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Van de redactie
Mooie doorkijkjes, daar geniet ik van. Van poortjes, 
steegjes, hofjes. Bladerend door fotoalbums kom ik heel 
wat kiekjes tegen die ik heb gemaakt: zo’n steegje in een 
Italiaans dorp, een oude afgebladderde deur. Het is altijd 
verrassend wat achter een poort te vinden is. Je komt 
in een wijdere ruimte. ‘Ik ben de deur’, zei Jezus, een 
prachtig beeld. 
Vroeger bezocht ik graag Abdij Sion, bij Diepenveen. 
Het was altijd bijzonder om de grote kloosterpoort door 
te gaan. Je kwam dan echt in een andere wereld. Wat een 
andere sfeer: de mooie tuin, zicht op de gastenverblijven, 
de kerk. Een eiland van rust. 
In de Veertigdagentijd kunnen we een innerlijke poort 
doorgaan, naar onze eigen stille wereld, ons eigen eiland. 
Om dat te bevorderen kun je jezelf opdrachten geven 
voor die periode: niet drinken of geen vlees eten, een 
moeilijk boek lezen, dagelijks een kwartiertje mediteren, 
ruimhartig schenken aan de Vastenacties. 

In dit nummer van Kerk aan de Waterweg kijken we 
ook dóór. We blijven niet bij een eerste vluchtige aanblik 
hangen. Zo is er het interview met Gerarda Havermans 
die een scriptie schreef over aanraken. Wat doen aanra-
kingen met je? Is het helpend of hinderlijk? Een paro-
chiaan uit Maassluis, gebedsleider Jos Cobben hield een 
overweging bij de kerstviering van de KBO die verder 
reikte dan alleen de zoete kerst. Hij helpt ons dóór te 
kijken richting Paasfeest. 
De modules van de pastorale school helpen parochianen 
om samen met anderen meer inzicht te krijgen; ze ver-
diepen zich in jongeren en kerk, vrijwilligers en kerk. 
We kijken dóór naar de tijd na Pasen, als we vanuit de 
parochie naar Lourdes kunnen reizen, feest kunnen vie-
ren met pastor Egging die jubileert, en door de straten 
en stegen van Schiedam in processie kunnen optrekken. 
Het is allemaal te vinden in dit nummer! 

Veel leesplezier gewenst!   Lidwien Meijer

Adressen 
en telefoonnummers van de 

kerken van parochie De Goede Herder n  
St. Jan de Doper-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB  

Schiedam, 010- 4735066 n H. Hart van Jezus, Rijnstraat 1, 3114 SC 
Schiedam, 010- 4268648 n St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, 

Singel 104, 3112 GS Schiedam, 010-4268228 n H.H. Jacobus en Martinus, 
Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam, 010-4709719 n Willibrord, H. Lucaskerk, 

Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-4702679 n Willibrord, Pax Christikerk, 
Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, 010-4741790 n H.H. Andreas, Petrus en Paulus, 

Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080

Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Charles Duynstee (pr), 
Henri Egging (pr), Kees Koeleman (pw) en Avin Kunnekkadan (pr). Het team is te bereiken 

via Elly Barendregt, medewerker pastoraal team, T: 06-31 99 09 59 of  
E: e.barendregt@goedeherderparochie.nl. Het bestuur van de parochie is te 

bereiken via secretaris, E: secretaris@goedeherderparochie.nl.

St. Jan de Doper-Visitatie H. Hart van Jezus

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

Willibrord, Pax Christikerk

H.H. Andreas, Petrus en Paulus

Willibrord, H. Lucaskerk
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De volgende Kerk 
aan de Waterweg 
verschijnt rond 14 
juni 2019.
Kopij graag inle-
veren voor 
13 mei 2019.
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T
ot nu toe geeft God aan mij wat 
ik nodig heb. Hij geeft mij alles 
door mensen. Iedere ontmoe-
ting die ik met mensen heb, 

is een ontmoeting met God. Met an-
dere woorden: God werkt door men-
sen. God heeft Mozes gekozen om 
de Israëlieten uit Egypte te brengen. 
God heeft alle profeten gekozen om 
mensen naar Hem terug te brengen 
en hen op het goede spoor te zetten. 
God heeft Moeder Maria gekozen 
om voor haar zoon Jezus de moeder 
te zijn. En God heeft de heilige Moe-
der Teresa gekozen om te zorgen voor 
mensen die niemand hebben, zoals 

melaatsen, wezen en vele anderen. 
God nodigt veel mensen uit om voor 
Hem te werken.

Bekering
Vandaag spreekt God tot ons door het 
Woord en de Eucharistie.
Ik ben in een katholiek gezin gebo-
ren. Samen met mijn ouders ging ik 
naar de kerk. Maar door God kreeg ik 
een vriend die mij veel over het ge-
loof heeft geleerd. Hij was Hindoe. 
Alle zondagen en feestdagen kwam 
hij naar de kerk. 
Op een dag gingen mijn vrienden en 

ik tijdens de preek naar een café. De 
preek kon wel een half uur duren. 
Maar mijn Hindoe-vriend zei tegen 
ons: “Ik wil in de kerk blijven.”
Deze woorden hielden mij de hele 
avond bezig. God heeft tot mij ge-
sproken door mijn Hindoe-vriend. 
Wanneer ik naar de kerk ga, blijf ik 
sindsdien tot het eind van de viering. 
In mijn beleving hebben mensen 
die bekeerd zijn meer geloof dan ik. 
Neem bijvoorbeeld de heilige Paulus. 
Hij was tegen christenen. Hij was een 
christenvervolger. Maar na zijn beke-
ring heeft hij over Jezus verkondigd. 
Hij is gaan reizen en heeft vele brie-
ven geschreven aan verschillende ge-
meenten om hen op het goede spoor 
te zetten.

Daklozen
‘Kijk eens naar de vogels in de lucht. 
Ze werken niet op het land en ze 
bewaren geen graan in een schuur. 
Jullie vader geeft ze te eten. En jullie 
zijn voor hem veel belangrijker dan 
de vogels .’ (Matteus 6, 26).

Drie maanden geleden ontmoette ik 
een man op het station Rotterdam. 
Hij was vroeger dakloos. Nu geeft hij 
iedere dag eten aan enkele daklozen. 
Hij weet wat honger is, daarom doet 
hij dit. Hij is niet rijk, maar hij is er 
voor daklozen.

Ook de Missionaries of Charity, de zus-
ters van barmhartigheid van moeder 
Teresa, zijn er iedere dag voor de dak-
lozen. En veel mensen zorgen voor 
mensen door de voedselbank. 
Ik ben er zeker van dat deze mensen 
een groot geloof in God hebben. Dit 
alles heb ik geleerd door een 25-jarige 
dakloze jongen.
Ja, lieve mensen, God wijst ons de 
weg. God werkt door ons. Wij zijn 
zijn instrument.
De Heilige Paulus schrijft in zijn 
eerste brief aan de Korintiers: ‘Het is 
God die ons al die verschillende din-
gen laat doen.’ (1Korintiers 12,6). 

Van de pastor

‘God maakt de weg’. Dit thema komt uit mijn eigen beleving van God. 
Hoe beleef ik God? Bijvoorbeeld door een dakloze.

God maakt de weg…
door Pater Melvin Tharsis svd

Hij weet wat honger 
is, daarom doet hij dit
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D
ie geleden heeft onder Pontius 
Pilatus, is gekruisigd, gestor-
ven en begraven.
Jezus is met een boodschap, 

met een opdracht in de wereld geko-
men. En zijn optreden riep weerstan-
den op. Jezus was onverdeeld goed, 
zoals God zelf goed is. Dat is niet de 
zoetsappige ‘goedheid’ die bij ieder-
een in de smaak wil vallen. Je ziet in 
het Evangelie herhaaldelijk dat Jezus 
tegendraadse uitspraken doet. Maar 
Hij laat nooit mensen vallen.
Het was dan ook eigenlijk wel te ver-
wachten dat Jezus door lijden en dood 
heen moest gaan. Dat heeft Hij aan-
vaard als consequentie van zijn optre-
den en zijn zending. Daarin is Hij het 
Beeld geworden van Gods liefde en 
trouw voor ons. Met een onvoorwaarde-
lijke liefde heeft Hij zijn leven gegeven.

Die nedergedaald is ter helle, de 
derde dag verrezen uit de doden
En dan… blijkt het graf leeg te zijn. De 
steen is weggerold. Jezus is verdwe-
nen, maar waarheen? Er verschijnen 
boodschappers, met een raadselach-
tig bericht: Hij is niet hier! Wat zoekt 
gij de Levende bij de doden? Zelfs als 
Jezus plotseling weer in hun midden 
verschijnt, kunnen zijn leerlingen het 
bijna niet geloven.
Die indringende ervaring dat Jezus 
leeft, dóór de dood heen, vieren wij 
elke zondag. Dat is ook de basis van 
ons christelijk geloof. Het kruis was 

voor Jezus geen mislukking! Hij is 
niet dood, Hij leeft! God heeft Hem 
verheven.
Macht en geweld hebben niet kunnen 
winnen van de kwetsbare kracht van 
God. Juist omdat Jezus door het lij-
den heengegaan is, heeft hij al onze 
zorgen en pijn gedeeld. Hij heeft 
daarmee zijn solidariteit getoond met 
alle mensen die lijden omwille van de 
gerechtigheid.
Op de Verrijzenis-icoon staat tref-
fend verbeeld hoe Jezus Christus de 
poorten van de hel - symbool van het 
kwaad - vertrapt. Hij trekt Adam en 

al die mensen na hem omhoog uit de 
onderwereld. Zo diep is Hij afgedaald 
in de donkerste diepten van ons men-
selijk bestaan. Wij mogen ook delen 
in zijn verheerlijking.
De belofte van de Verrijzenis - dat Je-
zus ons bevrijdt van alle lijden en dood 
- is nog niet geheel ingelost. Wij erva-
ren in ons leven, in onze eigen omge-
ving, nog zo veel zorgen en vragen. Er 
is nog zo veel lijden, zo veel onrecht, 
zo veel geweld op deze wereld. Maar 
de belofte staat uit: zij zal worden in-
gelost. Het kwaad en de dood hebben 
niet meer het laatste woord. 

De geloofsbelijdenis (4)

Het vierde deel van een serie over de apostolische geloofsbelijdenis. Aan 
het begin van de Veertigdagentijd staan wij stil bij de kwetsbare kracht van God, 
die tastbaar wordt in lijden, dood en verrijzenis van Jezus Christus.

De kwetsbare kracht van God

door pastor Henri Egging
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Nieuws uit onze drie steden

De sluiting van twee kerken in onze parochie komt dichterbij. Het tijdstip 
staat vast. In Vlaardingen was er veel protest tegen een voorgenomen besluit 
van kerksluiting. In Maassluis wordt meegeleefd. Jan Bekkers, voorzitter van 
het parochiebestuur, praat ons bij.

En Maassluis… , Im Westen nichts Neues? Of 
toch… ? We laten al onze drie steden hier de 
revue passeren. 

Vlaardingen
In de vorige KadW ben ik geëindigd met de 
tekst: ‘Een belangrijke afweging is dat we ons 
willen concentreren op onze belangrijkste 
doelstelling: hoe zorgen we dat de katholieke 
kerk in Vlaardingen een toekomst heeft? De 
discussie over de te sluiten kerk lijkt ons te-
veel 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.’ 
Inmiddels is die ‘nieuwe inspiratie’ ontstaan 
en met de parochianen van de Willibrordge-
meenschap gedeeld. 

Heroverweging
Op basis van alle reacties vanuit beide kerken 
van de Willibrordgemeenschap zijn parochie-
bestuur en pastoraal team gekomen tot een 
heroverweging van het aanvankelijke besluit. 
Vooral de reacties van parochianen vanuit de 
Pax Christikerk (met name een brief van vijf 
parochianen) hebben tot deze heroverweging 
geleid. Het fundamentele uitgangspunt van 

door Jan Bekkers

Samen vieren, bouwen, meeleven…

A
ls ik dit schrijf ligt 2018 al ruim drie we-
ken achter ons. De laatste maand van 
dat jaar voelde aan als een eindsprint, 
waarbij de kerstdagen een welkome 

rust gaven en tijd voor reflectie. 
Voor Vlaardingen is in de maanden novem-
ber en december ‘nieuwe inspiratie’ geboren 
en gecommuniceerd… gelukkig. 

In Schiedam hadden we toegezegd vóór het 
eind van het jaar een besluit te nemen over 
het tijdstip waarop de H. Hartkerk en de St. 
Jan de Doper-Visitatiekerk definitief aan de 
eredienst worden onttrokken. Dat besluit is 
genomen en inmiddels bekend. 

In de 
maanden 
november 
en december 
is nieuwe 
inspiratie 
geboren
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Kijken naar 
herbestem-
mingsmoge-
lijkheden

het aanvankelijke besluit – dat het aanbod en 
de vitaliteit vanuit de Pax Christikerk zonder 
problemen verplaatsbaar zouden zijn naar 
de Lucaskerk – blijkt niet realistisch te zijn, 
omdat het draagvlak hiervoor bij parochianen 
zeer beperkt is.
Wij moeten constateren dat de Willibrord-
gemeenschap minder één gemeenschap is 
dan gedacht en gehoopt, en op dit moment 
nog vooral samengesteld is uit twee lokale 
gemeenschappen. Daarbij komt dat de ge-
meenschap een ongunstige leeftijdsopbouw 
heeft (wat blijkt uit een analyse van het leden-
bestand en van de algemene kerkbijdrage). 
Met een aandeel van circa 75 procent 65-plus-
sers (in alle delen van Vlaardingen) wordt 
duidelijk aangegeven hoe urgent het is om 
Vlaardingen-breed te werken aan generatie-
verjonging .

Nieuw besluit
Op basis van deze heroverweging hebben pa-
rochiebestuur en pastoraal team het besluit 
om de Lucaskerk aan te wijzen tot centrum 
voor de Vlaardingse Willibrordgemeenschap 
ingetrokken. Ook hebben parochiebestuur 
en pastoraal team besloten om twee jaar lang 
(dus 2019-2020) geen gesprek over kerkslui-
ting in Vlaardingen te voeren. Daarmee ho-
pen wij ruimte te creëren om te bouwen aan 
één vitale Willibrordgemeenschap. Wel blijft 
het uitgangspunt van kracht om uiterlijk in 
2022 verder te gaan met één van beide kerk-

gebouwen als centrum voor vieren, leren en 
dienen.
In de periode 2019-2020 willen wij ons con-
centreren op twee speerpunten: ten eerste 
gaan we bouwen aan één Willibrordgemeen-
schap, door meer gezamenlijke activiteiten 
en vieringen te organiseren op beide locaties. 
Daarnaast willen we als Willibrordgemeen-
schap meer naar buiten treden, met name 
door Vlaardingen-breed actief jongere gene-
raties (vooral jonge gezinnen) te benaderen.
Namens het parochiebestuur en het pastoraal 
team heeft de contactpastor (Henri Egging) 
aan de pastoraatgroep gevraagd om deze plan-
nen verder uit te werken, samen met andere 
vrijwilligers. De pastoraatgroep en de com-
missies die deze plannen gaan uitvoeren zul-
len worden begeleid door de contactpastor en 
andere leden van het pastoraal team. 

Schiedam 

In Schiedam werd op 13 januari 2019 de derde 
gemeenschappelijke viering gevierd, opnieuw 
onder veel belangstelling. Het komend jaar 
gaan er nog acht volgen. Dit is een uitvloei-
sel van het in april 2018 genomen besluit om 
‘na de zomer te starten met gezamenlijke vie-
ringen in de basiliek, waarbij de andere drie 
kerken gesloten zijn. Belangrijk is daarbij dat 
in de gemeenschappelijke diensten de ‘kleu-
ren’ van alle vier de deelgemeenschappen tot 
uitdrukking komen.’ In een bijeenkomst met 
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kernvrijwilligers op 10 januari constateerden 
we dat de eerste drie vieringen prima zijn ver-
lopen en dat geen bijsturing nodig is. Com-
plimenten voor de Liturgiegroep en andere 
betrokkenen! 
In dat besluit van april was ook opgenomen 
om uiterlijk eind 2018 te communiceren wan-
neer de H. Hart kerk en de St. Jan de Doper-
Visitatiekerk definitief aan de eredienst wor-
den onttrokken. 
Inmiddels is door Parochiebestuur en Pasto-
raal team, in overleg met de bisschop, beslo-
ten om deze beide kerken te sluiten in de zo-
mer van 2020. Dit tijdstip geeft voldoende tijd 
om de kerkelijke procedure van onttrekking 
aan de eredienst te volgen en om te kijken 
naar herbestemmingsmogelijkheden voor de 
beide gebouwen.
Door de beide kerken gelijktijdig aan de 
eredienst te onttrekken, gaan de twee deel-
gemeenschappen samen de overgang naar 
de Liduinabasiliek als nieuwe gezamenlijke 
kerk maken. Op dat moment gaan we van één 
gemeenschappelijke viering per maand naar 
een situatie waarbij iedere zondag alle ‘kleu-
ren’ tot hun recht gaan komen. Hoe dit er uit 
gaat zien, willen we beslissen aan de hand 
van de ervaringen met de gemeenschappe-
lijke vieringen, die we dan opgedaan hebben. 
Naast dit aanbod in de Liduinabasiliek zal er 
in de komende jaren een aanvullend aanbod 
zijn in de Jacobuskerk.

