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Van de redactie
‘Droom van een kind’, is het thema van dit nummer. 
Een kind droomt nog onbegrensd, zonder Ja maar als…, 
zonder praktische bezwaren die bij volwassenen zo heel 
hinderlijk komen aandrijven, als wolkjes voor de zon. 
Toen ik als kersverse juf voor de klas stond, had ik mooie 
dromen, die ik onbevangen naar voren bracht in de team-
besprekingen. En ik ergerde me wel eens aan oudere 
collega’s. Dan zag ik hun bezwaarde gezichten, ze haal-
den hun schouders op, soms draaiden ze met hun ogen. 
Vooral toen ik in het oosten des lands werkte hoorde ik 
ze denken: ‘Echt iemand uit het westen, die het hier wil 
komen vertellen’. 
Met bewondering kijk ik naar Boyan Slat, hij droomde 
al op de middelbare school van een soort sleper die het 
plastic uit de oceaan kan opnemen. Hij kreeg geld bij 
elkaar, een groep bevlogen medestanders. Nu ligt die 
sleper in de Stille Oceaan. Zijn droom wordt waarheid 
als het allemaal lukken gaat. 

Alle veranderingen beginnen toch altijd met een droom 
van iemand. Zo iemand kleurt buiten de lijntjes, kijkt 
verder dan de vaste patronen, baant nieuwe wegen, over-
wint cynisme en scepsis. Zo iemand heeft ook genoeg 
vertrouwen dat de droom werkelijkheid kan worden, 
anders vervliegt deze weer. De bijbel staat vol met zulke 
wegbereiders, pioniers, avonturiers: Eva, Abraham, Mo-
zes, Ruth, Maria. Jezus was zo iemand, Johannes de Do-
per ging hem voor. 
We gaan de Advent in, een tijd van dromen, van ver-
wachtingen. 
Ook in dit nummer van Kerk aan de Waterweg wordt 
er gedroomd: van een wereld zonder wapens, van een 
schone planeet, van een parochie die het evangelie cen-
traal stelt, van ouderen die elkaar gaan vinden in mooie 
ontmoetingen. 
Veel leesplezier gewenst en ga vooral licht-voetig op weg 

naar het Kerstfeest.  Lidwien Meijer
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De volgende Kerk 
aan de Waterweg 
verschijnt rond 22 
februari 2019.
Kopij graag inle-
veren voor 
21 januari 2019.



Kerk aan de Waterweg Inhoud

p 4
Advent is de tijd om te dromen van 

het kind, het licht, de toekomst. Pastor 
Kees Koeleman verdiept zich in dro-

men die soms werkelijkheid worden.

p 8
In de parochie zijn belangrijke ontwikke-
lingen gaande. Jan Bekkers schetst waar 

we nu staan en waar het naar toe gaat.

p 14
Het was een mooie avond in Vlaardin-

gen, in het kader van Drempels over. De 
wereld is vuil en vol, maar we kunnen er 

wat aan doen!

p 20
Voor wie de avonden over de Heilige 

Strijd heeft gemist, in het Geloofsver-
diepingskatern staat een verslag van een 

enthousiaste deelneemster.

p 29
Genoeg te doen, de dagen rond kerst: 

concerten, wandelen met een lichtje, sa-
men eten. Heeft u de agenda bij de hand?
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Ter bezinning

Advent is de tijd om te dromen van het kind, het licht, de toekomst. 
Een kind kan ook een droom zijn die werkelijkheid wordt.

We hebben 
het nog 
steeds over 
hem

Een wel heel bijzonder kind
Misschien besef ik daarom wel meer dan 
voorgaande jaren dat het sowieso niet voor de 
hand ligt om Jezus’ geboorte te vieren. Meer 
dan tweeduizend (!) jaar geleden kwam hij ter 
wereld. In een uithoek van het Romeinse Rijk 
werd hij grootgebracht. En hij werkte maar 
drie jaar in het openbaar. Toch is hij geen mo-
ment uit de aandacht van mensen verdwenen. 
We hebben het nog steeds over hem. Op dit 
ogenblik telt de wereld meer dan 2 miljard 
christenen. Wat een man, deze Jezus! Hij 
heeft nooit een boek geschreven – maar toch 
zijn er over Hem meer boeken geschreven 
dan over wie ook ter wereld. Hij heeft nooit 
een school gesticht – en toch heeft niemand 
voor zoveel leerlingen gezorgd als hij. Hij 
heeft nooit een lied geschreven – maar miljoe-
nen mensen zingen al eeuwen over hem. Na-
men van Nobelprijswinnaars, staatshoofden 
en publiekssterren komen en gaan – maar 
Zijn naam wordt telkens opnieuw op de lip-
pen van mensen genomen. In de adventswe-
ken bereiden we ons voor op de komst van een 
wel heel bijzonder kind. 

Haar kleinzoon
Maar is niet de geboorte van elk kind bijzon-
der? Het kan mij ontroeren wat de komst van 
een kind in het leven van mensen betekent. Ik 
denk daarbij aan twee voorbeelden. 
Na de uitvaart van haar opa kreeg ik via Face-
book een vriendschapsvoorstel. Sindsdien 
volg ik haar wel en wee. Ik beleef het als een 

door Kees Koeleman

Droom van een kind

‘Z
ie de bladeren vallen van de bomen, 
droom van Sinterklaas die gaat komen’. 
‘Advent is dromen dat Jezus zal ko-
men’. 

De eerste regel komt uit een sinterklaasliedje, 
de tweede uit een adventsliedje. Aan het begin 
van de advent zal de eerste regel het nog wel 
winnen van de tweede, maar na het avondje 
van Sinterklaas wordt onze aandacht getrok-
ken naar het volgende feest. Eerst het fami-
liefeest van pakjesavond. Daarna komt het 
familiefeest van een geheel andere orde in 
zicht. Het feest waarin God uitpakt, het feest 
van Jezus’ geboorte. 

Het is de laatste keer dat ik als beroepskracht 
bij de viering van kerstmis betrokken ben. 
September 2019 ga ik met pensioen. In de 
loop der jaren is het een vanzelfsprekend-
heid geworden om met kerstmis voor te gaan. 
Maar binnenkort dus niet meer. 
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Spelen 
met haar 
kleinzoon is 
helend voor 
haar

halen zijn roepingsverhalen. Ze vertellen over 
Gods droom. De engelen in Lucas’ geboor-
teverhaal vatten Gods droom met één woord 
samen: ‘Heden is u een bevrijder geboren’. 
In de drie jaar van zijn openbaar optreden 
heeft Jezus zich dáár op toegelegd. Zijn focus 
lag op het bevrijden, het redden van mensen. 
Iemand met hongeroedeem redt hij van de 
hongerdood (Lucas 14) en Zacheus, tollenaar 
van beroep, bevrijdt hij uit zijn gouden kooi 
(Lucas 19). Het ging hem er om dat mensen 
voluit zouden kunnen leven, naar lichaam en 
ziel, allebei. 
In 2008 kwam een boek uit met teksten voor 
advent en kerst, met bijdragen van o.a. Karel 
Eykman. De titel van het boek is: ‘Licht dat 
nooit meer dooft’. Beter kun je de betekenis 
van wie wij in de advent verwachten niet on-
der woorden brengen. De titel raakt het hart 
van kerstmis. Ik wens u een goede advent toe 
en een zalig kerstfeest!  

onderdeel van mijn pastoraat. Al gauw ver-
schenen foto’s van haar zwangerschap. Prach-
tig om in haar verwachtingen te delen. Afgelo-
pen juli was het zover. Een jongen, een droom 
van een kind, ‘mijn allesje’. 

Op 18 september stond in de Verdieping van 
dagblad Trouw een interview met Christa An-
beek. Anbeek geldt als de belangrijkste theo-
loge van de remonstranten, een vrijzinnig-
protestante geloofsrichting. In 2012 werd ze 
bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie 
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
In haar nieuwste boek ‘Voor Joseph en zijn 
broer’ vertelt zij voor het eerst onomwonden 
over de suïcides in haar familie en haar eigen 
burn-out. Maar minstens even belangrijk is de 
komst van haar eerste kleinkind, de Joseph uit 
de titel. Na haar burn-out kan de hoogleraar 
een tijdlang weinig anders doen dan spelen, 
spelen met Joseph. Ze staat er in haar boek 
uitvoerig bij stil. Haar kleinzoon speelt met de 
dokterskoffer, gaat in bad en doet alsof hij een 
dolfijn is, schept een emmer vol met zand en 
keert die daarna heel serieus om op het gras. 
Dat spelen met Joseph is helend voor haar. 
Hij brengt haar weer tot leven. 

Gods droom
‘Advent is dromen dat Jezus zal komen’, 
zingen we in een lied van Hanna Lam. Deze 
advent hebben we daar maar drie weken de 
tijd voor. Na de vierde zondag van de advent 
(23 december) volgt immers meteen de avond 
van kerstmis. We horen dan het verhaal over 
Jezus’ geboorte. Wie de bijbel een beetje kent 
weet dat geboorteverhalen een verhaal apart 
zijn. Ze geven geen antwoord op de vraag hoe 
het allemaal begonnen is maar waar het bij dit 
kind allemaal om begonnen is. Geboortever-
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J
ouw geloof is altijd, als het goed 
is, iets wat vanuit jezelf voort-
komt. Het moet ‘vlees en bloed’ 
van binnen worden. Onze ge-

loofsbelijdenis is ons geraamte, een 
soort richtingaanwijzer. Het drukt de 
verbondenheid uit met generaties uit 
het verleden, heden en toekomst. 
De geloofsbelijdenis heeft gestalte ge-
kregen vanuit de Bijbel. Alle geloofs-
artikelen hebben een Bijbels funda-
ment. Vanuit deze grondhouding wil 
ik mijn geloof met je delen. 

Jezus, die ontvangen is van de heilige 
Geest, wil aan mij zeggen dat onze 
God vanaf het begin van de schep-
ping werkzaam is in onze wereld. 
We lezen in Genesis 1, 1 – 2: ‘In het 
begin schiep God hemel en aarde. De 
aarde was woest en leeg, duisternis 
lag over de diepte, en de Geest van 
God zweefde over het water.’ Je zou 
kunnen zeggen dat onze God vanaf 
de schepping geschiedenis maakt 
met mensen die zich door hem willen 
laten raken. Abraham, bijvoorbeeld, 
stond open voor de stem van God, en 
belijdt Hem als de ene ware God. God 
spreekt ook tot mensen dóór mensen 
die van binnen geraakt worden. Maria 
stond open voor het grote geheim dat 
God mens wil worden in zijn Zoon 
Jezus. Het evangelie noemt Maria, 
als Moeder van Jezus. Zij werd door 

God uitverkoren tot Moeder van zijn 
Zoon. Daarom belijdt de Kerk haar 
als Moeder Gods en als onze moeder. 
De Heilige Schrift vermeldt Maria 
vooral omdat zij de menselijke moe-
der van Jezus is. In het Hebreeuws 
heet zij Mirjam. Ze is een vrouw uit 
het eenvoudige volk, die met haar 
volk hoopvol uitziet naar de komst 
van de Verlosser uit het huis van Da-
vid. Wanneer die hoop in vervulling 
gaat, spreekt zij het ‘ja’ uit van het ge-
loof en stelt zich daarmee vrijwillig in 
dienst van het heil en de verwachting 
van haar volk (Lucas 1, 38).
Zij stond open voor de boodschap, het 
woord, van de engel Gabriël. Zij is de 

zoekende en vragende vrouw, die ook 
zware teleurstellingen zal meemaken. 
Ook zij wordt geplaatst op de weg van 
het kruis. Maar zij houdt vast aan haar 
oorspronkelijk ‘ja’ van het geloof en 
staat samen met de leerling die Jezus 
liefhad, onder het kruis(Johannes 19, 
25 – 27). Daarom wordt zij als de Moe-
der van Smarten vereerd. 
Maria heeft in de geschiedenis van 
de belofte een unieke plaats. Haar 
plaats is in de volheid van de tijd, toen 
God zijn Zoon zond ‘geboren uit een 
vrouw’. Op deze opdracht spreekt Ma-
ria het ‘ja’ van het geloof. Zo is zij de 
ware dochter van Abraham, voor wie 
geldt: ‘Zalig zij, die geloofd heeft.’ 

De geloofsbelijdenis (3)

Het derde deel van een serie over de apostolische geloofsbelijdenis. 
De heilige Geest, wie is Zij? En wat is de betekenis van Maria? 

Die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria

door Charles Duynstee
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Zij is degene die veel 
lijdt, de Moeder van 
Smarten

Maria is het grote voorbeeld en het 
oorspronkelijk model van het christe-
lijk geloof. Zij is voorbeeld van hoop-
volle verwachting, van gelovige, totale 

overgave en van dienstbaarheid vanuit 
de geest van liefde. Ze is het voorbeeld 
van de mens die naar Gods woord 
luistert en tot God bidt. Zij bewaart 
en overweegt in haar hart wat ze van 
Godswege gehoord en gezien heeft. In 

haar geloof blijft Maria echter ook de 
zoekende en vragende vrouw. Zij is 
degene die veel lijdt, de Moeder van 
Smarten, die zich onder het kruis aan-
sluit bij het offer van haar Zoon. 

Niet op de laatste plaats is zij de arme, 
nederige dienstmaagd des Heren (zie 
het Magnificat). Veel mensen hebben 
moeite met de uitdrukking Maagd 
Maria. In het verhaal van Lucas van 
de boodschap aan Maria vraagt zij aan 
de engel die de menswording van de 
Emmanuël(= ‘God is met ons’) in haar 
schoot aankondigt: ‘Hoe zal dit geschie-
den, daar ik geen gemeenschap heb met 
een man?( Lucas 1, 34).’ Het antwoord 

van de engel luidt: ‘Voor God is niets 
onmogelijk.’ Het kind in haar schoot 
is van de heilige Geest (Matteüs 1, 20). 
Je zou ook kunnen zeggen de verlos-
sing door Jezus Christus is geen werk 
van mensen, maar ‘schepping’ van 
God, waar wij ook telkens in verwon-
dering ‘ja’ op mogen zeggen, vanuit 
het geloof. 
Tenslotte, toen ik na het afronden van 
mijn studie economie, theologie ging 
studeren, kreeg ik van mijn ouders een 
Mariabeeld. Dit beeld staat nog steeds 
op mijn bureau. En op moeilijke mo-
menten bid ik dat ik ‘ja’ mag zeggen, 
zoals Maria in moeilijke momenten 
ook telkens ‘ja’ heeft gezegd. 

Elke twee jaar worden jongeren 
in onze parochie in de gelegen-
heid gesteld deel te nemen aan 
de voorbereiding op het sacra-
ment van het Heilig Vormsel. 
Begin 2019 starten de voorbe-
reidingsbijeenkomsten. Deze 
voorbereiding wordt parochie-
breed aangeboden. Jongeren 
uit Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis worden in één groep 
voorbereid. 
Het project is bedoeld voor jon-
geren geboren in 2005 en 2006. 
Het Vormsel zal worden toege-
diend op (onder voorbehoud) 
zondag 23 juni 2019. 

Het voorbereiding bestaat uit 
acht bijeenkomsten, die allen 
plaatsvinden in de Pax Christi-
kerk in Vlaardingen-Holy. Aan 
het eind van het project maken 
de jongeren zelf de keuze of ze 
wel of niet het sacrament van het 
Vormsel willen ontvangen.

Op zondag 20 januari is er een 
ouderavond in de  Pax Christi-
kerk, Reigerlaan 51 in Vlaardin-
gen. Aanvang 20.00 uur. Die 
avond wordt informatie gegeven 
en ouders kunnen vragen stel-
len. Men kan ook laten weten of 
uw kind gaat deelnemen aan de 
voorbereiding en de definitieve 
aanmelding doen.
Voor meer informatie en aan-
melden voor de ouderavond kunt 
u terecht bij Marian Bergwerf 
via e-mail: g.bergwerf@planet.
nl. Graag aanmelden uiterlijk 6 
januari 2019.

Werkgroep Vormsel 

Parochie De Goede Herder.

