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Van de redactie
Dat zal een droom zijn… 

‘Dat zal een droom zijn’,  is een regel uit psalm 126. Deze 
psalm gaat over een volk in ballingschap dat reikhalzend 
uitziet naar de thuiskomst. De mensen zullen ‘zingen en 
lachen… en gelukkig zijn’, lezen we in de psalm. 
Nu er gevaccineerd gaat worden durft ‘ons volk’ ook weer 
een beetje vooruit te kijken. Het is nog steeds afzien, 
deze coronaballingschap, maar tegelijkertijd kun je toch 
uitzien naar betere tijden. Ik verlang ook naar zingen en 
lachen. En om elkaar te zien lachen. Met zo’n mondkapje 
zie je dat niet, nou ja, een beetje aan de ogen. En om te 
zingen, in de kerk met elkaar en in het koor. Wat is het 
lang geleden dat we samen zo prachtig zongen in een 
kerkdienst. Het lijkt wel een droom… 
In dit nummer komen we dromen tegen. Parochiaan Pe-
ter Grundlehner vertelt hoe zijn mooie horecabedrijf in 

Schiedam al een tijdje gesloten is. Hij blijft echter moe-
dig voortgaan met zijn andere werk, allerlei projecten in 
Oost-Afrika.  Ook andere parochianen vertellen ons hun 
dromen. Wat heb je allemaal gemist het afgelopen jaar, 
waar kijk je naar uit? 
Het pastoraal team droomt van een meer open parochie 
en legt die plannen voor aan de kernvrijwilligers. Hoe 
staat het ervoor? 
‘Hou vol, hou vast’, dit lied heb ik ontdekt via het te-
levisieprogramma Beste Zangers, en het is een echte 
‘oorwurm’, een lied dat je niet uit je systeem krijgt (u 
vindt het makkelijk via google). Het lied vertelt mij: hou 
vol om op een goede manier je weg te vinden in deze 
rare periode en hou vast aan wat je in je leven het meest 
van waarde vindt. Bij mij komt dan geduld naar boven 
en aandacht. Zodat je het licht kunt blijven zien in deze 
tunnel! Dit is een geschikte periode om dat te oefenen. 
En blijven dromen! Ik wens u veel leesplezier.  

 Lidwien Meijer
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V
elen van ons zijn nu bijna een jaar aan huis ge-
kluisterd. We werken; we zorgen voor elkaar en 
volgen vaak angstig het nieuws. We denken aan 
de mensen die in de frontlinie staan, voor onze 

gezondheid! We dromen dat we na de pandemie weer 
kunnen knuffelen. Dat we samen kunnen zijn in de stad, 
naar een restaurant of van de zon genieten. Dat we weer 
kunnen feesten en lachen, op vakantie of heel gewoon 
naar school of kerk. Dat we bij de koffieautomaat weer 
met collega’s kunnen discussiëren. Dat zal een droom 
zijn... dromen zijn nú de manier om even te ontsnappen 
aan de werkelijkheid van de coronacrisis en laten we blij-
ven dromen om die weer werkelijkheid te laten worden.

Binnen vier muren
Het jaar 2021 is begonnen, evenals het vaccineren tegen 
Covid-19. Het virus stortte ons in een onzekere wereld. 
We leven dag en nacht binnen vier muren. We zijn bang 
voor het aanraken van de boodschappen die voor de deur 
staan. Buiten dragen we mondkapjes en passeren de 
ander op anderhalve meter! We hebben moeite met het 
onderscheiden van de gezichten. Het is alsof we in een 
droom leven. Covid-19 heeft onze levensstijl en functi-
oneren veranderd. Het zorgde ervoor dat we uit elkaars 
buurt blijven. Je zou heel makkelijk geneigd zijn je hoop 
te verliezen. Maar, vergeet niet dat er na de winter weer 
een lente komt! Het is echt waar dat elk donker scenario 
een ‘gouden’ randje heeft. Ik ben er zeker van dat we 
de pandemie zullen overleven en dat ons een betere toe-
komst wacht.

De nieuwste trend
Misschien kunnen we dromen over de positieve 
resultaten die het virus ons bracht.
1.  We versterken onze relaties. Covid-19 heeft 

ons gedwongen dichtbij elkaar te blijven. 
We hebben manieren gevonden om via te-
lefoon of e-mail in contact te blijven. Ook 
kwamen er livestream-evenementen. Wij 
kunnen dromen dat al deze prachtige zaken 
straks voortgang zullen vinden.

2.  Hygiëne. Onze levensstijl is veranderd. Hygiëne is 
niet langer een goede gewoonte, maar blijkt ook een 
vaardigheid die je nodig hebt om te overleven. We zijn 
ons bewust dat het belangrijk is om onszelf schoon te 
houden. Als we hoesten doen we dat in de ellenboog. 
Dit is een levensstijl die we ook in de toekomt zullen 
willen volhouden. Het nieuwe normaal!

3.  Innovaties om met elkaar verbonden te blijven en el-
kaar te helpen. Deze quarantaineperiode brengt velen 
op nieuwe ideeën om de lockdowns te verslaan en onze 
gemeenschappen te helpen. Bedrijven zijn in staat om 
nieuwe product- en dienstenpakketten uit te vinden en 
daarbij de nieuwste trend te volgen. Er is een nieuwe 
manier van kopen ontstaan. 

4.  Het onderwijs werd gedigitaliseerd! De pandemie werd 
een bedreiging voor het hele onderwijssysteem over de 
gehele wereld. Scholen, universiteiten en hogescho-
len zijn gesloten. Onderwijsdeskundigen hebben een 
nieuwe manier gevonden om deze enorm uitdagende 
reeks van gebeurtenissen te overwinnen. ‘Online’ is de 
nieuwe manier van onderwijs geven geworden. 

Waar droom jij van?
Alles overziende kunnen we zeker dromen over een be-
tere toekomst, voor onszelf, voor onze kinderen en voor 
onze Kerk. Maar het blijft verstandig om kalm en gezond 
te blijven en voor elkaar te zorgen!
Conclusie: alles wordt beter. Met het oog daarop zijn we 
meer ontspannen, houden we goede voornemens, zijn 

we geduldiger, onderhouden contacten, zijn scho-
ner op ons lichaam, inventiever, optimistisch en 

durven we te dromen van een betere wereld. 
Als pastoraal team zouden we graag weten wat 
jullie dromen zijn voor de toekomst van onze 
parochiegemeenschap. Waar droom jij van op 
dit moment? Is er iets wat nu niet lukt in deze 

nare tijd? Kunnen wij als pastoraal team iets 
voor jullie betekenen? Wij horen het graag!

Van de pastor

Wat voor goeds brengt deze pandemie ons? 
Pater Avin denkt aan vier positieve aspecten. 

Er wacht ons een betere toekomst
door Avin Kunnekkadan

We versterken onze relaties
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D E  P S A L M E N P S A L M  4  A L S  R E I S G E N O O T

In die leegte moest ik 
verder gaan

Psalm 4 

Geef mij toch antwoord
als ik U aanroep, God.
Gij zijt mijn waarheid,
Gij die mij ruimte geeft
als ik benauwd ben - 
wees mij genadig,
hoor mijn gebed.
Mens, hoe lang
blijft je hart verstokt,
loop je nog leugens na,
zoek je de schijn?
Weet je dan niet
dat God een vriend heeft,
dat Hij die groot maakt,
dat Hij dus luistert
als ik Hem roep.
Geef je gewonnen
en zondig niet meer,
prent het je in
voor je gaat slapen,
kom tot jezelf
Breng je gaven
in oprechtheid,
schenk vertrouwen
aan onze God.
Menigeen vraagt:
wie maakt ons gelukkig?
Zegen ons met 
het licht van uw ogen,
Heer onze God.
Gij hebt mij groter
vreugde gegeven
dan al die anderen
met hun rijkdom,
koren en wijn.
In vrede leg ik mij 
neer en ik slaap al.
Gij doet mij wonen
veilig en wel, Heer
God, gij alleen.

(Uit: Vijftig psalmen, 
Huub 0osterhuis e.a. 1967)

 P
salm 4 kwam op mijn pad toen 
ik als middelbare scholier een 
paar dagen in de Sint Paulus 
abdij te Oosterhout verbleef. 

In de kloosterbibliotheek had ik het 
boekje met vijftig psalmen gevonden. 

De vertaling was onder anderen van 
Huub Oosterhuis. Psalm 4 sprak me 
toen als tiener enorm aan omdat er 
een warme omarming door God werd 
beschreven. God is als een vriend die 
je liefheeft zoals je bent. Die aanvaar-
ding door God had ik toen nodig om-
dat ik mezelf nog niet kon aanvaar-
den. De liefde kwam van God, maar 
van mij werd ook iets gevraagd. Er 
werd een appèl op me gedaan om 
waarachtig en eerlijk te zijn en niet 
te kiezen voor een materialistisch le-
ven. Psalm 4 opende een deur naar 
een eenvoudig religieus leven.  Deze 
psalm ging me de rest van mijn leven 
vergezellen.
Maar toen stond ik aan het begin. Nu 
kijk ik als zestig-plusser terug op een 
leven waarin de psalmen altijd een 
grote rol hebben gespeeld. Ik las en 
zong de psalmen in tijden van vreug-
de en verdriet. Ik zong ze samen 
met mijn medebroeders in de abdij 
van Berne te Heeswijk. Ik bad ze in 
mijn eentje in Overschie. En psalm 

4 bleef mijn favoriet. Een heerlijke 
psalm voor het slapen gaan. De ene 
keer werd ik vooral geraakt door zo’n 
zinnetje als: ‘Gij die mij ruimte geeft 
als ik benauwd ben’. In een andere 
situatie werd ik getroffen door de 
bede: ‘Zegen ons met het licht van uw 
ogen.’ Psalm 4 gaf mij vertrouwen 
om te léven, hand in hand met God. 
Een paar jaar geleden, juist op een 
moment dat alles goed leek te gaan, 
kantelde mijn leven. Het werk in de 
gevangenis werd me te zwaar, een 
hechte vriendschap knalde na 34 
jaar uit elkaar, het schrijven van een 
boek putte me uit. Ik dreigde totaal 
opgebrand te raken. Nachtenlang heb 
ik de psalmen liggen bidden, vooral 
psalm 4 natuurlijk. Het pijnlijke was 
dat ik er geen troost uit kon putten. 
Ik voelde me door God in de steek ge-
laten. Ik kon Hem niet meer vertrou-
wen. Hij was er niet voor mij. Het 
was een afschuwelijke geloofscrisis. 
Mijn leven lang had ik steun gehad 
aan de liefdevolle aanwezigheid van 
God, maar juist nu ik Hem zo hard 
nodig had, was Hij de grote afwezige. 
Ik moest in de nacht al mijn gedach-
ten, beelden, verwachtingen over 
God loslaten. In die leegte moest ik 
verder gaan. 
En hoe is het nu? Beelden van God heb 
ik niet meer, maar ik blijf Hem aan-
roepen, met de eerste zin van psalm 
4.  Volgens de joodse traditie bid je de 
hele psalm als je alleen de eerste zin 
bidt. En daar vertrouw ik op. 