Maassluis
Het veranderproces dat zich in Schiedam en 
Vlaardingen voltrekt, lijkt enigszins voorbij te 
gaan aan Maassluis. Het aardige is dat Maas-
sluis een dergelijk proces al achter de rug 
heeft, met het samengaan van de gemeen-
schappen en ervaringen heeft opgedaan die 
voor Schiedam en Vlaardingen heel nuttig 
kunnen zijn. Op 16 januari waren vertegen-
woordigers van het Parochiebestuur uitgeno-
digd door de Beheercommissie van Maassluis 
om hierover eens van gedachten te wisselen. 
Het werd een buitengewoon inspirerend 
gesprek. Er ontstond een discussie over de 
toekomst van de parochie en de visie van het 
bestuur en pastoraal team daarop. Op dit mo-
ment is de focus van het traject ‘Stip op de 
Horizon’ uiteraard sterk gericht op de een-
wording van de geloofsgemeenschappen in 
Vlaardingen en Schiedam. Maassluis kan bij-
dragen door ervaringen te delen. Anderzijds 
is het ook belangrijk om na te gaan denken 
over de verbinding die moet gaan ontstaan 
tussen de drie steden, als parochie de Goede 
Herder. Maassluis bood aan daar een rol in 
te vervullen, een prima idee wat mij betreft. 
In maart is een bijeenkomst gepland met 
alle kernvrijwilligers van onze parochie om 
de ervaringen met STIP tot nu toe, te delen. 
Daarbij kan deze gedachte uitstekend worden 
ingebracht. 

Maassluis 
heeft een 
dergelijk 
proces al 
achter de 
rug

Onze bisschop, Johannes van den Hende, wil dit jaar 
onze roeping centraal stellen. Je zou kunnen zeggen 
dat een ieder geroepen is om te geloven. Wij zijn ge-
schapen naar beeld en gelijkenis van onze God.  Elk 
mens is geschapen met talenten en mogelijkheden 
om mee te werken aan een betere wereld. De roeping 
kent geen pensioen. In elke levensfase worden we 
uitgedaagd om ons te verdiepen. Je bent geroepen 
verantwoordelijkheid te nemen om de beschaving 
van liefde op te bouwen, ook als onderwijzer, arts of 
bestuurder. Dat zijn allemaal roepingen van God. 
Op ons patroonsfeest willen ons hierop bezinnen. 
Vier personen zullen met ons delen wat hun roeping 
is in hun leven, in hun werk.  U allen bent van harte 
‘geroepen’ voor deze bijeenkomst.  

Programma patroonsfeest, zaterdag 11 mei 
in de H. Hartkerk. 
15.30  Instuderen van liederen, die tijdens de viering 

gezongen worden. Koorleden van alle koren 
zijn uitgenodigd deel te nemen aan het gele-
genheidskoor. 

16.30  Ontvangst met koffie en thee.
17.00  Gebedsdienst rond het thema: Waartoe zijn 

wij geroepen? Voorganger: Avin Kunnekkadan 
svd.

18.00  Eenvoudige maaltijd (soep en broodjes).
19.00  Bezinning op het thema. Vier personen, van 

binnen en buiten de parochie, vertellen over 
de roepingskant van hun werk/leven.

20.30  Drankje en gezellige afsluiting.

Patroonsfeest op 11 mei. Waartoe zijn wij geroepen? 
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Je maakte er vrienden, 
soms voor het leven

H
et was een bijzondere laatste 
viering. Omdat wij als koor 
jarenlang heel wat mooie mo-
menten met elkaar hebben ge-

deeld, vonden we het belangrijk goed 
af te sluiten. Aan onze oproep, via ’t 
Vaartje, Groot Vlaardingen, Vlaardin-
gen 24 en onze eigen contacten, heb-
ben velen gehoorgegeven. Wat een 
heerlijk drukke, sfeervolle viering! En 

ondanks soms moeilijke momenten, 
wanneer we voelden dat het echt de 
laatste keer was, hebben we er alle-
maal van genoten. Een betere afslui-
ting van een prachtige periode hadden 
wij ons niet kunnen wensen.
Het was mooi dat ook namens de pa-
rochie even werd stilgestaan bij ons 

afscheid én ons jubileum. We werden 
verrast met een kleine attentie voor 
ieder koorlid en kregen een mooie 
cheque om ons jubileum extra goed 
te kunnen vieren. Hiervoor nogmaals 
dank!

Nagetafeld
Op 19 januari was het eigenlijke ju-
bileum.  Exact vijftig jaar na de op-
richting van het ‘Jongerenkoor Vlaar-
dingen West’, zijn we voor het laatst 
bij elkaar gekomen in de Lucaskerk. 
We hebben ons laten trakteren op een 
heerlijk Indonesisch buffet. Bij het 
lange natafelen zijn er natuurlijk veel 
herinneringen opgehaald: bijzondere 
optredens, ‘speciale’ oud-koorleden, 
voorgangers met wie wij hebben 
samengewerkt, koorweekenden en 
zoveel andere activiteiten, het kwam 
allemaal voorbij. Het was goed om 
samen terug te blikken, vooral op al 
het moois, op de vele muzikale hoog-

tepunten. De herinneringen aan een 
stampvolle Willibrorduskerk, waar de 
Kerstsamenzangen in de jaren negen-
tig garant stonden voor een overvolle 
kerk, hebben een bijzondere plek in 
ons geheugen. Herinneringen ook 
aan onze twee belangrijkste dirigen-
ten, Jan Wilmer, die negentien jaar 
met zijn voortdurend enthousiasme 
voor deze club stond, en natuurlijk 
Tatiana Mitrokhina, die zich de af-
gelopen zeventien jaar met ziel en 
zaligheid heeft ingezet om het koor 
iedere keer weer klaar te stomen voor 
het volgende optreden. 

Zelfvertrouwen
En nu is het echt voorbij…Voor de 
één betekent dit een einde aan een 
lidmaatschap van de volle vijftig jaar, 
voor de ander een veel kortere peri-
ode. Maar voor ieder bleek wel dat het 
koor een speciale plek in zijn of haar 
leven heeft gehad. Je maakte er vrien-
den, soms voor het leven, je kon er in 
ontspannen sfeer werken aan je mu-
zikaliteit, je kon rustig bouwen aan je 
zelfvertrouwen, je deed mee aan het 
voorbereiden van vieringen en hield 
zo toch een band met de kerk en zo 
kan ik nog wel even doorgaan.
Namens het koor wil ik al onze ‘fans’ 
bedanken, want zonder publiek, af en 
toe applaus en mooie woorden, had-
den wij het natuurlijk nooit vijftig jaar 
volgehouden. Ook wil ik de parochie 
bedanken voor de ruimte die wij al die 
jaren hebben gekregen, zowel letter-
lijk (repetitie- en opbergruimte), als 
figuurlijk (onze vieringen mochten 
‘anders’ zijn).
Het koor houdt op te bestaan, onze 
wegen scheiden, maar ik kan me zo 
voorstellen dat we elkaar nog vaak 
gaan tegenkomen. 

Koor the Balance jubileert…en stopt ermee

Vijftig jaar zingen in de zondagsvieringen

door Rob Royen, voorzitter

Het begon vijftig jaar geleden als jongerenkoor 
in Vlaardingen-West. Het werd The Balance. Het 
koor is sinds kort gestopt. De kerstviering in de 
Lucaskerk was de laatste keer zingen. Hoe hebben 
de leden dit afscheid ervaren?
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Het luistert nauw, aanraken. Dat is ook de 
titel van deze scriptie: ‘Het luistert nauw.’ Ik 
onderzoek wat de bijdrage kan zijn van hap-
tonomie bij het aanraken in het pastoraat.”

Wat is haptonomie? 
“De grondlegger van de haptonomie is Frans 
Veldman. In de jaren vijftig was hij fysiothe-
rapeut in Nijmegen. Hij ervaarde dat hij iets 
wezenlijks miste in de klassieke fysiotherapie. 
Die ging uit van twee gescheiden werelden: je 
hebt lichaam én je hebt geest, volgens de leer 
van de filosoof Descartes. Veldman ontdekte 
dat aandachtige aanraking zijn cliënten hielp 
om hun gevoelsleven te leren kennen. Vanaf 

G
erarda kreeg het idee voor haar scrip-
tie in 2015, tijdens een studiedag voor 
geestelijk verzorgers over het thema 
‘Aanraken in het pastoraat’, georgani-

seerd vanuit het bisdom. Ze liep op dat mo-
ment stage als geestelijk verzorger in Franke-
land, een verpleeghuis in Schiedam.  
“Bij die studiedag werd vooral duidelijk dat 
aanraken veel onzekerheid en onduidelijk-
heid met zich meebracht voor geestelijk 
verzorgers. Haptotherapeute Cintha van der 
Toorn (ook een parochiaan van de Goede 
Herder LM) gaf een workshop. We deden oe-
feningen rond nabijheid en afstand. Wat is 
goed, wat klopt voor mij? Op welke momen-
ten komt iemand te dichtbij? 
Dit wekte mijn interesse in het thema aan-
raking. De studie kwam op een laag pitje te 
staan toen mijn man John ziek werd en in 
2017 overleed. Ik kreeg toen overigens wel 
veel met aanraking te maken, en dat hield 
mijn belangstelling voor het onderwerp toch 
gaande. In zo’n periode schieten woorden 
vaak te kort, en wat we dan doen is: elkaar 
aanraken. En dat kan heel verschillend uit-
pakken. Een aanraking kan prettig, veilig 
voelen, troostend ook. Maar soms kun je het 
er benauwd van krijgen.  Handen die net te 
lang vasthouden, omhelzingen die wat mis-
plaatst zijn. Je hebt dat ook bij het delen van 
de vredeswens in de kerk. Soms voel je een 
koude, lege hand, maar ook vaak een hartelijk, 
warme handdruk. 

In gesprek met Gerarda Havermans

In 2018 studeerde Gerarda Havermans af, als master in de theologie. 
Voor dit afstuderen scheef ze een scriptie over het onderwerp 
‘Aanraken in het pastoraat’. Wat heeft ze ontdekt? 

door Lidwien Meijer

“De mens is een eenheid van lichaam, ziel en geest”

Aanraking 
komt spon-
taan, van 
binnenuit
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1962 ging hij hiervoor de term ‘haptonomie’ 
gebruiken. Die term is afgeleid van het Griek-
se haptein, dat onder meer aanraken betekent.
De opvattingen van psychiater Anna Terruwe 
en de pater Redemptorist Willem Duynstee 
waren van grote invloed op de haptonomie. 
Deze twee mensen ontdekten dat pastores in 
die tijd waardering, bevestiging misten. Be-
vestigen, dat is volgens Terruwe ‘het goede in 
de ander opsporen en dit aan hemzelf tonen’. 
Terruwe meende dat het gebruik van alleen 
taal tekort schiet om mensen te bevestigen 
in hun goed-zijn. Aanraking kan bevestigend 
werken. Ze bracht dat ook in de praktijk in 
haar werk als psychiater en werd daardoor een 
omstreden persoon in de kerk. Later is ze wel 
gerehabiliteerd. 
Veldman spreekt in zijn hoofdwerk niet 
over God, maar je proeft de spirituele onder-
stroom. De visie van de haptonomie op de 
mens is holistisch: de mens is een eenheid 
van lichaam, ziel en geest. Dat zijn geen ge-
scheiden werelden. Lichamelijkheid is in de 
haptonomie een belangrijk thema. Een doel 
van haptonomie is dan ook om de mens door 
middel van aanraking beter in zijn lichaam te 
brengen, en daardoor bij zijn gevoel.” 

Bij de haptonomie staat aanraking centraal. 
Hoe zit dat bij de pastorale praktijk? 
“Bij de bestudering van literatuur hierover 
merkte ik dat er in de pastorale praktijk een 
huivering is voor aanraken. Aan de ene kant 
ziet men het als waardevol, het geeft nabijheid 
en troost. Anderzijds vinden auteurs het ris-
kant. Tekenend is dat in literatuur rond pasto-
raat nauwelijks over lichamelijkheid wordt ge-
sproken, behalve in negatieve zin, als het gaat 
over grensoverschrijdend gedrag. Een van mijn 
docenten in de theologiestudie zei zelfs: ‘Aan-
raken, dat moet je nooit doen.’ Want dat zou 
alleen maar problemen geven. 
De regels en richtlijnen die er zijn, vanuit het 
bisdom én vanuit de Vereniging Van Geestelijk 

Verzorgers, zijn vooral gericht op het voorko-
men van seksueel misbruik. Dat is uiterst be-
langrijk, en die regels moeten heel serieus 
worden genomen. Maar als je die regels strikt 
toepast, zou je nooit  meer iemand kunnen 
aanraken en dan mis je een heel wezenlijke 
vorm van menselijk contact.
In evangelieverhalen kom je toch veel licha-
melijkheid tegen. Denk aan de passage waarin 
kinderen bij Jezus gebracht worden ‘opdat hij 
hen zou aanraken.’ Jezus raakt ook mensen 
aan om hen te genezen: hij neemt iemand bij 
de hand, hij legt de handen op.”

Kan het pastoraat wat leren van de 
haptonomie? 
“Dat is uiteindelijk wel mijn conclusie. De 
haptonomie kan iets toevoegen aan de pas-
torale praktijk.  
Inzichten uit de haptonomie kunnen een bij-
drage leveren aan het toepassen van aanraken 
in het pastoraat. Ik heb ook geestelijk verzor-
gers geïnterviewd voor de scriptie. Een van 
hen zei dat zij weleens uitgepraat is met ie-
mand, dat de woordentaal tekort schiet. Soms 
hebben mensen ook geen taal meer, gehandi-
capt door afasie, na een hersenbloeding. Dan 
kan aanraking helpen met de ander in contact 
te zijn. Vragen om toestemming om iemand 
aan te raken, doet deze pastor niet. Aanraking 
komt bij haar spontaan, van binnenuit. Maar 
andere pastores vragen wel om toestemming. 
En dat kan ook goed zijn. Het moet ook bij de 
pastor passen, om iemand aan te raken. 
Aanraking leert de pastor oog te hebben voor 
het lichamelijk en psychisch functioneren van 
de mens.  
Hierbij speelt afstemming een belangrijke 
rol: het aanvoelen wat een ander nodig heeft, 
wat in een concrete situatie passend is. Daar-
bij speelt de haptonomie een belangrijke rol. 
Want die leert de pastor ook om in zijn eigen 
lijf te komen, zijn lichaam te bewonen en te 
voelen wat er in de pastorale ontmoeting ge-
beurt. Dat is een voorwaarde om een ander op 
een goede wijze te kunnen aanraken. Daarom 
is ook een van mijn aanbevelingen dat pas-
tores, bijvoorbeeld in de opleiding, de eigen 
lichamelijkheid beter leren kennen.” 