Voorbereiding Heilig Vormsel begint Weer een beetje anders dan anders
Op 28 oktober jl. vond er in de Pax Chris-
tikerk weer een Anders dan Andersviering 
plaats. Anders deze keer was, dat er een 
aantal kinderen van het kinderkoor Okido 
meedeed aan de viering. Vanwege de vakan-
tie moest een aantal kinderen verstek laten 
gaan. Toch gaf de aanwezigheid van deze 
kinderen de viering een bijzonder tintje. De 
kinderen zongen en eigen lied, en deden 
twee nummers mee met het combo.
Het thema van de viering was: Please forgive 
me, naar het gelijknamige nummer van Bry-
an Adams. Voorganger Kees Koeleman ging 
in zijn overweging in op het thema vergeven, 
en wat daar allemaal voor nodig is.
Het was een fijne viering, de kerk zat goed 
vol en er werd enthousiast meegezongen.  
In het voorjaar is er weer een nieuwe Anders 
dan Andersviering. De datum en het thema 
zijn op dit moment nog niet bekend. In de 
volgende ‘Kerk aan de Waterweg’ kunt u hier 
meer over lezen.
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W
e zijn inmiddels ruim twee jaar 
bezig met de Stip op de Horizon 
en zitten letterlijk midden in het 
proces. Toen we hieraan begonnen 

wisten we dat we ups en downs zouden mee-
maken, dat we moeilijke beslissingen moes-
ten nemen en uitvoeren. Het is goed om weer 
eens terug te grijpen op het begin en naar de 
eerste uitgangspunten te kijken. En welke 
stappen zijn we aan het zetten? 

Terugblik
Na het uitkomen van het rapport van Hein 
Steneker, met de bekende dramatische con-
clusies, zijn we in november 2016 met het 
bestuur, het pastoraal team en de leden van 
pastoraatgroepen en beheercommissies bij 
elkaar gekomen om te bezien wat we met de 
conclusies zouden moeten doen. De centrale 
vraag die we ons gesteld hebben was: Hoe 
zorgen we dat de katholieke kerk in Schie-
dam, Vlaardingen en Maassluis een toekomst 
heeft? Om daarmee te kunnen voldoen aan 
onze primaire opdracht: de verkondiging van 
Gods Evangelie. 
We hebben toen een drietal scenario’s gehan-
teerd om ons te helpen keuzes te maken. Het 
eerste scenario was ‘niets doen’, waarbij de 
deelgemeenschappen zouden blijven bestaan 
en ‘hun ding’ zouden blijven doen. 
De andere twee scenario’s gingen uit van de 
bundeling van krachten van de deelgemeen-
schappen, door naar één geloofsgemeenschap 
per stad te gaan. Daarbij stonden een paar za-
ken bovenaan: ‘de zorg voor de toekomst van 
de katholieke kerk’ ,  ‘samenwerken is het 
sleutelwoord’  en ‘de aandacht gaat van deelge-
meenschap naar gemeenschap per stad.’  Bij 

Tussenstand in parochie de Goede Herder

Hoe is de stand van zaken nu in de parochie? In Schiedam wordt langzaam 
gewerkt om te komen tot één gemeenschap. In Vlaardingen werd een pijnlijk 
besluit genomen. 

We zitten midden in een proces

Welke 
stappen zijn 
we aan het 
zetten? 

door Jan Bekkers vicevoorzitter parochiebestuur

‘Gebouwen’ stond toen nog een vraagteken.
Eén scenario ging ervan uit om dat in twee 
jaar te doen, het andere om dat in vijf jaar te 
doen, waarbij in die vijf jaar het ‘leren van 
elkaar’ meer nadruk zou kunnen krijgen dan 
in het snelle scenario. 
In ieder scenario hadden we drie aspecten 
beschouwd: het pastorale aspect (liturgie, ca-
techese, pastoraat, diaconie, gemeenschaps-
opbouw), het voorwaardenscheppend aspect 
(pastoraal team, vrijwilligers, financiën, ge-
bouwen) en tenslotte het aspect onderlinge 
betrokkenheid. 

Al snel ontstond er een redelijke overeen-
stemming over scenario 3: om in vijf jaar per 
stad één geloofsgemeenschap te formeren. 
Bij de drie aspecten hadden we het volgende 
vastgesteld :

1 Pastoraal: 
•  Focus op sterke punten; leren van elkaar 
•  Liturgie (weekend, doordeweeks): in over-

leg het aantal vieringen reduceren.
•  Catechese: sacramentencatechese en alge-

mene geloofsverdieping  
•  Initiatieven van onderop honoreren.
•  Pastoraat (persoonlijke begeleiding bv. bij 

ziekte): grotere rol van het onderling pas-
toraat.

•  Diaconie: uitwisseling en afstemming tus-
sen de gemeenschappen over diaconale 
inzet.

•  Gemeenschapsopbouw:  samen werken 
aan één gemeenschap per stad; overleg 
over de route om het aantal bestaande deel-
gemeenschappen te reduceren.
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2 Voorwaardenscheppend
•  Pastoraal team  en parochiebestuur stel-

len in overleg met de gemeenschappen de 
route vast naar de eindsituatie. 

•  Vrijwilligers wordt gevraagd mee te bou-
wen aan de drie geloofsgemeenschappen 
en de parochie.

•  Financiën: versterking van de samenwer-
king om inkomsten te verhogen en kosten 
te reduceren.

Stip op de horizon
Vervolgens hebben we dit scenario met de bis-
schop overlegd en is het besluit van de Stip op 
de Horizon geformuleerd en in juni 2017 met 
de kernvrijwilligers gedeeld: binnen vijf jaar 
is in iedere stad één geloofsgemeenschap ge-
vormd. Een logisch gevolg hiervan is dat er in 
iedere stad ook één centrum voor vieren, leren 
en dienen komt. Op 1 juni 2018 functioneert 
in iedere stad één pastoraatgroep. 
In Schiedam wordt de basiliek de centrale 
kerk voor vieren, dienen en leren, waarbij de 
Heilig Hart kerk en de St. Jan de Doper aan 
de eredienst worden onttrokken. Ten aanzien 
van de Jacobuskerk werd besloten om deze 
vooralsnog open te houden en in 2022 een 
besluit te nemen. 
In Vlaardingen lag de keuze van de kerk open 
en is besloten: ‘De keuze welke kerk blijft, 
willen wij maken in overleg met de beide ge-
meenschappen’.  
Vervolgens zijn in een bijeenkomst in okto-
ber 2017 zowel voor Schiedam als Vlaardin-
gen commissies geïnstalleerd met als hoofd-
opdracht: Adviseer het parochiebestuur over 
hoe binnen vijf jaar in Schiedam en in Vlaar-
dingen één geloofsgemeenschap kan worden 
gevormd. Een belangrijke mijlpaal daarin is 
de vorming van één pastoraatgroep per stad, 
uiterlijk 1 juni 2018. Geef daarbij ook aan hoe 
men op korte termijn tot samenwerking kan 
komen, waarbij de aandacht verschuift van de 
huidige gemeenschappen naar een centraal te 
vormen gemeenschap.
Als specifieke vraag lag in Schiedam: Hoe kan 
het vieren, leren en dienen in de basiliek zo 
worden ingericht dat een thuisplek voor alle 
Schiedamse parochianen gaat ontstaan? En 

in Vlaardingen de vraag: In welke kerk zal 
het vieren, leren en dienen worden ingericht 
zodanig dat een thuisplek voor de beide ge-
meenschappen gaat ontstaan?

Schiedam
Inmiddels maken we in Schiedam de eerste 
stappen in de gemeenschappelijke vieringen. 
Op 9 september was de  eerste viering een 
feit. Wat een prachtige viering, vier deelge-
meenschappen echt vertegenwoordigd, 180 
mensen in de kerk, een fijne sfeer.  Kortom, 
een goed begin. Georganiseerd door en voor 
vier deelgemeenschappen, met de eerste keer 
vooral inbreng vanuit de Heilig Hart kerk. 
Graag verwijs ik u naar het artikel over deze 
viering van Lidwien Meijer. Over de verdere 
ontwikkelingen in Schiedam kunt u lezen in 
het stuk over de nieuwe pastoraatgroep.

Vlaardingen 
In Vlaardingen zijn we in een lastige fase 
aangekomen. Nadat de commissie Vlaardin-
gen niet tot een advies kwam, welke kerk zou 
mogen blijven, moest het parochiebestuur 
alsnog zelf een besluit nemen. Na een zorg-
vuldige afweging is een voorgenomen besluit 
genomen om de Lucaskerk deze rol te geven 
en de Pax Christikerk op termijn aan de ere-
dienst te onttrekken.
Dit heeft inmiddels  geleid tot grote onrust in 
de Pax Christi gemeenschap.  Bij het schrij-
ven van dit artikel beraadt het parochiebe-
stuur zich samen met het pastoraal team op 
de ontstane situatie.
Belangrijke afweging is dat we ons willen con-
centreren op onze belangrijkste doelstelling: 
hoe zorgen we dat de katholieke kerk in Vlaar-
dingen een toekomst heeft? De discussie over 
de te sluiten kerk lijkt ons teveel af te leiden 
van die doelstelling.
Als u dit artikel leest is er ongetwijfeld een 
nieuwe inspiratie ontstaan, geboren uit wijs-
heid van alle betrokkenen, die ons weer brengt 
naar de doelstelling om in Vlaardingen een 
vitale en inspirerende geloofsgemeenschap te 
ontwikkelen. Zodat we  ook in de toekomst 
kunnen voldoen aan onze primaire opdracht: 
de verkondiging van Gods Evangelie. 
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DIT RAAKT ME…

Ik ging naar binnen en wist niet wat ik zag, 
overweldigend was het. 

A
ls je in Italië bent ontkom je er niet aan om kerken 
te bezoeken. Die geweldige gebouwen, door men-
senhanden gemaakt, dikwijls slaven die een leven 
lang hieraan werkten. En dan te bedenken dat er 

toen nog geen gereedschap was zoals wij nu bezitten. Ik 
ben er steeds wéér van onder de indruk.
In juli bezocht ik met een vriendin een deel van Umbrië. 
Met een gehuurde auto gingen we op pad door dit won-
derschone land. Ik zag prachtige natuur en middeleeuwse 
bouwwerken. De kerk die op mij de meeste indruk heeft 
gemaakt is de basiliek van Portiuncula, in Assisi. Toen 
ik deze basiliek binnenstapte was ik meteen enorm ge-
raakt door een kleine kapel midden in die grote basiliek, 

fel verlicht alsof het zweefde. Een poppenhuis in een we-
reldkerk, dacht ik. Het was er groots, overweldigend en 
doodstil. Er waren vijf kapellen rond het middenschip met 
vele artistieke expressies van verschillende originaliteit. 
In diverse fresco’s en prachtige marmeren pilaren waren 
beelden van de profeten verwerkt.
Voorin de kerk was een dienst, vandaar die stilte. Toen 
ik zachtjes naar voren liep, hoorde ik een engelachtige 
stem gregoriaans zingen. Ik stond stil te luisteren en er 
biggelde een traan over mijn wang. 
Franciscus stichtte de orde van de Minderbroeders in 1211. 
Samen met Sint Clara, die de orde van de Arme Claris-
sen stichtte, predikten zij in hun omgeving en droegen de 
gelofte van armoede uit. Portiuncula is een plek in het dal 
bij Assisi, waar de heilige Franciscus vaak verbleef. Het 
werd een plaats van samenkomst met zijn broederschap. 
Hij droeg de kleine kapel op aan de Moeder van God, het 
kreeg de naam van de Heilige Maria 
van de Engelen. 
Sint Franciscus overleed toen hij 44 
jaar was, in 1226. 

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

Op 25 maart 1569 werd rond deze kleine kapel een basi-
liek gebouwd door Paus Pius V. Dit achtte hij noodzakelijk 
omdat vele pelgrims jaarlijks te voet naar deze plek kwa-
men voor het ´feest van de vergeving´. Vanwege de hitte 
schuilden zij in het klooster, maar dit werd te klein. Vele 
donaties en gemeentelijke ondersteuning maakte de bouw 
van de basiliek mogelijk, maar de bouw ging traag, ook 
door de aardbevingen. Paus George XVI zette het project 
voort. Stel je voor, meer dan een eeuw is men hiermee 
bezig geweest. 
Via een gang krijg je zicht op de rozentuin. Franciscus 
sprak na een vermoeiende dag met de vogels en een 
schaap en dankte God voor al het goede. De rozentuin 
staat bekend om de rozen zonder doornen. Nog steeds 
zie je ze daar. Via de rozentuin kom je in het museum en 
dan sta je weer voor de entree van de kerk.
Ik ging weer naar binnen en nogmaals die mooi verlichte 
kapel en die prachtige pilaren, fresco’s en ……...overwel-
digend. 

Die basiliek in Assisi, met een kerkje erin

Een poppenhuis in een wereldkerk, 
dacht ik

door Henny de Wit
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P
arochianen van vier Schie-
damse deelgemeenschappen 
stroomden toe om samen te 
vieren in de basiliek. Het wa-

ren er bijna tweehonderd. Bij deze 
vieringen heeft steeds één deelge-
meenschap het voortouw. Op 9 sep-
tember was dit de deelgemeenschap 
Heilig Hart.
De stedelijke liturgiegroep 
had de viering verder voor-
bereid. Vertegenwoordigers 
van de vier Schiedamse deel-
gemeenschappen spreken in 
deze groep met elkaar over 
de gemeenschappelijke toe-
komst in Schiedam, onder het 
dak van de Liduinabasiliek. 
Hoe zien we die toekomst? 
Wat hebben we gemeenschappelijk, 
waarin verschillen we? Wat ligt er ge-
voelig? 

Missen
Iedere gemeenschap heeft immers 
haar eigen geschiedenis, gewoontes, 
tradities waar je aan gehecht bent, 
waar je je thuis bij voelt, en die mis-
schien moet gaan missen. En zo zijn 
er in andere gemeenschappen mis-
schien gebruiken waar je moeite mee 
hebt. We hebben het daar eerlijk over 
met elkaar. Een paar voorbeelden uit 

onze vergaderingen. “Ik vind het heel 
jammer dat we straks die mooie Ta-
felgebeden niet meer mogen zingen,” 
zei iemand. “Ik mag straks niet meer 
voorgaan in de Woord-Communie-
diensten. Dat heb ik altijd graag ge-
daan”, verzuchtte een andere deelne-
mer. 

“Ik vind het moeilijk om mensen op 
het altaar te zien die geen liturgische 
kleding aan hebben”, werd ook op-
gemerkt.  “Wij zijn met het koor ge-
wend dat we drie keer per maand gre-
goriaans zingen in de basiliek. Hoe 
gaat dat in de toekomst, het is heel 
moeilijk om hierin een stap terug te 
moeten zetten.”  
Gelukkig kunnen we het tegen elkaar 
zeggen in de groep en wordt er ook 
veel gelachen, omdat we erop vertrou-
wen dat we het allemaal goed menen 
en de liturgie ons aan het hart gaat. 

Buurvrouw
Op 9 september was de basiliek goed 
gevuld, met mensen uit alle vier de 
deelgemeenschappen. Van iedere 
gemeenschap stond een gastheer- of 
vrouw bij de ingang, zodat er toch 
minstens één vertrouwd gezicht je 
stond op te wachten. Je kon het goed 
merken als er een tram was aange-
komen, dan dromden er ineens velen 
naar binnen. 
Aan het begin van de viering kwamen 
vertegenwoordigers van alle vier de 
deelgemeenschappen met een sym-
bool, wat iets zei over de gemeen-
schap. Zo zagen we de schelp van 

Jacobus, het wapen van Do-
minicus, een schilderij van 
het Heilig Hart en het tintin-
nabulum van de basiliek. 
Het kleine koor zong mooi 
en we konden ook volop sa-
men zingen. Dat werd uit 
volle borst gedaan. De sfeer 
was goed, aandachtig en be-
trokken. 
“Wat heerlijk, zo’n volle 

kerk”, kon je na afloop horen, bij de 
koffie in een drukke Wilgenburg. “Ik 
heb wat moeite met die Nederlandse 
zang, maar toch was dit goed.” 
“Wat werd er goed meegezongen. 
Wat fijn dat dit zo gebeurde.”
“Het is mooi elkaar te ontmoeten. Ik 
zag mijn buurvrouw van vroeger.” 
Het was een bemoedigend begin voor 
de liturgiegroep, die in 2019 negen 
vieringen zal gaan voorbereiden, 
steeds met één deelgemeenschap die 
de kleur bepaalt, om zo te komen tot 
een kleurrijke kerk van ons samen.  

