. 
In de jaren daarvoor werden zelfs 
nog meer transporten georganiseerd. 
Spoetnik werkt uitsluitend met vrij-
willigers en gaat zelf vier of vijf keer 
per jaar naar Oekraïne om te kijken 
hoe de goederen daar zijn ontvangen 
en verdeeld. Ook controleert zij of 
geleverde duurzame goederen (bij-
voorbeeld medische apparatuur en 
computers) nog steeds in gebruik 
zijn bij bijvoorbeeld scholen en zie-
kenhuizen. 
De huidige oorlog is uiteraard een 
zeer onzekere periode. Maar Spoetnik 
probeert ondanks de zware omstan-
digheden toch de hulp voort te zetten. 
U leest er meer over op de website. 
Op www.vastenactie.nl leest u meer 
over de projecten van de Vastenactie.
Op www.spoetnik.nl leest u meer over 
de projecten van Stichting Spoetnik. 
U kunt nog steeds de Vastenactie 
helpen deze projecten te ondersteu-
nen. Doneer aan Vastenactie: 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag. 

Vastensoep-to-go



Vertrouwen 
dat het weer 
goed komt

In en om de H. Lucaskerk

Het paasfeest met de school kon gelukkig weer 
doorgaan. Het werd een bloemrijk gebeuren, dat 
werd voortgezet in de vieringen van Pasen.  

Kerk in de paasbloemen

we hen als H. Lucaskerk nog lang gastvrijheid 
kunnen bieden.
De kinderen brachten ook een band met pa-
pieren bloemen mee. Met de bloemen van de 
kinderen erbij kreeg de feestelijke bloemver-
siering tijdens de kerkelijke Paasvieringen een 
extra accent. Al zeventien jaar verzorgen Ria 
en Bep deze bloemversiering: op grote feest-
dagen, op gewone zondagen, altijd. Telkens 
weer weten zij er iets bijzonders van te maken. 
De kleurrijke bloemengroet van de school 
siert nu de hal van het opvangcentrum voor 
Oekraïners in Vlaardingen. 
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door Dinah Heinsbroek

Sjoelbak gevraagd
Op de tweede en vierde woensdag van de 
maand is er een ontmoetingsochtend in 
de Lucaskerk. In een kleine groep komen 
wij bij elkaar. Samen praten vindt men erg 
belangrijk, maar er is ook belangstelling 
voor een film, een verslag van een reis naar 
Rome. En er is een verzoek voor een gezel-
schapsspel. Misschien heeft iemand een 
sjoelbak of een ander gezelschapsspel over? 
In de vastenperiode hebben wij onze och-
tend steeds afgesloten met soep en men 
doneerde gul voor het vastenproject.
Op Koningsdag zijn we ook bij elkaar ge-
komen, met oranjegebak en een oranjebor-
rel met hapjes. Dit werd verzorgd door een 
gast. Er kwamen zestien bezoekers. Het 
bord buiten nodigt mensen uit om binnen 
te lopen, en dat gebeurt regelmatig. Voor 
velen is het lang geleden dat men de kerk 
van binnen gezien heeft. En telkens rea-
geert men verrast over het oude gedeelte, 
het kerkplein en het nieuwe gedeelte, de 
kerkzaal. (José Smeele). 

 Wat een feest om mee te maken: een  
Lucaskerk vol kinderen! En niet in één 
viering, nee, maar liefs twee achter 

elkaar. Alle klassen van IKC ’t Palet vierden 
samen in de vertrouwde kerk het feest van 
Pasen. Dat betekende twee keer 220 kinde-
ren. Het kon en mocht weer en wat waren het 
mooie bijeenkomsten. Het was eigentijds, ge-
richt op jong en nog jonger. 