Frank Kazenbroot
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Van het parochiebestuur

Waardoor laten we ons leiden als parochie? Door hoe het altijd is geweest in de kerk? 
Door de moderne tijdgeest? Of is het evangelie maatgevend. Jan Bekkers droomde ervan.

We moeten behoorlijk creatief zijn

W
e zitten midden in het ‘dossier 
Vlaardingen’, zoals we dat zo mooi 
noemen.  Welke kerk gaan we slui-
ten en welke houden we open: de 

Pax of de Lucas? 
Naast een aantal ‘pastorale afwegingen’ zijn 
we de ‘materiële’ aspecten aan het bekijken, 
met name de mogelijkheden tot herbestem-
ming van de beide kerken en de daaruit voort-
vloeiende opbrengstwaarde. Zoals het er nu 
naar uitziet hebben we eind februari alle fei-
ten op een rijtje en kunnen we een besluit 
nemen. Beter goed dan snel, want we willen 
een besluit dat op draagvlak kan rekenen, 
draagvlak bij zo veel mogelijk zeer betrokken 
parochianen. 

Clubhuis
Een onderdeel van de besluitvorming is om 
een toekomstbeeld te creëren voor de ge-
meenschap Vlaardingen. Het ontwikkelen 
van zo’n visie geeft energie en draagt bij aan 
het keuzeproces. Twee citaten uit die visie ‘in 
ontwikkeling’ die nu op papier staat, geef ik 
hier weer. ‘Door velen wordt de kerk gezien 
als een verzamelplaats van vooral oude men-
sen die vasthouden aan gebruiken uit het 
verleden. Deze uiterlijke kenmerken moeten 
doorbroken worden door samen met jongere 
generaties een gemeenschap op te bouwen, 
waar jong en oud zich aan verbonden voe-
len. Zowel oude tradities als vernieuwende 
inzichten zijn er welkom. De kerk zal maat-
schappelijk aan de weg moeten timmeren, 
zal moeten inspelen op de veranderingen in 
de maatschappij. Dit kunnen lokale omstan-

Beter goed 
dan snel

door Jan Bekkers

digheden zijn maar ook omstandigheden ver 
weg’. (…). 
‘De kerk is een plek waar veel activiteiten met 
uiteenlopende onderwerpen plaatsvinden, en 
waar mensen van verschillende achtergrond, 
cultuur en leeftijd elkaar ontmoeten. Voor een 
aantal leeftijdsgroepen is de kerk een ‘club-
huis’ waar men elkaar ontmoet. Natuurlijk 
zijn er randvoorwaarden, maar het uitgangs-
punt moet zijn dat mensen lid willen zijn.’

Heel persoonlijk
Dit visiestuk zal ongetwijfeld tot discussie lei-
den. Daar waar bijvoorbeeld het woord ‘club-
huis’ voor de een de ideale duiding is van de 
beoogde gemeenschap, kan dat voor de ander 
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Daarin zat ik in een mis waar Jezus voor-
ging als priester. Hij had net de schok-
kende documentaire ‘A life on our planet’ 
van David Attenborough gezien (niet nieuw 
voor hem natuurlijk…) en had een boeiende 
preek over de verantwoordelijkheid die wij 
als christenen bij uitstek hebben om goed 
met onze aarde om te gaan. Het werd he-
lemaal stil in de kerk. Verderop in de mis 
vroeg hij: ‘Laat de kinderen tot mij komen’, 
waarna pas echt een oncomfortabel gevoel 
ontstond. 
Om de situatie nog enigszins te redden 
stond een niet onbemiddelde parochiaan op 
en zei: ‘Jezus, wat voor goeds moet ik doen 
om het eeuwige leven te krijgen?’ Jezus ant-
woordde: ‘Als je dit leven wilt binnengaan, 
hou je dan aan de geboden.’ ‘Welke?’, vroeg 
hij. Jezus zei daarop: ‘Niet doden, geen 
echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals ge-
tuigen, uw vader en uw moeder eren, en uw 
naaste beminnen als uzelf.’ De parochiaan 
antwoordde Hem: ‘Aan dat alles heb ik mij 
gehouden. Wat ontbreekt mij nog?’ Jezus 
aarzelde en zei: ‘Ooit, in een ver verleden 
heb ik hierover een nogal drastische uit-
spraak gedaan, om al je bezit te verkopen 
en het aan de armen te geven en daarmee 
een schat in de hemel te verwerven. Ik twij-
fel eigenlijk of ik dit redelijkerwijze van je 
mag verwachten.’ Hij aarzelde opnieuw en 
dacht na. ‘Misschien even een brug te ver, ik 
zie ook weinigen die het echt doen.’   
En tenslotte zei hij: ‘Bemin je naaste, als je-
zelf, dat is al prima’. 
Ik werd wakker met veel stof tot nadenken. 

We moeten behoorlijk creatief zijn

Het werd 
helemaal 
stil in de 
kerk

een gruwel zijn in het licht van het mysterie 
dat in de eucharistie plaatsvindt. 
In mijn beleven is het enige en ultieme doel 
van de rooms-katholieke Kerk om het gedach-
tengoed van Jezus uit te dragen, in al zijn 
aspecten en uitingen.  Vanuit dat perspectief 
heb ik in een eerder artikel ook geschreven: 
‘Toen Jezus tijdens het laatste Avondmaal 
bij de zegening van het brood en de wijn de 
woorden sprak: “Blijf dit doen om mij te ge-
denken”, weet ik niet of hij de huidige eucha-
ristieviering in gedachten had’. 
Dat betekent ook dat de uitingsvormen waar-
in deze blijde boodschap uitgedragen wordt 
heel verschillend kunnen zijn en ook heel 
persoonlijk. Het aanpassen van gebruiken, 
rituelen en wijzen van vieren is in dat per-
spectief dan ook niet een ‘capitulatie’ aan de 
wereldse tijdsgeest, maar een aanpassing van 
de wijze waarop we die boodschap van Jezus 
het beste over het voetlicht kunnen brengen. 
Want dat is onze opdracht en niet het kramp-
achtig vasthouden aan het oude. Daarom is 
diversiteit in een gemeenschap zo ontzettend 
belangrijk, waarbij ieder kan kiezen voor die 
wijze die voor hem of haar het meest aansluit 
om die boodschap van Jezus te ervaren. En 
laten we eerlijk zijn, om de jongere generatie 
dit te laten ervaren zullen we behoorlijk cre-
atief moeten zijn en ver buiten onze comfort 
zone moeten treden! 

Droom
In dit kader past een droom die ik recent had 
en die aansluit op het thema van deze Kerk 
aan de Waterweg. 
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Forum over het pastoraal beleidsplan

Naar buiten treden, een relatie aangaan met mensen buiten onze eigen kring, 
inzet voor een meer menswaardige samenleving: dat zijn sleutelwoorden van het 
vernieuwde pastoraal beleidsplan, dat via allerlei schermen druk besproken wordt.  

Beginnen met kleine initiatieven

A
l langere tijd leefde in het pastoraal 
team het plan om een nieuw pastoraal 
beleidsplan te schrijven. Het laatste 
beleidsplan was alweer enkele jaren 

oud. Intussen was het team van samenstel-
ling veranderd, na het afscheid van eerst 
Mirjam Heikens en daarna Kees Koeleman 
en de komst van Melvin Tharsis SVD. En 
vooral: nieuwe uitdagingen dienen zich aan. 
Wat is er veranderd in het gebied waar wij 
met verschillende gemeenschappen een paro-
chie vormen? Welke uitgangspunten blijven 
hetzelfde, maar moeten wel op een nieuwe 
manier uitgewerkt worden?
Daarover ging het pastoraal team in januari 
2019 met elkaar in gesprek. Intussen waren 
wij ook bezig met het proces ‘Stip aan de ho-
rizon’, waarbij parochianen in Schiedam af-
scheid moesten nemen van hun vertrouwde 
kerk. Dat was pijnlijk, maar noodzakelijk om 
de beschikbare krachten te bundelen. Ook 
in Vlaardingen wordt gesproken over het 
samengaan in één kerkcentrum. Wij zagen 
hoe onze geloofsgemeenschappen kwetsbaar-
der werden. En wij vroegen ons af: lopen we 
niet het risico om vast te houden aan het ver-
trouwde, en geen nieuwe mensen meer aan 
te spreken?