Eerste gezamenlijke zondagsviering

Vieren, met elementen uit elkaars tradities. Dat is 
het uitgangspunt van de gezamenlijke vieringen in de 
basiliek, bedoeld voor heel Schiedam. Op 9 september 
was de eerste keer.

Samen op weg naar een kerk 
van ons samen… 

door Liturgiegroep Schiedam
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A
fgelopen jaren hebben het pa-
rochiebestuur en het pastoraal 
team van onze parochie, samen 
met kernvrijwilligers, plannen 

ontwikkeld om te werken aan een 
kerk met toekomst. Uiteindelijk werd 
in het document ‘Stip op de horizon’ 
(2017) van parochie De Goede Herder 
het streven geformuleerd om binnen 
vijf jaar in iedere stad tot één geloofs-
gemeenschap te komen, met in elke 
stad één centrum voor vieren, leren en 
dienen. De centrale plek in Schiedam 
zal de H. Liduina en O.L. Vrouw van 
de Rozenkrans kerk worden. 
Sinds september van dit jaar is er in 
Schiedam voor de hele stad één pasto-
raatgroep. Tot die tijd had elke deelge-
meenschap een eigen pastoraatgroep. 

Plantje
Een nieuwe pastoraatgroep voor de 
hele stad opzetten is een flinke uit-
daging. Gelukkig zijn er uit alle ge-
meenschappen mensen gevonden die 
dit grote avontuur aan durven gaan. 
De voorlopige ‘pastoraatgroep Schie-
dam’ bestaat uit vier personen: Riek 
Wouters, Janet Bisschop-van Zwie-
ten, Wim Engelen en Michiel Rut-
ten. Het verrassende is dat zij alle vier 
komen uit een werkomgeving waarin 
aandacht voor mensen centraal staat! 
Riek, Michiel en Janet zijn of waren 
werkzaam in de zorg (Frankenland, 
Franciscus Gasthuis en Vlietland 

ziekenhuis) en Wim was actief in 
het basisonderwijs. Pastor Charles 
Duynstee mag deze groep begeleiden 
als contactpastor. 
De eerste paar maanden hebben we 
met elkaar kennis gemaakt, elkaars 
geloof gedeeld en ons georiënteerd op 
wat onze belangrijkste taak zou kun-
nen zijn. Dit onder begeleiding van 
pastor Kees Koeleman. ‘Een plantje 
help je namelijk niet met groeien 
door er aan te rukken!’ Tijdens onze 
laatste bijeenkomst in oktober heb-
ben wij de taken/portefeuilles ver-
deeld: de taakvelden liturgie en pas-
toraat zullen behartigd worden door 
Janet en Michiel; de catechese zal be-
hartigd worden door Riek; Wim zal 
als ervaringsdeskundige zorg dragen 
voor diaconie. 

Bijzondere blikken
De pastoraatgroep van deelgemeen-
schap Schiedam heeft als hoofddoel 
samen de enige rooms-katholieke 

Nieuwe pastoraatgroep Schiedam

Eén pastoraatgroep voor heel Schiedam. Wie zijn de 
leden? Wat zijn de plannen?

Op zoektocht naar een 
kerk met toekomst

door Pastoraatgroep Schiedam

geloofsgemeenschap in Schiedam 
vormgeven. Dit willen zij doen door 
zich in te zetten voor de missionaire 
opdracht van de katholieke kerk in 
Schiedam, door het stimuleren van de 
inzet van parochianen, persoonlijk en 
gezamenlijk. Wat onder de mensen 
leeft zal haar leidraad zijn. 
De belangrijkste taak zal zijn: het 
ontwerpen en helpen opzetten van 
nieuwe pastorale projecten en activi-
teiten. Wij willen namelijk proberen 
in heel Schiedam als kerk aanwezig 
te zijn, ook op het moment dat er 
in bepaalde wijken geen kerk meer 
zal zijn. Daarnaast willen wij perso-
nen en groepen die in en vanuit de 
geloofsgemeenschap actief zijn, blij-
vend ondersteunen en begeleiden. 
Kortom: wij stimuleren anderen om 
hen zo vleugels te geven! 
Elke deelgemeenschap is uniek en 
om tot die ene geloofsgemeenschap 
te komen waarin een ieder zich thuis 
voelt, willen wij als pastoraatgroep 
‘een voorbeeld’ zijn, alsof wij een 
nieuwe ‘blik’ openen. Zodat ieder-
een verrast kan worden door de in-
houd van alle bijzondere ‘blikken’ in 
Schiedam! ‘Zien, bewogen worden en 
in beweging komen’. Deze thema’s 
willen wij centraal stellen. Het is een 
drieslag die telkens weer kan gebeu-
ren. De eerste stap is de ander zien 
in zijn waardigheid en uniek-zijn. De 
tweede stap is je door de ander laten 
raken. De ander doet je wat. Je laat 
hem of haar bij jou binnen. De derde 
stap is in beweging komen. 
De afgelopen periode hebben wij 
vooral aandacht besteed aan de eerste 
twee stappen. In januari willen wij de 
derde stap zetten: in beweging komen 
samen met u en jou, ondanks de pijn 
en het verdriet van verlies. Omdat 
wij blijven geloven dat ‘onze God er 
zal zijn’ op onze zoektocht naar een 
‘nieuwe’ kerk, met toekomst voor 
jong en oud in Schiedam. Doet u, doe 
jij ook mee om elkaars blikken voor 
en naar elkaar te openen? 
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Eerste Heilige Communie in 2019
In 2019 zal er op drie plaatsen een Eerste Heilige Communieviering plaatsvinden in parochie de Goede Herder. U 
kunt uw kind aanmelden voor één van deze vieringen. U krijgt dan een aanmeldingsformulier en verdere infor-
matie over de voorbereidingsbijeenkomsten voor de kinderen en de ouders. De informatie wordt u per e-mail 
toegestuurd. In onderstaand schema ziet u wanneer de vieringen zijn en bij wie u uw kind kunt aanmelden.

Deelgemeenschap Datum en kerklocatie viering 
voorstellen Communicanten

Datum en kerklocatie viering 
Eerste Heilige Communie

Aanmelden bij 

Maassluis Andreas, Petrus en Paulus 13 januari 2019, 09.30 uur,
Petrus en Pauluskerk

12 mei 2019, 
10.00 uur,

Petrus en Paulus kerk

Daniëlle van der Mieden 
communieapp@outlook.com

Vlaardingen Willibrord 
(Pax Christikerk en  H. Lucaskerk)

17 februari 2019,
10.30 uur,

H. Lucaskerk

26 mei 2019, 
10.30 uur,

H. Lucaskerk

Jetske Burggraaf
jetske.burggraaf@caiway.net

Schiedam (St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans, 
H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, 

Jacobus en Martinus)

3 februari 2019,
09.30 uur,

St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans

16 juni 2019, 
09.30 uur,

St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans

Patrick Rutten
Patrick_Rutten@hotmail.com
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Eerste Communie – groot feest in Schiedam
Maar liefst 18 communicantjes waren het feestelijk middelpunt van de Eerste Communieviering 2018 van 
de gemeenschappen in Schiedam-Centrum (Basiliek) en Schiedam-Zuid (Heilig Hartkerk) die in de Gor-
zenkerk plaatsvond. Het kinderkoor van de Heilig Hartkerk luisterde de viering op en zong ook een Pools 
Marialied, want onder de communicanten waren kinderen uit alle windstreken, waaronder een grote groep 
Poolse kinderen. 
De communicanten werden gedurende een negental bijeenkomsten op de zondagochtend gedegen 
voorbereid op het plechtige moment van de Eerste Communie. Centraal stond het project Blijf dit doen. 
Steeds maakten de kinderen een stukje van de viering mee op deze zondagochtenden zodat zij steeds 
meer vertrouwd raakten met de viering en de communie. 
Natuurlijk hopen we de kinderen in de terugkomvieringen maar ook op andere momenten terug te zien 
in onze gemeenschappen.



J
aarlijks wordt er in de wijk Holy 
in Vlaardingen door de geza-
menlijke kerken een activiteit 
georganiseerd onder de noemer: 

Drempels over. Het zijn avonden voor 
mensen uit de hele wijk. Bewust komt 
men niet samen in één van de orga-
niserende kerken (kerkcentrum Holy, 
de Pax Christikerk en de kerk van de 
Nazarener). Men komt samen in een 
school in de wijk, het lyceum Vos. 
De afgelopen jaren was er bijvoorbeeld 
een avond over ‘Waardig leven, waar-
dig sterven’. Ook theoloog en schrijver 
Hans Stolp is een keer komen spre-
ken. Dit jaar, op 10 oktober, was het 
thema ‘Duurzaamheid’. Hoe kunnen 
we zo leven dat we zo min mogelijk 
verspillen: grondstoffen, energie. 

Club van Rome
Een moeilijk thema waar iedereen mee 
te maken heeft. Jammer dat er maar 
weinig mensen lyceum Vos wisten te 
vinden vanavond. Er was een interes-
sante markt van mogelijkheden, met 

allerlei producten die verspilling voor-
komen, bijvoorbeeld zakjes die je kunt 
meenemen naar de supermarkt, om je 
losse groente en fruit in te doen. Er wa-
ren leuke sieraden te koop, vervaardigd 
van ‘waardeloos materiaal’ en de Vlaar-
dingse Bomenstichting was aanwezig 
met goede tuintips. Ook de actie 100 
100 100 was aanwezig, een uitdagende 
kraam. Kun je honderd dagen zonder 
restafval leven met je gezin? Dat is mo-
gelijk, hebben meer dan drieduizend 
huishoudens bewezen, waaronder 
deelnemers aan deze avond. 
De sprekers hadden concrete verha-
len. Wethouder Bart de Leede, ooit 
wethouder in Schiedam en nu voor 
Groen Links in Vlaardingen op de-
zelfde post actief, sprak hoe Vlaardin-
gen zich inspande om afval te schei-
den. “Hierbij werkt Irado samen met 
Schiedam en Capelle aan de IJssel.” 
Hij schetste hoe hij opgroeide in de 
tijd van de club van Rome. “Herinnert 
u zich nog dat affiche van die aard-
bol, met dat lontje eraan, een aarde 

Wethouder Bart de Leede over klimaatverandering

De aarde warmt op, het klimaat verandert. Deze 
extreem droge zomer zegt genoeg. Wat kunnen we 
doen om het tij te keren? Op 10 oktober was er een 
boeiende avond met volop goede tips. 

“We zijn op het punt dat 
het zo niet langer kan…”

door Lidwien Meijer

die langzaam opbrandde? Dat maakte 
toen veel indruk op mij en vele ande-
ren, maar onze levens hebben we niet 
aangepast. Het zou immers nog zo 
lang gaan duren. Maar nu zijn we op 
het punt dat het zo niet langer kan.”

Onverteerbare troep
Wat kunnen we doen om het tij te 
keren? Michiel Roskam Abbing van 
de ‘Plastic soup foundation’ vertelde 
en liet er indrukwekkende beelden bij 
zien. Nog staat de foto op mijn netvlies 
van een jonge albatros. Hij ligt open-
gereten op het strand, en je ziet wat 
hij allemaal gegeten heeft aan onver-
teerbare troep: een aansteker, plastic 
zakjes, resten van visnetten en ballon-
nen.  “Daardoor heeft hij niet kunnen 
leren vliegen”, vertelde Michiel. “Hij 
was te zwaar geworden. Plastic is op 
zich een prachtig product, maar het 
vergaat niet, het verkruimelt wel, met 
als gevolg dat plankton en dieren het 
aanzien voor voedsel. Zo komt plas-
tic in de voedselketens terecht. Op 
het diepste punt van de oceaan vind 
je nog plastic. Akkerbouwers durven 
geen compost meer uit te strooien, 
omdat er nog teveel plastic in zit. We 
ademen het al in en de gevolgen daar-
van zijn nu nog niet te overzien. Er 
moet absoluut minder plastic gepro-
duceerd gaan worden en de lekkage 
naar het milieu moet stoppen.” 

Bammetjesbier
Twee studentes, Gwen en Emma be-
heren een website: ‘Duurzame Stu-
dent, DS’. Leuk om jonge mensen zo 
enthousiast te horen vertellen. “Het 
gaat om de massa”, zeiden ze, “maar 
het begint bij jezelf.” En daar hadden 

14 kerk aan de waterweg winter 2018-2019



Op donderdagmiddag 11 oktober werd in het ziekenhuis 
Franciscus-Vlietland een beeld onthuld van de Schiedam-
se stadsheilige Liduina. Het beeld is een geschenk van de 
Goede Herderparochie aan het ziekenhuis. 
Een grote kring bezoekers stroomde samen in de hal voor 
de onthulling. Rector Egging van de Liduinabasiliek hield 
een korte toespraak. Hij benadrukte de verbondenheid 
van de basiliek met het ziekenhuis. Liduina, als patrones 
van de ernstig zieken was ondanks haar jarenlange lijden 
ook steeds verbonden met haar omgeving. Veel mensen 
kwamen naar haar toe voor steun en goede raad.  
Mevrouw Marjolein Tasche, voorzitter van de Raad van 
bestuur verrichtte de openingshandeling. Zij merkte op 
dat het beeld iets uitdrukt van de kernwaarden van het 
ziekenhuis: de hele mens zien in de patiënt. Een beeld 
als dit in de hal kan troostend zijn voor al die kwetsbare 
mensen die dagelijks hier komen, als patiënten of bezoe-
kers. 
Käthe en Corinne de Wolf zongen samen een Liduinalied, 
geschreven door hun vader Henny de Wolf, die hen bege-
leidde op de piano. 
Kunstenaar Hank Beelenkamp (1952) vervaardigde het 
beeld. Het stelt Liduina voor met haar engelbewaarder. 

Onthulling Liduinabeeld

 MOZAÏEK 

Herinnert u zich nog 
dat affiche van die 
aardbol met dat lontje?

ze handige tips voor. Bijvoorbeeld 
voor bier, want het blijven studenten.
”Bammetjesbier wordt gemaakt van 
oud brood. Het is heel lekker bier.” 
Wat kun je zelf doen om plastic te-
rug te dringen? Vermijd het, altijd 
je eigen tas meenemen, je eigen wa-
terflesje. Je kunt zwerfvuil opruimen 
en natuurlijk al je plastic gescheiden 
houden van het restafval. 
Je kunt je ook aansluiten bij de Sta-
tiegeld-alliantie. Om er sneller door 
te drukken dat er statiegeld komt op 
plastic flessen en blikjes. Al meer dan 
achthonderd Belgische en Nederland-
se organisaties, verenigingen, lokale 

overheden en bedrijven hebben zich 
hierbij aangesloten. Ten slotte kwa-
men er tips uit de zaal: “Kijk eens 
naar de eerlijke bankwijzer. Over-
stappen van bank is heel eenvoudig.”, 
riep iemand. “Wordt aandeelhouder 
van Shell. Dan krijg je invloed. Shell 
heeft een substantieel aandeel in de 
klimaatverandering.” 