Verwondering
Er was ruimte voor de ontluikende natuur. 
Voor de kleinsten werd verteld over het einde 
van de winterslaap van de egeltjes. Het ver-
haal van Pasen was er voor de groteren. Er 
waren liedjes en bezinning, verbinding, ver-
wondering en creativiteit, om maar dicht bij 
de kernwaarden van ’t Palet te blijven. Door 
alles heen klonk het vertrouwen dat het weer 
goed komt, ook al is het soms best moeilijk in 
je leven: een sombere gedachte en een lichte, 
het was er allemaal.
De school meldde ook het prachtige resultaat 
voor de Vastenactie: er is meer dan € 5300 op-
gehaald voor mensen dichtbij en verder weg! 
Wat een fijne school lijkt me dit. Ik hoop dat 
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door Clemens Lammers

ONZE SCHATTEN

Het Andreasbeeld op het kerkplein

In de adem van de stem die hem roept

 O p het kerkplein van de Petrus- en Pauluskerk 
staat een beeld. We noemen het beeld ‘Het 
Andreasbeeld’, maar de echte benaming is 
eigenlijk ‘De Visser’. Het beeld is ontworpen 

door de Maassluise kunstenaar Dick Tulp en staat al zo’n 
veertien jaar op het kerkplein.

Is het een gewoon, mooi en modern beeld van de Heilige 
Andreas of is het méér dan dat? Het is meer dan dat. Het 
verhaal achter dit beeld ga ik u graag vertellen.

Hij kijkt naar opzij
De kunstenaar heeft zich laten inspireren door de be-
schrijving die Mattheus geeft van het moment waarop 
Andreas (samen met zijn broer Petrus) door Jezus wordt 
geroepen met de zin: ‘Komt en volgt Mij’ en ‘Ik zal u vis-
sers van mensen maken.’ (Mattheus 4, 19).
Andreas laat volgens de evangelist Mattheus terstond de 
netten uit zijn handen vallen om Jezus te volgen. Het is 
het moment waarop het leven van Andreas scharniert. 
Het ogenblik waarop Andreas nog volop vis vangt en hef-
tig staat te trekken aan zijn net, maar ondertussen nieuws-
gierig omkijkt in de richting van de stem die hem vraagt 

de Heer te volgen, een stem die hem van zijn stuk begint 
te brengen.
Andreas kijkt naar waar die stem vandaan komt. Hij kijkt 
naar opzij, dwars door het kerkgebouw heen. Eerst over de 
doopvont waar we het sacrament van de Doop vieren, dan 
over de ambo (lezenaar) waarop de geopende Schrift ligt, 

dan over het altaar waar we de eucharistie vieren en dan 
naar het tabernakel waar we ‘Ons Heer’ bewaren. Vanuit 
het tabernakel hoort Andreas: ‘Komt en volgt mij’.

Andreaskruis
In het beeld komen de vormen van het kerkgebouw terug. 
De deels over elkaar geschoven halfronde vormen verwij-
zen naar een tent, een tabernakel, die de vergadering der 
gelovigen bedekt als een mantel der liefde. Andreas draagt 
een mantel die rond zijn lichaam opbolt als een tent, in 
de adem van de stem die hem roept.
Het dubbele Andreaskruis komt terug in de basisvorm 
van het lichaam en de lijnen van de armen en uitlopende 
touwen van het visnet, die elkaar kruisen bij de handen.
Veel parochianen vinden het beeld van ‘De Visser’, een 
mooi beeld, maar als we weten wat de kunstenaar in ge-
dachten had bij het maken van het ontwerp dan is het 
woord ‘mooi’ niet genoeg en is het woord ‘prachtig’ op 
z’n plaats.
Mocht u in Maassluis de kerk bezoeken, loop dan niet 
snel langs het beeld de kerk in, maar verblijf een paar 
momenten in stilte bij het beeld, om net als Andreas de 
stem van Jezus te ervaren. 
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Komt u mee lunchen? Op dinsdag 21 juni willen wij, 
Lucas Cooking, een (warme) lunch verzorgen voor de 
parochianen van parochie De Goede Herder. Iedereen 
is van harte welkom. Deze lunch staat in het teken 
van het begin van de zomerperiode. Dat is het begin 
van een tijd waarin veel mensen op vakantie gaan en 
er dus ‘rustige diensten’ zullen zijn in onze kerken. 
Zo zijn er in juli gezamenlijke vieringen in de Pax 
Christikerk en in augustus in de H. Lucaskerk. 
Om het begin van de zomer te vieren en elkaar te 
ontmoeten, nodigen wij u uit voor een lunch op het 
‘kerkplein’ in de H. Lucaskerk aan de Hoogstraat in 
Vlaardingen. De lunch begint om 12.00 uur. 
Kosten: € 7,50. 
Aanmelden via lucascooking.vld@gmail.com of via de 
intekenlijsten (in de H. Lucaskerk/Pax Christikerk). 
Wij hopen u te mogen ontmoeten.
Drinkt u een kopje thee-mèt mee? Op zondag 17 juli 
organiseert Lucas Cooking een High Tea voor alle pa-
rochianen en andere belangstellenden. Lucas Cooking 
wil met deze High Tea een andere kant laten zien van 