Internet-raadpleging
Wat in ieder geval hetzelfde bleef is de ‘mis-
sie’: Groeien in relatie met God en met Je-
zus Christus, met elkaar en de omringende 
samenleving. In de toelichting op de ‘missie’ 

Om zo het 
evangelie 
door te geven

door Pastoraal team en parochiebestuur

kwamen meteen wel twee nieuwe accenten. 
Op de eerste plaats: dat wij een relatie willen 
aangaan met mensen die nog niet tot de kern 
van onze parochie horen (jong en oud, men-
sen met verschillende culturele achtergron-
den) om zo het evangelie door te geven. En 
als tweede accent: dat wij bij het streven naar 
een meer menswaardige samenleving de dia-
loog zoeken met partners in de omringende 
samenleving (waarbij in dialoog ook de kerk 
verandert).
De missie werd verder uitgewerkt in een visie, 
in prioriteiten, in concrete plannen. Maart 
2020 was het concept klaar, en in april zouden 
wij het voorleggen aan de ‘kernvrijwilligers’: 
de leden van pastoraatgroepen, beheercom-
missies en van de drie Vlaardingse commis-
sies (Leren-Vieren-Dienen, Ont-Moeten en 
Jeugd & Jongeren). Maar toen brak de corona-
crisis uit. Wat nu? 
We besloten tot een internet-raadpleging. Via 
een forum kon de discussie over het beleids-
plan toch gevoerd worden. Het eerste deel 
van het concept is nu voorgelegd: de ‘missie’ 
en de ‘visie’. De prioriteiten en de concrete 
projecten die wij voorstellen, volgen bin-
nenkort in een tweede ronde. Veel mensen 
reageerden via internet, maar niet voor ie-
dereen bleek het forum een handzame vorm. 
Er kwamen ook reacties per e-mail binnen. 
Sommige groepen vergaderden in kleine 
kring over het beleidsplan, en stuurden een 
verslag. Zelfs een jongerenkoor ging erover 
in gesprek. 
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Beginnen met kleine initiatieven

Een goede 
buur zijn, 
mensen 
aanspreken

Meer naar buiten treden
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Wat viel op?
Ons streven om als kerk meer naar buiten te 
treden, kreeg veel instemming. Daarbij had-
den wij enkele doelgroepen genoemd: gezin-
nen; mensen met een andere culturele ach-
tergrond; mensen die een keerpunt hebben 
meegemaakt in hun leven; eenzame mensen 
die tussen wal en schip raken; maatschap-
pelijk betrokken gelovigen. Terecht werd op-
gemerkt dat de genoemde doelgroepen niet 
allemaal nieuw zijn.
Aan de doelgroepen willen wij zeker ook 
jongeren toevoegen. En natuurlijk willen wij 
aanknopingspunten gebruiken om met men-
sen op weg te gaan, ook als zij niet tot de ge-
noemde doelgroepen horen. Essentieel is wel 
dat wij contacten aangaan buiten de ‘binnen-
cirkel’ van onze geloofsgemeenschappen. 
Terecht kwam de vraag naar boven of wij wel 
met een open vizier de dialoog met groepen 

in de samenleving willen aangaan. Er was ook 
de zorg dat wij, met alle plannen om als kerk 
naar buiten te treden, geen te zware wissel 
trekken op de huidige gemeenschappen en op 
de kwetsbare groep vrijwilligers. Parochianen 
hebben al zo veel meegemaakt: het samen-
gaan van gemeenschappen, de sluiting van 
kerken, en ook nog eens de corona-crisis. Aan 
dit aspect wil het pastoraal team zeker zorg 
besteden. Maar het mag ons ook niet verlam-
men om nieuwe initiatieven te nemen en naar 
buiten te treden. 
Wij zijn ons ervan bewust dat vernieuwing 
begint met kleine, concrete initiatieven. De 
menskracht om grootse plannen uit te voe-
ren hebben wij nou eenmaal niet. Maar het is 
wel belangrijk dat wij als geloofsgemeenschap 
naar buiten treden, een goede buur zijn, men-
sen aanspreken. Gelukkig zijn er veel vrijwil-
ligers die daaraan willen werken, en over de 
grenzen van het vertrouwde heen durven te 
stappen. Het pastoraal team wil hen daarbij 
graag ondersteunen en inspireren.

Wordt vervolgd…
De eerste ronde van het forum over het con-
cept-beleidsplan is afgerond. De deelnemers 
krijgen een reactie op hun inbreng. Binnen-
kort volgt de tweede ronde van de raadpleging, 
waarin wij de prioriteiten en concrete plannen 
voor de komende jaren zullen voorleggen aan 
de kernvrijwilligers in de drie geloofsgemeen-
schappen van onze parochie. In ‘Kerk aan de 
Waterweg’ zullen wij daarvan verslag doen. 



Het schilderij is in 1700 gemaakt 
door Johann Melchior Schmittdner 
en werd uit dank geschonken door 
de kleinzoon van Wolfgang Lan-
genmantel en Sophie Imhoff aan 
de kerk Sankt Petrus am Perlach 
in Augsburg. 
De afbeelding toont de Moeder 
Gods in hemelse sferen. Boven 
Maria zweeft de duif, symbool van 
de Heilige Geest. Vervuld door de 
Geest kan ze de knopen ontwar-
ren. De heilige Geest geeft ons de 
kracht en wijsheid om ons leven 
weer op te pakken.
Het lint met de knopen verbeeldt 
onze levensloop. Via onze gebeden 
tot de moeder Gods en de tussen-
komst van haar Zoon, worden deze 
knopen ontward en onze noden en 
knelpunten opgelost.
De engel rechts van de Moeder 
Gods reikt haar het lint met no-
den aan, de engel links ontvangt 
het ontwarde lint en reikt het ons 
weer aan.
Ook zien we Tobias en de engel op 
weg naar Sarah, of twee mensen, 
u en ik, op weg naar een bestem-
ming. We kunnen de draad van 
ons leven weer oppakken.

DIT RAAKT ME…

Op zoek naar een onderwerp 
voor een bijeenkomst kwam 
ik het boekje tegen van vicaris 
Paul Verbeek: ‘Maria die de 
knopen ontwart’. Dit raakte 
mij. 

H
et speelt in 1700, ergens in 
Duitsland. Een kleinzoon 
laat een schilderij maken, als 
blijvende dank van zijn fa-

milie aan Maria voor hulp in moei-
lijke tijden. Het huwelijk van zijn 
grootouders was in de knoop ge-
raakt en daarop stuurde hun biecht-
vader hen naar Ingolstadt om hun 
problemen bij Maria neer te leggen. 
Ze droegen daarbij een lint, dat vol 
zat met knopen. Er werd gebeden 
bij Maria en hun gebeden werden 
verhoord. De huwelijksproblemen 
vonden een gelovige weg naar een 
oplossing en het lint werd uit de 
knoop gehaald. In de loop van de 
eeuwen vond er een verschuiving 
plaats van het inroepen van de voor-
spraak van Maria voor het herstel-
len van de huwelijksband naar het 
losmaken van allerlei knopen in de 
levens van mensen. 

Paus Franciscus ging in 1980, als 
aartsbisschop in Buenos Aires, op 
studieverlof naar Duitsland. Hij 
kwam daar in contact met ‘Maria die 
de knopen ontwart’. Hij legde alles 
waarmee hij in de knoop zat bij haar 
neer en ging met een aantal ansicht-
kaarten terug naar Argentinië. Hij 

laat de voorstelling naschilderen en 
verspreiden. De verering verspreidt 
zich over heel Latijns-Amerika en als 
Jorge Bergoglio tot paus wordt geko-
zen over de hele wereld.
Op 8 december vieren we het Hoog-
feest van de Onbevlekte Ontvangenis 
van Maria en ook het feest van ‘Maria 
die de knopen ontwart’. In Bergen 
op Zoom wordt dit feest al een paar 
jaar gevierd en kunnen de mensen 
hun lint met knopen neerleggen bij 
een gobelin met de beeltenis van 
Maria, terwijl het Marialied: ‘Maria, 
Gij Moeder die de knopen ontwart’, 
wordt gezongen. Ik heb me voorge-
nomen volgend jaar naar die viering 
in Bergen op Zoom te gaan, tenzij 
het in onze parochie gevierd wordt. 

Gebed van Paus Franciscus tot Maria 
die de knopen ontwart

Door Uw genade, Uw voorspraak en 
Uw voorbeeld, verlos ons van alle 
kwaad, Onze Lieve Vrouw, en ont-
war de knopen die ons afhouden van 
verbondenheid met God, opdat wij, 
bevrijd van zonde en dwaling, Hem 
mogen vinden in alle dingen, ons hart 
mogen plaatsen in Hem en Hem al-
tijd mogen dienen in onze broeders 
en zusters. Amen

Bronnen:

Paul Verbeek, Maria die de knopen ontwart’ 