“De mens is een eenheid van lichaam, ziel en geest”

In evange-
lieverhalen 
kom je toch 
veel licha-
melijkheid 
tegen

11magazine van parochie de goede herder



En dan?
Wat gaan wij in onze grote parochie met al 
deze informatie doen? Besloten is om met 
een aantal mensen te gaan praten. In over-
leg met pastor Duynstee, Ria Sosef (APP) en 
Mireille v. Reisen (Pax) is afgesproken om de 
jongeren te vragen wat zij van de kerk (ons) 
willen.  Meer verantwoordelijkheid of taken 
in de organisatie?  Of is dit een eigen viering, 
voorbereid en uitgevoerd door jongeren (zon-
der ouders/ouderen)? Of is dit gewoon een 
avondje film kijken? Of meedenken en doen 
in het jongerenpastoraat? Maar nu zijn toch 
nog steeds de ouderen aan het woord. Wat 
willen de jongeren zelf? Om daar achter te 
komen is er een project gestart via de maat-
schappelijke stage van Scholengemeenschap 
Spieringshoek, bedoeld om jongeren onder-
ling hun voorkeuren en behoeftes te laten 
bespreken.  De weg is nog lang! Graag hoor 
ik reacties. Bij mij mag mailen nog wel: wdu-
may1@gmail.com

Wendy Dumay

Jongerenpastoraat

A
fgelopen mei ben ik begonnen aan de 
module jongerenpastoraat van het bis-
dom. In de kerk van Emmausgangers 
in Den Haag werd onder leiding van 

diaken André vier avonden besteed aan dit 
onderwerp. De groep bestond uit vrijwilligers 
van verschillende parochies in Zuid-Holland. 
Een  gevarieerd gezelschap: begeleiders van 
vormelingen of van M25 en begeleiders van 
jongerengroepen. De leeftijd varieerde van 19 
jaar tot middelbare leeftijd.  
Met behulp van artikelen, verhalen, opdrach-
ten (Lees het boek Twitteren met God eens 
door of welke regel is voor jou het belangrijkst 
in de geloofsbelijdenis?) en presentaties werd 
in vier avonden gesproken over jongeren in 
de kerk. Wat motiveert hen, hoe kunnen wij 
ze betrekken bij activiteiten en ook: hoe geef 
je de bijeenkomsten vorm? De groep was zo 
divers dat dit hele wisselende gezichtspunten 
opleverde, wat ook weer stemt tot nadenken.
Na de module zijn enkele punten bij mij 
blijven hangen. Ten eerste hebben jongeren 
hun plek in de kerk nodig, ook al hebben zij 
de kerk niet altijd nodig om te geloven. Geef 
de jongeren taken in de kerk – denk hierbij 
aan koster zijn, lector zijn of onderdeel van 
een werkgroep. Vraag hen wat wij voor hun 
kunnen betekenen – wat zouden zij willen? 
Spreek jongeren aan via de telefoon en dan 
vooral via whatsapp. Mailen is verleden tijd. 
En natuurlijk een inkoppertje: jongeren heb-
ben het druk met alles wat al moet, zoals 
school en alles wat leuk is!

Overal in het bis-
dom worden de 
modules van de 
pastorale school 
aangeboden. 
Belangstellen-
den kunnen zich 
melden bij het 
secretariaat van 
de parochie. 
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Ervaringen met de pastorale school

Twee parochianen komen aan het woord. Ze zijn enthousiast over de pastorale 
school van het bisdom. Wendy Dumay volgde er een module jongerenpastoraat. 
Chanelva Termeer deed de module Vrijwilliger in de kerk. 

Mee helpen met de opbouw van de parochie

Wat willen 
de jongeren 
zelf?
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Ik ben hier toevallig 
ingerold

Wie doet er mee?

Ik ben Myrthe Dumay, en ik ben 15 jaar. Ik 
zit in 4 Havo van Spieringshoek.  Ik kom 
ongeveer tien jaar in aanraking met de 
kerk. Het valt me op dat er steeds minder 
jongeren betrokken raken bij de kerk. 
Ik wil proberen om daar een oplossing 
voor te verzinnen. Dat wil ik doen door 
contact te zoeken met andere jongeren 
en met hen te gaan samenwerken. Op 
die manier kunnen we de kerk weer 
meer vullen met jongeren. Het lijkt me 
bijvoorbeeld leuk activiteiten te doen of 
avonden bij elkaar te komen. 
Voor contact/ideeën mail dan naar: 
mdumay2003@gmail.com . Of app me:
06-83095057.

Vrijwilliger in de kerk

Sinds eind 2016 ben ik voor de Willibrord-deelgemeenschap in 
Vlaardingen actief als vrijwilliger. Dat wil zeggen dat ik  lid ben 
van de werkgroep ‘Levende Kerststal’ van de Lucaskerk. Daarnaast 
zit ik in de werkgroep ‘Gezinsvieringen’ van de Pax Christikerk. 
Ik ben hier toevallig ingerold maar was stilletje aan al wel op zoek 
naar meer verdieping. Toen mij ter ore kwam dat de pastorale 
school modules aanbiedt voor vrijwilligers in de kerk, was ik gelijk 
geïnteresseerd. De eerste module die ik heb gevolgd is de basismo-
dule ‘Vrijwilliger in de kerk’. De doelstelling is om te reflecteren 
op de eigen rol van de gelovige vrijwilliger in de kerk; welk verlan-
gen motiveert en inspireert tot vrijwilligerswerk in de kerk, ook in 
termen van roeping en zending door Jezus Christus. Tijdens de 
cursus kwam de volgende vijfslag ruim aan bod: catechese, litur-
gie, diaconie, pastoraat en kerkopbouw.  

Samenvoegen
Mijn medecursisten zijn allen kerkelijk vrijwilliger en afkomstig 
uit het bisdom Rotterdam. De leeftijden en de achtergronden zijn 
heel divers, wat het maakt tot een bijzondere ervaring. 
Ik ben achter interessante feitjes gekomen over ons bisdom en 
de parochies. Per 1 januari 2015 telde het bisdom Rotterdam 
493.421 rooms-katholieken. In 2007 waren dat er 531.222. Dat is 
een afname van 37.801, hetgeen overeenkomt met een daling van 
7 procent. Ook hebben wij veel ervaringen met elkaar gedeeld, 
onder andere over het onvermijdelijke proces waar veel parochies 
in zitten, namelijk het samenvoegen van kerken. De emoties en 
moeilijkheden die hiervan het gevolg zijn kwamen ook aan bod.  
Maar het is ook leuk om te horen hoe sommige parochies door 
bepaalde inspanningen toch weer meer jongeren aan zich hebben 
weten te binden. 

Energie
Ook hoorde ik ervaringen van parochies die diversiteit omarmen. 
Het is mooi om te zien dat dezelfde parochie zowel een Mis in het 
Latijn als een kerkdienst in het Papiaments kan aanbieden. 
Eind deze maand begin ik aan de volgende module van de Pastorale 
school en dat is ‘Leren.’ Op mijn planning staat ook nog ‘Vieren’. 

Ik hoop dan met alle opgedane 
kennis, ideeën, ervaringen en 
energie uit de verschillende 
modules weer verder te kunnen 
meehelpen aan de opbouw van 
onze parochie, zodat wij deze 
ook weer door kunnen geven 
aan de volgende generatie. 

Chanelva Termeer-Kartopawiro
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Mee helpen met de opbouw van de parochie
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Van harte uitgenodigd

Op zaterdag 18 mei is het precies twaalf en een half 
jaar geleden dat pastor Henri Egging door mgr. A.H. 
van Luyn s.d.b. tot priester is gewijd. Graag wil 
pastor Egging dit priesterjubileum vieren met de 
parochianen van parochie De Goede Herder, waar hij 
sinds 5 maart 2014 werkzaam is. De viering vindt 
plaats op zaterdag 18 mei om 13.00 uur in de Liduina-
basiliek.

Pastor Henri Egging studeerde aan de Universi-
teit voor Theologie en Pastoraat (UTP) in Heerlen. 
Daarna verbleef hij een periode bij de Kleine Broe-
ders van Jezus (van Charles de Foucauld). Sinds 16 
november 1992 is hij werkzaam in ons bisdom, eerst 
was hij pastoraal werker bij het Arbeidspastoraat 
(tot 2001) en daarna in de toenmalige parochies H. 
Familie en A.H. Sacrament in Den Haag. Tijdens zijn 
pastorale werk in de parochie groeide zijn verlan-
gen om priester te worden. Na een vormingstijd bij 

priesteropleiding Vronesteyn (naast het pastorale 
werk) ontving hij op 18 november 2006 de priester-
wijding.
De eerste jaren na zijn priesterwijding was Henri 
Egging pastoor van de toenmalige parochie De Vier 
Evangelisten in Rotterdam, en werkte hij mee aan 
de oprichting van de parochiefederatie Rotterdam 
Rechter Maasoever. Sinds 1 januari 2013 is Henri Eg-
ging bisschoppelijk vicaris voor het vicariaat Rotter-
dam met daarnaast als aandachtsveld de religieuzen 
in het bisdom. Daarnaast is hij werkzaam gebleven 
in de parochie.
Sinds 2014 is Henri Egging half time als pastor 
werkzaam in parochie De Goede Herder, naast zijn 
werk als vicaris (en als administrator van de paro-
chie HH. Michael en Clemens). Binnen het pasto-
raal team heeft hij de aandachtsvelden diaconie en 
liturgie. Ook is hij als rector van de Liduinabasiliek, 
verantwoordelijk voor de devoties die deze kerk tot 
basiliek maken. Daarnaast was pastor Egging aan-
vankelijk contactpastor van de gemeenschap rond de 
H. Hartkerk. Sinds januari 2016 is hij contactpastor 
van de Willibrordgemeenschap in Vlaardingen.

Op zaterdag 18 mei bent u allen van harte uitge-
nodigd het koperen priesterjubileum van pastor 
Henri Egging mee te vieren in de Liduinabasiliek, de 
parochiekerk van parochie De Goede Herder en de 
basiliek waar hij rector is. Om 13.00 uur is er een 
feestelijke eucharistieviering, waarin pastor Henri 
Egging de hoofdcelebrant zal zijn. Aansluitend is er 
gelegenheid hem te feliciteren in parochiezaal De 
Wilgenburg (achter de kerk). Om 16.30 uur zullen wij 
samen met Henri Egging de vespers bidden bij het 
Liduina-altaar van de basiliek.

Parochiebestuur

Pro Ecclesia et Pontifice
Op zaterdag 19 januari luidden in 
veel kerken de klokken als start van 
de Actie Kerkbalans 2019.
Zo ook in de kerk van de H. Joannes 
de Doper in Katwijk. Vicaris-generaal 
Tjeerd Visser van het bisdom Rotter-
dam is in deze kerk aanwezig om na-
mens het gehele bisdom de klokken 
te luiden en de actie te starten.
Tijdens de feestelijkheden wordt Ad 
Sosef naar voren geroepen. Ad is als 

AKB-consulent (vrijwilliger) in het 
hele bisdom werkzaam om de Ac-
tie Kerkbalans handen en voeten te 
geven. Voor al het werk dat hij voor 
het bisdom, de SVD-congregatie, 
parochie De Goede Herder en zijn 
eigen deelgemeenschap Andreas, 
Petrus en Paulus heeft gedaan en 
nog steeds doet heeft hij uit handen 
van de Vicaris-generaal de pause-
lijke onderscheiding Pro Ecclesia et 
Pontifice mogen ontvangen. We wil-

len Ad en natuurlijk ook zijn vrouw 
Ria van harte feliciteren met deze 
onderscheiding.
Clemens Lammers
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In Maassluis is Maria gewoon thuis
Een brandende kaars geeft warmte en licht. Maar het geeft ook gezelligheid 
en een huiselijk gevoel. Het verdrijft de duisternis. Maar er is meer: menig-
een die tijdens de vakantie een kerk bezoekt, steekt een kaarsje aan. In de 
rooms-katholieke kerk heeft het licht een bijzondere betekenis want Hij is 
het waarachtige licht dat in de wereld is gekomen. En wij zingen er: ‘Als al-
les duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.’ 
In Italiaanse kerken zijn vanwege brandveiligheid kaarsjes vaak vervan-
gen door elektronische kaarsjes. Je gooit dan een muntje in een kaars-
jesapparaat en dan gaat er een lichtje branden. Op straat, als een mens is 
verongelukt of vermoord, staan vaak naast bloemen ook waxinelichtjes. 
En het tv-programma ‘Voor wie steek jij een kaarsje op?’ staat stil bij dier-
baren die ons ontvallen zijn. In Maassluis was voor hen op 13 december jl. 

lichtjesavond.
Een brandende kaars is een 
veelzeggend symbool: het 
symboliseert licht en warmte. 
Mensen branden een kaars 
voor de sfeer, maar ook als 
een bemoediging, als een ge-
bed, als een moment van medi-
tatie of als een je verbonden 
voelen met het goddelijke. Je 
wilt iemand gedenken: liefde, 
geluk of gezondheid wensen of 
steun bij een belangrijk mo-
ment, als een examen, sollici-
tatie of zwangerschap. Als hulp 
bij relaties, ziekte, school, car-
rière, een reis of welk moment 
dan ook. 
Met de computer en een 
internetverbinding kan dat. 
Op www.wenskaarsje.nl.of op 
www.kaarsjebranden.nl kun je 
een virtueel kaarsje branden 
voor iemand. Maar vanachter 
uw PC kunt u ook eenvoudig 
een echte kaars laten aanste-

ken. In een kerk in Drenthe staat een kaarsenstandaard voor de plek waar 
Maria vereerd wordt. U stort een geldbedrag en geeft zo opdracht een 
kaars op te steken. De webcam houdt de kaars in beeld zodat u het voort-
durend kunt volgen.
Een kaars zelf aansteken kan ook nog steeds. De katholieke kerk in 
Maassluis kun je gewoon inlopen, om even stil te zijn, de hulp van boven 
te zoeken of om een kaarsje bij Maria op te steken. De brandende kaars 
begeleidt als het ware het opstijgende gebed naar de hemel. Bidden via 
Maria, haar voorspraak vragen bij God de Vader. Het kan iedere maandag, 
donderdag en vrijdag tussen 9 en 11.30 uur in de Petrus en Pauluskerk bij 
de ingang van het Wilgenrijk. Maria is er gewoon thuis.

PCI-zuil voor 
vraag en aanbod
Sinds begin dit jaar staat er 
een rode zuil in de basiliek 
St Liduina en O.L. Vrouw 
Rozenkrans. 
Deze zuil hebben we te leen 
van het bisdom. 
De bedoeling is dat bezoe-
kers en parochianen meer 
op de hoogte komen van 
de werkzaamheden van de 
Parochiële Caritas Instelling, 
de PCI. Ook kunnen zij via de 
zuil financiële ondersteuning 
aanvragen. En ze kunnen via 
de zuil  geld doneren. 
Eventueel zal de zuil ook ‘op 
tournee gaan’ naar andere 
kerken van onze parochie.

Wim Engelen
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Programma Liduinafeest op zondag 26 mei

10.30 uur  Eucharistieviering in de Liduinabasiliek
12.00 uur  Koffie en thee in De Wilgenburg (zaal achter de Liduinabasiliek) en gele-

genheid meegebrachte lunch te gebruiken
13.30 uur  Gebedsmoment in de Liduinabasiliek; aansluitend opstellen van de pro-

cessie op het Stadserf
14.00 uur  Processie door de straten van Schiedam met de relieken van Liduina met 

om circa 14.45 uur korte oecumenische gebedsdienst in de Grote of St. 
Janskerk en om 15.15 uur een statie in Huis te Poort.

15.45 uur  Korte afsluitende vesperdienst in de Liduinabasiliek
16.00 uur Ontmoeting met soep en een broodje in De Wilgenburg

Vijfde Liduinaprocessie, zondag 26 mei

Het is een groeiende traditie, de Liduinaprocessie. Dit jaar komt er een 
nieuw element bij. De stoet zal door de Oud-Katholieke kerk gaan. 
door Pastor Henri Egging

Dit jaar ook door de Oud- 
Katholieke kerk

“Goed dat 
jullie dit 

doen,” zeggen 
mensen die 

niet regelmatig 
meer in een 
kerk komen

16 kerk aan de waterweg voorjaar 2019



O
p zondag 26 mei wordt in Schiedam de vijfde Liduin-
aprocessie gehouden. Na de eerste processie, in het 
kader van het Schiedamse Liduinajaar en het 25-ja-
rig jubileum van de Singelkerk als basiliek, werd al 

gauw het plan opgevat om de processie en het Liduinafeest 
jaarlijks te houden op zondag voor Hemelvaartsdag. De 
processie is dus inmiddels wel traditie geworden.