haar normale bezigheden, zoals koken voor parochia-
nen,  vluchtelingen of deelnemers van de voedselbank. 
Wij verzorgen nu eens een feestelijke High Tea met 
zoete en hartige lekkernijen. 
Wij hopen u te ontmoeten op zondag 17 juli, aanvang 
12.30 uur in de Pax Christikerk te Vlaardingen. Kos-
ten: €6,-- U kunt zich opgeven via het onderstaande 
emailadres: lucascooking.vld@gmail.com
Verder komen er intekenlijsten in de Pax Christikerk 
en de Lucaskerk. Tot ziens in juni en/of juli! 
Koks van Lucas Cooking

Huiskamergesprekken 
Zoekende naar mogelijkheden om de band met onze 
medeparochianen en ons geloof te versterken, kwam 
de pastoraatgroep van deelgemeenschap Andreas-Pe-
trus en Paulus op het volgende idee. Het lijkt ons zinvol 
om in kleine groepjes, bij iemand thuis, met elkaar in 
gesprek te gaan. Het voorstel is om dit maandelijks te 
doen, op een vaste dag, bijvoorbeeld de derde woens-
dag of de eerste vrijdag van de maand, aan de hand 
van een tevoren vastgesteld onderwerp. Op die manier 
leren we elkaar beter kennen en vinden misschien 

een weg om ons geloof een nieuwe impuls te geven. 
We denken aan groepjes van maximaal zes personen, 
maar dat kan in onderling overleg ook anders. Bij toer-
beurt komen we bij elkaar thuis. 
Als dit plan u aanspreekt, zouden we uw naam alvast 
kunnen noteren. We gaan dan met een paar mensen 
het idee uitwerken. U kunt zich opgeven bij het secre-
tariaat van deelgemeenschap Andreas, Petrus en 
Paulus (tel: 010-5912080) of stuur een e-mail naar: 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparo-
chie.nl. We hopen binnen korte tijd te kunnen starten.
Marianne Paalvast 

Uitnodiging aan alle parochianen!

Door corona konden veel activi-
teiten niet doorgaan. Zo ook het 
maandelijkse Soepcafé in de Pax 
Christikerk. Dat het gemist werd was 
duidelijk, zelfs vanuit de wijk werd ik 
gemaild of er alweer soepcafé was. 
Platform Verbinding in Holy, waar de 
Pax Christikerk deel van uitmaakt, 
wil mensen uit de wijk met elkaar 
in contact brengen. Samen aan tafel 

gaan helpt daarbij. Het geeft de zon-
dagmiddag net wat meer kleur.
Iedere derde zondag van de maand 
is er nu weer soepcafé. De eerst-
komende kans is op 19 juni. Graag 
wel vooraf opgeven, want we willen 
natuurlijk voldoende soep hebben. 
Dat kan via tel. 06 10709911 of email 
koalsie@upcmail.nl
Elly Barendregt 

Herstart soepcafé
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Op zaterdag 9 april werden in 
Maassluis palmpaasstokken 
versierd. Een groot aantal van 
de communicantjes waren hier-
bij betrokken en met een beetje 
hulp van Daniëlle, Christel en hun 
ouders, werden de stokken echt 
een feestje om naar te kijken. Ook 
broertjes, zusjes en communi-
cantjes van vorig jaar, kwamen 
om mee te helpen. Het was een 
reuze gezellige middag! 
Op de Palmzondag die volgde 
mochten de kinderen aan het 
begin van de viering in processie 
een rondje lopen door de kerk. 
Voor de meeste kinderen was dit 
voor het eerst en ze vonden het 
prachtig! Daarna gingen ze aan 
de slag met hun communiepro-
ject. Ook de kinderen van basis-
school de Dijck hadden met elkaar 
twintig stokken versierd. Zestig 
mensen werden blij gemaakt met 
een mooie stok. Het is goed om ze 
op deze manier te laten weten, dat 
we ze echt niet vergeten!
Marianne Paalvast