Treinen en bussen
“Waarom noemen jullie het vliegver-
keer niet?”, was ook een reactie.  “Vlie-
gen is nog altijd het meest vervuilen-
de. Je kunt nog zo milieuvriendelijk 
leven, als je vaak vliegt doe je dat alle-

maal teniet. Het is toch te gek dat een 
retourtje Barcelona veertig euro kost?”
Gwen en Emma wezen op de actie-
groep ‘Zomer zonder Vliegen’, die 
ook op de website van de Duurzame 
student te vinden is met tips voor trei-
nen, bussen en andere vormen van 
vervoer. 
Het was een leerzame avond, con-
creet en niet doem-denkerig, ondanks 
de ernstige toestand van onze planeet, 
die bijna lijkt opgebrand. 
Thuisgekomen ging ik googlen. En 
vond zo allerlei interessante websites 
met volop goede tips om het tij te ke-
ren. 
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“Z
ou jij een stukje willen 
schrijven voor ‘Dit raakt 
me…’ onze nieuwe ru-
briek”, vroeg ik najaar 2016 

aan parochiaan Frank Kazenbroot. Ik 
wist dat hij graag en goed schreef en 
dat zo’n soort rubriek hem wel aan 
zou spreken. 
“Dat wil ik wel doen”, zei hij. “Dan 
doe ik het over Taizé. Daar ben ik van 
de zomer geweest en dat heeft me ge-
raakt, vooral het graf van frère Roger.” 

“Dat is nou jammer”, reageerde ik. 
“Een man uit Maassluis gaat al over 
Taizé schrijven voor deze rubriek.” 
“Dan wordt het Leonard Cohen”, zei 
Frank al gauw. “Het lied: You got me 
singing.” En zo geschiedde. Het werd 
een mooi stukje voor het kerstnummer. 

Lezing
“Zou jij een lezing willen geven over 
Leonard Cohen”, vroeg ik in 2017 aan 
Frank. We hadden in de parochie the-
maweken over de zeven ‘Ik ben-woor-

den’ van Johannes. Deelgemeenschap 
Sint Jan-Visitatie had het thema: ‘Ik 
ben het licht der wereld….’. Leonard 
Cohen past daar mooi bij. Het werd 
een boeiende, druk bezochte lezing 
met zeven prachtige liederen. Aan-

Een boek over Leonard Cohen

Hoe een mooi boek werd geboren, door een rubriek in 
dit parochieblad en de lezing die eruit voort kwam. 

Het begon met een 
verzoek voor dit blad… 

door Lidwien Meijer   foto's Jo Schoormans

wezigen uit Vlaardingen nodigden 
Frank vervolgens ook daar uit en later 
trok hij naar Maassluis en naar nog 
meer plaatsen met deze lezing. De 
zalen werden steeds voller, de lezing 
werd steeds beter. 

Boek
“Zou jij een boek willen schrijven 
over Leonard Cohen”, vroeg Berne 
Media in 2018 aan Frank. 
En hij schreef het boek. Op 21 sep-
tember, de geboortedag van Leonard 
Cohen, werd het gepresenteerd. “Heb 
je zin om mee te gaan?”, vroeg Frank 
aan mij. “En je mag het aan niemand 
vertellen, maar jij krijgt het eerste 
exemplaar. Jij stelde mij de eerste 
vraag…”
Ik was zeer vereerd natuurlijk. Het 
werd een mooie vrijdagmiddag op 21 
september. Eerst was er de presenta-
tie in de kloosterkapel van de Norber-
tijnen in Heeswijk Dinther. Met liede-
ren en beelden. Het lied De Window 
(het raam) stond centraal, want het 
boek bestaat uit veertig vensters op 
Leonard Cohen. Er waren wel hon-
derdvijftig mensen bij en het was best 
spannend om het eerste exemplaar te 
krijgen met wat mooie woorden van 
Frank. Ik voegde er één zin aan toe. 
“Laten we elkaar toch vooral vragen 
blijven stellen, een beroep doen op el-
kaars talenten, dan komen er mooie 
dingen tot stand, dat zien we vandaag 
maar weer”. 
Toen trokken we naar de prachtige 
boekhandel bij het klooster, en daar 
groeide een lange rij wachtenden, die 
het vers gekochte boek lieten signe-
ren. Er waren ook een paar parochia-
nen van de Goede Herder bij. 
Zaterdag zag ik het boek liggen, bij 
Donner. En terwijl ik dit schrijf denk 
ik ook nog even terug aan die meneer 
uit Maassluis, die nèt iets eerder over 
Taizé wilde schrijven dan Frank Ka-
zenbroot. 

Laten we elkaar 
vragen blijven stellen, 
een beroep doen op 
elkaars talenten, dan 
komen mooie dingen 
tot stand
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Akkoord, was een jongerenkoor in 
Maassluis dat in de jaren ’70 ontstond 
en in 1992, toen de jongeren ruime 
dertigers waren, werd opgeheven.
In 2014 is tijdens Koningsdag het idee 
geopperd om een reünie te organise-
ren met een viering in de kerk. Dit 
was een groot succes. In 2015 en 2016 
hebben we weer vieringen verzorgd. 
En iets dat bijzonder is, moet je niet 
te vaak herhalen. Zo kwamen we in 
2018 uit, 21 oktober was de vierde re-
unie-viering. In mei kwamen Patrick, 
Quirien, Peter en Janny bij elkaar 
voor de eerste bespreking. Wat gaan 

we zingen, wie is de voorganger, welke 
lezingen, uitnodigingen schrijven, li-
turgiegroep samenstellen, overleggen 
met de pastor, boodschappen doen… 
En dan, als je denkt alles in orde te 
hebben, kwam op vrijdagavond de 
tijding dat we zonder dirigent zaten, 
omdat hij voor zijn werk een vliegtuig 
moest repareren in Frankrijk. Geluk-
kig kwam er een oplossing, Herman 
verruilde zijn pianokruk voor de diri-
gentenplek en Jan Michel was bereid 
om piano te spelen.
Pastor Alfons van Well was de voor-
ganger, de kerk liep vol, leuk om alle 

banken bezet te zien, dat gebeurt niet 
elke zondag meer. Het werd een bij-
zondere viering, mede door de aanwe-
zigheid van een bruidspaar dat hun 65 
jarig huwelijk en hun 85ste verjaardag 
vierde. Liedjes uit het repertoire van 
de vorige eeuw, combo uit het stof ge-
haald, stemmen gesmeerd en er een 
feestje van gemaakt. Misschien niet al-
les spat zuiver, maar ja we hebben ook 
maar twee keer met elkaar geoefend. 
Na de viering was er de koffie en het 
bijpraten. Het was een speciale dag, 
met een gouden randje. 
Wie weet over twee jaar weer!

Janny Bergmans

Zomaar een spontane opmerking aan het einde van de 
ouderendag die op 5 oktober werd gehouden. Volgend 
jaar weer? Zulke opmerkingen geven wel aan dat deze 
dag een schot in de roos was.
Platform Verbinding Holy (voorheen platform Een-

zaamheid) heeft de schouders onder 
de organisatie gezet om de dag tot 
een succes te maken. Voor de eerste 
keer in het nog maar korte bestaan 
van het platform zijn plannen en 
ideeën concreet gemaakt.
Een mooie vorm van samenwerking 
tussen maatschappelijke organisa-
tie, de gemeente Vlaardingen en de 
kerken in Holy.
De dag was modulair van opzet en 
bestond uit drie onderdelen. De een 
wilde aan alle onderdelen deelne-
men, de ander koos voor één spe-
cifieke activiteit. Dat was allemaal 
mogelijk.

De dag startte in wijkcentrum De Bijenkorf aan de 
Reigerlaan. Om 10.00 uur werd de dag door wethouder 
Jacky Silos geopend.
Studenten van Lentiz college stonden klaar om de men-
sen heerlijk te verwennen met een gezichtsbehandeling 
of een stoelmassage. En wat dacht u van een hand- of 
een voetmassage, of een manicure met mooi gelakte 
nagels als eindresultaat? Er was keuze genoeg. 
Er werd volop genoten, niet alleen door de deelnemers, 

ook de studenten waren met veel plezier aan de slag 
om de deelnemers een fijne behandeling te geven.
Vervolgens werd de overstap naar het kerkcentrum 
Holy gemaakt. Daar was hard gewerkt om de tafels 
gezellig te dekken, broodjes te smeren, salades te 
maken en koffie en thee te zetten. Zodra iedereen een 
plekje had gevonden kon de maaltijd beginnen. Ieder-
een spoedde zich naar het buffet om naar eigen keuze 
het bordje te vullen. Gezelligheid, fijne gesprekken, 
muziek, het was een sfeervol geheel.
Inmiddels werd in de naastgelegen Pax Christikerk 
alles in gereedheid gebracht voor het laatste onderdeel 
van de dag. Dick Nels had een prachtig koortje samen-
gesteld met kinderen van kinderkoor Okido en leerlin-
gen van ’t Palet-locatie Holy.
Nee, niet achterover zitten en alleen maar luisteren, de 
aanwezigen werden door Dick en de kinderen uitge-
nodigd om actief mee te doen. En zo gebeurde het dat 
kinderen en ouderen samen zongen en bewogen tij-
dens het liedje: Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, 
teen.
Veel andere liedjes zongen de kinderen, en bij som-
mige liedjes werd er door de kinderen gedanst dat het 
een lieve lust was.
Een feest om te horen en te zien. In de pauze schoven 
diverse kinderen aan tafel bij de gasten en ontstonden 
er gesprekjes tussen jong en oud.
Ter afsluiting van de dag werd er een advocaatje met 
slagroom of een sapje geserveerd.
Kortom het was een dag met een gouden randje, voor 
de deelnemers maar ook voor de organisatoren.
 Elly Barendregt

Geslaagde reünie jongerenkoor Akkoord

Wat een fijne dag
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Lourdesreis en Bernadettefilm

Op 25 en 30 oktober waren er twee geslaagde infor-
matiebijeenkomsten over de reis naar Lourdes. Er 
zijn nu twintig serieus geïnteresseerden.
Twijfelt u nog of heeft u vragen, neem dan contact 
op met de contactpersoon uit uw deelgemeenschap 
of met een van de werkgroepleden uit Maassluis. 
Het is de bedoeling medio februari de inschrijving te 
sluiten. 

Op 10 december om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 
uur) wordt in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 
1 te Maassluis de allernieuwste versie van de film ‘Je 
m’apelle Bernadette’ (Ik heet Bernadette) vertoond. 
Deze film draait nu ook in de bioscopen in Lourdes. 
Natuurlijk bent u ook van harte welkom voor deze 
film als u niet meegaat met de Lourdesreis.
 Marianne Soors

18 kerk aan de waterweg winter 2018-2019
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In dit katern leest u alles over de activiteiten die in de komende maanden worden georganiseerd. Ze worden eerst 
in schema gezet en daarna per activiteit uitgebreid toegelicht. Zo kunt u nu al uw keuze maken en de data in uw 
agenda reserveren. In de toelichtingen kunt u per activiteit lezen of en zo ja hoe u zich kunt aanmelden.
De eerste activiteiten van dit seizoen hebben al plaatsgevonden. 
Leest u eens de terugblik door Henny Schot en Anneke Schoenmakers over respectievelijk, de avond ”Gaat Adam 
en Eva over de zonde” en de serie van drie avonden over “De Heilige Strijd”. 
Van harte aanbevolen.

UITGELICHT

ETEN MET FRANCISCUS

Schuif aan en geniet van een heerlijke maaltijd met recepten uit het kookboek van de paus.
Na de maaltijd is er een nagesprek over zijn geschrift Verheugt u en juicht.

De avond is dinsdag 19 februari 2019 

(Exact tijdstip wordt nog bekend gemaakt)
Hoogstraat 26, Vlaardingen.

  
Meer leest u in de toelichtingen per activiteit, onder Vlaardingen.

U bent van Harte welkom!

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2018 – 2019
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ACTIVITEITEN OVERZICHT

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

IN SCHIEDAM

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

Pastorie van de Liduina basiliek

Adventsschikking maken Donderdagmiddag 29 november van
14.00 – 15.30 uur

St. Jan de Doper-Visitatie

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

Pastorie van de Liduina basiliek

Kerstsing – along
Wat zingt u het liefst?

Zondagmiddag
16 december, van 13.00 – ca. 14.00 uur.

St. Jan de Doper- Visitatie

Lezing door zuster Nadiya Donderdagavond 24 januari van
20.00 – 22.00 uur

Pastorie van de Liduina basiliek

IN VLAARDINGEN

Rust, innerlijke vrede en harmonie door 
meditatie.

Vrijdagavonden 7 december en 4 januari van 
20.00 – ca. 21.00 uur

Pax Christikerk

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

Pax Christikerk

Eten met Franciscus
Maaltijd met recepten van paus Franciscus 

en nagesprek over het geschrift van de paus: 
Gaudete et exsultate 

Dinsdagavond 19 februari (tijdstip wordt nog 
bekend gemaakt)

H. Lucaskerk

Kloosterweekend bij de zusters in de Onze 
Lieve Vrouwe Abdij

Donderdag 25 tot en met 
zondag 28 april 2019 

Onze Lieve Vrouwe Abdij Oosterhout

IN MAASSLUIS

Bijbel lezen Elke donderdag-ochtend (behalve in de vakan-
tietijd) van 10.00-11.00 uur.

Petrus en Pauluskerk

Adventskrans maken Zaterdag 1 december van
11.00 - ca.13.00 uur.

Petrus en Pauluskerk

Presentatie over de Emmaüsgangers Maandagavond 4 februari van 20.00 – ca. 22.00 uur Petrus en Pauluskerk
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IN SCHIEDAM

Toelichting per activiteit

Zicht op Lucas
INHOUD  De verhalen van Lucas sco-
ren hoog op de lijst van meest be-
kende Bijbel verhalen. Het Lucas 
evangelie is echter méér dan een 
verzameling losse verhalen. Het 
is een zorgvuldig gecomponeerd 
geheel, waarin ieder verhaal zijn 
eigen plaats inneemt. Aan de hand 

van sleutelpassages willen we dat samen onderzoeken. 
Meer weten over de achtergronden van dit evangelie kan 
verdiepend werken in het komende kerkelijk jaar…..luis-
teren met gespitste oren. 
Advies: neem een Bijbel mee! 
BEGELEIDING Pastor Charles Duynstee.
PLAATS Pastorie van de Liduina basiliek, Singel 104,  Schie-
dam (gratis parkeren op het terrein links naast de kerk)
DATUM Woensdagavond 28 november.  
TIJD van 20.00 – 22.00 uur.   
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

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

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

Filmmiddag ‘Life animated’
INHOUD Wie beslist wat een zinvol leven is?
Documentaire over een jongen die, wanneer hij drie jaar 
is, een zware vorm van autisme blijkt te hebben. Alleen 

Disney-films en animaties kunnen 
hem bereiken en zo gaan de ouders 
contact maken via Disney-dialogen.
Het werkt! Met eindeloos geduld 
van de ouders groeit de jongen uit 
tot een evenwichtig mens, met een 
indrukwekkende levensweg.
VORM EN BEGELEIDING film met nage-
sprek o.l.v. pastor Kees Koeleman.
PLAATS Pastorie van de Liduina basi-
liek, Singel 104, Schiedam. 
DATUM EN TIJD Zondag 9 december. Na de mis van 9.30 uur 
is er koffie met een broodje. De film start dan rond 12.00 
uur. 
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Kerst-Sing-a-Long
– Wat zingt u het liefst? –
INHOUD Het is leuk om samen kerstliederen te zingen, be-
geleid door mooi pianospel. Dat hebben de vele deelne-
mers de laatste twee jaar ervaren bij de Kerst-Sing-a-Long 
in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk. “Er komen weer her-
inneringen aan vroeger boven, toen ik in het jongerenkoor 
zat…”
“Ik weet nog dat mijn moeder dit lied altijd zo mooi vond. 
Maar het is lang geleden dat ik het zong…” Zomaar een paar 

reacties. “Volgend 
jaar weer…”, dat was 
een reactie die we 
het meest hoorden. 
Nu, dit jaar doen we 
het weer! Komt allen 
(tezamen)! 