Relieken
Het valt op dat de processie positieve reacties oproept bij 
aanwezigen langs de route. “Goed dat jullie dit doen,” zeg-
gen mensen die niet meer regelmatig in een kerk komen, 
maar toch iets herkennen van het geloof dat zij hebben 
meegekregen. Mensen gaan langs de route staan, en soms 
sluiten ze aan in de stoet. Afgelopen jaar liep ook onze 
bisschop, mgr. J. van den Hende, mee in de processie.
Wat is het programma op 26 mei? 
Om 10.30 uur (een uur later dan op ‘gewone’ zondagen) 
begint het Liduinafeest met een feestelijke eucharistievie-
ring in de basiliek, waarin de koren In Honorem Dei en 
Jubilatio zullen zingen. Aansluitend is er koffie/thee (en 
gelegenheid een zelf meegebrachte lunch te gebruiken) 
in De Wilgenburg.
’s-Middags zullen wij in processie door de straten van 
Schiedam trekken met de relieken van Liduina. De pro-

cessie begint om 13.30 uur met een kort gebedsmoment 
in de basiliek. Halverwege de route willen wij ook dit jaar 
weer een oecumenische gebedsdienst houden in de Grote 
Kerk. Nieuw dit jaar is dat wij ook met de stoet de Oud-
Katholieke kerk (Huis te Poort) aan de Dam binnen gaan.
Wij zullen de processie in de basiliek afsluiten met een 
korte vesperdienst met de broederschap van Liduina, 
staande rondom het altaar (om circa 15.45 uur). Daarna 
hoeft u nog niet meteen naar huis, want in parochiezaal 
De Wilgenburg staat voor elke deelnemer soep en een 
broodje klaar.

Liduinaweek
In de week voorafgaande aan het Liduinafeest zal er van-
uit de Schiedamse kerken een ‘Liduinaweek’ gehouden 
worden met verschillende activiteiten.  
De zondag voor Hemelvaartsdag is niet de enige feestdag 
waarop Liduina centraal staat. Op de ‘eigenlijke’ feestdag 
van Liduina, 14 juni, organiseert haar broederschap een 
avond met een eenvoudige vesperdienst, een inleiding 
en gesprek. Op 16 juni, de zondag het dichtste bij de 
‘eigenlijke’ feestdag, is er om 16.00 uur het plechtige 
Liduinalof, zoals wij dat voorheen op het Liduinafeest 
in de paastijd vierden. Ook daarbij is iedereen van harte 
welkom. 

Wanneer is de basiliek open? Wie wil helpen? 
Openstelling Liduinabasiliek van april tot en met oktober
De Liduinabasiliek is ook dit jaar weer van april tot en met oktober op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 
15.00 uur opengesteld voor mensen die de kerk willen bezichtigen (met uitzondering van Goede Vrijdag en Paaszaterdag). 
Ook zijn er dan devotionalia te verkrijgen. Wij hopen daarnaast ook op vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 
15.00 tot 17.00 de hal van de kerk te openen; van daaruit hebben bezoekers door het hek heen zicht op de kerk.
Een gastheer vertelt: “De openstelling is een schitterende gelegenheid om dit mooie interieur te ondergaan. Soms 
raken mensen in tranen, ze zijn dan helemaal verwonderd. Er is ook zoveel te zien, en er valt ook zoveel over te 
vertellen. Als gastheer tref je allerlei mensen, uit allerlei landen. Dat is heel interessant.”
Gelukkig zijn er veel gastvrouwen en gastheren die de openstelling van de Liduinabasiliek mogelijk maken. Er zijn 
echter ook nieuwe vrijwilligers nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pastor Henri Egging 
(mail h.egging@goedeherderparochie.nl) of Sebastiaan Rutten (mail sjwfrutten@gmail.com).

Wekelijks, uitstelling van de monstrans
Het gehele jaar is op vrijdagochtend na de Eucharistieviering de kerk opengesteld. Tussen kwart over 9 en half 11 kan 
iedereen binnenkomen en voorin de kerk bidden bij het Heilig Sacrament, dat dan uitgesteld is op het Liduina-altaar. 
Een van de deelnemers beschrijft wat hij hieraan beleeft: “Je kunt hier mediteren, helemaal in de stilte zijn, en zo 
dichter bij Christus komen. Als ik hier kniel, bezin ik me op mijn leven. Er gaat dan veel door je hoofd, je kunt heel 
dicht bij jezelf komen en voelen: ‘Wat is nu eigenlijk belangrijk? Waar gaat het nu eigenlijk om in mijn leven?’ En 
dan komt in mij op: ‘wat zijn we toch allemaal druk met allerlei dingen, een auto, een huis een reis.’ Uiteindelijk 
gaat het toch om compassie met anderen, die om je heen zijn: familie, kinderen. En het Heilig Sacrament, daar 
gaat energie van uit”.
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Lourdesreis
Op 10 december 2018 en 17 januari 2019 is de film ‘Je m’appelle Bernadette’ vertoond. De 
film heeft enkele twijfelaars over deelname aan de reis over de drempel getrokken.
Inmiddels hebben zich 31 parochianen definitief voor de reis ingeschreven. Daarom kun-
nen wij een rechtstreekse bus vanuit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis naar Maastricht/
Aachen airport regelen.
Mocht u nog mee willen met de reis, neem dan op korte termijn contact op met de contact-
persoon uit uw deelgemeenschap of met een van de werkgroepleden uit Maassluis.
Marianne Soors
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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.
In de afgelopen maanden zijn er al diverse activiteiten geweest. En, vanwege het enthousiasme van de deelnemers, 
krijgen de meditatieavonden in Vlaardingen een vervolg en komt er een tweede serie avonden Rebiblen, waar weer 
nieuwe verhalen uit het boek worden belicht.

UITGELICHT

EXCURSIE NAAR DE BIJBELSE TUIN IN HOOFDDORP 

O.L.V. PATER AVIN KUNNEKKADAN.

WE LOPEN DE KRUISWEG

Reis met eigen vervoer of, bij voldoende aanmeldingen, per bus naar 

Hoofddorp op donderdag 11 april. 

Vertrek om c.a. 10.15 uur vanaf de Petrus en Pauluskerk in Maassluis

Opgave voor 31 maart per e-mail

secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2018 – 2019
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ACTIVITEITEN OVERZICHT

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

IN VLAARDINGEN

Rust, innerlijke vrede en harmonie door 
meditatie

Vrijdagavonden 8 maart, 5 april, 3 en 31 mei 
van 20.00 – ca. 21.00 uur

Pax Christikerk

Bloemarrangement maken, passend in de 
vastentijd

Zondagmiddag 10 maart. Aansluitend aan de 
viering: koffie en lunch. Daarna de workshop. 

Einde ca.16.00 uur

Pax Christikerk

Rebliblen met Inez van Oord 
-- een vervolg --

Maandagavonden 11 en 18 maart en 1 april 
van 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)

H. Lucaskerk

God met ons Maandagavonden 8 en 29 april van 19.30 – 
21.45 uur. (Inloop van vanaf 19.15)

Voorafgaand is er een vastenmaaltijd. Aanvang 
18.00 uur

Pax Christikerk

Maria Magdalena,
--Filmavond --

Vrijdagavond 12 april Van 20.00 – 22.00 uur 
(inloop vanaf 19.45uur)

Pax Christikerk

Kloosterweekend bij de zusters in de Onze 
Lieve Vrouwe Abdij

Donderdag 25 tot en met zondag 28 april
2019 

Onze Lieve Vrouwe Abdij Oosterhout

Dauwtrappen Donderdag (Hemelvaart)
30 mei van 7.00 – ca. 9.30 uur). Als u wilt kunt 
u daarna de viering bijwonen in de Pax Christi-

kerk. (aanvang 10.30 uur) 

Start bij de sportcentrum Polderpoort in de 
Broekpolder

Bezoek aan Oudenbosch (basiliek en Zouaven-
museum)

Zaterdag 15 juni. 
Van 9.15 tot ca.16.45 uur

Vertrek vanaf station Schiedam-Centrum. 
Aanwezig zijn om 9.15 uur

IN MAASSLUIS

Bijbel lezen Elke donderdagochtend (behalve in de vakan-
tietijd) van 10.00-11.00 uur

Petrus en Pauluskerk

Op weg naar een dementie-vriendelijke kerk Dinsdag 26 maart, aanvang 20.00 uur
(inloop 19.30 uur)

Plaats van samenkomst is nog niet bekend

Excursie naar de Bijbelse tuin in Hoofddorp Donderdag 11 april. Vertrek ca. 10.15. Vertrek vanaf van de Petrus en Pauluskerk

Workshop Palmpaasstok maken Zaterdag 13 april van 13.00 – 15.00 uur Petrus en Pauluskerk

Met de herder op stap Zaterdag 25 mei van 10.00 tot ca. 13.00 uur Polder Midden-Delfland, exacte locatie wordt 
nog belend gemaakt.

Workshop Sacrale dans Maandag 10 juni (2e Pinksterdag) van 19.30 
tot ca. 21.30 uur

Petrus en Pauluskerk

OVERIGE ACTIVITEITEN

Spreken over geloven. 
Cursus o.l.v. Pater Leo de Jong

Zaterdagen 9,16 en 23 maart van 14.00-16.00 uur.
Aanmelden en meer via 

info@leerhuisspiritualiteit.nl
Max. aantal deelnemers: 12 

St. Jan de Doper-Visitatiekerk
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Toelichting per activiteit

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 leven 
te maken, omdat het zoveel voordelen geeft. Dagelijkse 
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 we-

zen. Meditatie heeft talloze 
voordelen voor je lichaam, 
geest en ziel. Soms is het al 
genoeg om tien of vijftien mi-

nuten gewoon even stil te zitten. 
Op die aspecten zullen we tijdens 

deze avonden dieper ingaan. Ook komen onderwerpen 
aan de orde als: een goede zithouding, adembeheersing, 
concentratie en de verschillende bewustzijnsniveaus.
VORM Elke avond zijn er een aantal oefeningen, een stukje 
theorie, ademhalingsoefeningen en meditatie. 
BEGELEIDING Margareth van der Nol
PLAATS Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen
DATA EN TIJD Vrijdagavond 8 maart, 5 april, 3 en 31 mei van 
20.00  uur tot  ca. 21.00 uur. Daarna is er nog gelegenheid 
om  tijdens  een kopje thee na te praten. Het is verstandig 
om voor 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. 

Bloemarrangement maken, passend in de 
vastentijd 
INHOUD De vastentijd is een tijd van inkeer en bezinning. In 
de kerk merken we dat in de liturgie, de liturgische kleur 
is paars, er wordt geen Glorialied gezongen, de Paaskaars 
wordt niet ontstoken en staat niet meer in de kerkzaal.
Maar ook de bloemversiering in de kerk is zeer sober. 
Tijdens deze middag gaan we zelf een liturgisch bloemar-
rangement maken, passend in de vastentijd, met elemen-
ten die verwijzen naar de Bijbellezingen in de vastentijd.

VORM EN BEGELEIDING We maken een bloemarrangement pas-
send in de vastentijd, staan stil bij de gebruikte materialen 
en de symboliek ervan. De begeleiding is in handen van 

Rita Vlierhuis en Dien van Bel. 
PLAATS Pax Christi kerk, Reiger-
laan 51, 3136 JJ Vlaardingen. 
DATUM EN TIJD Zondagmiddag 10 
maart, na de viering. Voor de 
deelnemers aan workshop is er 
na de viering koffie, soep en een 
broodje, aansluitend gaan we 
de bloemschikking maken. De 
middag duurt tot ca. 16.00 uur.

AANMELDEN Aanmelden (tot en met zondag 3 maart) is nood-
zakelijk in verband met de aanschaf van materialen, bij 
voorkeur via het e-mailadres koalsie@upcmail.nl (vermel-
den workshop bloemarrangement vastentijd maken), of 
t.z.t. via de intekenformulieren in de hal van de H. Lucas- 
of Pax Christikerk. 
KOSTEN Voor de lunch € 3,00. Voor het bloemarrangement 
€ 12,50 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf een 
snoeischaar en een mesje meenemen).

Vervolg op: Rebiblen met Inez van Oord
INHOUD EN VORM ‘Dit smaakt naar meer’, vonden de 25 deel-

nemers aan de Reblible-
avonden van november 
2018. Rebible is het nieuw-
ste boek van Inez van Oord, 
journaliste en bedenkster 
van het spirituele maand-
blad ‘Happinez’. Met de 
titel ‘Reblible’ maakt ze 
duidelijk dat ze een nieuwe 
kijk op oude koek wil geven. 
In haar directe stijl brengt 
ze oeroude Bijbelverhalen 
weer tot leven. De Bijbelver-

halen worden niet letterlijk naverteld en uitgelegd. Het 
zijn meer Van Oords gedachten erover, haar vragen, af 
en toe aangevuld met het commentaar van haar broer Jos, 
die theoloog is. Drie nieuwe hoofdstukken van haar boek 
gaan we in maart/april bekijken, om te beginnen haar 
vertolking van het verhaal over de slang (Genesis 3). En 
elke keer zetten we er wel een andere benadering naast.
Dit is weer een nieuwe serie, u kunt aan deze avonden 
deelnemen ook als u de vorige avonden niet hebt gevolgd.
BEGELEIDING Pastor Kees Koeleman.
DATA EN TIJD Maandag 11 en 18 maart en 1 april 2019, van 
20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)

IN VLAARDINGEN
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PLAATS H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 Vlaardingen.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
AANMELDEN Vooraf graag aanmelden via het emailadres 
c.koeleman2@kpnplanet.nl

God met ons
INHOUD Kruis en verrijzenis (of opstanding) staan centraal 
in het christelijk geloof. Maar de betekenis ervan heeft 
alles te maken met de context waarin wij over kruis en 
opstanding spreken, stelt Rowan Williams. Tijd om ons 
te bezinnen op wat Pasen, als het centrale mysterie van 
ons geloof, in deze tijd kan betekenen.
Wat voegt het kruis, als teken van Gods vrijheid, toe aan 
ons leven? Geeft Jezus zijn hart aan God als een offer van 
gehoorzaamheid? Kunnen wij het kruis als een geschenk 

beschouwen, of als een te-
ken van overwinning? Wat 
is de historische basis van 
de opstandingsverhalen, en 
wat kunnen deze betekenen 
in onze tijd? Kan het geloof 
in de opstanding ons mens-
zijn, ons staan in de wereld, 
veranderen?
In twee avonden, kort voor de 
Goede Week en aan het be-
gin van de Paastijd, staan wij 
stil bij de betekenis van het 
kruis en de opstanding, toen 

en nu. Wij doen dit aan de hand van het essay ‘God met 
ons’ van Rowan Williams (van 2002 tot 2012 Anglicaans 
aartsbisschop van Canterbury).
VORM EN BEGELEIDING Aan de hand van een PowerPoint -pre-
sentatie wordt het essay ‘God met ons’ gepresenteerd. Wij 
gaan hierover in gesprek aan de hand van richtvragen.
Aan de deelnemers wordt gevraagd het Essay Rowan 
Wiliams, God met ons. De betekenis van het kruis en de 
opstanding – toen en nu , Heeswijk (Berne Media), 2018 
(ISBN 978 90 897 2234 8) aan te schaffen en ten minste 
het eerste deel vooraf te lezen.
De avonden worden begeleid door pastor Henri Egging.
PLAATS Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen. 
DATUM EN TIJD Maandagavond 8 april en 29 april van 19.30-
21.45 uur. (Inloop vanaf 19.15.)
AANMELDEN Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via 
het e-mailadres koalsie@upcmail.nl, of t.z.t. via de inte-
kenformulieren in de hal van de H. Lucas- of Pax Chris-
tikerk.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Maria Magdalena – filmavond

INHOUD De Bijbelse vrouw Maria Magdalena is omgeven 
met mysterie. Bekend is dat zij samen met Jezus en zijn 
apostelen door Judea trok om mensen te onderwijzen. Die 
kennisgeving heeft in de loop van de geschiedenis tot een 
hoop wilde theorieën geleid, want ze was de énige vrouw 
in het gezelschap van een groep mannen. Een populaire 
theorie is dat Maria Magdalena de vrouw van Jezus Chris-
tus zou zijn geweest, maar er zijn ook minder zaligma-
kende conclusies aan haar levensverhaal verbonden. In de 
film zien we Maria Magdalena als een sterke, zelfbewuste 
vrouw; eentje die is gemaakt van vlees en bloed, compleet 
met haar eigen angsten, dromen en verlangens. Er be-
staat geen enkele twijfel waarom Maria Magdalena zich 
wil ontworstelen aan haar familie, want de mannen zijn 
zeer dominant en klampen zich vast aan oude tradities 
en rituelen. Dit is niet iemand die zichzelf vrijwillig laat 
uithuwelijken door haar familieleden, maar helder een 
eigen levenspad voor ogen heeft. De feministische bood-
schap van Maria Magdalena vindt zijn weerklank in de 
huidige tijd. “I will not be silent. I will be heard”, zegt Ma-
ria Magdalena vastberaden ten overstaan van een groep 
mannen die wil dat zij haar eigen interpretaties laat varen 
en vooral zal zwijgen over de gebeurtenissen. Subtiel is 
het niet, actueel wel. Het is bijna onmogelijk om hierin 
geen boodschap te zien die gericht is aan het adres van de 
Hollywoodmannen die zich in de afgelopen jaren hebben 
misdragen.
VORM EN BEGELEIDING We kijken naar de film en gaan o.l.v. 
pastor Kees Koeleman over de film met elkaar in gesprek.
PLAATS Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen.
DATUM EN TIJD Vrijdagavond 12 april 2019, inloop 19.45 uur 
en aanvang film 20.00 uur.  (de avond duurt tot ca 22.15 
uur). Voorafgaand aan de film is er een vastenmaaltijd. 
AANVANG 18.00 uur.
AANMELDING Niet noodzakelijk, maar wel mogelijk via e-
mail: koalsie@upcmail.nl
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage voor de film wordt op prijs 
gesteld.
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Dauwtrappen
INHOUD Natuurlijk zetten we de traditie van dauwtrappen op 
Hemelvaartsdag ook dit jaar weer voort in Vlaardingen. U 
hoeft bij ons niet voor dag en dauw op te staan, want de 
wandeling start om 7 uur in de ochtend, als de dauw nog 
net te vinden is. 