Het maken van een palmpaasstok 
is voor de eerste communicantjes 
in Vlaardingen een vast onder-
deel van de voorbereidingstijd. 
Dit jaar was de kring van kinde-
ren groter omdat er ook andere 

kinderen aanschoven. 
Samen met ouders, begeleiders 
van de communicanten en de 
werkgroep gezinsviering werd er 
volop geknutseld. Het was een 
feestelijk gezicht om jong en oud 
zo geconcentreerd bezig te zien. 
Mooie kleuren crêpepapier, een 
broodhaantje en andere lek-
kernijen maakten een eenvoudig 
houten kruis tot een persoonlijke 
Palmpaasstok. Ieder exemplaar 
was uniek.
De volgende dag liepen de kin-
deren met hun palmpaasstok 
in processie door de kerk, met 
pastor Egging voorop. Hij had er 
plezier in want één rondje vond 
hij veel te weinig! Na de viering 
gingen de kinderen naar het 

Zonnehuis. Zij verrasten diverse 
bewoners met een palmpaas-
stok. 
Elly Barendregt

Een feestelijke palmzondag!

Poetsen maar…
Dat de kerk de afgelopen coronaperiode niet optimaal in gebruik 
was, wil niet zeggen dat het gebouw schoon is gebleven. Reden 
om in de Pax Christikerk de schoonmaakploeg op te trommelen. 
Pasen wilden we in een frisse kerk vieren. Onder de bezielende 
leiding van Aad Fransen wapperde menigeen met de sopdoek, 
klom op de trap om ramen te zemen, of de luxaflex schoon te 
maken. Het koper werd gepoetst, stoelen gestofzuigd, houtwerk 
gesopt enzovoort. Het was niet voor iedereen dagelijks werk, 
mannen en vrouwen trokken gezamenlijk op. Het was leuk om 
mee te maken, met een schone kerk als resultaat. Elly Barendregt
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Werkgroep die zorgt voor vrijwilligers

Onze vrijwilligers doen heel wat werk voor de kerk. Maar wie zorgt er voor de 
vrijwilligers? In Maassluis is daar een aparte werkgroep voor. Aandacht en 
waardering helpen de vrijwilligers om door te gaan!    

Een kaars en een roos op startzondag

V
rijwilligers zijn onmisbaar in 
een geloofsgemeenschap. Ze 
steken tijd en energie in aller-
lei zeer uiteenlopende zaken 

en taken. Zij zetten zich belangeloos 
in, zij leven en delen hun talenten, 
stoppen deze niet in de grond! Vrij-
willigers klaren heel wat klussen. Ze 
dragen de kerk, de praktische kant 
van de kerk bestaat dankzij vrijwil-
ligers!
Onze deelgemeenschap Andreas- Pe-
trus en Paulus kan bestaan dankzij de 
inzet van maar liefst 203 vrijwilligers. 
Een grote club, en wat doen zij zoal? 
Nu, zij houden de ledenadministratie 
en de vrijwilligersadministratie bij. 
Zij zorgen voor een goede communi-
catie, via weekberichten en website. 
Zij doen secretarieel werk. Zij organi-
seren en bezorgen Actie Kerkbalans, 
maken en bezorgen de kerkbladen, 
maken loperslijsten, zorgen voor 
koffie/thee en lekkers, verzorgen het 
interieur, het exterieur, de bloemver-
siering en het kerkvervoer. Zij zin-
gen, dirigeren, collecteren, zijn lector, 
cantor, koster, misdienaar/acoliet. Zij 
bereiden kinderen voor op de Eerste 
H. Communie en begeleiden jonge-
ren op hun weg naar het H. Vormsel. 
Zij dragen verantwoordelijkheid voor 
het kerkgebouw en de begraafplaats, 
verzorgen de tuin, de verlichting, ma-
ken de toiletten schoon.