2019, Van Allerheiligen tot Kerstmis, uitgave 

2020. Beide boekjes zijn uitgegeven door 

Adveniat

Een bijzondere Maria
door Yvonne Buys
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Actie Kerkbalans, het recept van Maassluis
Het was in 2013 dat ik de financiële resultaten over 
de afgelopen jaren van onze deelgemeenschap in 
Maassluis onder ogen kreeg. Ik constateerde dat we 
van een jaarlijks positief resultaat waren gedaald naar 
een jaarlijks negatief resultaat. Ik kon toen berekenen 
wanneer het licht in de kerk zowel letterlijk als 
figuurlijk zou uitgaan. 
Dit heb ik na afloop van een viering medegedeeld 
aan de kerkgangers en hen voor de keuze gesteld: óf 
wachten tot het zo ver komt óf in actie komen om onze 
inkomsten drastisch te verbeteren. Ik stelde toen voor 
om niet alleen de Actie Kerkbalans nieuw leven in te 
blazen maar ook om vijf andere acties op te starten. 
Het resultaat was: een groot aantal nieuwe 
vrijwilligers, een positief financieel resultaat aan het 
eind van het jaar en tevens een grote saamhorigheid in 
de deelgemeenschap. 
Dit laatste raakte mij heel diep. Het motiveerde mij om 
met een team van enthousiaste vrijwilligers door te 
gaan. Hierdoor bleven ieder jaar de resultaten positief 
en werd de saamhorigheid nog meer versterkt. Ook 
werden de resultaten van de Actie Kerkbalans steeds 
beter. Het aantal deelnemers steeg niet alleen, maar 
ook de gemiddelde bijdrage. 
Dit alles was het bisdom niet ontgaan. Ik werd 
benaderd om ondersteuning te bieden aan de 
parochies bij de uitvoering van de Actie Kerkbalans.  
Met als resultaat: ondanks de daling van het aantal 
parochianen in het bisdom Rotterdam was er wel 
een stijging van de gemiddelde bijdrage en daardoor 
slechts een lichte daling van de totale opbrengst. Dit in 
tegenstelling tot andere bisdommen. 
De ervaringen, die ik in de vele parochies van het 
bisdom heb opgedaan als mede in mijn eigen 
deelgemeenschap, motiveren mij nog steeds om 
hiermee door te gaan.
(Ad Sosef)

V
anwege alle maatregelen om het coronavirus te-
gen te gaan, kunnen er al lange tijd slechts dertig 
mensen bij de vieringen aanwezig zijn. Tijdens de 
eerste lockdown in het voorjaar en ook op kerst-

avond kon niemand de vieringen bijwonen. Dat heeft in 
2020 gevolgen gehad voor de collecte-inkomsten van de 
parochie. En ook in 2021 hebben we nog te maken met 
de gevolgen van de coronacrisis. Gezien de teruglopende 
inkomsten en de extra uitgaven in verband met de coro-
napandemie hebben wij u gevraagd, als dat mogelijk is, 
dit jaar wat meer te geven dan in 2020. Wij kunnen uw 
steun nu beslist niet missen.  

Dankbaarheid
Ondertussen blijft de parochie het kerkelijk leven op 
anderhalve meter zo goed mogelijk vormgeven. In een 
bericht aan de parochies hebben de bisschoppen op 13 
januari opnieuw hun dankbaarheid uitgesproken voor de 
inzet van de pastorale teams en de vele vrijwilligers die 
zich met elkaar inspannen om rekening houdend met 
alle strenge maatregelen het parochieleven door te laten 
gaan. 
Hierbij gaat het om de inzet voor de vieringen die slechts 
met allerlei beperkingen kunnen plaatsvinden, maar ook 
om de inzet om digitaal contact te houden en digitaal 
naar elkaar om te zien. Zo spannen veel parochies zich 
in om catechese te blijven verzorgen en worden door de 
diaconie ook tijdens de lockdown mensen waar nodig 
praktisch en financieel ondersteund. 
De bisschoppen vertrouwen erop dat de gelovigen juist 
nu de eigen parochie niet alleen in gebed maar ook finan-
cieel ondersteunen bij dit belangrijke werk. De meeste 
parochianen hebben ondertussen al meegedaan met de 
actie Kerkbalans. Heeft u nog niet meegedaan en wilt u 
wel deelnemen? Neem dan contact op met Ad Sosef, tel. 
010-5910074. 

Namens de werkgroep Actie Kerkbalans de Goede Herder
Jan van Adrichem, Louis van Poppel, Hans Rombouts en 
Ad Sosef

Steun de actie Kerkbalans

Op zaterdag 16 januari startte de actie Kerkbalans met als motto 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. De actie liep dit jaar tot 
zaterdag 30 januari.

Geef vandaag voor de kerk van morgen
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Dichtbij komen… 

Afstand houden leerde ik al heel 
jong. Ik ben opgegroeid op een 

binnenvaartschip en daar waren veel 
gevaren als je te dichtbij kwam: je kon 
overboord vallen, klem komen tussen 
zware lading of verbranden aan de 
hete uitlaat van de motor. Ik heb het 
wel moeten leren hoor, dat afstand 
houden. Ik ben nogal onderzoekend 
van aard en van dichtbij zie je toch 
veel meer dan van een afstandje.
Niet zo’n wonder dat de coronaregels 
me niet vreemd zijn, maar dat mijn 
onderzoekende geest daar niet altijd 
blij mee is. Vóór corona kwam ik 
regelmatig in contact met sommige 
minder bedeelden in de samenleving. 
En om die mensen een beetje te be-
grijpen en te steunen, moet je toch 
echt dichtbij komen, als het ware met 
hun ogen gaan kijken. Dat soort ge-
sprekken zijn er nu niet, die wérken 
gewoonweg niet op afstand. Ik droom 
ervan dat dadelijk, na corona weer te 
gaan doen. Het werkt louterend voor 
mij en het steunt de ander. Maar mijn 

grote droom is dat mensen weer zó 
dicht bij de ander gaan komen dat ze 
de wereld door de ogen van die ander 
gaan bekijken. Ik geloof dat de wereld 
daar een beetje mooier van wordt.
(Arno Mooren)

Minder consumptie

Is het ‘na-coronatijdperk’ in zicht? 
Het onder controle krijgen van het 

Covid-19 virus zal een einde kunnen 
maken aan veel pijnlijke maatregelen, 
een einde aan onzekerheid, eenzaam-
heid, aan angst ook, aan afscheid, ver-
driet, aan overvolle ziekenhuizen; een 
einde ook aan de anderhalve meter 

samenleving en aan verstoorde soci-
ale relaties. Wij mensen hebben wei-
nig op met negatieve gevoelens. We 
willen liever zo gauw mogelijk terug 
naar hoe het was, terug naar het ver-
trouwde. Naar het oude normaal dus?
Maar er zijn ook mensen die deze 
pandemie zien als een kwalijk uitvloei-
sel van onze relatie met de natuur, de 
globalisering, de economie, milieu-
vervuiling, kortom onze levensstijl. 
Zij vragen zich af of wij niet zelf deze 
ontwrichting over ons afroepen en 
of deze pandemie wellicht een uitge-
lezen en mogelijk laatste kans biedt  
aan een maatschappelijke omwente-
ling: minder groei van de economie, 

minder intensieve landbouw, minder 
consumptie, minder reizen, minder 
vliegen, een omwenteling naar een 
leven met wat minder luxe en… naar 
minder armoede. 
Kerstmis en Oud en Nieuw liggen 
achter ons. Er waren geen vieringen 
in onze geloofsgemeenschap in Maas-
sluis. De pandemie dwong ons genoe-
gen te nemen met een digitaal nood-
verband. We waren nauwelijks gewend 
aan de vieringen met dertig aanwezi-
gen, hoewel dit aantal soms met moeite 
werd gehaald. En dit in een periode van 
tanend kerkbezoek. 
Daarbij vermeldt een krantenbericht 
dat de coronapandemie de leegloop uit 

de kerk met bijna tien jaar heeft ver-
sneld. Niet iets om vrolijk van te wor-
den. Zien wij dit met lede ogen aan, 
of...? 
(Nico Meinders)

Canada!

Hebben we het niet allemaal, dro-
men? En waarvan droom ik dan 

het allerliefst?
De eerste intelligente lockdown gaf 
voor iedereen heel veel veranderin-
gen. Gelukkig kon er nog zoveel wel 
en werd de wereld een stukje rustiger 
en mooier. Het leek net of de natuur 
herstelde van een intensieve uitput-

Het tijdperk na corona

Waar dromen we van?
Waar kijk je het meest naar uit, als dit allemaal voorbij is: die beperkingen van de 
lockdown. Waar droom je van? We vroegen het een aantal parochianen. Wat zijn onze 
dromen verschillend én herkenbaar.   

‘De coronapandemie heeft de leegloop uit de 
kerk met bijna tien jaar versneld’
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tingsslag. Wandelen in ons polder-
landschap, bos of strand gaf prachtige 
vergezichten en strakblauwe luchten. 
Ik ben er graag.
Als jonge oma heb ik twee kleinkin-
deren dichtbij. Aan het begin van het 
jaar waren we voorzichtig in het op-
zoeken van elkaar, maar gaandeweg 
werden de contacten weer als van-
ouds. Het zijn de beste momenten 
van de week. Het vraagt veel, maar 
je krijgt er nog meer voor terug. Ik 
realiseer me dat ik mij met kinderen 
en kleinkinderen een gelukkig mens 
mag voelen.
En dat is niet alles. Ver weg over 
zee, woont nog een klein mannetje, 
dat oma alleen maar van een beeld-
schermpje kent. En hoewel oma zee-
en van tijd heeft, laat het luchtruim 
niet toe dat oma langskomt. Volgende 
maand komt er voor hem een zusje 
bij. Een visum om op bezoek te gaan, 
is aangevraagd, maar nog niet geac-
cordeerd. Dat is begrijpelijk maar het 
voelt toch een beetje als een oma ach-
ter glas in het verzorgingstehuis. 

Toestemming om kinderen en klein-
kinderen in Canada op te zoeken, dat 
zal een droom zijn!
(Dinah Heinsbroek)

Simpel leven

Als Corona voorbij is, dan dien ik 
mijn ontslag in als volwassene. 