We maken een wan-
deling van ongeveer 
anderhalf uur door 
de mooie natuur 
van de Broekpolder. 
Onderweg staan we 
korte tijd stil voor 
een bijzonder ver-

haal en een meditatief moment, waar we tijdens het verder 
wandelen met elkaar over praten. 
We sluiten de wandeling af met een eenvoudig ontbijt. 
Aansluitend kan men naar de kerkviering in de Pax Chris-
tikerk die om 10.30 uur begint.
VORM EN BEGELEIDING Een wandeling door natuurgebied o.l.v. 
Anne van der Horst met aansluitend een eenvoudig ontbijt.
PLAATS We starten bij sportcentrum Polderpoort in de 
Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen
DATUM EN TIJD Donderdag 30 mei 2019, start 07.00 uur tot 
ca. 09.30 uur.
Viering in de Pax Christikerk aanvang 10.30 uur.
OPGAVE Aanmelden is wenselijk en kan via e-mail 
koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de kerk.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Bezoek aan Oudenbosch
INHOUD Je hoeft niet perse naar Rome om de Sint Pieter te 
zien. Dichterbij huis, in Noord-Brabant staat een kopie 
op schaal, in Oudenbosch. De Basiliek H.H. Agatha en 
Barbara in Oudenbosch is gebouwd tussen 1867 en 1880. 
Onder leiding van een van de enthousiaste vrijwillige gid-

sen gaat u de geheimen van de basiliek ontdekken en het 
bijzondere verhaal ervan leren kennen.
Het tweede deel van ons bezoek aan Oudenbosch is het 
Zouavenmuseum. De zouaven waren vrijwilligers die tus-
sen 1861 en 1870 de pauselijke staat verdedigden tegen 
Italiaanse Nationalisten. In 1861 richtte De Paus een op-
roep tot de katholieke jongeren in de wereld om hem te 
hulp te komen. Van de 11.000 militairen die zouavenre-
giment uiteindelijk telde, vormden de Nederlanders met 
ruim 3100 man de grootste groep. Oudenbosch was het 
verzamelpunt voor de Nederlandse zouaven. Van hieruit 
reisden zij naar Brussel waar zij werden gekeurd. Vandaar 
ging het over land en zee naar Rome. Een avontuurlijke 
reis.
VORM EN BEGELEIDING We gaan met de trein naar Oudenbosch. 
Daar bezoeken we met een gids de Basiliek. Het tweede 
deel bestaat uit een bezoek van het Zouavenmuseum. Ook 
hier krijgen wij een rondleiding met een gids.
PLAATS VAN VERTREK Station Schiedam-Centrum, aan de ach-
terkant, Parallelweg.
DATUM EN TIJD Zaterdag 15 juni 2019.
Vertrek met de trein ca. 09.30 uur, terugkomst station 
Schiedam ca. 16.45 uur. 
KOSTEN Treinticket retour ca. € 22,00, bezoek basiliek met 
gids ca. € 2,00, bezoek Zouavenmuseum met gids ca. € 
4,00 Exclusief lunch.
AANMELDING Voor deze dag dient u zich aan te melden. Dit 
kan via e-mail koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst 
in de kerk.

Bijbellezen
INHOUD Dé Bijbel; het 
meest gelezen boek ter 
wereld. Voor veel men-
sen 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.
VORM Samen uit de Bijbel het evangelie van de komende 
zondag lezen, op ons laten inwerken ( wat spreekt je aan, 
waar verbaas je je over, wat spreekt je niet aan) 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/toelichting door pastor.
BEGELEIDING Pastor Avin Kunnekkadan, SVD, maar ook re-
gelmatig pastor Charles Duynstee.

IN MAASSLUIS

24  Geloofsverdieping



KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
AANBEVOLEN De dementie-vriendelijke kerk is vooral een prak-
tisch boekje, met tips, aanwijzingen en voorbeelden en is 
uitgegeven bij Narratio. ISBN 9789052638959.

De bijbelse tuin in Hoofddorp
INHOUD Bijbelse Tuin in Hoofddorp
Achter de kerk van de Joannes de Doper kerk ligt een 
grote tuin. In deze tuin groeien veel kruiden, planten en 
bomen die ook in de Bijbel genoemd worden. Ook staan 
er ruim veertig beelden van Bijbelse en inspirerende per-
sonen, gemaakt door de beeldhouwer Karel Gomes. Ver-
der ligt er in deze tuin ook een labyrint.

De kruisweg achter de Kruisweg
Op initiatief van pas-
toor Kees van Lent 
kreeg beeldhouwer 
Karel Gomes op-
dracht om 14 kruis-
wegstaties te ma-
ken. Het 15de beeld, 
dat van de verrezen 
Christus, behoort 

niet bij de staties, maar staat er tegenover. Als symbool 
van Leven, dat altijd zal winnen. De beeldhouwer ging 
gedreven en vol overgave aan het werk. Binnen 1 jaar was 
de Kruisweg klaar en stonden alle 14 staties stevig op de 
muur achter het kerkhof.
VORM Per eigen vervoer of bij voldoende aanmeldingen per 
bus rijden we naar Hoofddorp. Vertrek om ca. 10.15 uur 
vanaf de Petrus & Paulus-kerk in Maassluis. In Hoofd-
dorp worden we ontvangen met koffie of thee. Vervolgens 
lopen we onder de inspirerende leiding van pastor Avin 
Kunnekkadan de Kruisweg. Deze duurt 1 – 1.5 uur. Onder 
het genot van koffie of thee praten we met elkaar na wat 
we ervaren hebben tijdens het lopen van de Kruisweg. 
LUNCH rond 12.30 uur. Neem a.u.b. uw eigen lunchpakketje 
mee. Na de lunch kan er door de grote tuin gewandeld 
worden. Ook kunt u het winkeltje met religieuze (kunst-)
voorwerpen en -boeken bezoeken. Meer informatie en fo-
to’s vind u op de website www.bijbelsetuininhoofddorp.nl 
Vertrek ca. 15.30 uur zodat we niet al te laat weer thuis 
kunnen zijn.
DATUM EN TIJD Donderdag 11 april.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Mochten we een bus gaan regelen dan worden de kosten 
daarvan hoofdelijk omgeslagen.
OPGAVE Gewenst, graag vóór 31 maart via email secretariaat.
andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

PLAATS Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL 
Maassluis.
DATUM EN TIJD Elke donderdagochtend behalve in vakantie-
tijd. Van 10.00 - ca.11.00 uur.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Niet noodzakelijk

Op weg naar een dementie-vriendelijke kerk
In het kader van de jaarlijkse serie Winteravondlezingen 
nodigt het Platform van Kerken Maassluis i.s.m. met de 
RK-deelgemeenschap Andreas, Petrus & Paulus u uit voor 
de lezing/presentatie van theologe en schrijfster Annema-
rie Roding-Schilt.
INHOUD Iedereen komt dezer dagen direct of indirect in con-
tact met dementie. Een partner, een van de ouders, een 
familielid, een vriend/vriendin, collega wordt getroffen 
door deze ziekte en stelt ons voor raadsels, vereist zorg 
en aandacht van ons. Maar kunnen wij als kerk(-gemeen-
schap) -ook- een rol vervullen?
VORM EN BEGELEIDING Annemarie Roding-Schilt (predikant 
en geestelijk verzorger in verpleeghuis Grootenhoek en woon-
vorm Dierenriem in Hellevoetsluis) heeft op basis van haar 
ervaring er een boek over geschreven. Schrijfster belicht 

in haar lezing eerst de achtergronden 
van dementie, ook de grondhouding is 
belangrijk en ze geeft aandacht aan de 
religie en spiritualiteit. 
Dement zijn betekent voor velen een 
mensonterend leven, maar goede 
(geestelijke) zorg gaat tegen dit beeld 
in. Vervolgens zal zij stilstaan bij hoe 
belangrijk openheid is en het aanvaar-

den van de moeilijkheden en de geestelijke zorg aan de 
dementerende medemens in de kerk . 
De lezing is bestemd voor iedereen die zich in gemeente 
of parochie bezighoudt met de pastorale zorg. Niet alleen 
voor ‘kerkelijke professionals’ en ambtsdragers, maar ook 
voor betrokken vrijwilligers die zich met hart en ziel voor 
hun naasten inzetten. En niet te vergeten voor hen die in 
hun persoonlijke omgeving zorgen voor iemand die lijdt 
aan dementie. Na een inleiding door de schrijfster is er 
voldoende ruimte om vragen aan haar te stellen en met 
elkaar over dit thema in gesprek te gaan.
De presentatie bestaat uit twee delen één van driekwartier, 
pauze en nog een half uur. 
PLAATS wordt nog bekend gemaakt.
DATUM EN TIJD Dinsdag 26 maart. Aanvang 20.00 uur ( in-
loop 19.30 uur)
AANMELDEN Gewenst, graag vóór  19 maart via email secreta-
riaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl 

25 Geloofsverdieping



Workshop palmpaasstok maken
INHOUD Op zaterdag 13 april a.s. kunnen kinderen een 
Palmpaasstok komen versieren. Kun je dan niet komen, 
dan mag je ook thuis een Palmpaasstok maken en neem 
deze dan 14 april a.s. mee naar de kerk!

Tijdens de Palmpasen-viering, zondag 14 
april a.s., aanvang 9.30 uur, draag je de 
stok de kerk in en worden alle stokken 
gezegend (graag om 9.10 uur aanwezig 
zijn). Na de viering ga je jouw Palmpaas-
stok, bij iemand van de parochie brengen, 
die wel wat extra blijdschap kan gebrui-

ken. De naam en het adres geven we aan je mee. 
VORM EN BEGELEIDING Kind en begeleider (bijvoorbeeld een 
van de ouders of grootouders) gaan een Palmpaasstok ma-
ken. Wij zorgen voor kale stokken, plakband, crêpepapier, 
broodhaantjes, plastic zakjes. Zelf meenemen bv. manda-
rijntjes, chocolade-eitjes, theezakjes, biscuitjes, tuc, enz. 
NB etenswaren moeten wel verpakt zijn, i.v.m. hygiëne. 
PLAATS In de narthex (hal) van de Petrus en Pauluskerk, 
Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.
DATUM EN TIJD Zaterdag 13 april tussen 13.00 en 15.00 uur.
OPGAVE Aanmelden verplicht, uiterlijk 5 april a.s., zodat 
wij de juiste hoeveelheid stokken en andere materialen 
kinnen bestellen. Geef je op via een email secretariaat.
andreaspetruspaulus @degoedeherderparochie.nl 
Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust! 
KOSTEN Ieder betaalt aan de coördinator de gemaakte on-
kosten voor de inkoop van de benodigde materialen. Hoe-
veel dat is, weten we nog niet exact.

Met de herder op stap
INHOUD Wat past ons, de parochianen van De Goede Her-
der-parochie, beter dan een inspirerende wandeling te 
maken met een herder. Die mogelijkheid bestaat en nog 
wel in onze eigen ‘achtertuin’ Midden-Delfland.
U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan een voor-
jaarswandeling met herder Lex en zijn schaapskudde in 
het Midden-Delflandgebied. De herder zal ons leren hoe 
je de kudde kunt leiden en hoe de schapen op elkaar rea-
geren en op jou, als herder. Aan de hand van een aantal 
stellingen en vragen gaan we ook met elkaar in gesprek 
over ‘herderen’ en de goede Herder. 
Tip: Trek stevige schoenen of laarzen aan en kleding die 
tegen een stootje kan. 
BEGELEIDING Herder Lex, René Eysink Smeets en Jetske 
Burggraaf. 
PLAATS Polder Midden-Delfland, de exacte locatie wordt 
nog bekend gemaakt. 

DATUM EN TIJD Zaterdag 25 mei. Start 10.00; einde ca. 13.00 
uur, voor de lunch wordt gezorgd. Graag om 9.45 uur 
aanwezig om exact op tijd te kunnen beginnen.
KOSTEN € 15,-/p.p.
AANMELDEN Vóór 10 mei via e-mailadres secretariaat.an-
dreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Workshop sacrale dans
INHOUD Er zijn zoveel meer vormen om ons geloof te uiten 
en God te aanbidden. De sacrale dans is daar één van. Dat 

kan je alleen doen of met 
een groep; met bloemen, 
vuur, licht, maar dat kan 
ook met aanbiddingsvlag-
gen. Deze vorm is weinig 

bekend in de katholieke kerk. Een unieke gelegenheid 
daar kennis mee te maken en – als u/jij dat wilt – te erva-
ren door mee te doen.
VORM EN BEGELEIDING Zosia Valstar is een spiritueel gemoti-
veerde, gelovige jonge vrouw, die ons begeleidt tijdens 
deze workshop.  Zij nodigt iedereen, die interesse heeft in 
het gebruik van vlaggen als vorm van aanbidding, uit deel 
te nemen aan haar workshop. Zij zal eerst e.e.a uitleggen, 
zoals Wat zegt de Bijbel over vlaggen en zijn  de kleuren 
van de vlaggen belangrijk en is vlaggen (zwaaien) ook iets 
voor mannen? En misschien heeft u/heb jij nog wel meer 
vragen waar we het over kunnen hebben. Daarna zal zij 
een demonstratie geven met mooie aanbiddingsmuziek 
en is er gelegenheid voor wat oefeningen om het zelf te 
ervaren. Tip: trek gemakkelijke kleding aan.
PLAATS Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL  
Maassluis.
DATUM EN TIJD Maandag 10 juni (2de Pinksterdag), aanvang 
19.30 uur; einde ca. 21.30 uur.
OPGAVE Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan t/m.  
3 juni, bij voorkeur via het e-mailadres 
secretariaat.andreaspetruspaulus@degoedeherderparochie.nl 
Het maximum aantal deelnemers is 20.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage (ter bestrijding van de on-
kosten) wordt zeer 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.
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I
n het boek ‘Rebible’ biedt Inez 
van Oord een nieuwe manier aan 
om naar Bijbelverhalen te kijken. 
Ze ging in gesprek met haar broer 

Jos van Oord, theoloog, en brengt met 
haar directe en gevoelige schrijfstijl 
de oeroude (en bijna vergeten) Bij-
belverhalen weer tot leven.   
Pastor Kees Koeleman wijdde drie 
avonden aan Rebible. Hij voegde zijn 

eigen inzichten en inzichten van an-
dere Bijbelkenners toe aan de inzich-
ten van Inez van Oord. Een schot in de 
roos! Het waren zeer boeiende avon-
den, die gelukkig een vervolg krijgen. 
Hieronder twee impressies: de schep-
pingsverhalen en het boek Job. 