En verder…
Zij organiseren acties ten behoeve 

van Missie, Ontwikkeling en Vrede 
(MOV). Zij zijn verantwoordelijk voor 
de financiën, zij bedenken en verzor-
gen acties voor fondsenwerving. Zij 
maken posters en flyers, bezoeken 
ouderen en zieken, maken en bezor-
gen verjaardags- en kerstkaarten. Zij 
verzorgen ouderenvieringen en de 
jaarlijkse Elisabethdag. Zij verzor-
gen soosmiddagen, zijn BHV’er en 
organiseren reizen. Zij zijn dienst-
baar aan de samenleving en helpen 

mensen in nood. Zij vergaderen en 
sturen aan, delegeren, communice-
ren, overleggen, verzorgen de lauden, 
gebedsvieringen, uitvaarten, speciale 
vieringen en bijeenkomsten voor ge-
loofsverdieping. Zij luisteren en zien 
om naar elkaar. 
Wat een bedrijvigheid. Toch zegt 
men: ‘de Kerk is geen bedrijf’. Paus 
Paulus VI noemde als eerste de Kerk 
‘een netwerk van liefde’. Ja, dát stra-
len onze vrijwilligers uit. Met hart en 
ziel werken zij mee aan het voortbe-
staan van de Kerk en in het verlengde 
daarvan aan een wereld waarin een-
ieder bestaansrecht heeft en opgeno-
men wordt in het netwerk van liefde!

Werkgroep voor vrijwilligers
Zo’n grote groep vrijwilligers moet 

natuurlijk goed georganiseerd zijn. 
Het is van belang dat bekend is wie 
verbonden zijn met het vrijwilligers-
netwerk-van-liefde en welke functie of 
taak elke vrijwilliger heeft. Vanaf de 
jaren ’80 wordt dit bijgehouden. 
De organisatie van onze vrijwilligers 
kent in onze gemeenschap een hele 
ontwikkeling. In de jaren ’70 maakte 
het secretariaat geen overzichten van 
vrijwilligers. Toch waren er groepen 
vrijwilligers bezig, maar die namen 
werden niet centraal genoteerd. In de 
jaren ‘80 kwam er een handgeschre-
ven en later een getypt overzicht tot 
stand. Met de komst van Kerkhulp 
werd automatisering mogelijk. 
Rond 2000 werd door het toenma-
lige bestuur de werkgroep Zorg voor 
vrijwilligers (ZVV) opgericht. Deze 
groep, in het begin nog bestaande uit 
één persoon, Piet de Jong, heeft alle 
toen bekende vrijwilligers een brief 
gestuurd met een invulformulier. De 
vraag was om naast naam en adres in 
te vullen welke functies zij hadden be-
kleed of nog bekleedden tot het jaar 
2000 en dan graag met begin en mo-
gelijke einddatum. Deze informatie 
werd in een database opgeslagen. 
Miep Reijers en Marianne Soors zijn 
een korte tijd lid van de groep Werk-
groep ZVV geweest. Yvonne Buys en 
Wil Lammers hebben zes jaar serieus 
aandacht en zorg gehad voor het wel-
zijn, voor het reilen en zeilen binnen 
de werkgroepen, voor werving en 
scholing. 

Gespitste, luisterende 
oren
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advertentie

Peter Bernardt is degene geweest die 
begon met het handgeschreven en ge-
typte overzicht.  Allengs ontwikkelde 
hij een totaaloverzicht dat past in 
onze ledenadministratie. Ook maakte 
hij een organogram dat de hele orga-
nisatie duidelijk weergeeft. 
Tot op de dag van vandaag wordt de 
vrijwilligersadministratie nauwgezet 
bijgehouden. Zo kunnen o.a. met één 
druk op de knop loperslijsten tevoor-
schijn getoverd worden met name 
van mensen die de Actie Kerkbalans 
of de kerkbladen bezorgen. We weten 
ook welke cursussen onze vrijwilli-

gers hebben gevolgd ten behoeve van 
de parochie. 