Wat er gezongen gaat worden, bepalen de deelnemers. U 
kunt uw verzoeknummers naar voren brengen van liede-
ren die u het liefst zou willen zingen. Zowel kerkelijke als 
profane kerstliederen mogen gezongen worden. De meest 
gekozen nummers krijgen een plek in het programma. 
Het moeten natuurlijk wel liederen zijn die we in samen-
zang kunnen zingen.
U kunt mailen naar: kerstsing-along@sintjanvisitatie.nl. 
Graag vóór 5 december. 
Ook staat in de hal van de kerk een ‘stembus’ waar u uw 
favoriet kunt deponeren. 
De Kerst-Sing-a-Long staat open voor iedereen die graag 
zingt en/of graag luistert, koorzanger of niet, parochiaan 
of niet… allen zijn welkom. 
VORM EN BEGELEIDING Samen kerstliederen zingen, begeleid 
door Wim van der Steen op de vleugel. 
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IN VLAARDINGEN

Het zingen wordt afgewisseld met informatie, door Lid-
wien Meijer, over de geschiedenis van de liederen.
PLAATS Deelgemeenschap St. Jan de Doper-Visitatiekerk, 
Mgr. Nolenslaan 99, Schiedam (bij het Lieftinckplein). 
DATUM EN TIJD Zondag 16 december
Start: 13.00 uur (tot ongeveer 14.00 uur, aansluitend op 
de viering van 11.00 uur, die rond 12.00 uur is afgelopen; 
is er koffie en een broodje). 
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage.

De rijkdom van de eucharistie  
– lezing door zuster Nadiya
INHOUD Zuster Ma-
ria Nadiya Bezna-
diynych komt naar 
Schiedam om een 
lezing te houden. 
Zij behoort tot orde 
van “Dienaressen 
van de Heer en van 
de maagd van Ma-
tara”, beter bekend 
als “de Blauwe Zus-
ters”. Zuster Nadiya zal haar beleving vertellen over de 
aanwezigheid van de Heer in ons midden in de Eucharistie 
en in de Aanbidding. 
Pastor Ch Duynstee zal de lezing inleiden
VORM EN BEGELEIDING Lezing met nagesprek. Begeleiding 
door pastor Charles Duynstee.
PLAATS Pastorie van Liduina basiliek, Singel 104 Schiedam.
(Gratis parkeren op het terrein links van de kerk.)
DATUM Donderdagavond 24 januari van 20.00 – 22.00 uur. 
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Rust, innerlijke vrede en harmonie 
door meditatie
INHOUD Mediteren, hoe doe je dat en wat is het nut er-
van, waar haal ik de tijd vandaan? Is het niet veel te 
zweverig en hou ik het wel vol om een uur lang op 
een kussen te zitten? Allemaal gedachten die mensen 
vaak hebben als je zegt dat mediteren goed voor je is.  
Toch is het goed om meditatie een onderdeel van je le-
ven te maken, omdat het zoveel voordelen geeft. Dage-
lijkse meditatie zal je naar de rust en vrede leiden die je 
al zo lang zoekt. De vrede van je ziel ligt te wachten in 
de kern van je wezen. Meditatie heeft talloze voordelen 

voor je lichaam, geest en ziel. Soms 
is het al genoeg om tien of vijftien 
minuten gewoon even stil te zitten. 
Op die aspecten zullen we tijdens deze 
avonden dieper ingaan. Ook komen onderwerpen aan de 
orde als: een goede zithouding, adembeheersing, concen-
tratie en de verschillende bewustzijnsniveaus.
VORM Elke avond zijn er een aantal oefeningen, een stukje 
theorie, ademhalingsoefeningen en meditatie. 
BEGELEIDING Margareth van der Nol
PLAATS Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen
DATA EN TIJD Vrijdagavond 7 december en 4 januari 2019,van 
20.00 uur tot ca. 21.00 uur. Daarna is er nog gelegenheid 
om na te praten bij een kopje thee. Het is verstandig om 
vóór de meditatie niet al te zwaar te eten.
AANMELDEN Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via 
het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via het inte-
kenformulier in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Adventskrans maken 
– van donker naar licht –
INHOUD Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis ver-
wacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder 
wordt, leven we toe naar de komst van Jezus Christus, 
het “ Licht der wereld”. Omdat het Latijnse woord voor 

“komst” of “het komen” “adventus” 
is, worden de vier weken vóór Kerst-
mis “Advent” genoemd. Iedere zon-
dag brandt er een kaars meer op de 
adventskrans in de kerk. Zo komt er 

steeds meer licht in de duisternis. Ook thuis kan je met 
een eigen adventskrans zorgen voor elke week wat meer 
licht, om zo uit te zien naar het Kerstfeest.
VORM EN BEGELEIDING We staan stil bij de betekenis van de 
adventskrans en maken onze eigen krans, begeleid door 
Sandra van ’t Oor, Jetske Burggraaf  en Elly Barendregt. 
Voor materiaal wordt gezorgd.
PLAATS Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardin-
gen. 
DATUM EN TIJD Vrijdagavond 30 november 2018 van 19.30 
tot ca. 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).
AANMELDEN Aanmelden (tot en met 22 november) is nood-
zakelijk in verband met de aanschaf van materialen, bij 
voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl (ver-
melden: workshop adventskrans maken), of t.z.t. via de 
intekenformulieren in de hal van de H. Lucas- of Pax 
Christikerk. 
KOSTEN € 15,00 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf 
een snoeischaar meenemen).

23 Geloofsverdieping



Eten met Franciscus
Een maaltijd met recepten uit het kook-
boek van de paus en een nagesprek over 
zijn geschrift: Verheugt u en juicht
IINHOUD: “Een maaltijd delen is een bron van menselijke 
relaties, betekent de ander verwelkomen, is luisteren naar 
de persoon naast je. Samen eten is een uiterst krachtige en 
symbolische daad die ons aan de vitaliteit van religieuze 
waarden herinnert.” Aldus Paus Franciscus in het boek 

‘Eten met Franciscus’ van Roberto 
Alborghetti. 
Eten is voor Jorge Bergoglio - nu 
Paus Franciscus - dé manier om rela-
ties te bouwen, om herinneringen en 
cultuur over te dragen en om bewust 
met de schepping om te gaan. Jorge 
Bergoglio is zelf een goede kok die de 
liefde voor eten en kokkerellen van 

zijn moeder en grootmoeder heeft meegekregen.
Het boek eindigt met de uitspraak van Paus Franciscus: 
“In de vele jaren van mijn leven ben ik steeds meer tot de 
overtuiging gekomen dat ons bestaan verbonden is met 
dat van anderen: het leven is geen tijd die voorbijgaat, 
maar een tijd van ontmoeting.”
In dat licht willen wij anderen ontmoeten bij een heerlijke 
maaltijd en een goed gesprek. 
Na de maaltijd zullen we spreken over het geschrift van de 
paus Franciscus Gaudete et exsultate (Verheugt u en juicht)’.
In zijn geschrift wijst Paus Franciscus erop, dat de heili-
gen niet alleen diegenen zijn die de Kerk zalig of heilig 
heeft verklaard. We zijn allemaal geroepen tot “heiligheid”  
op de plekken waar we ons bevinden. 
Je kunt groeien in heiligheid door kleine gebaren. De 
paus noemt onder meer volharding, geduld en mildheid, 
waarbij hij schrijft over het je kunnen verheugen over het 
goede van anderen. Hij schrijft ook over moed: “God is 
altijd nieuw. Hij zet ons voortdurend aan om opnieuw 
op weg te gaan, voorbij het vertrouwde en over grenzen”
VORM EN BEGELEIDING: Avin Kunnekkadan en Melvin Tharsis, 
paters SVD.
PLAATS: H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.
DATUM EN TIJD: Dinsdagavond 19 februari. (Exact tijdstip 
wordt nog bekend gemaakt.)
AANMELDEN: Aanmelden is noodzakelijk in verband met de 
maaltijd bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upc-
mail.nl, of t.z.t. via de intekenformulieren in de hal van 
de H. Lucas- of Pax Christikerk. 
KOSTEN: Voor de maaltijd, € 7,50 en een vrijwillige bijdrage 
voor het tweede deel van de avond.

Kloosterweekend in de Onze Lieve Vrouwe abdij

INHOUD Loskomen van alledaagse beslommeringen. Tijd 
om bij jezelf te komen. Gelegenheid om over andere dan 
de voor de hand liggende onderwerpen te praten. Dat 
kan in de rust en het ritme van het kloosterleven van de 
zusters Benedictinessen in Oosterhout. We volgen de ge-
bedsdiensten van de zusters, we gaan in gesprek met de 
gastenzuster rondom een thema. Naast bezinning is er 
ook ruimte voor recreatie en creativiteit. 
De kloostergasten worden goed van eten en drinken voor-
zien. De kamers (meest eenpersoons) zijn eenvoudig 
maar goed.
BEGELEIDING Zuster Hildegard.
PLAATS Onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901HX 
Oosterhout.
DATUM EN TIJD Donderdag 25 april tot en met zondag 28 april 
2019. 
KOSTEN € 75,00 inclusief alle maaltijden en koffie/thee; ex-
clusief reiskosten.
De kosten mogen geen belemmering zijn om mee te gaan; 
neemt u dan contact met ons op.
OPGAVE AANMELDEN IS NOODZAKELIJK EN MOET VÓÓR 25 JANUARI 2019. 
Dit kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via de in-
tekenlijst in de hal van de kerk. 
MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS IS 12.

Bijbel lezen
INHOUD Dé Bijbel; het meest gelezen boek ter wereld. Voor 

veel mensen een 
voortdurende bron 
van inspiratie.
Voor anderen een 
moeilijk leesbaar 
en te begrijpen 
boek. Wat heeft de 

Bijbel ons in deze tijd nog te zeggen? Hoe is de Bijbel 
toegankelijk te maken, te begrijpen.

IN MAASSLUIS
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rende ogen naar kijken, mag die Man van Nazareth daar 
een plaats in hebben. Hij gaat – vaak ongemerkt - met ons 
mee. Die ontdekking kan een aparte glans aan ons leven 
geven. In een presentatie van ongeveer anderhalf uur kij-
ken we samen naar een 90-tal afbeeldingen van over de 
hele wereld en laten ons inspireren door enkele teksten, 
die er toe doen. Alles bij elkaar een boeiend gebeuren, 
waar al velen zich door hebben laten inspireren.
VORM EN BEGELEIDING: De presentatie bestaat uit twee delen: 
één van driekwartier, pauze en nog een half uur. De beide 
presentoren zijn boven al vermeld.
PLAATS: in de Petrus & Pauluskerk in Maassluis.  
DATUM EN TIJD: maandag 04 februari 2019 om 20.00 uur. 
Einde ca. 22.00 uur.
AANMELDEN:  Gewenst, graag vóór  VRIJDAG 25 JANUARI A.S. via 
email: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherder-
parochie.nl 
KOSTEN: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

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

VORM Samen uit de Bijbel het evangelie van de komen-
de zondag lezen met elkaar, op ons laten inwerken (wat 
spreekt je aan, waar verbaas je je over, wat spreekt je niet 
aan), er met elkaar over in gesprek gaan met uitleg/toe-
lichting door pastor.
BEGELEIDING Pastor Avin Kunnekkadan, SVD, maar ook re-
gelmatig pastor Charles Duynstee.
PLAATS Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL 
Maassluis.
DATUM EN TIJD Elke donderdagochtend behalve in vakantie-
tijd. 
Van 10.30 - ca.11.30 uur.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Niet noodzakelijk

Adventskrans maken
INHOUD: Waarom maken mensen al eeuwen een advents-
krans? Hoe is dat gebruik ontstaan, wat zijn de symbolen/
materialen en wat zeggen die ons?
In aanloop naar de Advent willen we er bij stilstaan, er 
uitleg over geven en er ééntje maken voor thuis.
VORM EN BEGELEIDING: Onder begeleiding maken van een eigen 
adventskrans, terwijl mondeling uitleg gegeven wordt, die 
ook op schrift mee naar huis genomen kan worden.
Begeleider Karin Tanesha-Post.
PLAATS: Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL 
Maassluis.
DATUM EN TIJD : Zaterdag 1 december van 13.00 – ca. 15.00 
uur.
AANMELDEN: Vóór 17 november via e-mailadres: secretariaat.
andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl 
Vanaf 15 oktober ligt er ook een aanmeldlijst in de Narthex.
KOSTEN
Om deel te kunnen nemen wordt een bijdrage van € 10,00 
gevraagd  i.v.m. de aanschaf van materialen.

Presentatie over de Emmaüsgangers
INHOUD: “Toen ze zo met elkaar aan het praten waren, 
kwam er iemand aan, Jezus zelf, en hij liep met hen mee”.
Kees Maas, missionaris van Steyl, en Mevr. Annemiek 
Wijnker, vroeger hoofd van de pastorale school ‘De Pa-
raplu’,  zijn bezield geraakt door het verhaal van de Em-
maüsgangers (Lucas 24, 13 – 35). Zij raakten gefascineerd 
door de kern van dit verhaal: het samen op weg gaan. Het 
is geen stoffig verhaal van lang geleden, maar het gaat over 
ons eigen leven, anno 2018. Het verhaal laat zien, wat wij 
in ons eigen leven meemaken aan vreugde, ontgoocheling, 
ontmoeting, luisteren en beluisterd worden, ver van huis 
zijn en weer thuis komen. En als we daar met verwonde-
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P
arochianen uit Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis 
hebben zich op drie avonden 
verdiept in dit onderwerp  aan 

de hand van het boek van Beatrice de 
Graaf, historica en terrorismedeskun-
dige. Dit gebeurde onder leiding van 
Pastor Egging in de Pax Christi kerk. 

De eerste avond
Leidend thema is: Veiligheid vanuit 
menselijke behoefte aan zekerheid te-
genover de gelovige houding met een 
vertrouwen op en zekerheid van God.
Al tijdens de vroegste geschiedenis 
van het Christendom heeft de H. 
Augustinus zich intensief bezig ge-
houden met het kwaad, de strijd en 
behoefte aan veiligheid. In de eerste 
eeuwen van het christendom werd 
er al strijd geleverd door politici en 
machthebbers, om invloed en macht 
te bewerkstelligen. In onze tijd is dat 
nog steeds zo. Het kwaad ontstaat 
ook als gevolg van armoede, sociale 
ongelijkheid en religieuze conflic-
ten. Daarnaast is er de invloed van de 
media op mensen, waardoor zij  zich 
onveilig voelen, terwijl ze zelf niet 
werkelijk worden bedreigd.

De tweede avond
Aan de hand van diverse stromingen 
hebben we ons verdiept  in het denken 
over goed en kwaad door de geschie-
denis heen. Ook hier grijpt Beatrice 
de Graaf terug op de geschriften van 
de H. Augustinus. Kwaad als afwe-
zigheid van het goede, kwaad als on-
volkomenheid waar de mens zich uit 

kan bevrijden als hij zich wendt naar 
God. Andere filosofen zien God niet 
als verantwoordelijke voor het kwaad, 
maar de mensen zelf, het kwade als 
onderdeel van de menselijke natuur. 
Het is gerechtvaardigd om ons te ver-
zetten tegen het kwaad, maar het is be-
langrijk dat deze strijd wordt gekanali-
seerd door regels en wetten, zoals we 
die kennen en accepteren binnen een 
democratisch bestel. Veiligheidsbeleid 
streeft naar beheersing, beperking of 
opheffing van het kwaad dat mensen 
kan raken in de breedste zin van het 
woord. Enerzijds worden er steeds 
meer en ingrijpender maatregelen ge-
nomen door overheden om tegen het 
kwaad te beschermen. Maar ander-
zijds kan de veiligheid ook dan niet 
worden gegarandeerd. Veiligheid mag 
geen doel zijn op zich en mag  waar-
den als gerechtigheid, vrijheid, gelijk-
heid en solidariteit niet overvleugelen.