In het begin schiep God… 
Daar begint de Bijbel mee. In de bij-
bel komt God bijna als vanzelfspre-
kend naar voren als een persoon, 
als een Hij, die stuurt, handelt en 
opdrachten geeft. Dat vindt Inez van 
Oord lastig, want zodra iets een stem 
heeft, ontstaat al een vorm, een figuur 
die met je praat. Woorden minima-
liseren God tot een maat die bij ons 
past. Maar we hebben niets anders 
dan woorden en zullen het daarmee 
moeten doen. 
God zit in verhalen.  Er zijn twee 
scheppingsverhalen. Het is geen 
geschiedschrijving, de verhalen ver-
woorden waar het om begonnen is. In 
het eerste scheppingsverhaal staat: De 

mens is geschapen naar Gods beeld 
en gelijkenis. De mens heeft de roe-
ping om te lijken op God. Op de eer-
ste dag horen we God de tijd geven. 
Dit betekent dat wij mensen ook voor 
elkaar de tijd moeten nemen. God 
geeft ook ruimte om te leven. Dit be-
tekent dat we ook elkaar ruimte moe-
ten geven. God geeft opdracht om de 
aarde te onderwerpen en te heersen 
over de dieren. De mens moet in zijn 
heerschappij een voorbeeld nemen 
aan God, die altijd gericht is op be-
schermen en bewaren. Op de zevende 
dag horen we dat God uitrust van zijn 
werk, wat betekent dat ook wij af en 
toe stil dienen te staan, om te voelen 
en te vieren dat we leven. 
Het tweede scheppingsverhaal ver-
telt: God blaast adem of geest in een 
lichaam. God is geen uiterlijke autori-
teit, maar een kracht van binnenuit, die 
vervult, levend en uniek maakt. De ge-
schonken adem brengt je bij de schep-
ping. God blaas de adem niet in een 
man maar in een mens. Daarna gaat 
God op zoek naar een ‘tegenover ’voor 
de mens. ‘Ik zal hem een hulp maken 
als zijn tegenover’. Man en vrouw zijn 
dus elkaars tegenover. Nergens staat 
dat de een minder is dan de ander.

Het boek Job  
God is voor mensen soms een nood-
knop: pas als het moeilijk wordt, druk 
je op de knop en begin je te bidden en 
te bedelen. Andersom: in goede tijden 
is God goed en in slechte tijden laat 
hij je zitten. Het boek Job gaat over 
de vraag: Waar is God in slechte tij-
den? Moreel en materieel gaat het 

goed met Job. Satan zegt tegen God: 
‘Bij tegenspoed moet Job niets meer 
van u hebben, dan zal hij U verach-
ten’. God denkt daar anders over, gaat 
een weddenschap aan met de duivel. 
God zegt: Satan, ga je gang. Doe wat 
je moet doen maar laat Job in leven. 
Een drama dus. Job raakt bijna alles 
wat hij bezit kwijt en krijgt tenslotte 
een vreselijke ziekte. Zijn vrouw zegt: 
‘Vervloek God toch en sterf’ en zijn 
vrienden zeggen: ‘Hoe kan dat nou, 
hij is een rechtvaardige man en toch 
gebeurt hem dit. Wij vertrouwen het 
niet, want God beloont mensen als ze 
goed leven en straft ze als ze dat niet 
doen. De vrienden willen al het lijden 
van Job verklaren. Die is het daar niet 
mee eens maar begrijpen doet hij 
het ook niet. Uiteindelijk laat Job al-
les open, omdat hij er geen grip op 
heeft.  Het boek Job is een les in los-
laten, ontkrampen: je hoeft niet alles 
te snappen en te verklaren. Zwijgen 
is het enige wat overblijft. God is een 
mysterie! 

Ria Sosef

De mens heeft de roeping om 
te lijken op God

Terugblik op avonden Rebible

God is voor mensen 
soms een noodknop
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Schiedam

Water is het trefwoord wat past bij de 
Vastenactie dit jaar. Water is voor ons 

vanzelfsprekend. Even je handen wassen, 
een glas water pakken, de wc doortrekken of 
thee zetten; we staan er in Nederland nauwe-
lijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen 
in huis hebben, waar altijd schoonwater uit 
komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg 
en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze 
problemen: op het gebied van gezondheid, 
opleiding en scholing, economische ontwik-
keling en de verhouding tussen mannen en 
vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen onder-
vinden namelijk de gevolgen van het gebrek 
aan schoon, toegankelijk water. Dagelijks lo-
pen ze vaak urenlang naar het dichtbij zijnde 
moeras, naar de rivier of het meer, om water 
te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan 
andere dingen, zoals naar school gaan of geld 
verdienen.
Met het geld dat we in deze periode ophalen, 
steunen we diverse projecten, die schoon wa-
ter dichtbij mensen brengen. Daarmee wor-
den levens blijvend veranderd.
De aftrap van de vastenactie in Schiedam, 
vindt plaats in de basiliek tijdens de geza-
menlijke viering van 10 maart. We willen dan 
ook een ander thema benadrukken, namelijk: 
‘een nieuw begin’. Immers, ook voor ons, de 

Parochie actief voor Vastenactie en Kerk in Actie

Parochie de Goede Herder zet zich volop in tijdens de 
Veertigdagentijd. Maassluis kan alle activiteiten al uit de doeken 
doen. Schiedam en Vlaardingen zullen u nog nader berichten.

Wandelen, bezinnen, collecteren 
en samen eten… 

Schiedamse parochianen, beginnen we aan 
een nieuwe stap.
Tijdens de vasten proberen we ook een ge-
zamenlijke activiteit voor alle deelgemeen-
schappen in Schiedam te organiseren. Ook 
voor mensen buiten de gemeenschappen. 
Hierover zult u nog worden geïnformeerd. 
In de verschillende kerkgebouwen zullen er 
informatieplekken worden gemaakt, waar de 
kerkgangers meer informatie zullen kunnen 
krijgen. En is er tijdens elke viering aandacht 
voor de verschillende projecten die de vasten-
actie ondersteunt. Uiteraard is er de mogelijk-
heid om geld te schenken aan deze doelen.

Vastenactie Nederland zet vijf ‘water-
projecten’ in de schijnwerpers:
Niger: een waterput voor Baboursaye;
Congo: goed waterbeheer in Kivu;
Indonesië: schoon water bij de hand in 
Flores;
Nicaragua: veilig drinkwater in Jocote 
Arriba;
Sierra Leone: een duurzame water-
voorziening in het Kambia District.
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Maassluis

Maassluis steunt, net als Schiedam, de waterprojecten van Vasten-
actie Nederland. In dit kader worden verschillende activiteiten 

georganiseerd. 
Op zondag 10 maart vertelt Petra Janssen van Vastenactie tijdens de 
Woord en Communieviering van 9.30 uur over het thema ‘Water ver-
andert alles’. De tweede schaalcollecte is bestemd voor Vastenactie. Na 
de viering wordt in de kerkruimte de film over het Vastenactiethema 
vertoont. 
Op donderdag 14 maart is er van 9.00 tot 13.45 uur een vastenochtend 
in de Petrus en Pauluskerk. De ochtend begint met een Eucharistie-
viering. Om 10.30 uur begint de bezinning met als thema ‘Water in 
de bijbel’. De achtergronden van de hongerdoek worden besproken en 
we kunnen de film over het Vastenactieproject bekijken.
Om 12.00 uur delen we met elkaar het brood dat iedereen heeft mee-
gebracht. Om 13.00 uur is de afronding. 
Op zaterdag 23 maart begint om 9.15 uur de Vastenpelgrimage van 10 
kilometer. Ds. Gerrit van Dijk opent de dag in de Petrus en Pauluskerk. 
Om 10.00 uur vertrekken we richting Maasdijk. Er is een tussenstop 
bij de firma Beekenkamp in Maasdijk, waar een presentatie gehouden 
wordt over ‘Avavieren’, het project dichtbij. Rond 13.30 uur zijn we 
weer terug in de kerk voor een broodmaaltijd. Het programma wordt 
afgesloten door pastor Kees Koeleman. Aanmelding is noodzakelijk. 
Deelnemers uit Vlaardingen en Schiedam kunnen zich aanmelden via 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Op woensdag 3 april om 18.00 uur is de Oecumenische Vastenmaal-
tijd in de Immanuëlkerk, met als thema ‘Een nieuw begin’. De bij-
eenkomst begint met een vesper, verzorgd door ds. Pim Brouwer en 
pastor Kees Koeleman. Na de stamppotmaaltijd vertelt de heer Prins 
over het werk van de Stichting Avavieren. Deze stichting organiseert 
aangepaste vakanties voor mensen met een beperking en hun familie. 
Na de maaltijd kunt u een bijdrage achterlaten in de inmiddels ge-
leegde pannen. Deelnemers uit Vlaardingen en Schiedam kunnen 
zich aanmelden via riasosef@hotmail.com    
Op zondag 7 april staat de Wereldwinkel in de narthex van de kerk. Op 
Palmzondag 14 april is er een tweede schaalcollecte voor Vastenactie. 
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Vlaardingen
MOV en ZWO werken al jaren 
oecumenisch samen. Daarom kiest Vlaardingen afwis-
selend voor een project van de (rooms-katholieke) Vas-
tenactie of van de (protestantse) Kerk in Actie. In 2019 is 
Kerk in Actie weer aan de beurt en staat de veertigdagen-
campagne ‘Een nieuw begin’ centraal. 
Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wan-
neer je als kindslaaf moet werken, je familie is vermoord 
door gewelddadige milities of je moet als gevangene je 
leven weer opbouwen. In deze 40-dagentijd zetten we ons 
in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. 
Kerk in Actie ondersteunt kindslaven in India, weeskin-
deren in Rwanda, ex-gedetineerden en kerken op Cuba, 
Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken.
In de Vlaardingse kerken zullen we er op alle mogelijke 
manieren aandacht aan besteden. Elise Kant, Kerk in Ac-
tie-consulent schreef over deze 40-dagentijd-campagne 
het volgende:
‘Lieve mensen, 
Een nieuw begin. Een hoopvol thema, vind ik. Er klinkt een 
belofte in door en dat in een tijd waarin je soms zo kunt snak-
ken naar het eind van alle pijn, onrecht en verdriet. De 40-da-
gentijd is een mooi moment om stil te staan bij wat er in de 
wereld gebeurt, om troost en rust te vinden en heel bewust bezig 
te zijn met het nieuwe begin van Pasen. Met de projecten van 
de 40-dagentijdcampagne bieden we mensen dichtbij en ver 
weg nieuwe hoop. ‘ 
In Deelgemeenschap Willibrord kiezen we de volgende 

projecten: Kinderarbeid tegen gaan in India, opvang en 
scholing van weeskinderen in Rwanda en perspectief voor 
ex-gedetineerden in Nederland.
In de zondagsvieringen en speciale themavieringen zal er 
aandacht voor zijn, maar ook tijdens wekelijkse avondge-
beden en vastenmaaltijden (de data worden later bekend-
gemaakt).
De werkgroep Geloofsverdieping geeft in deze 40-dagen-
tijd een speciale workshop ‘Liturgisch bloemschikken’ op 
zondag 10 maart en op vrijdagavond 12 april bekijken we 
een film over Maria Magdalena, voorafgegaan door een 
vastenmaaltijd. In dit kader past ook de serie ‘God met 
ons’, op 8 en 29 april. Dit zijn twee bezinningsavonden 
over wat Pasen in deze tijd kan betekenen. Kan Pasen ons 
staan in de wereld veranderen? (zie voor verdere informa-
tie over bloemschikken, film en bezinningsavonden de 
pagina’s Geloofsverdieping, elders in dit blad). 
Natuurlijk krijgen kinderen weer volop aandacht tijdens 
de Kinderwoorddiensten en gezinsvieringen, waarin ze 
ook stil staan bij een project. 

Wilt u zelf thuis meer aandacht geven 
aan deze 40 dagentijd? Er is een 40-da-
gentijdkalender verkrijgbaar en er komt 
een ‘vasten-bespaar-kaart’. Heeft u be-
langstelling hiervoor, stuur dan een 
e-mail naar movzwo@hetnet.nl of bel 
Anne van der Horst: 0627241418.
Meer informatie over de verschillende 

projecten en materialen kunt u vinden op 
www.kerkinactie.nl/40dagentijd 

Kinderkerst in Maassluis
Zoals gebruikelijk was er op kerst-
avond een viering speciaal voor de 
kinderen. Dit keer speelde, naast  het 
kerstverhaal, ook het verhaal van de 
regenboog een grote rol. Er waren en-
geltjes in alle kleuren van de regen-
boog te zien en te horen. Maria en 
Jozef deden het geweldig, met hulp 
van het ezeltje en een mooi, bijna echt 
kindje. De drie herdertjes hadden hun 

handen vol aan de twaalf schaapjes die 
er dit jaar bij waren. De kerk was goed 
gevuld en de mensen zongen enthou-
siast mee met de Andreas zangroep. 
Kortom: het was een geslaagde vie-
ring!
Marianne Paalvast

Een nieuwe Anders dan Anders-
viering.
Op 2 juni a.s. is er weer een nieuwe 

Anders dan Andersviering in de Pax 
Christikerk. Deze is wat later gepland 
dan gebruikelijk. Dit heeft te maken 
met het drukke schema met daarin 
Pasen, eerste communie, en natuur-
lijk de meivakantie. We hopen dat we 
er weer een fijne viering van kunnen 
maken. 
De voorganger is pastor Kees Koele-
man. Graag tot ziens.
Dick Nels
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V
anaf 13.00 uur bespeelde Ge-
rard de Waardt het Carillon in 
Maassluis en werden de AKB-
lopers ontvangen met thee en 

koffie. Om 13.20 luidden de klokken 
van de Groote Kerk, de Immanuël-
kerk en de Petrus en Pauluskerk de 
actie in. Na een inspirerend praatje 
van ds. Pim Brouwer begon een uitge-
breid concert door de ‘Maranathasin-
gers’, Christel van Berkel en Saskia 
Manga Owona, orgelspel door Jaap 
Kroonenburg, het Gospelkoor ‘Happy 
Days’ en een gelegenheidskoor van 
de Groote Kerk. Tussen elk optreden 
zongen alle aanwezigen: Jezus U bent 
het Licht in ons leven. 
Ad Sosef bedankte allen voor hun ge-
weldige bijdrage aan het concert en 
wenste de lopers veel succes met hun 
zo belangrijke taak. Na een afsluitend 
orgelspel door Jaap Kroonenburg 
ging ieder voldaan naar huis.

Na goede oogst
Ondertussen in Schiedam. Even na 

13.00 uur drukte burgemeester La-
mers op de ‘knoppen’ van de klokken 
van de Grote Kerk. Het duurde even 
eer het bronzen geluid van de zware 
klokken op gang kwam. 
De predikante van de Grote kerk, do-
minee Marjolein Russchen, vertelde 
dat ze als kind meemaakte dat ‘de 
kerk’ bij rijke boeren (in de Noord-
oostpolder) langsging om ‘na goede 
oogst’ flinke bedragen voor de kerk te 
geven. Ook boeren die niet zo gere-
geld in de kerk kwamen, hadden hart 
voor die kerk. Voor jongere generaties 
is dit niet meer zo vanzelfsprekend, 
die moeten we op een nieuwe manier 
benaderen. 
Rector Egging van de basiliek vertelde 
dat zijn ouders (in Limburg) de kerk 
bijna verlieten en hijzelf uiteindelijk 
priester werd. Tijdens de laatste Li-
duina-processie werd hij aangespro-
ken door een toeschouwer: “Mooi 
dat jullie dit doen, want ik ben zelf 
ook katholiek.”  Egging: “Ik durfde er 
gif op in te nemen dat de goede man 

Actie Kerkbalans met gebeier begonnen
Klokgelui in Maassluis en Schiedam

Op 12 januari werden in de Groote Kerk te Maassluis en 
in de Grote Kerk te Schiedam feestelijke startmomenten 
gehouden van de Actie Kerkbalans (AKB) 
door Marianne Soors en  Roger Pluijm

zelfs met Kerst niet in de kerk was ge-
weest.” Al met al spreekt ‘de kerk’ ons 
aan, op een of andere manier bindt zij 
ons allen, dat kan het gebouw zijn of 
de diepere beleving. Om dat in stand 
te houden hebben we dus doorlopend 
die inkomsten nodig. 

Gouden schakels
Ook parochiaan en lid van de be-
heercommissie van de basiliek mr. 
Louis van Poppel, kreeg het woord. 
Hij benadrukte, dat de bezorgers van 
de kerkbladen (de ambassadeurs) de 
gouden schakel zijn tussen de activi-
teiten van de kerkgemeenschap en de 
financiën van de kerk. De Schiedam-
se kerken hopen de contacten met de 
scholen verder uit te bouwen. Op 2 
april komen 250 tot 300 leerlingen 
van vijf basisscholen naar de Grote of 
Sint Janskerk. In het kader van klas-
siek onderwijs zullen deze scholieren 
kennis maken met onderdelen van de 
Matthäus Passion. 
Muzikale omlijsting was er vanmid-
dag door stadsorganist Arjen Leis-
tra en herenkoor In Honorem Dei. 
Spreekstalmeester was Corjan Koppe, 
kerkrentmeester van de Grote Kerk. 
Na afloop was er op foto’s te zien wat 
‘kerk zijn’ voor  gemeenteleden en 
parochianen betekent. 

31magazine van parochie de goede herder



samengekomen. We willen het Kerstfeest, het 
Christusfeest vieren.