Huldigen en bedanken
Belangrijk is om de staat van dienst te 
weten van de mensen die jubileren. 
Zo kunnen we jaarlijks op Startzon-
dag, vrijwilligers huldigen en bedan-
ken. De jubilarissen krijgen dan een 
kaars en een roos aangeboden. De 
kaars symboliseert het licht dat zij in 
onze gemeenschap uitstralen en de 
roos staat voor de liefde waarmee zij 
het vrijwilligerswerk doen. Zo weten 
wij ook wanneer vrijwilligers jarig 

zijn en kunnen we hen een (digitaal) 
kaartje sturen. Daarnaast kunnen we 
de groepsleiders of coördinatoren op 
de hoogte houden van alle personeels-
wisselingen, die voortdurend in de or-
ganisatie plaats vinden.
Naast Peter Bernardt (flexwerker), 
vormen Wil Lammers (lid) en Ria So-
sef (coördinator) momenteel de werk-
groep Zorg voor vrijwilligers. Zij heb-
ben gespitste oren die luisteren naar 
vragen, klachten en ideeën en hebben 
aandacht voor behoeften en noden 
en voor het welzijn van de vrijwilli-
gers. De werkgroep ZVV spant zich 
ook in voor werving van vrijwilligers. 
De coördinator van de werkgroep 
heeft zitting in de vergadering van 

de Beheercommissie voor zakelijke 
aangelegenheden en contact met het 
Parochiebestuur en is ook lid van de 
Pastoraatgroep met een lijn naar het 
pastorale team en is bovendien con-
tactpersoon voor de Pastorale School.
Zorg voor Vrijwilligers, de groep is als 
een spin in een netwerk van mensen 
die verbonden zijn via ragfijne doch 
stevige draden. Eén draad van het web 
is dikker…die leidt naar de oorsprong, 
de Kruis-spin Jezus waar het allemaal 
om gaat en die onze inspirator is.  
Een netwerk van Liefde…dat het zo 
mag zijn… 

Als een spin in een 
netwerk
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Liturgisch rooster weekendvieringen juni-medio september 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

zaterdag 4 juni    Eucharistie M. Tharsis SVD  

Pinksteren 
zondag 5 juni

Eucharistie H. Egging, cantor
 

Eucharistie C. Duynstee, Willibrordkoor, 10:30 uur
 

Gezamenlijke viering in Pax Christikerk
 

Eucharistie M. Tharsis SVD, herenkoor 
‘In Honorem Dei’

Eucharistie H. Egging, koor ‘Corazon’
 

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

Pinkstermaandag 
6 juni

   Eucharistie H. Egging, dameskoor ‘Jubilatio’  

zaterdag 11 juni    Eucharistie C. Duynstee  

Drievuldigheid 
zondag 12 juni

Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Anders dan anders-viering H. Egging, met combo Eucharistie Charles Duynstee, Willibrordkoor Eucharistieviering & Eerste Communie 
A. Kunnekkadan SVD, dameskoor ‘Jubilatio’

Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

   Liduinalof H. Egging, 16:00 uur  

zat. 18 juni    Eucharistie C. Duynstee  

Sacramentsdag 
zondag 19 juni

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

vrijdag 24 juni    Vesperviering L. Meijer 17:00 uur  

zaterdag 25 juni    Eucharistie M. Tharsis SVD  

zondag  26 juni OPEN KERK
A. Kunnekkadan SVD, koren ‘Intermezzo’ en ‘To Be Continued’

Woord- en communieviering, parochiaan, gezinsviering, 
kinderkoor ‘Okido’

Eucharistie H. Egging, Willibrordkoor Eucharistie M. Tharsis SVD, cantorij Eucharistie C. Duynstee, samenzang

zaterdag 2 juli    Eucharistie H. Egging  

zondag 3 juli Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie M. Tharsis, koor ‘Liriko’, 10:30 uur Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie H. Egging, mannenkoor In Honorem Dei Woord- en communieviering, L. Meijer, 
koor ‘Corazon’

Gebedsgroep Mama di Rosario, 
C. Ebaa CSSp, 15:00 uur

zaterdag 9 juli    Eucharistie M. Tharsis SVD  

zondag 10 juli Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie A.Kunnekkadan SVD, samenzang, 10:30 uur Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie M. Tharsis SVD, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie H. Egging

zaterdag 16 juli    Eucharistie H. Egging  

zondag 17 juli Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Woord- en communieviering, parochiaan, samenzang 10:30 uur Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie H. Egging, herenkoor ‘In Honorem Dei’ Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

zaterdag 23 juli    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

zondag 24 juli Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie H. Egging, samenzang, 10:30 uur Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 
met koor- en samenzang

Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang

zaterdag 30 juli    Eucharistie H. Egging  

zondag 31 juli Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie M.Tharsis, samenzang, 10:30 uur Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie H. Egging, met koor- en samenzang Eucharistie C. Duynstee, samenzang

zaterdag 6 augustus    Eucharistie C. Duynstee  
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Liturgisch rooster weekendvieringen juni-medio september 2022, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
De gegevens in dit rooster zijn onder voorbehoud van maatregelen in het kader van corona-preventie. 
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‘In Honorem Dei’
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C. Ebaa CSSp, 14:00 uur
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   Eucharistie H. Egging, dameskoor ‘Jubilatio’  

zaterdag 11 juni    Eucharistie C. Duynstee  

Drievuldigheid 
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Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Anders dan anders-viering H. Egging, met combo Eucharistie Charles Duynstee, Willibrordkoor Eucharistieviering & Eerste Communie 
A. Kunnekkadan SVD, dameskoor ‘Jubilatio’

Woord- en communieviering, parochiaan, 
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   Liduinalof H. Egging, 16:00 uur  

zat. 18 juni    Eucharistie C. Duynstee  

Sacramentsdag 
zondag 19 juni

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

vrijdag 24 juni    Vesperviering L. Meijer 17:00 uur  

zaterdag 25 juni    Eucharistie M. Tharsis SVD  

zondag  26 juni OPEN KERK
A. Kunnekkadan SVD, koren ‘Intermezzo’ en ‘To Be Continued’

Woord- en communieviering, parochiaan, gezinsviering, 
kinderkoor ‘Okido’

Eucharistie H. Egging, Willibrordkoor Eucharistie M. Tharsis SVD, cantorij Eucharistie C. Duynstee, samenzang

zaterdag 2 juli    Eucharistie H. Egging  

zondag 3 juli Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie M. Tharsis, koor ‘Liriko’, 10:30 uur Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie H. Egging, mannenkoor In Honorem Dei Woord- en communieviering, L. Meijer, 
koor ‘Corazon’

Gebedsgroep Mama di Rosario, 
C. Ebaa CSSp, 15:00 uur

zaterdag 9 juli    Eucharistie M. Tharsis SVD  

zondag 10 juli Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie A.Kunnekkadan SVD, samenzang, 10:30 uur Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie M. Tharsis SVD, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie H. Egging

zaterdag 16 juli    Eucharistie H. Egging  

zondag 17 juli Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Woord- en communieviering, parochiaan, samenzang 10:30 uur Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie H. Egging, herenkoor ‘In Honorem Dei’ Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

zaterdag 23 juli    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

zondag 24 juli Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie H. Egging, samenzang, 10:30 uur Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 
met koor- en samenzang

Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang

zaterdag 30 juli    Eucharistie H. Egging  
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Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
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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

zondag 07 augustus Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie H. Egging, cantor, 10:30 uur Eucharistie C. Duynstee, met koor- en samenzang Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang

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

zaterdag 13 augustus    Eucharistie H. Egging  

zondag 14 augustus Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor Gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie C. Duynstee, cantor, 10:30 uur Eucharistie H. Egging, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, samenzang

zaterdag 20 augustus    Eucharistie C. Duynstee  

zondag 21 augustus Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Oecumenische viering ‘Kerkterras’, Oranjepark, 10.30 uur Oecumenische viering ‘Kerkterras’, 
Oranjepark, 10.30 uur

Eucharistie C. Duynstee, herenkoor ‘In Honorem Dei’ Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

vrijdag 26 augustus    Vesperviering L. Meijer, 17:00 uur  

zaterdag 27 augustus    Eucharistie M. Tharsis SVD  

zondag 28 augustus Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor Gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie C. Duynstee, Willibrordkoor, 10:30 uur Eucharistie M. Tharsis SVD, cantorij Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, samenzang

zaterdag 3 september    Eucharistie C. Duynstee  

zondag 04 september Eucharistie M. Tharsis SVD Eucharistie M. Tharsis SVD, diverse koren Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie C. Duynstee, herenkoor ‘In Honorem Dei’ Woord- en communieviering, parochiaan, 
koor ‘Corazon’

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

zaterdag 10 september    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

zondag 11 september Eucharistie C. Duynstee Gezamenlijke viering in Lucaskerk 10.30 uur Eucharistie M. Tharsis SVD, Willibrordkoor
Gezamenlijke ziekenzalving