Ik heb besloten de verantwoordelijk-
heid te nemen van een kind. Ik wil 
terug naar een tijd waarin het leven 
eenvoudig was. Een leven vol kleuren, 

vrolijkheid, liedjes, springen in de 
plassen en baggeren door de modder 
en voor de aarde zorgen. Ik wil liggen 
in het gras en kijken naar de wolken 
en dromen… dromen van een wereld 
waar de deuren open staan, waar ie-
dereen gastvrij en vrij en blij is.
Ik wil denken dat de wereld eerlijk is. 
Dat iedereen eerlijk is en goed. Ik wil 
simpel leven en geloven dat alles mo-
gelijk is. Ik wil geloven in de kracht 
van de glimlach, knuffels, een vrien-
delijk woord, waarheid, rechtvaardig-
heid, vrede, dromen, verbeelding. 
Ik wil samen spelen, samen delen, 
zuiver luisteren, niet oordelen. Ik wil 
dat iedereen erbij hoort, niemand uit-
gesloten wordt, niemand eenzaam is. 
Ik wil iedereen met open armen ont-
vangen. 
Ik wil geloven als een kind, vol ver-
wondering het mysterie van het leven 
ervaren en mij door de Goddelijke 
energie laten leiden.
Ik wil Liefde leven…
Dus bij deze dien ik mijn ontslag als 
volwassene in. En als je het hier niet 
mee eens bent, ren dan maar achter 
me aan, want… tikkie, jij bent um!
(naar een idee van Mark Verhees, be-
werkt door Ria Sosef)
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Gifvrije weiden

Het zou mooi zijn als we uit deze 
crisis komen; als vaccins dit snel 

muterende virus kunnen stoppen en 
– als we toch ziek worden – de ziekte 
kunnen genezen met medicijnen. In 
de negentiende en twintigste eeuw 
hebben we door middel van vaccina-
tie en medicijnen pokken, tbc, chole-
ra, ebola kunnen uitroeien of in ieder 
geval behoorlijk kunnen indammen. 
Hebben we daarvan geleerd? Is de 
wereld er daarna mooier en zonniger 
op geworden? Vreedzamer? Groener?
Zijn we minder melkgeiten gaan 
houden nadat de Q-koorts opdook, 
drinken we minder melk en zijn 
we minder rundvlees gaan eten na 
het ontdekken van BSE oftewel de 
gekkekoeienziekte, de ziekte die de 
hersenen van de zieke mens in een 
sponsachtige massa verandert? Heeft 
de recente Afrikaanse varkenspest – 
waardoor miljoenen (wilde) varkens 
in Duitsland en China werden ‘ge-
ruimd’- ons minder karbonades doen 
consumeren? 
Helaas, wij weten het antwoord al 
en dat is: nee. Wij zijn niet ethischer 
en liefdevoller geworden tegen onze 
landbouwhuisdieren, de dieren die 
ons vlees, melk, honing en wol leve-
ren.

Ik droom van een wereld met bloem-
rijke, gifvrije weiden, waar bijen rond 
zoemen, varkens rondwentelen in 
modderpoelen, koeien met hun kal-
veren weiden en mensen gelukkig en 
gezond zijn.
(Joke Smits)

Duurzaam koken

Lucas Cooking heeft een droom. 
Met deze droom hebben wij ons 

jaarverslag van 2020 afgesloten.
In 2021 bestaat Lucas Cooking vijf-
tien jaar! Wij dromen om weer te 
starten met ons koken voor groepen. 
We dromen dat dit vanaf september 
gaat lukken. Wij hopen dat de restau-
rants dan ook weer zijn gestart.
Wij dromen dat wij gaan starten 
met een workshop Duurzaam koken 
voor onszelf. Duurzaam, omdat de 
afgelopen periode ons wel aan het 
denken heeft gezet. We zijn altijd 
bewust omgegaan met ons kookpro-
ces, maar of het altijd een duurzame 
maaltijd geweest is? Daar gaan wij 
ons in verdiepen. En duurzaam ko-
ken voor een groep – dat is weer een 
ander verhaal dan duurzaam koken 
bij ons thuis, in het eigen gezin.
Langzaam zullen wij daarna onze 
activiteiten weer gaan oppakken. 
We zullen weer gaan koken voor 
vluchtelingen, voor vrijwilligers van 
deelgemeenschap Willibrord, voor 
Mov-Zwo (in de Vredesweek en de 
Advent) en voor ontmoetingsmid-
dagen. 
Tot slot willen wij zeggen: doe het 
rustig aan, blijf gezond, zodat wij 
weer kunnen eten op een plek waar 
iedereen welkom is. 
(José Smeele)

Elkaar opzoeken

De coronaperiode is een zware tijd. 
Op de eerste plaats voor mensen 

die ziek zijn geworden, mensen die 
hun naasten hebben verloren aan co-
rona en voor hen die hun baan zijn 
verloren. En ondanks dat wij nog 
gezond zijn en onze baan nog heb-
ben, is het voor twee pubers in huis 
ook niet makkelijk. De oudste die 
geen eindexamen kon doen en geen 
examenfeest kon geven. Hij is nu op 
het MBO begonnen en is welgeteld 
drie dagen naar school geweest. De 
jongste die in de brugklas begonnen 
is en halverwege zo’n spannend jaar 
moest overschakelen naar online-les-
sen. Vrienden waar niet meer mee 
afgesproken kan worden, geen sport 
en geen scouting en eenzaamheid en 
somberheid wat er toch langzamer-
hand in begint te sluipen. 
Onlangs hebben we een bezoek ge-
bracht bij vrienden en op de terug-
weg naar huis zei een van de zoons: 
“Ik vond het zo fijn en gezellig, het 
deed me even denken aan een echte 
verjaardag, ook al was er verder nie-
mand... het leek even weer als vroe-
ger... 
En dat is precies wat we nu zo missen 
en waar we van dromen: de gezellig-
heid, de hartelijkheid en de warmte, 
je familie en vrienden even een knuf-
fel kunnen geven, elkaar opzoeken, 

1414 kerk aan de waterweg voorjaar 2021



samen eten en even een arm om ie-
mand heen die het moeilijk heeft... 
we kunnen niet wachten.
(Jetske Burggraaf)

De droom van mijn broer

Mijn oudste broer, 78 jaar is helaas 
in deze covid-ramp getroffen en 

binnen vijf dagen overleden op 1 no-
vember. Hij verbleef vijf jaar in een 
verpleeghuis, werd vergeetachtig en 
had verzorging nodig. Het was moei-
lijk voor hem om na een rijk sociaal 
leven met een paar vierkante meter 
tevreden te zijn, maar hij legde zich 
daar toch bij neer. 
In zijn goede jaren was hij actief in de 
kerk (Elandstraat) en in de samenleving. 
Toen zijn kinderen zijn kamer moes-

ten leegmaken vonden zij een notitie-
boekje met daarin het volgende: 

Dromen
Je kunt er alleen maar van dromen
om in Den Haag te wonen.  
Den Haag wordt wakker 
met Aso en Kakker
Den Haag met je zand en je veen
om jou kan niemand heen
De mooiste stad van het land
heeft alles bij de hand
Strand, bos en beat
in Den Haag verveel je je niet
Cricket, handbal voetbal en scouting
het voelt haast als een trouwring.
Ook na een leven vol gein
is het doodgaan hier fijn. 

(Henny de Wit)

Niet gewoon verder… 

Corona voorbij en dan… gaan we 
gewoon weer verder. Het is ei-

genlijk hetzelfde als met Nieuwjaar: 
een jaar voorbij en we wensen elkaar 
het allerbeste met het nieuwe jaar. 
Corona voorbij en we wensen elkaar 
het allerbeste met de nieuwe periode.  
Misschien is er toch wel een klein ver-
schil: met nieuwjaar maken we voor-
nemens, die we al dan niet uitvoeren, 
maar na de corona zijn we waarschijn-
lijk wel verplicht te veranderen. 
Die anderhalve meter hoeft niet meer, 
maar de mensen die ik tegenkom een 
beetje ruimte geven zou misschien 
niet zo gek zijn. Ik bedoel dan een 
beetje ruimte laten in hun denken. 
Misschien heeft die ander wel meer 
gelijk dan ik denk… stel je voor: mis-
schien kan ik wel iets van hem of van 
haar leren.

Elke zondagmorgen voor de televisie 
zitten of achter je laptop om op een 
YouTube kanaal iets van een viering 
te zien, dat hoeft niet meer. Maar 
misschien moeten we de YouTube 
vieringen dan toch doorzetten voor de 
mensen die niet meer naar de kerk 
kunnen komen.  
Misschien moeten we ook anders 
gaan denken over ons samenkomen 
op zondag. We geven elkaar een hand 
bij de vredeswens (de anderhalve me-
ter is weg) maar waarom geen hand 
wanneer we binnenkomen?  We 
mochten niet zingen, misschien zou 
het goed zijn om straks juist wat méér 
gaan zingen of andere liederen.
Misschien moeten we niet gewoon 
verder gaan op de weg die we al gin-
gen… 
(Peter Bernardt)
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W
at is de impact van dit co-
rona tijdperk op het onder-
wijs op de plek waar ik werk 
hier in Vlaardingen? We 

zijn nog steeds bezig met het online 
onderwijs vanuit thuis. Binnen school 
organiseren we de noodopvang voor 
kinderen van ouders met cruciale be-
roepen en voor kwetsbare kinderen.