Uitbundig
Geen enkel feest wordt in gezinnen en fami-
lies zo uitbundig gevierd als Kerstmis. In de 
wintertijd vieren we graag binnenshuis feest 
met warmte en licht. We halen de vaste attri-
buten van zolder of uit de kelder en slaan aan 
het versieren. Is er een bal of piek gesneuveld, 
dan kopen we een nieuwe. Zijn we de gouden 

V
erschilt Kerstmis 2018 van Kerstmis 
2017? Op politiek en economisch vlak 
zeker wel. Ze zeggen dat het econo-
misch beter gaat, maar je ziet daar fi-

nancieel nog niet zoveel van. Denk maar aan 
de btw-verhoging, de stijgende energie- en 
zorgverzekeringspremie. We weten inmid-
dels dat veel dingen duurder worden en dat 
de betalingen achterblijven.
Politici kunnen daar toch weer en mooie draai 
aangeven. Maar daarvoor zijn we vandaag niet 

Overweging bij de KBO-Kerstviering in Maassluis

Jos Cobben, gebedsleider in de Petrus en Pauluskerk, sprak bij KBO-kerstviering 
in Maassluis een overweging uit die veel verder rijkt dan het kerstgebeuren. Zijn 
woorden leiden ons door de Veertigdagentijd heen, richting Pasen. 

Liefde in ons hart en geloof in onze ogen

Het woord 
moet geboren 
worden
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kleur zat, dan stappen we over op rode of paar-
se ballen. Maar wat vieren we met Kerstmis? 
Op de televisie hoor je in straatinterviews: 
‘Even nadenken…jaja… ik weet het wel. O ja, 
iets met het kindje Jezus. Ging Hij nou dood 
of werd Hij juist geboren?”
U allemaal weet het antwoord wel. U kent het 
verhaal van Lucas, over de geboorte, de kribbe, 
de stal en de engelen. Maar we moeten niet bij 
die stal blijven hangen. Ik wil u meenemen 
naar wat volgens mij, het echte kerstverhaal 
is. We kunnen het lezen op het grote raam in 
de absis van onze Petrus en Pauluskerk. Het 
is het begin van het Johannesevangelie:  ‘In het 
begin was het Woord, het Woord was bij God en 
het Woord was God. Alles is er door ontstaan en 
zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In 
het woord was leven en het leven was het licht voor 
de mensen’. Dit klinkt heel plechtig en abstract 
en niet zo gevoelig als het verhaal van Jozef 
en de hoogzwangere Maria. De beginwoorden 
van Johannes in het Nieuwe Testament doen 
ons denken aan de beginwoorden van het 
Oude Testament, het boek Genesis met het 
scheppingsverhaal. ‘In het begin schiep God 
hemel en aarde. De aarde was woest en leeg’. 
Daar komt orde in door het woord dat God laat 
klinken: ‘Er zij licht’. En er is licht. Met andere 
woorden: als God spreekt, komt er perspectief. 

Vluchtelingen
We leven in een wereld die er vaak uitziet als 
een woestenij. Een wanordelijke wereld, waar 
geweld en agressie de toon bepalen. Mensen 
gaan elkaar te lijf, om soms kleine redenen; 
vluchtelingen sterven in zee en als ze het red-
den zijn ze nergens echt welkom. Is onze sa-
menleving nog wel veilig? Is er nog wel een 
samenleving in onze individualistische tijd? 
Gelukkig maken we ook wel spontane reacties 
van mensen mee van beheersing en verzet te-
gen al dat geweld. Vaak in de vorm van stille, 
witte demonstraties. Jammer dat de van oor-
sprong vredige demonstraties van de gele hes-

jes zijn overgenomen door mensen die alleen 
maar uit zijn op anarchie, geweld en vernieling.   
Het spreken van een woord is noodzakelijk 
om communicatie op gang te krijgen. Dat kan 
soms moeilijk en lastig zijn. Hoe verbreek 
je de stilte en maak je contact? Het is soms 
als een bevalling. Het woord moet geboren 
worden. Dat kost vaak pijn en moeite. Maar 
wie het lukt heeft een eerste stap gezet. Waar 
mensen elkaar uitnodigen om het woord te 
nemen, daar scheppen ze een kans tot een 
nieuwe verstandhouding. Dan wordt de dood-
se stilte doorbroken. Dan komt er licht in de 
duisternis: een geboorte!
Jonge mensen die de liefde ontdekken, laten 
zich er nog steeds toe verleiden om een belof-
te uit te spreken. Ze doen dat met de woorden 
die in de bijbel gelden voor de naam van God: 
Ik zal er zijn voor jou. Op die manier maken ze 
iets goddelijks zichtbaar. Wanneer ze dan een 
kindje krijgen, spreken zij zich uit als vader 
en moeder. Een belofte voor de rest van hun 
leven. Alles wordt er voortaan door bepaald: 
ik wil voor jou, mijn kind, een lieve moeder 
en een goede vader zijn. Het zijn woorden die 
toekomst scheppen voor het kind.

Een andere wereld
Onze aanwezigheid bij een ziekbed heeft 
niet altijd uitgesproken woorden nodig. Door 
te zwijgen, een hand op de schouder, een 
arm om iemand heen geslagen, kunnen we 
toch nabij zijn: ‘Ik blijf bij je als het moei-
lijk wordt.’ Dan wordt lijden even draaglijk. 
Lijfelijke aanwezigheid is als een woord van 
genegenheid, een beetje licht.
De evangelist noemt Jezus het Woord van 
God. Het woord dat licht brengt in de duister-
nis. Jezus’ woorden geven mensen toekomst. 
We hebben dat gezien bij Zacheüs de tolle-
naar en Bartiméus de blinde bedelaar. Zijn 
woord bracht licht in hun duisternis. Daarom 
is Jezus ervaren als iemand van een andere 
wereld. Een andere wereld die niet ver weg is, 
maar op ieder moment midden onder ons kan 
opbloeien en waar onze ogen het licht zien dat 
in ieder mens schuilt. Jezus zag licht in iedere 
mens, die Hij ontmoette. Daar is wel liefde en 
geloof voor nodig. Liefde in ons hart en geloof 
in onze ogen. Op die manier worden woorden 
geboren die tot leven wekken. 

Liefde in ons hart en geloof in onze ogen

Is er nog wel 
een samen-
leving?
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In de ontmoetingsruimte van de Petrus en Paulus-
kerk is op 11 mei een Kerkenveiling. Er komt van 
alles onder de hamer: religieuze voorwerpen en ook 
‘diensten’, allerlei goede werken. 

We hebben al een aantal objecten mogen ontvan-
gen. Zo veilen we onder andere kandelaars, Maria-
beelden, kaarsen en orgelpijpjes uit het orgel van 
de Schuurkerk. Ook hebben we van parochianen 
religieuze objecten ontvangen die zijn meegebracht 
van een vakantie.
Wat missen we nog? We missen nog ‘diensten’, 
want die worden óók geveild: bijvoorbeeld iemand 
meenemen voor een dagje uit, het verzorgen van 
een etentje, het bakken van iets lekkers. 
Wilt u een dienst aanbieden om te veilen of heeft 
u nog iets liggen dat in de veiling zeker niet mag 
ontbreken, neem dan contact op met Ad Sosef tel. 
06 54 30 56 63, of met Clemens Lammers tel. 06 28 
88 55 27.
De veiling is op zaterdagavond 11 mei om 19.30 uur.
Commissie Fondsenwerving

Kerkenveiling in Maassluis

Impuls bestaat 20 jaar
Op 25 november jl. hebben we met het koor Impuls ons 
20-jarig bestaan gevierd.
Impuls is actief in de Pax Christikerk. Het koor ontstond 
twintig jaar geleden bij een huwelijk, waarna enkele leden 
van het voormalige jongerenkoor de draad weer hebben 
opgepakt. Van een klein koortje met rond de dertien leden 
zijn we intussen uitgegroeid tot een koor van ruim der-
tig personen, compleet met een uitgebreid combo. Sinds 
2001 staat Impuls onder leiding van Dick Nels. 
In de maanden voorafgaand aan het jubileum hebben we 
in de Pax Christi kerk, onder professionele leiding, opna-
mes gemaakt van een twaalftal liederen van het koor. Deze 
zijn op een CD gezet. Deze was na de jubileumviering te 
koop voor 6 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar 

de goede doelen die we in de Pax Christikerk steunen: de 
schooltjes in La Granja, en het werk van pater Erdhuizen 
in Bolivia. 
Tijdens de viering ging Kees Koeleman voor. Het was een 
fijne viering die goed bezocht werd. De koorleden hadden 
voor iets lekkers bij de koffie gezorgd, zodat het na afloop 
nog lang gezellig bleef. Daarna zijn we met het koor nog 
gaan lunchen. Al met al was het een geslaagde dag. 
Op dit moment zijn er nog enkele CD’s over. Na de vierin-
gen van Impuls zijn die natuurlijk nog te koop.
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A
l vele jaren vormen mijn va-
der, mijn broers, zwager en 
ik  een vertrouwd beeld rond 
het altaar van de Liduina ba-

siliek. Wij zijn daar samen aanwezig 
als koster, acoliet of lector. Zoals veel 
mensen weten is mijn vader, die zich 
altijd met hart en ziel heeft ingezet 
voor de basiliek, ernstig ziek. Hij 
heeft de meeste van zijn taken neer 
moeten leggen. Op het moment van 
schrijven zit ik naast zijn ziekbed. 
Met mijn broers, zussen, zwager en 
schoonzus zorgen we ervoor dat mijn 
vader niets tekort komt. We proberen 
zoveel mogelijk momenten met hem 
samen te zijn, voor hem te zorgen en 
zo zijn lijden wat dragelijker te ma-
ken.

Estafetteloop
Niet voor iedere zieke is dit mogelijk, 
sommige mensen zijn afhankelijk 
van steun van buitenaf. Gelukkig 
zijn er veel organisaties, instellingen, 
initiatieven of goede doelen die zieke 
mensen en hun naasten ondersteu-
nen. Denk hierbij aan pruiken voor 
kankerpatiënten, een dag uit voor 
een gezin waarbij een gezinslid ern-
stig ziek is of het inrichten van een 
hospice. 
Een stichting die geld ophaalt om dit 
soort kleinere doelen te ondersteunen 
is de Roparun. Dit is een estafetteloop 
van Parijs naar Rotterdam, die jaar-

lijks plaats vindt in het Pinksterweek-
end. Vanuit het Franciscus Gasthuis 
& Vlietland waar ik werkzaam ben, is 
er ieder jaar een team dat deelneemt 
aan de Roparun. Toen in november 
een oproep werd gedaan voor deel-
name hoefde ik niet lang na te den-
ken. Ik ben gewend grote afstanden 
te fietsen, en wedijver vaak met pastor 
Duynstee over wie de meeste kilome-
ters heeft afgelegd. Ik heb me opgege-
ven om als fietser team 225, Francis-
cus Runners, te gaan versterken.  Ik 
onderschrijf  daarbij graag het motto 

van de Roparun: ‘Leven toevoegen 
aan de dagen, waar geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan het 
leven’. 

Geld inzamelen
Als fietser begeleid je de lopers door 
te navigeren of de loper aan te moedi-
gen. De lopers wisselen elkaar iedere 

kilometer af, maar de fietsers blijven 
zo’n 50 kilometer achter elkaar door-
rijden voor ze worden afgelost. Aan-
gezien je maar met een snelheid van 
ongeveer 11 kilometer per uur fietst 
zit je dan ongeveer vier en een half 
uur achter elkaar op de fiets. Hierna 
dezelfde tijd rust en daarna weer de 
volgende vijftig kilometer fietsen.
Naast het sportieve aspect is het de be-
doeling, om door verkoop van loten, 
sponsoring en donaties zoveel moge-
lijk geld in te zamelen voor de goede 
doelen die door de Roparun worden 
ondersteund. We gaan nog kijken hoe 
we de komende tijd acties kunnen or-
ganiseren om geld op te halen. 
Met Pinksteren sta ik dit jaar niet 
naast het altaar in de basiliek maar zit 
ik op de fiets. Maar in mijn gedachten 
zal ik zeker het Veni Creator horen en 
me verbonden weten met mijn vader, 
moeder en de mensen aanwezig in de 
Pinksterviering. 

Om leven toe te voegen aan de dagen…
Op de fiets van Parijs naar Rotterdam

Met Pinksteren zal de basiliek 
Sebastiaan Rutten moeten missen. Hij 
staat niet als acoliet naast het altaar, 
maar is actief bij de Roparun.
door Sebastiaan Rutten

Via de website van de Roparun, www.roparun.nl, kunt u meer infor-
matie vinden over het evenement en de goede doelen die worden 
ondersteund. Wilt u de Franciscus runners nu al ondersteunen dan 
kan dat via onderstaand internetadres: 
https://donaties.roparun.nl/doneren?team=233 
Ook kunt u mij persoonlijk benaderen rond de vieringen in de basiliek. 

Als fietser begeleid je 
de lopers
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Liturgisch rooster weekendvieringen, voorjaar 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. 23 feb. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo 24 feb. Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Intermezzo

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantors en samenzang

Eucharistie M. Tharsis, SVD   
Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering 
Parochiaan

Samenzang en orgelspel

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: H. Hartkoor

EucharistieH. Egging
Koor: Jubilatio

Woord- en communieviering Parochiaan
samenzang. 14.00 uur doopdienst

A. Kunnekkadan, SVD
Za. 02 maart -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 03 maart Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantor en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee 
Koor: Liriko

Eucharistie Ch. Duynstee 
Samenzang en orgelspel

Eucharistie L. de Jong
Koor: Zanggroep St. Jan

Woord- en communieviering 
Parochiaan

Koor: H. Hartkoor

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging
Koor: Corazon

Woe. 06 maart
Aswoensdag

19.30 uur Ch. Duynstee
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

19.30 uur K. Koeleman
Samenzang en muzikale begeleiding

H. Lucas gesloten viering in de Pax 
Christikerk

19.00 uur H. Egging
Samenzang en orgelspel

Geen viering 19.00 uur A. Kunnekkadan, SVD
Samenzang en orgelspel

19.00 uur Parochiaan

Za. 09 maart -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --
Zo. 10 maart

1e zondag 40 dagentijd
Woord- en communieviering Parochiaan

Koor: To Be Continued
Eucharistie Ch. Duynstee
Gezinsviering en crèche 

Koor: Okido

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Willibrordkoor

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek 

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

10.30 uur Eucharistie H. Egging
Gezamenlijke viering Schiedamse R.K. kerken. 

Koor: H. Hartkoor. Kindernevendienst 

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Za. 16 maart -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 17 maart
2e zondag 40 dagentijd

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang

Kinderwoorddienst en 10+ groep

Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering 
Parochiaan

Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering  
K. Koeleman. Samenzang en 

orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering  
K. Koeleman. samenzang

Za. 23 maart -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 24 maart 
3e zondag  40 dagentijd

Eucharistie H. Egging. Koor: Andreas 
Zanggroep/ Kinderkoor. 11.15 doopviering. 

Koor: Andreas Zanggroep/ Kinderkoor

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Impuls. Themaviering 

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie L. de Jong
 Koor: Zanggroep St. Jan

Woord- en communieviering 
L. Meijer

Koor: H. Hartkoor

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
samenzang 

Za. 30 maart -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 31 maart
4e zondag 40 dagentijd

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantors en samenzang

Kinderwoorddienst en 10+ groep

Woord- en communieviering K. Koeleman
Samenzang en orgelspel

19.00 Taizéviering

Eucharistie H. Egging
Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
Samenzang en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering Parochiaan 
Koor: Corazon 

Za. 06 apr. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 07 apr.
5e zondag 40 dagentijd

Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantor en samenzang

Eucharistie H. Egging. Koor: Liriko. 
Kinderwoorddienst en 10+ groep

Eucharistie H. Egging
Samenzang en orgelspel

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

10.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Gezamenlijke viering Schiedamse R.K. kerken. 

Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst
13.30 Ch. Duynstee Poolse doopviering

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Za. 13 apr. -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --
Zo. 14 apr.

Palmzondag
Eucharistie H. Egging
Koor: To Be Continued

Woord- en communieviering K. Koeleman
Gezinsviering. Koor: Okido

Palmzondagviering met processie 
Palmpaasstokken

Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering L. 
Meijer. Samenzang en orgelspel

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Kinderkoor +koor

Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: In Honorem Dei.
Palmpaasprocessie. Kindernevendienst

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Samenzang 

Ma. 15 apr.
Boeteviering

19.30 uur A. Kunnekkadan
Boeteviering voor de gehele Willibrordge-

meenschap. Samenzang en orgelspel

19.00 uur H. Egging
Boeteviering met aansluitend biechtgelegenheid. 