De derde avond
We zien hoe de bijbel ons inzicht geeft 
in de goede en kwade manieren waarin 
strijd wordt bestreden. Beatrice wijst op 
de ingreep van God bij de strijd, maar 
ook op het mysterie ervan. De heilige 
strijd is een strijd van God. De uiteinde-
lijke overwinning van het Kwaad heeft 
Jezus als Zoon van God gerealiseerd 
door zijn dood aan het kruis.
We zien hoe de Tien Geboden een 
basis zijn in allerlei wetten en be-
stuursvormen. Door morele vorming 
via een christelijke liturgie, Bijbelver-
halen, kerkdiensten en sacramenten 
worden mensen geholpen om een 

persoonlijke relatie met God te onder-
houden. De theoloog Reinhold Nie-
buhr schrijft in 1944 dat het streven 
naar universele idealen, gekoppeld 
aan een geloof in de maakbaarheid 
van de mens en de samenleving ge-
doemd is te mislukken. En hij haalt 
woorden van Jezus aan: ‘Wees voor-
zichtig als de slangen en oprecht als 
de duiven’(Mattheüs 10:16). Maar 
de mensen moeten zowel de eigen-
schappen van de slang als van de duif 
zich eigen maken: zich blijven inzet-
ten voor veiligheid en gerechtigheid. 
Daarbij zullen ook wij strijd moeten 
leveren tegen onze eigen menselijke 
zwakheden en vooroordelen. Hoe 
gaan we om met het kwaad in de we-
reld en hoe staan we tegenover onze 
eigen fouten en tekortkomingen, 
onze strijd tegen egoïsme, wraak-
zucht en discriminatie.  
Ook de Islam kent het begrip heilige 
strijd, de jihad. De grote strijd speelt 
zich af in ons mensenhart en de klei-
ne jihad is de strijd tegen het kwaad in 
de wereld. Terroristen draaien dit om.
Een belangrijke boodschap van Au-
gustinus was: het Kwaad niet met 
kwaad te vergelden, iedere misdadi-
ger kan zich bekeren. Niet werken 
naar schisma’s en strijd, maar geloof 
in liefde en verdraagzaamheid, in de 
overtuiging dat Christus het kwaad 
heeft overwonnen. 
Het waren zeer boeiende en leerzame 
avonden. En het is zeker de moeite 
waard om het boekje nog eens ter 
hand te nemen. 
 Anneke Schoenmakers

Het verlangen naar veiligheid 
en het einde van het kwaad

Terugblik drie avonden Heilige Strijd
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A
ls opening van het seizoen 
geloofsverdieping kwam theo-
loge Janneke Stegeman praten 
over een van de oerverhalen 

uit de Bijbel: het verhaal van Adam 
en Eva. Het werd een prachtige avond 
die totaal anders werd dan ik had ver-
wacht. De deelnemers werden vooral 
aan het denken gezet. 
Aan het begin van de avond dacht ik, 
zoals zoveel anderen, dat het verhaal 
van Adam en Eva een verhaal was 
over zonde. Het paradijs, de slang als 

slechterik, die Eva verleidt tot stiekem 
eten van de appel en dan de zonde-
val. Aan het einde van de avond stond 
dat beeld op losse schroeven. Bij alle 
woorden werden alternatieven en een 
andere manier van kijken gezet. De 
vrouw die uit de rib van de man was 
geschapen, Eva, bleek in de Joodse 
traditie te zijn voorafgegaan door Li-
lith, een zelfbewuste vrouw die ook 
uit modder was geboetseerd, maar 
die bij Adam niet zo in de smaak viel, 
waarna hij Eva van God kreeg. 
En dan dat paradijs. Als het paradijs 
een plek is waar alles alleen maar 
goed is, hoe kun je je dan nog ont-
wikkelen, want dat doen we toch aan 
de moeilijke kanten van het leven? 

Is het paradijs niet op den duur erg 
saai? Zou het kunnen dat de slang niet 
zozeer slechtheid introduceert in het 
paradijs, maar twijfel, nuance, een 
andere manier van kijken?

Janneke heeft veel nagedacht over 
dit oerverhaal,  ook omdat er door de 
eeuwen heen op basis hiervan nogal 

wat ellende is aangericht. De vrouw 
die Adam had aangezet tot het eten 
van de appel, werd gezien als de poort 
naar het kwaad. Dat leidde tot onder-
drukking van de vrouw, met de mid-
deleeuwse heksenvervolgingen als 
triest hoogtepunt. Het lichaam werd 
gezien als bron van zonde en schaam-
te, iets dat bedekt en ontkend moest 
worden.
Ze nodigt ons uit eens na te denken 
over een andere manier van kijken. 
Hoe ‘zonde’ is het als je je moet scha-
men voor je fouten, terwijl je toch 

juist zoveel leert van de dingen die je 
fout doet. Een kind leert door schaam-
te weliswaar rekening te houden met 
een ander, maar een mens moet ook 
trots kunnen zijn op wat hij/zij tot 
stand brengt. En ja, het leven is niet 
alleen maar mooi en gaaf en goed. Er 
is een hoop ‘lek en gebrek’, maar met 
name dat maakt het leven ook inte-

ressant. In al die lastige situaties, in 
al die ellende moet je kiezen hoe je 
je tegenover het leven verhoudt. Dan 
komt de slang in beeld. Twijfelen wat 
je moet doen, schipperen tussen keu-
zes en uiteindelijk steeds beter kun-
nen kiezen, is een onderdeel van dit 
prachtige aardse bestaan. 
Kies en neem verantwoordelijkheid 
voor je keuzes. Dan word je een schit-
terende volwassene, zoals God je heeft 
bedoeld. Dan kunnen we met elkaar 
dit leven een stuk mooier maken! 
 Henny Schot

Adam en Eva, een oerverhaal 
over volwassen worden

Terugblik opening seizoen Geloofsverdieping

Steeds beter kunnen 
kiezen is een onder-
deel van dit prachtige 
aardse bestaan
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O
p een woensdagochtend stond 
groep 4 van katholieke basis-
school de Vlinder uit Schie-
dam Noord al om 9 uur voor 

de deur van de Jacobuskerk om op 
speurtocht te gaan. Om 10 uur kwam 
een tweede groep 4. Omdat de ko-
mende en gaande groepen elkaar in 
de nauwe verbindingsgang tussen 
kerk en pastorie moesten passeren, 
was het even opletten geblazen.

De dikte van de deur
Een aantal moeders en vaders was 
ook aanwezig en de juf natuurlijk. 
De eerste leerkracht was niet bekend 
in de Jacobuskerk, maar de leerkracht 
van de tweede groep is lector, dus zij 
kon mooi meedoen met uitleg geven 
en bij de speurtocht vragen beant-
woorden.
Er is een speurtocht voor kinderen ge-
maakt. Tijdens de tocht loop je langs 

allerlei voorwerpen in 
de kerk en daarbij 
wordt uitleg gege-
ven. Het rondlo-
pen gebeurt in 
kleine groepjes 
om alles zo goed 
mogelijk te kun-
nen zien. Kruisweg-
staties, paaskaars, ge-
denkbord met kruisjes en 
ook de twee engelen worden 
bewonderd. 

Met groot enthousiasme gingen de 
kinderen aan de slag. Sommigen 
maakten er een wedstrijd van, zo leek 
het wel. Er waren ook kinderen die de 
antwoorden al wisten, omdat  op het 
vreugdebord de schelp hing van opa 
en oma die veertig jaar getrouwd wa-
ren. Op voorstel van pastor Kees Koele-
man, werd ook de kluis bekeken, waar 
kelken en een monstrans 
worden bewaard. De kin-
deren waren erg onder de 
indruk van de dikte van de 
deur en de zwaarte. Ook 
de sleutel met scharnier 
was heel speciaal.

Een kaarsje opsteken
Na de speurtocht kregen 
de kinderen een glaasje 

Basisschool de Vlinder in de Jacobuskerk

Op speurtocht door de kerk. Groep 4 van basisschool 
de Vlinder is enthousiast. Wat krijgen ze te zien? 

‘Waarom zijn er alleen kerken met jongensnamen?’

door Riek Wouters

drinken en een koekje. Vervolgens 
mochten ze al hun vragen stellen aan 
pastor Kees en ondergetekende. Hier 

een paar van de vele vra-
gen die gesteld werden: 

Waarom heet deze 
kerk de St. Jacobus-
kerk? Waarom zijn 
er alleen kerken 
met jongensna-
men? (door een 
meisje gesteld). 

Tja, er zijn wel ker-
ken met meisjesna-

men, maar opvallend 
minder inderdaad.

Waarom heet een kerk nou 
nooit Jezuskerk? We kwamen niet 
verder dan Christus Koning kerk of  
de protestantse Kerk van de Nazare-
ner in Vlaardingen.
Na het vragenkwartiertje mochten 
ze nog een kaarsje opsteken bij het 
mozaïek van Maria achterin de kerk. 
Dat werd met veel toewijding gedaan 
en er werd goed nagedacht voor wie 
en wie dat nodig had. ‘Voor een zie-
ke oma’ en (ook een mooie) ‘voor de 
oma die ik nooit heb gekend’. 
Er waren weer veel luide kinderstem-
men in de kerk. Wij die erbij waren 
hebben er van genoten. Het was leuk 
om vragen te beantwoorden en om 
na te denken over zaken die voor 

ons vanzelfsprekend zijn 
maar niet voor kinderen. 
Kinderen staan er heer-
lijk onbevangen en open 
in. 
Het bezoek was de moei-
te zeker waard. Het ko-
mende jaar begroeten we 
weer graag de volgende 
groepen 4 van de Vlin-
der. 

Er waren weer veel 
luide kinderstemmen 
in de kerk
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V
anwege het thema: ‘Generaties voor 
Vrede’ was voor de infoavond op 18 
september in de Lucaskerk, Lidwien 
Meijer uitgenodigd. 

Zij vertelde enthousiast over haar vredes-
werk van vroeger, in Deventer: acties tegen 
de Apartheid en de kruisraketten en contacten 
met de kerken in de DDR. 
Ook Jaap van Duijvenbooden voerde het 
woord, altijd actief en bevlogen binnen het 
Interkerkelijk Vredesberaad en PAX Christi. 
Een gedicht dat hij ooit schreef, trok hem over 
de streep om vanavond gastspreker te zijn. 
De druppel liefde op de gloeiende plaat
van oorlogszucht om eigenbaat
verdampt, stijgt op naar hemelsferen
maar zal van daar tezamen met lotgenoten
steeds weer opnieuw als vruchtbaar zaad
naar aarde wederkeren
tot eens de mensheid het verstaat
niet een oorlog, maar het goede overwint het 
kwaad. 

Verder kwamen twee thema’s aan bod waar 
Pax momenteel mee bezig is: Colombia en 
de kernwapens. 

Wandelen
Zaterdagmiddag 15 september verzamel-
den zich een kleine honderd deelnemers 

Geslaagde vredesweek in de regio

De PAX Vredesweek werd volop gevierd. Van 14 
tot en met 23 september hebben vele organisaties 
programma’s uitgevoerd, met vieringen, muziek, 
lezing, film en kunst. 

De vrede, geschilderd en 
bezongen

door Han Raeijmaekers en Riekje Sinnecker

29magazine van parochie de goede herder



op het schoolplein van IKC Kethel. Het 
thema van de Vredesweek luidt  ‘Genera-
ties voor vrede’ en die generaties waren 
er. Van een driejarige tot tachtigjarigen, 
van scoutingclubs tot gepensioneerden, 
uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.  
Na het hijsen van de vredesvlag in de Lindeijer-
straat trok de stoet door het Beatrixpark naar 
de stad. Door de Hoogstraat, over Broersvest 
en het Land van Belofte naar de ’s Grave-
landseweg. Daar werden de deelnemers ont-
vangen door Vluchtelingenwerk met drinken 
en iets lekkers, gemaakt door vluchtelingen. 
De werkgroep Vredesweek Schiedam ziet te-
rug op een geslaagde tocht!

Films
Op zondagmiddag 16 september werd in 
Wennekercinema de film Insyriated gedraaid. 
Een indrukwekkende, dramatische film over 
een gezin dat in een Syrische stad, te midden 
van het oorlogsgeweld, een appartement in 
een bijna verlaten flat bewoont.  
Op vrijdagavond 21 september was in de Lu-
caskerk de prachtige film Wadjda. Films zijn 
mooie manieren om problemen, conflicten én 
oplossingen te laten ervaren. 

Muziek
Samen met Platform Ander Vlaardingen, Kade 
40 en de Kroepoekfabriek zijn op 17 septem-
ber vier muziekworkshops georganiseerd: twee 
zangworkshops, een Djambéworkshop en een 
dansworkshop. Onder de enthousiaste lei-
ding van professionele docenten gingen zestig 
leerlingen van de Internationale Schakelklas, 
verdeeld over vier groepen, aan het werk. Ook 
de eigen schooldocent deed mee. In korte tijd 
kwamen de leerlingen helemaal ‘los’. 
Elke groep gaf daarna een presentatie. Het 
werd spannend toen de jongeren  erachter kwa-
men dat er ook ‘vreemden’ in het publiek zaten, 
maar ze wierpen  snel de schroom van zich af. 
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Bijzonder geslaagd was het muziektrio van pi-
ano, viool en contrabas.  Een bijdrage van de 
Kroepoekfabriek. Zij speelden ter afsluiting 
enkele bekende, klassieke muziekstukken.
Gisela Clement en Taco van der Meer 

Generaties schilderen
De kunstenaars van Stichting Zona Franca 
organiseerden samen met PAX Ambassade 
van Vrede Vlaardingen, en met medewerking 
van VluchtelingenWerk, het kunstproject Ge-
neraties Schilderen voor Vrede. Met alle deel-
nemers zocht men naar de eigen (lievelings)
beelden van vrede. Deze werden in gezamen-
lijke schilderijen getekend en geschilderd. 
Vier grote doeken vol ‘beelden van vrede’ 
kwamen tot stand, een inspirerend cadeau 
voor de stad. 
Deelnemers waren oude Vlaardingers en 
nieuwe Vlaardingers, gevlucht uit oorlogslan-
den, vijftig mensen van alle generaties. Het 
werd begeleid door de kunstenaars Mosab 
Anzo uit Syrië, Houman Esmail Nia uit Iran 
en Juan Heinsohn uit Chili. 
In de verschillende wijken van Vlaardingen 
komen exposities, te beginnen bij Vluchtelin-
genwerk. We hopen dat de schilderijen vele 
generaties mogen inspireren. 
Bij de tentoonstelling zijn ook de ‘Portretten 
van Vrede’ te zien. Een project van Marleen 
Bos en Bojoura Stolz.
Juan Heinsohn Huala, Stichting Zona Franca

Vieren
Op zondag 16 september was er een oecume-
nische viering in de Immanuëlkerk in Maas-
sluis, verzorgd door de wijkgemeenten Iona 

en Koningshof en deelgemeenschap Andreas, 
Petrus en Paulus. In deze inspirerende vie-
ring met als thema ‘Is vrede mogelijk voor 
wie gelooft?’ gingen pastor Henri Egging en 
dominee Gerrit van Dijk voor.
Tijdens de viering van 23 september in de Pe-
trus en Pauluskerk met als thema ‘Generaties 
voor vrede’ werd prachtig gezongen door de 
St. Andreas Zanggroep. Als omlijsting van 
de lezingen klonk een lied met woorden van 
Ahmed Aboutaleb:
Niet verdeeld maar samen,
Niet met wapens maar met woorden,
Niet met haat maar met liefde.
Tijdens de oecumenische slotviering op 23 
september in de Lucaskerk kregen twee Vlaar-
dingers de PAX Vredesduif uitgereikt:  Jaap 
van Duijvenbooden uit de Bethelkerk en Paul 
van Aken uit de Lucaskerk, wegens hun ja-
renlange inzet voor vrede. Een volle kerk ap-
plaudisseerde stevig, lang en hard. 

Vijftig 
mensen 
van alle 
generaties

U kunt nog steeds 
uw bijdrage over 
maken o.v.v. Vre-
descollecte 2018  
ten name van PAX, 
IBAN NL03 TRIO 
039 05 1500. Dit 
komt ten goede 
aan Scebrenica
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H
et is zaterdagmiddag. Ik ga 
even kijken naar de voorbe-
reidingen van de Mossel- en 
BBQ-avond in de Zuidbuurt, 

waarvoor zich ruim zestig personen 
hebben aangemeld. Als ik het terrein 
van de familie Van Leeuwen oprijd, 
zijn de werkzaamheden al in volle 
gang. Vanuit de hooiberg vliegen de 
stofwolken me tegemoet. Het meu-
bilair moet er vanavond immers spic 
en span uitzien. Er worden tenten 
gebouwd, ballonnen opgeblazen en 
bloemen geplukt. Iedereen kent zijn 
taak; de routine zit er na een aantal 

jaren al aardig in. En dan is er koffie 
(en thee) in het stralende zonnetje en 
vertrekt uw verslaggever weer rich-
ting Furiade, het jaarlijkse Maassluise 
sleepbotenfestijn.