Halsoverkop
De situatie op school is heel anders 
dan in de voorjaarslockdown. Er is 
behoorlijk veel ervaring opgedaan in 
het hele online lesgeven, zowel door 
leerkrachten, kinderen als ouders. In 
maart 2020 ging de school ook vrij 
onverwachts dicht. Er werd snel een 
plan van aanpak gemaakt en kinde-
ren kregen voor een week of twee een 
werkpakket mee, want langer kon dit 
toch niet gaan duren? Inmiddels we-
ten we wel beter! 
Zelfs een school kan voor meerdere 
weken dicht en zelfs vaker in een jaar. 
Net voor de kerstvakantie gebeurde 
dit immers nóg een keer, en zeer on-
verwachts. Dat betekende dat we op 
dinsdag 15 december halsoverkop met 
elkaar de kerstviering hielden. Door 
alle corona maatregelen gebeurde dit 

niet met de hele school, maar ieder-
een in de eigen klas. Er werden door 
ouders snel muziekinstrumenten en 
verkleedkleren naar school gebracht. 
Zo was er op die middag in iedere 
groep een sfeervolle kerstviering. De 
kinderen konden de in korte tijd be-
dachte voorbereidingen aan elkaar la-

ten zien. Deze kerstviering kreeg daar-
door juist een extra bijzonder sfeertje. 
Zeker de oudere kinderen begrepen 
goed dat de school straks weer voor 
een aantal weken dicht zou zijn. Ze 
gingen die dinsdag met een zeer 
volle tas naar huis. Alle werkboeken, 
schriften en voor wie het nodig had 
een laptop/chromebook, gingen mee 
naar huis. Ik moest denken aan het 
voortgezet onderwijs, waar brugklas-
sers ook met een veel te zware rugzak 
kunnen lopen.

Worstelen
Het echte online onderwijs begon 
weer op maandag 4 januari. Kinde-
ren, ouders en collega’s worstelen 
weer met het vinden van het ritme. 
Diverse online instructies, maar ge-
lukkig ook gezellige ‘meets’ om ge-
woon even met elkaar bij te kletsen 
en wat te lachen. Natuurlijk zijn de 
belevingen heel erg verschillend. Ik 
spreek kinderen die moeite hebben 
met alle digitale lessen en het zoe-
ken naar een werkritme thuis. Maar 

ik spreek ook kinderen die het wel 
prima vinden en genieten van het 
mogen bepalen van hun eigen werk-
tijd. Wel mist iedereen de gezellige 
sociale contacten en elkaar gewoon 
weer echt zien. 
Het zal nog wel even gaan duren voor 
het onderwijs weer terug is in het mo-
del van vóór maart 2020. Zelf hoop 
ik dat we de goede leerpunten hier-
uit mee kunnen nemen. Ik zie in de 
maanden dat we wel op school waren, 
maar ouders de school niet zomaar in 
mochten, ook heel zelfstandige kin-
deren. Ze kunnen best tegen de juf of 
meester zeggen dat er wat is gebeurd 
of dat ze gymkleding niet kunnen 
vinden. Ook een aantal digitale mo-
menten kunnen we vasthouden. Tij-
dens oudergesprekken zie ik, via het 
videobellen, nu ouders op hun eigen 
werkplek even vijftien minuten een 
gesprek houden en dan weer verder 
gaan met het werk. Dit scheelt enorm 
veel reistijd.
Zo moeten we op zoek naar de voor-
delen van deze situatie, waar niemand 
echt voor kiest, maar waar we met el-
kaar wel iets van moeten maken. Op 
zoek naar mogelijkheden, binnen alle 
beperkingen. 

De impact van corona op school

Het is heel ingrijpend en nog steeds niet voorbij, de sluiting van de basisscholen. 
Leerkracht Pia Admiraal maakt het mee. 

Zoeken naar mogelijkheden
door Pia Admiraal

Met een zeer volle tas 
naar huis

1616 kerk aan de waterweg voorjaar 2021
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Het coronavirus houdt ons nog steeds in de greep. 
Enthousiast en vol goede moed waren we nog in 
het vorige katern geloofsverdieping. De realiteit is 
echter dat het programma nagenoeg tot stilstand 
is gekomen. Voorzichtigheid is geboden, de 
adviezen om zoveel mogelijk thuis te blijven zijn 
niet mis te verstaan.
Het is nu januari en we moesten besluiten 
een groot aantal activiteiten niet door te laten 
gaan, aan te passen of door te schuiven naar 
het volgende seizoen. Helaas, maar ons aller 
gezondheid is de eerste prioriteit.
Het is dan ook een ‘dun’ katern geworden. En of de 
geplande activiteiten door kunnen gaan hangt af 
van de nu geldende coronaregels.
Laat u hierdoor niet weerhouden om het 
programma door te nemen en u in te schrijven 
voor één of meerdere activiteiten. We hopen van 

ganser harte dat we elkaar dan kunnen treffen, 
want dan gaat het weer beter in ons land!
Als een activiteit niet doorgaat wordt u uiteraard 
snel op de hoogte gesteld. We wensen u alle goeds 
in deze barre tijd.

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

De adressen van de diverse kerken waar de 
activiteiten worden gehouden vindt u voorin dit blad. 
In verband met de organisatie is het prettig 
wanneer u zich aanmeldt. In de beschrijving van 
de diverse activiteiten staat vermeld of en zo ja 
hoe u zich kunt aanmelden.

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2020-2021

ACTIVITEITEN OVERZICHT

AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

Bijbellezen 
Zodra het weer mogelijk is

Elke donderdagochtend 
van 10.00 - ca. 11.00 uur

Maassluis,
Petrus en Pauluskerk

Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie. 
Zodra het weer mogelijk is.

In principe iedere 2e vrijdagavond van de maand, 
van 20.00 - ca. 21.00 uur

Vlaardingen,
Pax Christikerk

Zinwandelingen
Zodra het weer mogelijk is. 

Dinsdagavonden 23 februari, 30 maart, 25 mei en 29 
juni.  (verzamelen om 19.45 uur)

Vlaardingen: start en einde bij de Pax Christikerk

Paus Franciscus: Verrassend vernieuwend
- serie van 2 avonden-

Maandagavond 12 en 19 april
Van 19.45 – 22.00 uur. (Inloop vanaf 19.30)

Maassluis
Petrus en Pauluskerk

Rode draden in Marcus
-serie van 4 avonden-

Maandagavond: 3,10, 17 en 31 mei van 20.00 – 
22.00 uur. (inloop vanaf 19.45)

Schiedam
Centrum De Wilgenburg, (achter de basiliek)

Dauwtrappen Donderdag 13 mei start om 7.00 uur tot ca. 9.30 uur
Daarna is gelegenheid om de viering in de 

H. Lucaskerk bij te wonen.

Verzamelen bij sportcentrum Polderpoort in de 
Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen

The Two Popes
-- filmavond --

Vrijdagavond 21 mei van 20.00 -- 22.15 uur. 
(inloop 19.45 uur, max. 25 pers.)

Maassluis:
Petrus en Pauluskerk

Bloemarrangement maken, passend bij 
Pinksteren. 

Zaterdagmiddag  22 mei van 13.30 – 16.00 uur. 
Inloop vanaf 13.15. Aansluitend mini high tea. 

(indien mogelijk) 

Vlaardingen,
Pax Christikerk

Geloven in Coronatijd
-- wat heeft deze tijd ons te zeggen –

(Deze activiteit is tot nader orde uitgesteld)

Maassluis: Petrus en Pauluskerk 
Vlaardingen: H. Lucaskerk, Schiedam, Wilgenburg

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door tenzij er corona-
beperkende maatregelen zijn ingesteld waardoor de activiteit niet mag plaatsvinden.
Let op: voor diverse activiteiten geldt een maximum aantal deelnemers.
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TOELICHTING PER ACTIVITEIT

Bijbellezen 
Inhoud De Bijbel; 
het meest gelezen 
boek ter wereld. 
Voor veel mensen 
een voortdurende 
bron van inspira-
tie. Voor anderen 
een moeilijk te 
begrijpen boek. 
Wat heeft de Bij-

bel ons in deze tijd nog te zeggen? Hoe is de Bijbel toe-
gankelijk te maken, te begrijpen?
Vorm Samen uit de Bijbel het evangelie van de komende 
zondag lezen, op ons laten inwerken en met elkaar in 
gesprek gaan, met uitleg/toelichting door de pastor.
Begeleiding pastor Charles Duynstee of Avin Kunnekkadan, 
SVD.
Plaats en tijd Petrus en Pauluskerk 
Gratis parkeren op het parkeerterrein naast de kerk.
Elke donderdagochtend behalve in vakantietijd. 
Aanvang: 10.00 uur. Tot 11.00 uur. 
Zodra het weer mogelijk is, gaat het Bijbellezen weer van start.
Aanmelding Maximum aantal personen is afhankelijk van 
de corona maatregelen.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.   

Rust, innerlijke vrede en harmonie
door meditatie

Inhoud Meditatie 
is het tot rust 
brengen van de 
geest en haar 
vrijmaken van 
rusteloze emo-
ties en gedach-
ten. Het helpt 
om stress en 
angstgevoelens 
te verlichten, om 

beter met het leven om te gaan, het versterkt het lichaam van 
binnenuit en vergroot de concentratie en helderheid. Medita-
tie bevordert vreugde en geluk in elk aspect van het leven. 
Daarom is het goed om meditatie een onderdeel van je leven 
te maken. Soms is het al genoeg om tien of vijftien minu-
ten stil te zitten.
Vorm een aantal oefeningen om ons lichaam voor te berei-

den op de meditatie, een stukje theorie, ademhalingsoe-
feningen, concentratietechniek en meditatie. Daarna ge-
legenheid voor gesprek bij een kopje thee.
Begeleiding Margareth van der Nol.
Plaats Pax Christikerk.
Data en tijd in principe elke tweede vrijdagavond van de 
maand: van 20.00 -  ca. 21.00 uur.
De avonden voor de komende periode zijn: 12 maart, 9 
april,14 mei en 11 juni
Het is verstandig om voor de meditatie licht te eten en iets 
mee te nemen om warm te blijven.
Zodra het weer mogelijk is, gaat de meditatie weer van start.
Aanmelden Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur 
via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via tel. nr. 06 
10709911
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.   