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, dameskoor 
‘Jubilatio’

Eucharistie C. Duynstee, samenzang

zaterdag 17 september    Eucharistie M. Tharsis SVD  

begin Vredesweek 
zondag 18 september

Oecumenische viering A. Kunnekkadan SVD en predikant, 
samenzang, Immanuelkerk, 10:00 uur 

Woord- en communieviering, parochiaan, zanggroep ‘Impuls’ Oecumenische viering H. Egging en predikant, 
cantorij, Lucaskerk, 9:30 uur

Eucharistie M. Tharsis SVD, 
herenkoor ‘In Honorem Dei’

Eucharistie C. Duynstee, samenzang

Ter herinnering aan Harry Veugelers
Midden in de Paasnacht, is Harry Veugelers van ons heengegaan. Hij is 76 
jaar geworden, na een leven vol inzet op allerlei terreinen. 
In de kerk had Harry Veugelers een lange geschiedenis van trouwe inzet. 
Jarenlang was hij actief in de H. Geestkerk. En na de kerksluitingen groeide 
hij uit tot een spil-figuur in de Lucaskerk. Altijd had hij ook zorg voor het 
geheel van katholiek Vlaardingen.
De laatste jaren was hij broos geworden door een beroerte, die hem onver-
wachts trof. Weliswaar kon hij door hard werken redelijk goed revalideren. 
Maar de vele contacten die hij altijd dagelijks had, waren nu voorbij.
Het intens verdrietige van de laatste twee maanden, na zijn tweede be-
roerte, was dat er geen herstel meer mogelijk was. Moge hij nu geborgen 
zijn in de liefde en de trouw van de verrezen Heer.
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Lessen levensbeschouwing op de Hoeksteen
Kinderen denken tegenwoordig dat appels in een fabriek 
gemaakt worden en in kartonnetjes van zes stuks verpakt 
worden. Zeggen ze. Het is misschien een beetje overdreven. 
Veel kinderen weten wel hoe graan groeit of fruit geplukt 
wordt, maar het staat wel ver van hen af. Daarom gaan 
onze lessen levensbeschouwing uit Hemel en Aarde de ko-
mende weken over Oogst. We verkennen met kinderen de 
verwondering en de dankbaarheid waarmee de rijkdom van 
de aarde gevierd wordt.
In supermarkten ligt alles voorhanden wat je maar kunt 
bedenken: brood, fruit, groenten, sappen, chocolade, kant-
en-klare maaltijden. In en buiten het seizoen, als je wilt 
ingevlogen uit Egypte of Kenia. Voor ons is het normaal, 
maar toen onze ouders opgroeiden was dat allemaal nog 
niet zo overvloedig beschikbaar. In deze lessen over Oogst 
gaan we terug naar de kern. We verkennen met kinderen 
hoe ons eten eigenlijk groeit en geoogst wordt.
In veel levensbeschouwelijke tradities worden oogstfeesten 

gevierd, uit dankbaarheid dat oogsten zijn gelukt en de aarde 
zoveel geeft om van te leven. In de lessen komen verschei-
dene voorbeelden hiervan aan bod. Zo is er bijvoorbeeld 
een les over Vaisakhi, een oogstfeest dat de Sikhs in India 
vieren en dat de Sikhs die in Nederland leven meegenomen 
hebben naar hier. Een ander oogstfeest uit Sallend is Stöp-
pelhaene en in een van de lessen maken kinderen hiermee 
kennis. Zo is er ook aandacht voor het Sint Michaelsfeest.
Zaaien, groeien, oogsten en rusten – dat is het langzame 
proces waar oogst deel van uitmaakt. Het is verbonden met 
het ritme van de seizoenen, maar niet helemaal, want som-
mige vruchten laten zich al in het voorjaar oogsten en bij-
voorbeeld noten pas laat in het najaar. In de winter is er rust. 
Met kinderen verkennen we deze processen en vertellen we 
er verhalen over, van sprookjes tot Griekse mythen.
Zo zullen we in onze lessen levensbeschouwing de ko-
mende tijd regelmatig bezig zijn met lessen over Oogst. 

Marjolein Wiegman - Kempes 
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