Het gaat regenen!
Dan is het avond. Nadine van Leeu-
wen opent de bijeenkomst met een 

verhaaltje uit het boekje ‘Goed dat je 
er bent’ van Hans Bouma. U vindt de 
tekst elders op deze pagina. 

Na dit verhaal is het tijd om te gaan 
genieten van overheerlijke mosselen 
en dito BBQ-gerechten. Een aantal 
parochianen heeft verrukkelijke sala-
des gemaakt. We genieten met volle 
teugen van al dat lekkers en van de 
gesprekken met alle andere aanwezi-
gen.
Als de pannen en de roosters leeg zijn 
verschijnen Andreas, Petrus en Pau-
lus. Zij testen onze Bijbelkennis met 
een quiz. Het is niet altijd duidelijk, 
wat volgens deze eminente heiligen 
het correcte antwoord op hun vragen 
is, maar misschien kunnen ze dat een 
volgend jaar nog eens wat beter ko-
men uitleggen. 
Met goed gesmeerde kelen storten we 
ons vervolgens onder (bege)leiding 
van Jan Michel Koekebakker op de 
oud-Hollandse liederen. De weergo-
den mengen zich ook in het feestge-
druis: het gaat regenen!
Rond 22.00 uur is het tijd voor koffie/
thee met door Cecilia Wubbels gebak-
ken chocolademuffins. Moe maar vol-
daan keren we huiswaarts. Het was 
weer een mooie avond, bevorderlijk 
voor de gemeenschapsopbouw. Veel 

Mossel- en BBQ-avond in Maassluis

Het was weer een geslaagde activiteit met heerlijk eten 
en nog geld toe voor de deelgemeenschap!

Volop eten en een quiz

door Marianne Soors

dank aan alle vrijwilligers en aan de 
sponsors. De avond heeft ruim dui-
zend euro opgebracht voor onze deel-
gemeenschap.

Zomaar onderweg. 
Iedere dag maakt ze deze rit, behal-
ve zaterdag en zondag. Meestal zit 
ze in het achterste gedeelte van de 
tram, vlak bij de uitgang. Aan haar 
gezicht kun je zien, dat het leven 
niet ongemerkt aan haar voorbij is 
gegaan. Vreugde heeft ze gekend, 
maar ook verdriet. Een gezicht dat 
heeft gelachen. Maar wat heeft 
het ook gehuild. Je kunt moeilijk 
zeggen hoe oud ze is. Zeventig, 
vijfenzeventig? Een vrouw, die op 
zichzelf een complete wereld ver-
tegenwoordigt. Moet je haar han-
den ook eens zien. Menselijker kan 
het niet. Daar zitten lange verhalen 
aan vast. Wanneer ze in de buurt 
van het station komt, kijkt ze al 
uit naar die jonge donkere vrouw, 
die daar bijna altijd instapt. Ze is 
erg gesteld op die vrouw. Ze groet 
haar steeds zo vriendelijk en als er 
ruimte is, gaat ze naast haar zitten 
en praat ze zo fijn met haar. Hoe 
ze heet en wie ze verder is, weet ze 
niet. Maar dat doet er ook niet toe. 
Ze straalt een weldadige warmte 
uit. Ze is zo belangstellend, soms 
ook heel bezorgd. Ze heeft iets 
vertrouwds. Intuïtief voelt de oude 
vrouw, dat ook die ander het no-
dige heeft beleefd en nog het nodi-
ge zal beleven. Vreugde maar ook 
verdriet. Maar ze zinspeelt nergens 
op. Ze respecteert haar geheim, 
evenzeer als de ander háár geheim 
respecteert. Wanneer ze weer uit-
stapt, zwaait de oude vrouw haar 
na door het raam. Ze is gelukkig 
met haar. Een mens, die zomaar 
onderweg haar leven deelt. Een 
mens, die zomaar onderweg, mid-
den in de stad, haar naaste is.
(Hans Bouma)
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Optreden Mainport Barbershop 
Singers in de H. Lucaskerk
Op zondagmiddag 16 december geeft dit 
enthousiaste mannenkoor een kerstcon-
cert. Het koor zingt vierstemmige songs, 
a-capella en in close harmony. 
Deze middag treden nog meer groepen 
op: Kleinkoor Incanto, het vrouwen en-
semble Pitch & Pleasure en het mannen-
kwartet Natural Blend. De aanwezigen 
gaan genieten van prachtige kerstliede-
ren in diverse talen en uit verschillende 
landen.
Aanvang 14.00 uur. Het concert is in de H. 
Lucaskerk. 
Kaarten kunt u reserveren via Jan Schildt, 
telefoonnummer 06-41 60 85 79. 
Na reservering worden de kaarten op 
zondag 16 december voor u klaargelegd 
bij de ingang van de kerk.

 MOZAÏEK 

Eindejaarconcert Pauluskoor

Het Pauluskoor geeft op vrijdag 21 december een eindejaar-
concert in de H. Lucaskerk te Vlaardingen. Het koor brengt 
een gevarieerd repertoire met carols van Benjamin Britten, 
oude Engelse kerkliederen en kerstliederen (denk aan Oh 
Holy Night en Stille Nacht). De liederen worden afgewisseld 
door korte teksten en het koor wordt begeleid door harp en 
orgel. 
Vóór het concert wordt een programmaboekje uitgereikt 
waarin van sommige liederen, die in oud Engels of Latijn ge-
zongen worden, de Nederlandse vertaling is opgenomen. 
Het Pauluskoor heeft al eerder in de H. Lucaskerk een con-
cert gegeven. De sfeer, de akoestiek, de vriendelijke vrijwil-
ligers maken dat wij heel graag terug komen. Aanvang 20.00 
uur. Vooraf, in de pauze en na het concert is er koffie, thee en 
glühwein. 
Het Pauluskoor is op zoek naar nieuwe leden. Voor meer in-
formatie: website www.projectkoorpaulus.nl. Ook de dirigent 
kan na het concert ingaan op uw vragen. 

Kerstlichtjestocht

Op zondagmiddag 23 december is er in Schie-
dam de Kerstlichtjestocht voor kinderen van 
ongeveer 4 t/m 10 jaar. De tocht begint bij 
molen De Nolet, om 17.00 uur, als het al lek-
ker donker wordt. Alle kinderen krijgen een 
lichtje en gaan op pad. Onderweg komen ze 
figuren uit het kerstverhaal tegen. 
De kinderen wordt gevraagd om een klein 
stukje speelgoed mee te brengen. De orga-
nisatie zorgt dat dit via Actie Schoenendoos 
naar kinderen in noodgebieden gaat. De va-
ders en moeder worden uitgenodigd om een 
houdbaar levensmiddel mee te nemen. Dit 
gaat naar de voedselbank Schiedam. 
De tocht eindigt met liedjes bij de kerststal in 
de Heilig Hartkerk. Daarna is er iets warms 
te drinken met lekkers. Zo wordt het voor ie-
dereen een mooi kerstfeest! 
Zie ook: www.heilighartkerk.nl

Kerstbuffet op tweede kerstdag in Vlaardingen
Voor de negende keer op rij organiseert de Willibrord Deelge-
meenschap in samenwerking met andere kerken een gezel-
lige kerstbijeenkomst met uitgebreid warm en koud buffet.
Iedereen, jong of oud, samen of alleen, die graag met kerst 
anderen wil ontmoeten, is van harte welkom op deze sfeervol-
le kerstmiddag. Deelnemers van voorgaande jaren noemden 
het zeer lovend ‘een verwenmiddag’.
Plaats de Windwijzer, Schiedamseweg 95 in Vlaardingen.
Aanvang 13.00 uur (vanaf 12.30 uur is de zaal open). Afslui-
ting ongeveer 16.00 uur. Aanmelden kan tot 20 december bij 
Berthe de Leede, tel. 010-2470804 of Ingrid Kind, tel. 010-
4741404. U kunt ook e-mailen naar: ingridkind@hotmail.com 
Kosten een vrijwillige bijdrage.
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Kerstconcert in de basiliek

Op zaterdag 22 december is er 
een kerstconcert in de basiliek, 
met medewerking van verschil-
lende koren. Naast de eigen 
koren van de basiliek: IHD en 
Jubilatio zal ook het Koninklijk 
Schiedams Mannenkoor Or-
pheus optreden. 
Aanvang: 20.00 uur. Toegang 
5,00. U kunt uw kaarten reeds 
reserveren/bestellen bij Louis 
van Poppel (mail: louisvanpop-
pel@planet.nl).
Het verschuldigde bedrag voor 
de kaarten kunt u bij voorkeur 
overmaken op het  banknum-
mer: NL45 INGB 0002 6250 00 
t.n.v: Par DGH Liduina Basiliek.
Attendeer ook uw buren, vrien-
den en familieleden op dit 
komende concert. Wellicht is 
het een mooi Sinterklaasge-
schenk van uw kant: een prach-
tig concert ter voorbereiding op 
het Kerstfeest.

D
e basiliek (Grieks basilikè = ko-
ninklijk) was bij de Romeinen 
een meerschepig civiel bouw-
werk. Toen het christendom 

staatsgodsdienst werd, nam men 
deze stijl over voor de kerkenbouw: 
een langwerpig gebouw met midden-
schip, voorzien van vensters en lagere 
zijbeuken.  De tegenhanger van deze 
bouw is de zogenaamde hallenkerk, 
waar hoofdbeuk en zijbeuken even 
hoog zijn  (zoals bijvoorbeeld de Gro-
te of St. Janskerk in Schiedam). 

Eretitel
In 1967 werd (na de sloop van de 
Frankelandse kerk) ook Liduina van 
Schiedam patrones van deze kerk. In 
1990 verleende Paus Johannes Pau-
lus II aan de kerk de eretitel van  ‘Ba-
silica minor’.  Deze titel kan verleend 
worden aan kerken die een bijzonde-
re betekenis hebben voor het bisdom, 
het land of de wereld. Dit was ook het 
geval met deze kerk, omdat zich hier 
de stoffelijke resten bevinden van 
de heilige Liduina, de enige Noord-
Nederlandse vrouwelijke heilige. Het 
is de enige basiliek in Zuid-Holland. 
Aan de toren (naast de ingang) hangt 
een schild met daarop een wapen dat 
de gebruikelijke vormgeving heeft 
van wapens van basilieken. Boven-
aan vinden we de symbolen van de 
basiliek: het conopeum (parasol)  en 
het tintinnabulum (klokje). Daaron-
der vinden we het symbool van de 
beschermheilige van de kerk: de roos 
van Liduina. Ook het wapen van de 

gemeente Schiedam is te zien. Onder 
het wapen het devies in zwarte let-
ters op een wit lint: Liduina Sponsa 
Christi: Liduina bruid van Christus. 
Bij de ingang hangt een Anwb- bord 
met daarop relevante informatie over 
deze basiliek

Kunstwerken
De kerk heet officieel basiliek van 
de Heilige Liduina en O.L. Vrouw 
Rozenkrans maar wordt in de volks-
mond kortweg Liduina basiliek ge-
noemd. Als de kerk open is kunt u 
hier heel veel over Liduina vinden, 
aan de hand van verschillende kunst-
werken. Er is een negentiende eeuw-
se Liduinakapel, er zijn kazuifels met 
geborduurde scènes uit het leven van 
de heilige. Daarnaast vind je er acht 
kleurrijke, minutieus geschilderde 
panelen, die het leven van de heilige 
uitbeelden, moderne glas-in-lood ra-
men, een Liduina-devotieruimte en 
een reliekschrijn met haar stoffelijke 
resten.
Rond de eeuwwisseling verkeerde de 
basiliek in deplorabele staat. Met veel 
inzet en inbreng van parochianen en 
overheidssteun is het gebouw geres-
taureerd. Dit kostte ruim 17.5 miljoen 
gulden. Momenteel, na twintig jaar, 
nemen wij het opnieuw ontstane 
houtrot onder handen en met het 
huidige onderhoud zal de deelge-
meenschap een bedrag van 50 dui-
zend euro kwijt zijn. Op deze wijze 
behouden wij onze Liduina basiliek 
voor tientallen jaren.

De Liduina basiliek

Wat is eigenlijk een basiliek? Hoe kun je zien aan een 
kerk dat het een basiliek betreft?  

De enige basiliek in Zuid Holland

door Louis van Poppel Financieel beheerder Liduina Basiliek
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Op 1 januari 2019 start aan het Burgemeester Bor-
desplein in Vlaardingen een dagbesteding, Sparkle 
genaamd, voor jonge mensen met een verstandelijke 
beperking. Dagelijks worden hier acht cliënten op-
gevangen voor een goede dagbesteding. De visie van 
stichting Sparkle is dat elke dag een feestje kan zijn! 

Op dit moment hebben wij nog een enkele plaats vrij 
voor nieuwe cliënten.
Om van elke dag een feestje te maken voor deze groep 
zijn wij op zoek naar materialen die ons kunnen helpen 
een goed dagprogramma aan te bieden.
We denken daarbij aan: knutselmaterialen, zoals 
papier, verf, stiften en potloden, houten speelgoed of 
blokken om mee te bouwen, insteekpuzzels, poppen-
wagens enz.
Heeft u thuis dit soort, nog goed bruikbare, spullen 
die toch maar in de weg liggen, dan doet u ons er een 
groot plezier mee. U kunt de spullen afgeven in de 
Pax Christi kerk. 
Lukt het niet om de materialen af te geven bel dan
even, dan maken we een afspraak om ze op te halen. 
Wij zoeken ook vrijwilligers. Mensen die een paar uur 
per week tijd over hebben voor deze kwetsbare groep 
en willen helpen bij de maaltijd of bij een activiteit. Sa-
men wandelen met een van de cliënten is ook mogelijk. 
Lijkt u dat een mooie tijdsbesteding? Ook dan kunt u 
bellen met onderstaand nummer. 
Neem een kijkje op de website van Sparkle: www.stich-
tingsparkle.nl
Voor het maken van een afspraak voor materialen of 
voor informatie over vrijwilligerswerk kunt u bellen met 
Jolanda Mooren 010-4751137.