Samenzang en orgelspel
Di. 16 apr.

Boeteviering
19.30 uur Ch. Duynstee Boeteviering met 

aansluitend biechtgelegenheid
Cantor en samenzang

19.00 uur H. Egging Boeteviering 9.15 uur H. Egging
Marktmis met boeteaccent

Do. 18 apr.
Witte Donderdag

19.30 uur Eucharistie H. Egging
Koor: Intermezzo 

19.30 uur Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Impuls

19.00 uur Eucharistie L. de Jong
Samenzang en orgelspel

19.00 uur Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

19.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee 

Vrij. 19 apr.
Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg Parochiaan. Koor: 
Andreas Zanggroep/ Kinderkoor

19.30 uur H. Egging, Oecumenische vie-
ring. Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

15.00 uur Kruisweg met bloemenhulde
Parochiaan. Koor: Liriko 

19.30 uur A. Kunnekkadan,SVD bloemen-
hulde. Koor: Willibrordkoor

15.00 uur Kruisweg met bloemenhulde
Parochiaan. Samenzang en orgelspel

15.00 uur Kruisweg Parochiaan
Samenzang en Orgelspel 

15.00 uur Kruisweg Parochiaan 11.00 uur kinderkruisweg Ch. Duynstee
15.00 uur Kruisweg Ch. Duynstee

Samenzang en orgelspel.
19.00 uur P. Vismans. Koor: In Honorem Dei

15.00 uur Kruisweg Parochiaan
Samenzang

19.00 uur Ch. Duynstee 



Liturgisch rooster weekendvieringen, voorjaar 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. 23 feb. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo 24 feb. Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Intermezzo

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantors en samenzang

Eucharistie M. Tharsis, SVD   
Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering 
Parochiaan

Samenzang en orgelspel

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: H. Hartkoor

EucharistieH. Egging
Koor: Jubilatio

Woord- en communieviering Parochiaan
samenzang. 14.00 uur doopdienst

A. Kunnekkadan, SVD
Za. 02 maart -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 03 maart Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantor en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee 
Koor: Liriko

Eucharistie Ch. Duynstee 
Samenzang en orgelspel

Eucharistie L. de Jong
Koor: Zanggroep St. Jan

Woord- en communieviering 
Parochiaan

Koor: H. Hartkoor

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging
Koor: Corazon

Woe. 06 maart
Aswoensdag

19.30 uur Ch. Duynstee
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

19.30 uur K. Koeleman
Samenzang en muzikale begeleiding

H. Lucas gesloten viering in de Pax 
Christikerk

19.00 uur H. Egging
Samenzang en orgelspel

Geen viering 19.00 uur A. Kunnekkadan, SVD
Samenzang en orgelspel

19.00 uur Parochiaan

Za. 09 maart -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --
Zo. 10 maart

1e zondag 40 dagentijd
Woord- en communieviering Parochiaan

Koor: To Be Continued
Eucharistie Ch. Duynstee
Gezinsviering en crèche 

Koor: Okido

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Willibrordkoor

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek 

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

10.30 uur Eucharistie H. Egging
Gezamenlijke viering Schiedamse R.K. kerken. 

Koor: H. Hartkoor. Kindernevendienst 

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Za. 16 maart -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 17 maart
2e zondag 40 dagentijd

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang

Kinderwoorddienst en 10+ groep

Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering 
Parochiaan

Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering  
K. Koeleman. Samenzang en 

orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering  
K. Koeleman. samenzang

Za. 23 maart -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --

Zo. 24 maart 
3e zondag  40 dagentijd

Eucharistie H. Egging. Koor: Andreas 
Zanggroep/ Kinderkoor. 11.15 doopviering. 

Koor: Andreas Zanggroep/ Kinderkoor

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Impuls. Themaviering 

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie L. de Jong
 Koor: Zanggroep St. Jan

Woord- en communieviering 
L. Meijer

Koor: H. Hartkoor

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
samenzang 

Za. 30 maart -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 31 maart
4e zondag 40 dagentijd

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantors en samenzang

Kinderwoorddienst en 10+ groep

Woord- en communieviering K. Koeleman
Samenzang en orgelspel

19.00 Taizéviering

Eucharistie H. Egging
Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
Samenzang en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering Parochiaan 
Koor: Corazon 

Za. 06 apr. -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo. 07 apr.
5e zondag 40 dagentijd

Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantor en samenzang

Eucharistie H. Egging. Koor: Liriko. 
Kinderwoorddienst en 10+ groep

Eucharistie H. Egging
Samenzang en orgelspel

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

10.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Gezamenlijke viering Schiedamse R.K. kerken. 

Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst
13.30 Ch. Duynstee Poolse doopviering

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Za. 13 apr. -- -- -- -- -- Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD --
Zo. 14 apr.

Palmzondag
Eucharistie H. Egging
Koor: To Be Continued

Woord- en communieviering K. Koeleman
Gezinsviering. Koor: Okido

Palmzondagviering met processie 
Palmpaasstokken

Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering L. 
Meijer. Samenzang en orgelspel

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Kinderkoor +koor

Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: In Honorem Dei.
Palmpaasprocessie. Kindernevendienst

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Samenzang 

Ma. 15 apr.
Boeteviering

19.30 uur A. Kunnekkadan
Boeteviering voor de gehele Willibrordge-

meenschap. Samenzang en orgelspel

19.00 uur H. Egging
Boeteviering met aansluitend biechtgelegenheid. 

Samenzang en orgelspel
Di. 16 apr.

Boeteviering
19.30 uur Ch. Duynstee Boeteviering met 

aansluitend biechtgelegenheid
Cantor en samenzang

19.00 uur H. Egging Boeteviering 9.15 uur H. Egging
Marktmis met boeteaccent

Do. 18 apr.
Witte Donderdag

19.30 uur Eucharistie H. Egging
Koor: Intermezzo 

19.30 uur Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Impuls

19.00 uur Eucharistie L. de Jong
Samenzang en orgelspel

19.00 uur Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

19.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee 

Vrij. 19 apr.
Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg Parochiaan. Koor: 
Andreas Zanggroep/ Kinderkoor

19.30 uur H. Egging, Oecumenische vie-
ring. Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

15.00 uur Kruisweg met bloemenhulde
Parochiaan. Koor: Liriko 

19.30 uur A. Kunnekkadan,SVD bloemen-
hulde. Koor: Willibrordkoor

15.00 uur Kruisweg met bloemenhulde
Parochiaan. Samenzang en orgelspel

15.00 uur Kruisweg Parochiaan
Samenzang en Orgelspel 

15.00 uur Kruisweg Parochiaan 11.00 uur kinderkruisweg Ch. Duynstee
15.00 uur Kruisweg Ch. Duynstee

Samenzang en orgelspel.
19.00 uur P. Vismans. Koor: In Honorem Dei

15.00 uur Kruisweg Parochiaan
Samenzang

19.00 uur Ch. Duynstee 



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. 20 apr.
Stille Zaterdag

21.00 uur Eucharistie H. Egging
Koor: To Be Continued

21.00 uur Eucharistie 
A. Kunnekkadan,SVD

Koor: Impuls

19.00 uur Woord- en communieviering
 K.  Koeleman Gezinsviering

Koor: Okido

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

-- 12.00 uur Ch. Duynstee. Zegening Paasmandjes
21.00 uur Eucharistie P. Vismans

Koor: In Honorem Dei en Jublilatio

21.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Corazon

Zo. 21 apr.
1e Paasdag

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: Liriko

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie L. de Jong
Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering K. 
Koeleman. Koor: H. Hartkoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging
samenzang 

Ma. 22 apr. 2e Paasdag Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering 9.30 uur Eucharistie H. Egging
Koor: Jubilatio

Geen viering

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

Zo. 28 apr. Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Samenzang en Orgelspel 

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

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor:  H. Hartkoor

Eucharistie P. Vismans. Koor: Jubilatio Eucharistie Ch. Duynstee 

Za. 04 mei -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee. Samenzang en 
orgelspel

--

Zo. 05 mei Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: Liriko
Kinderwoorddienst en 10+ groep

Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang en orgelspel 

Eucharistie L. de Jong
Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering K. 
Koeleman. Koor: H. Hartkoor

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: Corazon

Za. 11 mei
Patroonsfeest Goede Herder

-- -- -- -- 17.00 uur Goede Herder Patroons-
feest. Woord- en gebedsviering

A. Kunnekkadan

Geen viering
17.00 uur patroonsfeest in de H. Hartkerk

--

Zo. 12 mei 10.00 uur Eucharistie H. Egging
Viering 1e H. Communie

Koor: Andreas Zanggroep/ Kinderkoor

Woord- en communieviering Parochiaan 
Cantors en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor 

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Aanvang 10.30 uur Eucharistie 
A. Kunnekkadan, SVD

Gezamenlijke viering Schiedamse R.K. kerken. 
Kindernevendienst. Koor: Zanggroep St. Jan

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Za. 18 mei -- -- -- --  -- Aanvang 13.00 uur Eucharistie H. Egging
Viering 12 ½ priesterjubileum
16.30 uur H. Egging vespers

18.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee

-- 

Zo. 19 mei Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: To Be Continued

Eucharistie H. Egging
Koor: Impuls

Woord- en communieviering L. Meijer
Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering K. 
Koeleman. Samenzang en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie Ch. Duynstee

Za. 25 mei -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo 26 mei Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor  en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantors en samenzang

10.30 uur eucharistie A. Kunnekkadan en 
K. Koeleman. Viering 1e H. Communie

Koor: Okido

Woord- en communieviering 
Parochiaan

Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie

Woord- en communieviering 
Parochiaan

Koor: H. Hartkoor

10.30 uur Liduinafeest
Eucharistie H. Egging. Koor: Koor: In Honorem 

Dei. Kindernevendienst. 13.30 Gebedsmoment in 
de basiliek Koor: Jubilatio. 14.00 uur processie
14.14 oecumenische gebedsdienst in de Grote 

Kerk. 15.15 statie in Huis te Poort
15.45 Vespers in de basiliek 

Woord- en communieviering Parochiaan

Wo. 29 mei 19.00 uur Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD

Do. 30 mei
Hemelvaart van de Heer

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

10.30 uur Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor 

H. Lucaskerk gesloten
Viering voor de gehele Willibrordgemeen-

schap in de Pax Christikerk

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

Geen viering Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD

Za. 01 jun. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 02 jun. Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Andreas Zanggroep/ Kinderkoor 

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

Woord- en communieviering Parochiaan
Orgelspel en samenzang

Eucharistie H. Egging 
Samenzang en orgelspel 

Woord- en communieviering 
Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Corazon

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

--

Zo. 09 jun. 1e Pinksterdag Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Intermezzo

Pax Christikerk gesloten
Viering voor de gehele Willibrordgemeen-

schap in de H. Lucaskerk

10.30 uur Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: ??

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Aanvang 10.30 uur Eucharistie H. Egging
Gezamenlijke viering Schiedamse R.K. kerken

Kindernevendienst. Koor: Corazon 

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Ma. 10 jun. 2e Pinksterdag Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Jubilatio

Geen viering

Za. 15 jun. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging 

Zo. 16 jun. Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang 

Woord- en communieviering L. Meijer
Orgelspel en samenzang

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Koor: Zanggroep St. 

Jan Visitatie

Woord- en communieviering  
K. Koeleman

Samenzang en orgelspel

9.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Viering 1e H. Communie. Koor: In Honorem Dei

16.00 uur H. Egging Liduinalof

Woord- en communieviering  
K. Koeleman



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. 20 apr.
Stille Zaterdag

21.00 uur Eucharistie H. Egging
Koor: To Be Continued

21.00 uur Eucharistie 
A. Kunnekkadan,SVD

Koor: Impuls

19.00 uur Woord- en communieviering
 K.  Koeleman Gezinsviering

Koor: Okido

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

-- 12.00 uur Ch. Duynstee. Zegening Paasmandjes
21.00 uur Eucharistie P. Vismans

Koor: In Honorem Dei en Jublilatio

21.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Corazon

Zo. 21 apr.
1e Paasdag

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: Liriko

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie L. de Jong
Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering K. 
Koeleman. Koor: H. Hartkoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging
samenzang 

Ma. 22 apr. 2e Paasdag Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering 9.30 uur Eucharistie H. Egging
Koor: Jubilatio

Geen viering

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

Zo. 28 apr. Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Samenzang en Orgelspel 

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

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor:  H. Hartkoor

Eucharistie P. Vismans. Koor: Jubilatio Eucharistie Ch. Duynstee 

Za. 04 mei -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee. Samenzang en 
orgelspel

--

Zo. 05 mei Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: Liriko
Kinderwoorddienst en 10+ groep

Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang en orgelspel 

Eucharistie L. de Jong
Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering K. 
Koeleman. Koor: H. Hartkoor

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: Corazon

Za. 11 mei
Patroonsfeest Goede Herder

-- -- -- -- 17.00 uur Goede Herder Patroons-
feest. Woord- en gebedsviering

A. Kunnekkadan

Geen viering
17.00 uur patroonsfeest in de H. Hartkerk

--

Zo. 12 mei 10.00 uur Eucharistie H. Egging
Viering 1e H. Communie

Koor: Andreas Zanggroep/ Kinderkoor

Woord- en communieviering Parochiaan 
Cantors en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor 

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Aanvang 10.30 uur Eucharistie 
A. Kunnekkadan, SVD

Gezamenlijke viering Schiedamse R.K. kerken. 
Kindernevendienst. Koor: Zanggroep St. Jan

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Za. 18 mei -- -- -- --  -- Aanvang 13.00 uur Eucharistie H. Egging
Viering 12 ½ priesterjubileum
16.30 uur H. Egging vespers

18.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee

-- 

Zo. 19 mei Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: To Be Continued

Eucharistie H. Egging
Koor: Impuls

Woord- en communieviering L. Meijer
Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering K. 
Koeleman. Samenzang en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie Ch. Duynstee

Za. 25 mei -- -- -- -- -- Eucharistie Ch. Duynstee --

Zo 26 mei Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor  en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantors en samenzang

10.30 uur eucharistie A. Kunnekkadan en 
K. Koeleman. Viering 1e H. Communie

Koor: Okido

Woord- en communieviering 
Parochiaan

Koor: Zanggroep St. Jan Visitatie

Woord- en communieviering 
Parochiaan

Koor: H. Hartkoor

10.30 uur Liduinafeest
Eucharistie H. Egging. Koor: Koor: In Honorem 

Dei. Kindernevendienst. 13.30 Gebedsmoment in 
de basiliek Koor: Jubilatio. 14.00 uur processie
14.14 oecumenische gebedsdienst in de Grote 

Kerk. 15.15 statie in Huis te Poort
15.45 Vespers in de basiliek 

Woord- en communieviering Parochiaan

Wo. 29 mei 19.00 uur Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD

Do. 30 mei
Hemelvaart van de Heer

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

10.30 uur Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor 

H. Lucaskerk gesloten
Viering voor de gehele Willibrordgemeen-

schap in de Pax Christikerk

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

Geen viering Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD

Za. 01 jun. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging --

Zo. 02 jun. Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Andreas Zanggroep/ Kinderkoor 

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

Woord- en communieviering Parochiaan
Orgelspel en samenzang

Eucharistie H. Egging 
Samenzang en orgelspel 

Woord- en communieviering 
Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Corazon

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

--

Zo. 09 jun. 1e Pinksterdag Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Intermezzo

Pax Christikerk gesloten
Viering voor de gehele Willibrordgemeen-

schap in de H. Lucaskerk

10.30 uur Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD
Koor: ??

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Aanvang 10.30 uur Eucharistie H. Egging
Gezamenlijke viering Schiedamse R.K. kerken

Kindernevendienst. Koor: Corazon 

Kerk gesloten,
gezamenlijke viering in de basiliek

Ma. 10 jun. 2e Pinksterdag Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering Geen viering Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Jubilatio

Geen viering

Za. 15 jun. -- -- -- -- -- Eucharistie H. Egging 

Zo. 16 jun. Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang 

Woord- en communieviering L. Meijer
Orgelspel en samenzang

Woord- en communieviering  
Parochiaan. Koor: Zanggroep St. 

Jan Visitatie

Woord- en communieviering  
K. Koeleman

Samenzang en orgelspel

9.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Viering 1e H. Communie. Koor: In Honorem Dei

16.00 uur H. Egging Liduinalof

Woord- en communieviering  
K. Koeleman