Zinwandelingen 
Inhoud Al wande-
lend nadenken en 
praten over een 
bezinnende tekst. 
Het is een heel an-
dere manier van 
ontmoeten. Soms 
komt een gesprek 
heel snel op een 
diep niveau, soms 

niet, geen probleem. Afspraak is dat wat er besproken 
wordt onder ons blijft. 
Deze vorm is gebaseerd op het Bijbelverhaal van de Em-
maüsgangers.
Vorm Twee aan twee lopen we eerst een half uur in stilte 
om de tekst tot je te laten spreken. Het tweede half uur 
je inzichten en/of vragen met elkaar delen. We eindigen 
gezamenlijk om nog wat na te praten bij een kop koffie 
of thee.
Begeleiding Leden van de werkgroep Geloofsverdieping.
Plaats Start en einde bij de Pax Christikerk. 
Datum en tijd Dinsdagavonden 23 februari, 30 maart, 25 mei 
en 29 juni.  Om 19.45 uur verzamelen, 20.00 – 21.00 uur 
wandelen. Napraten tot ca. 21.30 uur.
Zodra het weer mogelijk is, gaan de wandelingen weer van start.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Opgave Niet noodzakelijk
Evenals andere activiteiten hangt het doorgaan van de 
wandeling af van de coronamaatregelen die op dat mo-
ment van kracht zijn.
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Paus Franciscus
– Verrassend, Vernieuwend, Radicaal? –

Op 4 oktober (feest van Fran-
ciscus in Assisi) heeft paus 
Franciscus zijn nieuwste en-
cycliek ondertekend en uitge-
bracht: Fratelli Tuti. 
Hij neemt daarin stelling te-
gen de doodstraf, maar zijn en-
cycliek gaat er ook over, dat wij 
allen broeders en zusters in de 
Heer zijn en een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben, 

naar elkaar, naar de maatschappij en naar de aarde. Die 
laatste hebben wij slechts te leen en moeten we zo mooi 
mogelijk doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. 
Verder blijft paus Franciscus zijn bijnaam ‘Paus van de 
armen’ waarmaken. Hij leeft eenvoudig, vraagt aandacht 
en bidt voor de minderbedeelden, hij zoekt hen op en 
staat open voor hun noden. Hoe indrukwekkend was zijn 
eenzame wandeling over het St. Pietersplein op 27 maart 
2020, toen hij vanwege de coronapandemie een speciale 
Urbi et Orbi-zegen uitsprak. In dat opzicht is hij zeer ver-
rassend, sluit hij zich niet op in een ‘ivoren toren’ en geeft 
hij weinig om pracht en praal.
Vorm Pastor Avin Kunnekkadan neemt ons in twee avon-
den aan de hand van een presentatie mee langs de belang-
rijkste aspecten van die encycliek. De rode lijn is broe-
der- en zusterschap, verantwoordelijkheid voor elkaar, de 
maatschappij en de aarde. 
Er is ruime gelegenheid voor vragen en gesprek. 
Data maandag 12 en 19 april 2021
Plaats Petrus en Pauluskerk. 
Kosten een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Aanmelden Graag vóór 26 maart a.s. per email naar
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Rode draden in Marcus
– Een serie van vier avonden –

Inhoud Elk jaar wordt er op zondag 
vooral uit één evangelie gelezen. In 
het nieuwe kerkelijk jaar (vanaf de 
Advent tot eind november 2021) lezen 
wij uit het Marcusevangelie. Midden 
in dit jaar, verdiepen wij ons in ‘rode 
draden’ in het Marcusevangelie. Daar-
bij kijken wij ook naar de ‘draden’ die 
dit evangelie verbinden met andere 
Bijbelteksten, met de wereld van toen 

en de wereld van nu. Ook de verbeelding van evangelie-
fragmenten in de kunst komt aan de orde.
Wij doen dit aan de hand van het boek ‘Rode draden in 
de evangeliën’ van de Tilburgse exegeet Wim Weren, een 
powerpoint-presentatie en evangelieteksten.
Vorm Wij lezen passages uit het Marcusevangelie en de 
toelichting hierop in het boek ‘Rode draden in de evange-
liën’ en in de powerpoint-presentatie. Wij gaan hierover 
in gesprek aan de hand van richtvragen.
Aan de deelnemers wordt gevraagd het boek Wim Weren, 
Rode draden in de evangeliën, Antwerpen (Halewijn), 2018 
aan te schaffen. Ook is het nodig een bijbel mee te nemen.
Het boek zal ook gebruikt worden voor toekomstige bij-
eenkomsten over het Lucasevangelie. 
Begeleiding pastor Henri Egging.
Plaats Pastorie Liduinabasiliek/De Wilgenburg
Data en tijd 3, 10, 17 en 31 mei 2021 van 20.00 – 22.00 uur 
(inloop vanaf 19.45)
Aanmelden Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via 
het e-mailadres: riero24@hotmail.com.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Dauwtrappen

Inhoud Dit jaar hopen we de traditie van het dauwtrappen 
op Hemelvaartsdag weer op te kunnen pakken. Deze keer 
willen we naast de trouwe dauwtrappers met name ouders 
met kinderen uitnodigen mee te doen. We starten wel 
vroeg, om 7 uur, als de dauw nog net te vinden is. 
We wandelen ca. anderhalf uur door de mooie natuur van 
de Broekpolder. Onderweg staan we korte tijd stil voor 
een bijzonder verhaal en een meditatief moment, waar we 
tijdens het wandelen met elkaar over praten. 
We sluiten de wandeling af met een eenvoudig ontbijt. 
Aansluitend kan men naar de viering in de H. Lucaskerk, 
die om 10.30 uur begint.
Vorm en begeleiding Een wandeling door natuurgebied o.l.v. 
Anne van der Horst.
Plaats We starten bij sportcentrum Polderpoort in de 
Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen
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Datum en tijd Donderdag 13 mei 2021, start 07.00 uur. De 
wandeling duurt tot ca. 09.30 uur.
Opgave Aanmelden is wenselijk i.v.m. inkopen voor het 
ontbijt en kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl  of via de 
intekenlijst in de kerk.
Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Filmavond: The Two Popes

Inhoud The Two Popes is een historische dramafilm uit 
2019 onder regie van Fernando Meirelles. De film is geba-
seerd op gebeurtenisen rond de abdicatie van paus Bene-
dictus XVI en de verkiezing van paus Franciscus in 2013. 
De hoofdrollen worden vertolkt door Jonathan Pryce en 
Anthony Hopkins. Het is bijzonder hoe de twee verschil-
lende karakters en visies op de kerk en het pausschap ver-
tolkt worden. De film geeft een speciale kijk op de persoon 
van vooral de huidige paus.
Vorm en begeleiding Gezamenlijk kijken we naar deze film en 
praten na. Wat maakte indruk? 
Begeleiding door René Eysink Smeets (lid werkgroep Ge-
loofsverdieping). 
Plaats Petrus en Pauluskerk 
Datum en tijd Vrijdagavond 21 mei van 20.00 tot 22.15 uur. 
(inloop 19.45 uur) 
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Opgave Er is plaats voor maximaal 25 personen. U moet 
zich aanmelden vóór 14 mei, via: secretariaat.andreaspe-
truspaulus@degoedeherderparochie.nl

Bloemarrangement maken
– Passend bij Pinksteren –
Inhoud Pinksteren, het feest van de komst van de Heilige 
Geest. We proberen dit feest te vertalen in bloemen. Mis-
schien zegt dit wel meer dan woorden. De Geest waait im-

mers waar zij wil. Na afloop serveren 
we een mini high tea. We hopen dat 
het allemaal mogelijk is.

Vorm en begeleiding We maken een 
bloemarrangement passend bij 
Pinksteren en staan stil bij de sym-
boliek van het Pinksterfeest. Bege-
leiding door o.a. Rita Vlierhuis.
Plaats Pax Christikerk
Datum en tijd Zaterdagmiddag 22 mei 
van 13.30 – ca. 16.00 uur. Aansluitend zo mogelijk een 
mini high tea.
Opgave: Aanmelden (tot en met maandag 10 mei) is ver-
plicht, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.
nl of telefonisch via 06-10709911.
Kosten € 12,50 (alles inbegrepen). Graag zelf een snoei-
schaar en een mesje meenemen. 

Geloven in coronatijd
– Wat heeft deze tijd ons te zeggen –
Deze activiteit is tot nader orde uitgesteld
Inhoud Het coronavirus is nog steeds onder ons en dat 
maakt het leven niet makkelijker. De overheid doet haar 
uiterste best om alles in goede banen te leiden, maar 
toch steekt het virus regelmatig de kop weer op en stijgt 
het aantal besmettingen. Dat maakt, dat u zich mogelijk 
angstig/onzeker voelt of eenzaam. Misschien bent u wel 
uw baan kwijt of staat uw bedrijf voor enorme uitdagin-
gen. Er over praten met ‘lotgenoten’ kan helpen uw weg 
te vinden in deze verwarrende tijd.
Daarom zijn er in 2021 drie gespreksavonden (één per 
stad).
Datum, plaats en tijd De nieuwe data zijn nog niet bekend.
Die avonden willen wij met u in gesprek gaan over:
-  Hoe ervaart u deze coronatijd?
-  Wat merkt u ervan in uw directe omgeving?
-  In hoeverre ondervindt u steun in uw geloof? 
-  Wat verwacht u vanuit de kerk(gemeenschap) in deze 

tijd?
Opgave is verplicht via 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Kosten een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld
Begeleiding pastores en leden werkgroep Geloofsverdieping
René Eysink Smeets,  eysinksmeets@hotmail.com,    
06 – 2270 1716

Pastor Egging,  h.egging@goedeherderparochie.nl
Elly Barendregt, koalsie@upcmail.nl  
Riek Wouters,  riero24@hotmail.com 
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Liduinaprocessie en mijn stropdas

Het was in 2015 toen pastor Henri Egging mij vroeg of ik 
iemand wist die een processie kon organiseren. Deze 

zou gehouden worden bij gelegenheid van het jubileum-
feest van de Liduina-basiliek. Als koster in Maassluis had 
ik al eerder een processie georganiseerd. Dus ik zei: “Nou 
ja, voor die ene keer dan.”