Stichting Sparkle zoekt spullen en vrijwilligers

Het gaat weer goed met Okido
Het nadeel van een kinderkoor is dat de kinderen op enig 
moment te oud worden en het koor verlaten. Dit gebeurde 
de afgelopen jaren ook bij Okido, het kinderkoor van de 
Pax Christikerk. En toen waren er nog maar zes kinderen 
over. 
Dan is het voortbestaan van het koor in gevaar. Dankzij 
de inzet van de ouders en de kinderen is het koor onder-
tussen weer gegroeid tot zestien kinderen. Daar zijn we 
erg blij mee. 
Behalve regelmatig zingen tijdens een viering, gaan we 
ook elk jaar een dagje uit met de kinderen. Dit keer naar 
een indoor-speelpark. Met de hele groep hebben we daar 
een middag lol gemaakt. Natuurlijk horen daar ook patat-
jes, een kroketje en limonade bij. 
Vol vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet. Er kun-
nen nog meer kinderen bij. Interesse??? Kom eens langs 
op de repetitie van Okido. We repeteren op dinsdagavond 
van kwart voor zeven tot kwart voor acht. Niet elke week: 

om de week, en alleen op de even weken. Of kom naar 
een viering waarin we zingen. 
Dick Nels
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Liturgisch rooster weekendvieringen, winter 2018-2019, de voorgangers, muzikale ondersteuning  en bijzonder karakter
HH Andreas, Petrus en Paulus

9.30 uur (zo.)
Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

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

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

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

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

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

Zo. 25 nov.
Christus Koning

Eucharistie Ch. Duynstee
Kinderkoor Andreas Zanggroep

11.00 uur Ch. Duynstee Doopviering
Kinderkoor Andreas Zanggroep  

Woord- en communieviering 
K. Koeleman. Koor: Impuls
20 jarig jubileum Impuls

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor

19.00 uur Taizéviering in de H. Lucaskerk

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

Woord- en communieviering 
K. Koeleman

Koor: H. Hartkoor

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

16.00 uur Lof H. Egging 
Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Orgelspel en samenzang

Za. 01 dec. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 02 dec.
1e zondag van de advent

Woord- en communieviering 
K. Koeleman

Koor: Intermezzo

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Liriko

Kinderwoorddienst en 10+ groep

Eucharistie Ch. Duynstee 
Cantor en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee  
Koor: Oostercantorij

Woord- en communieviering Parochiaan
Orgelspel en samenzang

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei  

Kinderwoorddienst

Eucharistie H. Egging
Koor: Corazon

Za. 08 dec. -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 09 dec.
2e zondag van de advent

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang

Kinderwoorddienst en 10+ groep

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Willibrordkoor

A.Kunnekkadan,SVD doopviering

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Zanggroep 
St. Jan Visitatie  

Eucharistie Ch. Duynstee 
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie P. Vismans
  Koor: In Honorem Dei  

Woord- en communieviering Parochiaan
Orgelspel en samenzang

Za. 15 dec. -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 16 dec.
3e zondag van de advent

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

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantors en samenzang

Kinderwoorddienst en 10+ groep

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantor en samenzang

Eucharistie H. Egging
Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering  
K. Koeleman

Orgelspel en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei  

Kinderwoorddienst

Woord- en communieviering  
K. Koeleman

Orgelspel en samenzang

Ma. 17 dec
Boeteviering

19.00 uur Ch. Duynstee
Samenzang

Za. 22 dec. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 23 dec.
4e zondag van de advent

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Cantor en samenzang

Aanvang 10.30 uur, Eucharistie
Ch. Duynstee

Cantors en samenzang
Kinderwoorddienst en 10+ groep

Aanvang 10.30 uur, Gezamenlijke viering 
in de Pax Christikerk.
H. Lucaskerk gesloten

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

Geen viering
Lichtjestocht, zie de aankondiging 

elders in dit blad

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei  

Eucharistie H. Egging
Orgelspel en samenzang

Ma. 24 dec.
kerstavond

18.30 uur Kerstgezinsviering Parochiaan
Koor: kinderkoor/Andreas Zanggroep

21.30 uur Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: To Be Continued

19.00 uur Kerstgezinsviering
Woord- en communieviering K. Koeleman

Koor: Okido
22.00 uur Eucharistie H. Egging

Koor: Liriko

19.30 uur Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor

22.00 uur Woord- en communieviering
K. Koeleman. Koor: The Balance

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

18.30 uur Kerstgezinsviering L. Meijer
Koor: kinderkoor

22.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee 
Koor: H. Hartkoor 

18.30 uur musical voor en door kinderen
20.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee

Koor: In Honorem Dei  
24.00 uur Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD

Koor: Jubilatio 

18.30 uur Kerstgezinsviering Parochiaan
22.00 uur Woord- en communieviering

L. Meijer. Koor: Corazon

di. 25 dec.
1e Kerstdag

Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Impuls

Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie L. de Jong
Samenzang en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei  

Eucharistie Ch. Duynstee
Orgelspel en samenzang

Wo. 26 dec.
2e Kerstdag

Geen viering Geen viering Geen viering
14.00 uur Levende Kerststal

Geen viering Geen viering 9.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee 
Koor: Jubilatio

Geen viering

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

Zo. 30 dec. Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Cantors en samenzang

Woord- en   communieviering L. Meijer
Cantor en samenzang

Eucharistieviering, L. de Jong, 
samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Orgelspel en samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Jubilatio

Eucharistie Ch. Duynstee
Orgelspel en samenzang

Ma. 31 dec. Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering 18.00 uur Oudejaars lof
A. Kunnekkadan, SVD. Samenzang

Geen viering
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Liturgisch rooster weekendvieringen, winter 2018-2019, de voorgangers, muzikale ondersteuning  en bijzonder karakter Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
HH Andreas, Petrus en Paulus

9.30 uur (zo.)
Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

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

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

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

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

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

Zo. 25 nov.
Christus Koning

Eucharistie Ch. Duynstee
Kinderkoor Andreas Zanggroep

11.00 uur Ch. Duynstee Doopviering
Kinderkoor Andreas Zanggroep  

Woord- en communieviering 
K. Koeleman. Koor: Impuls
20 jarig jubileum Impuls

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor

19.00 uur Taizéviering in de H. Lucaskerk

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

Woord- en communieviering 
K. Koeleman

Koor: H. Hartkoor

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

16.00 uur Lof H. Egging 
Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Orgelspel en samenzang

Za. 01 dec. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 02 dec.
1e zondag van de advent

Woord- en communieviering 
K. Koeleman

Koor: Intermezzo

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Liriko

Kinderwoorddienst en 10+ groep

Eucharistie Ch. Duynstee 
Cantor en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee  
Koor: Oostercantorij

Woord- en communieviering Parochiaan
Orgelspel en samenzang

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei  

Kinderwoorddienst

Eucharistie H. Egging
Koor: Corazon

Za. 08 dec. -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 09 dec.
2e zondag van de advent

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang

Kinderwoorddienst en 10+ groep

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Willibrordkoor

A.Kunnekkadan,SVD doopviering

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Zanggroep 
St. Jan Visitatie  

Eucharistie Ch. Duynstee 
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie P. Vismans
  Koor: In Honorem Dei  

Woord- en communieviering Parochiaan
Orgelspel en samenzang

Za. 15 dec. -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 16 dec.
3e zondag van de advent

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

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantors en samenzang

Kinderwoorddienst en 10+ groep

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantor en samenzang

Eucharistie H. Egging
Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering  
K. Koeleman

Orgelspel en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei  

Kinderwoorddienst

Woord- en communieviering  
K. Koeleman

Orgelspel en samenzang

Ma. 17 dec
Boeteviering

19.00 uur Ch. Duynstee
Samenzang

Za. 22 dec. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 23 dec.
4e zondag van de advent

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Cantor en samenzang

Aanvang 10.30 uur, Eucharistie
Ch. Duynstee

Cantors en samenzang
Kinderwoorddienst en 10+ groep

Aanvang 10.30 uur, Gezamenlijke viering 
in de Pax Christikerk.
H. Lucaskerk gesloten

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

Geen viering
Lichtjestocht, zie de aankondiging 

elders in dit blad

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei  

Eucharistie H. Egging
Orgelspel en samenzang

Ma. 24 dec.
kerstavond

18.30 uur Kerstgezinsviering Parochiaan
Koor: kinderkoor/Andreas Zanggroep

21.30 uur Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: To Be Continued

19.00 uur Kerstgezinsviering
Woord- en communieviering K. Koeleman

Koor: Okido
22.00 uur Eucharistie H. Egging

Koor: Liriko

19.30 uur Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor

22.00 uur Woord- en communieviering
K. Koeleman. Koor: The Balance

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

18.30 uur Kerstgezinsviering L. Meijer
Koor: kinderkoor

22.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee 
Koor: H. Hartkoor 

18.30 uur musical voor en door kinderen
20.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee

Koor: In Honorem Dei  
24.00 uur Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD

Koor: Jubilatio 

18.30 uur Kerstgezinsviering Parochiaan
22.00 uur Woord- en communieviering

L. Meijer. Koor: Corazon

di. 25 dec.
1e Kerstdag

Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Impuls

Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie L. de Jong
Samenzang en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei  

Eucharistie Ch. Duynstee
Orgelspel en samenzang

Wo. 26 dec.
2e Kerstdag

Geen viering Geen viering Geen viering
14.00 uur Levende Kerststal

Geen viering Geen viering 9.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee 
Koor: Jubilatio

Geen viering

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

Zo. 30 dec. Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Cantors en samenzang

Woord- en   communieviering L. Meijer
Cantor en samenzang

Eucharistieviering, L. de Jong, 
samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Orgelspel en samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Jubilatio

Eucharistie Ch. Duynstee
Orgelspel en samenzang

Ma. 31 dec. Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering 18.00 uur Oudejaars lof
A. Kunnekkadan, SVD. Samenzang

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

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

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

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

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

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

Di. 01 jan. Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering Aanvang 10.30 uur Eucharistie 
H. Egging. Koren: In Honorem Dei en 

Jubilatio

Geen viering

Za. 05 jan. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 06 jan.
Driekoningen

Eucharistie Ch. Duynstee  Eucharistie M. Tharsis, SVD
Nieuwjaarsviering. Koren: Liriko en 

Impuls. Kinderwoorddienst en 10+ groep
Nieuwjaarsreceptie 

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Woord- en   communieviering  
K. Koeleman

Samenzang en orgelspel

Woord- en   communieviering  
K. Koeleman 

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering 
Parochiaan. samenzang

Za. 12 jan. -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 13 jan. Eucharistie H. Egging. Voorstellen 
1e Communicanten

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantors en samenzang

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Willibrordkoor

Kerk gesloten, gezamenlijke viering in 
de basiliek

Kerk gesloten, gezamenlijke viering in 
de basiliek

Aanvang 10.30 uur Eucharistie
A. Kunnekkadan. Gezamenlijke viering 

Schiedamse R.K. kerken
Koor: In Honorem Dei, Jubilatio en leden 

van andere koren. Kinderwoorddienst

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Za. 19 jan. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 20 jan. Aanvang 9.30 uur  Oecumenische viering 
in de Immanuël kerk 

Ch. Duynstee

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantors en samenzang

10.00 uur Oecumenische viering in de 
Bethelkerk, H .Egging en ds. Fröberg

H. Lucaskerk gesloten

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

Woord- en communieviering Parochiaan Eucharistie M. Tharsis, SVD 
Koor: In Honorem Dei

10.00 uur Oecumenische viering in de 
Dorpskerk, K. Koeleman

Koor: Corazon

Za. 26 jan. -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 27 jan. Woord- en communieviering Parochiaan 10.30 uur Oecumenische viering in Kerk-
centrum Holy, K. Koeleman.

Koor: Impuls. Pax Christikerk gesloten

Eucharistie H. Egging. Koor: Willibrord-
koor. 19.00 uur Taizéviering

In de Bethelkerk

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

Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Jubilatio ? Kinderwoorddienst
13.00 uur Ch. Duynstee doopdienst

Eucharistie M. Tharsis, SVD
samenzang

Za. 02 feb.
Maria Lichtmis

-- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

--

Zo. 03 feb. Eucharistie H. Egging Eucharistie H. Egging
Koor: Liriko

Kinderwoorddienst en 10+ groep

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantor en samenzang

Eucharistie L. de Jong
Samenzang en orgelspel

Eucharistie M. Tharsis, SVD  Eucharistie Ch. Duynstee
Voorstellen  1e Communicanten

Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering
K. Koeleman
samenzang

Za. 09 feb. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 10 feb. Woord- en communieviering  
Parochiaan 

Eucharistie
A. Kunnekkadan, SVD
Cantors en samenzang

Eucharistie
H. Egging

Koor: Willibrordkoor

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Aanvang 10.30 uur Eucharistie 
Ch. Duynstee. Gezamenlijke viering 

Schiedamse R.K. kerken. Koor: Corazon
Kinderwoorddienst

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Za. 16 feb. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 17 feb. Eucharistie M. Tharsis, SVD Aanvang 10.30 uur Gezamenlijke viering in 
de H. Lucaskerk. Pax Christikerk gesloten

Aanvang 10.30 uur Gezamenlijke viering
Woord- en communieviering K. Koeleman
gezinsviering. Voorstellen 1e communi-

canten. Koor: Okido

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

Woord- en communieviering  
Parochiaan

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging
samenzang

Za. 23 feb. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo 24 feb. Eucharistie
Ch. Duynstee

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantors en samenzang

Eucharistie M. Tharsis, SVD   
Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang en orgelspel

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Eucharistie H. Egging
Koor: Jubilatio

Woord- en communieviering Parochiaan
samenzang. 14.00 uur doopdienst

A. Kunnekkadan, SVD
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Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
HH Andreas, Petrus en Paulus

9.30 uur (zo.)
Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 
9.30 uur (zo.)

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

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

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

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

Di. 01 jan. Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering Aanvang 10.30 uur Eucharistie 
H. Egging. Koren: In Honorem Dei en 

Jubilatio

Geen viering

Za. 05 jan. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 06 jan.
Driekoningen

Eucharistie Ch. Duynstee  Eucharistie M. Tharsis, SVD
Nieuwjaarsviering. Koren: Liriko en 

Impuls. Kinderwoorddienst en 10+ groep
Nieuwjaarsreceptie 

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Woord- en   communieviering  
K. Koeleman

Samenzang en orgelspel

Woord- en   communieviering  
K. Koeleman 

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering 
Parochiaan. samenzang

Za. 12 jan. -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 13 jan. Eucharistie H. Egging. Voorstellen 
1e Communicanten

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantors en samenzang

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Willibrordkoor

Kerk gesloten, gezamenlijke viering in 
de basiliek

Kerk gesloten, gezamenlijke viering in 
de basiliek

Aanvang 10.30 uur Eucharistie
A. Kunnekkadan. Gezamenlijke viering 

Schiedamse R.K. kerken
Koor: In Honorem Dei, Jubilatio en leden 

van andere koren. Kinderwoorddienst

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Za. 19 jan. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 20 jan. Aanvang 9.30 uur  Oecumenische viering 
in de Immanuël kerk 

Ch. Duynstee

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantors en samenzang

10.00 uur Oecumenische viering in de 
Bethelkerk, H .Egging en ds. Fröberg

H. Lucaskerk gesloten

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

Woord- en communieviering Parochiaan Eucharistie M. Tharsis, SVD 
Koor: In Honorem Dei

10.00 uur Oecumenische viering in de 
Dorpskerk, K. Koeleman

Koor: Corazon

Za. 26 jan. -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 27 jan. Woord- en communieviering Parochiaan 10.30 uur Oecumenische viering in Kerk-
centrum Holy, K. Koeleman.

Koor: Impuls. Pax Christikerk gesloten

Eucharistie H. Egging. Koor: Willibrord-
koor. 19.00 uur Taizéviering

In de Bethelkerk

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

Eucharistie Ch. Duynstee Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Jubilatio ? Kinderwoorddienst
13.00 uur Ch. Duynstee doopdienst

Eucharistie M. Tharsis, SVD
samenzang

Za. 02 feb.
Maria Lichtmis

-- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

--

Zo. 03 feb. Eucharistie H. Egging Eucharistie H. Egging
Koor: Liriko

Kinderwoorddienst en 10+ groep

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantor en samenzang

Eucharistie L. de Jong
Samenzang en orgelspel

Eucharistie M. Tharsis, SVD  Eucharistie Ch. Duynstee
Voorstellen  1e Communicanten

Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering
K. Koeleman
samenzang

Za. 09 feb. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 10 feb. Woord- en communieviering  
Parochiaan 

Eucharistie
A. Kunnekkadan, SVD
Cantors en samenzang

Eucharistie
H. Egging

Koor: Willibrordkoor

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Aanvang 10.30 uur Eucharistie 
Ch. Duynstee. Gezamenlijke viering 

Schiedamse R.K. kerken. Koor: Corazon
Kinderwoorddienst

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Za. 16 feb. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 17 feb. Eucharistie M. Tharsis, SVD Aanvang 10.30 uur Gezamenlijke viering in 
de H. Lucaskerk. Pax Christikerk gesloten

Aanvang 10.30 uur Gezamenlijke viering
Woord- en communieviering K. Koeleman
gezinsviering. Voorstellen 1e communi-

canten. Koor: Okido

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

Woord- en communieviering  
Parochiaan

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging
samenzang

Za. 23 feb. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo 24 feb. Eucharistie
Ch. Duynstee

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantors en samenzang

Eucharistie M. Tharsis, SVD   
Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang en orgelspel

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Eucharistie H. Egging
Koor: Jubilatio

Woord- en communieviering Parochiaan
samenzang. 14.00 uur doopdienst

A. Kunnekkadan, SVD
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