De gemeente Schie-
dam had 2015 ook 
uitgeroepen tot Li-
duinajaar. Overal in 
Schiedam hingen Li-
duinavaandels. Toen 
ik niets vermoedend 
Schiedam binnen 
reed, zag ik overal 
vaandels in de kleuren 
van mijn… stropdas. 
Inmiddels heeft de 
processie al vijf keer 

plaats gevonden, en elke keer heb ik diezelfde stropdas 
gedragen.
Door de coronapandemie kan er nu geen processie 
gehouden worden. Hopelijk volgend jaar wel weer!  

Ad Sosef

Een beeld waar je niet omheen kunt

Het Liduinabeeld in de kapel van Frankeland (Jack Poell, 
geb. 1948): je kunt er niet omheen. Toch heeft het ook 

iets bescheidens, met niets meer dan twee grote handen, 
die een liggende vrouwenfiguur vasthouden.  
Soms vind ik het mooi vanwege de symboliek van op han-
den gedragen worden, in de palm van Gods hand. Maar 
soms heeft het iets afstotends: met die grote grove han-
den, en dat vormeloze, passieve lichaam met dat gesloten 
gezicht. 

Het beeld laat – in 
mijn ogen – zowel 
iets van pijn als van 
vertrouwen zien. Zo-
als Liduina op haar 
ziekbed– ondanks 
alle pijn en ontluis-
tering – op handen 
gedragen werd… 

door Gods handen.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers komen dikwijls 
de kapel binnenlopen om een kaarsje op te steken en een 
moment van rust, bezinning en troost te vinden bij dit 
bijzondere beeld. Ik hoop voor hen dat zij zich dan ook – 
al is het even - gedragen mogen weten.

Gerarda van Mourik, geestelijk verzorger Frankeland

Jij Liduina, weet wat het is om ziek te zijn

D it beeld van Liduina stond zolang ik mij kan herinneren 
op het klepbureau van mijn ouders. Hoe oud? Waar 

vandaan? Het is mij onbekend. Zo op het eerste gezicht is 
het niet meer dan een erfstuk uit het Rijke Roomse leven, 
met die kleine engel die een ‘engelachtige’ blik naar boven 
werpt en daarmee Liduina’s aandacht lijkt te vragen.
Het beeld heeft een plek gekregen op onze cd-kast. Er 

staat een kaars naast en die kaars 
brandt soms. Als iemand geopereerd 
gaat worden, als iemand ziek is en 
wel wat kracht en moed kan gebrui-
ken. Dat is het mooie van een beeld 
als dit. Het biedt een punt waar je ge-
dachten en gebeden kunt verzame-
len. ‘Jij Liduina,weet wat het is om 
ziek te zijn’, denk ik dan bij mezelf 
bij het aansteken van de kaars. 

Jolanda Konings

Elk jaar wordt in Schiedam het Liduinafeest gevierd, met een Liduinaweek en een 
processie. Ook dit jaar kan dit helaas niet doorgaan, vanwege corona. Afgelopen jaar was 
er de youtube-film ‘Vensters op Liduina’. Nu laten wij in dit blad beelden van Liduina en 
van de processie zien. Wat betekenen ze? Drie parochianen delen het met ons.

(G)een jaar zonder Liduina
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Herhaalde oproep
Gezocht: Nieuwe bestuursleden PCI

De Parochiële Caritatieve Instelling De
Goede Herder, kortweg PCI genoemd, 
verleent hulp aan mensen in nood en doet 
dat vooral financieel.
Vanwege het bereiken van de maximale 
zittingsduur, zullen in de loop van 2021, drie 
van de vijf leden het bestuur verlaten. 
Wij vragen parochianen, die zich willen 
inzetten voor onze medemensen in een 
zwakke positie, zitting te nemen in dit 
bestuur. 
Als bestuurslid beoordeelt u, samen met de 
anderen, de aanvragen. Er wordt ongeveer 
acht keer per jaar vergaderd.

De zittingstermijn is vier jaar en kan 
éénmalig verlengd worden.
Voor verdere informatie en/of opgaven kunt u 
terecht bij:
Annelies Eysink Smeets-van de Burgt 
(voorzitter)
Telefoon: 010-88.063.63     
mobiel: 06-18.27.90.92
Mailadres: pci.bestuur@
goedeherderparochie.nl

Bestuur PCI De Goede Herder

Oproep

Ik zou willen dat… 
Dit nummer van Kerk aan de 
Waterweg gaat over dromen. 
We willen dit voortzetten in 
de komende nummers. De 
laatste tijd krijgen we ook 
signalen van lezers, dat zij 
graag hun verlangens over 
de geloofsgemeenschap, 
willen delen. Graag geeft dit 
blad hier ruimte voor. 
Het gaat dan om het 
volgende. Misschien voelt 
u zich prima thuis in uw 
eigen deelgemeenschap. 
U wordt geïnspireerd door 
de vieringen, de inhoud van 
de preken, de zang. Het is 
fijn om medeparochianen 

te ontmoeten. U komt vaak 
thuis met het gevoel: ‘Ik 
heb een geschenk gekregen 
vanmorgen. Een cadeau dat 
je nergens kunt kopen.’
Misschien mist u wat onder 
het dak van uw kerk. Het 
knaagt nu en dan. U zou het 
wel anders willen. Wat zou 
er anders mogen van u? Wat 
mag van u vaker gebeuren, 
waar droomt u weleens van? 
We denken nu met 
name aan uw ervaringen 
vóórdat corona zoveel 
inbreuk ging maken op 
ons kerk-zijn samen. We 
denken niet alleen aan de 
zondagsvieringen, maar 
aan alle facetten van een 
geloofsgemeenschap. 
Graag gaan we via dit 

blad op zoek naar uw en 
jouw wensen, verlangens, 
dromen… Laat het de 
redactie weten. U mag ook 
laten weten waar u blij mee 
bent, wat u inspireert. 
Dat kan via de mail: 
redactie@
goedeherderparochie.nl. Het 
kan ook per post: Redactie 
Kerk aan de Waterweg, 
Singel 104, 3112 GS 
Schiedam. 
We gaan de reacties plaatsen 
en dan worden het gedeelde 
dromen, verlangens. Het mag 
anoniem, maar het hoeft niet. 
We zijn benieuwd naar uw en 
jouw reacties. 

Redactie parochieblad 

Kerk aan de Waterweg
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Peter Grundlehner voelt zich thuis op de Hoogstraat

Peter Grundlehner verbleef zeventien jaar in Oost-Afrika. Sinds 2018 is Schiedam zijn 
woonplaats. Op de Hoogstraat is daar koffieschenkerij Zavor. Waar droomt hij van?  

Veel méér dan zuivere koffie!

D
e sfeer van Afrika komt volop terug in 
het ruime, hoge pand van Zavor, in al-
lerlei voorwerpen, in het behang.  Je 
kunt er ook pakken Zavor koffie kopen 

uit Kenia. Daar gaat de opbrengst naar toe. De 
koffieschenkerij is nu uiteraard gesloten. De 
stoelen en tafeltjes staan nog netjes op corona-
afstand uit elkaar. Ik krijg een heerlijk kopje 
koffie. “Het is toch wel warm genoeg?”, vraagt 
Peter. “Het apparaat was natuurlijk koud.”

Plafond
In 2018 verhuisde Peter Grundlehner met 
zijn gezin, vrouw Monica en twee jongens 
naar Schiedam. Hij komt oorspronkelijk uit 
Dordrecht en woonde in Enschede, Hengelo 
en Borne. 
“In Enschede hadden we ook een koffieschen-
kerij, maar we waren daar wel klaar. Brownies 
& downies nam het bedrijf gelukkig over. Dat 
sprak ons ook aan. 
We kenden Schiedam helemaal niet, we zijn 
wat gaan googlen en we vonden Schiedam 
meteen een leuk stadje. En deze plek, het 
Stedelijk museum schuin hier tegenover, het 
Jenevermuseum hier achter. Dit pand heeft 
zoveel mogelijkheden. We gingen verbouwen 
en toen kwam dat plafond naar voren. Uit 
de zeventiende eeuw; toen was het hier een 
woonhuis, van Melchers geloof ik. Het Jene-
vermuseum is in de voormalige distilleerderij 
van Melchers. We werken wel samen met de 
musea en de Historische Vereniging. We ser-
veren hier ook lunches, met bijvoorbeeld een 
brandersbal. We hadden het zo mooi voor el-
kaar en de Bed and Breakfast hierboven draai-
de ook goed. Nu moet je maar afwachten.” 

We hadden 
het zo mooi 
voor elkaar

door Lidwien Meijer

Een hengel
Zeventien jaar heeft Peter in Oost-Afrika ge-
werkt. Voor het UNHCR, de vluchtelingenor-
ganisatie van de Verenigde Naties. Daarnaast 
voor het Rode Kruis, steeds in de logistiek en 
de dienstverlening. In Zuid-Sudan bouwde 
hij kantoren, maakte onderwijs aan gehandi-
capten mogelijk. “Allemaal heel breed, maar 
niet zo spannend hoor. We werkten ook 
veel met Pummers, dat zijn gepensioneerde 
managers met heel veel kennis die dan een 
tijdje in Afrika die kennis willen delen met 
de mensen. Ik had wel één belangrijke stelre-
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Ik mis 
kinderen hier 
in de kerk

gel: we geven de mensen geen vis, alleen een 
hengel. We helpen hen om zichzelf te redden. 
Mijn vrouw en ik hebben ook een weeshuis 
daar. Het grote geld verdienen interesseert 
ons niet. We hechten veel waarde aan sociaal 
ondernemerschap. Dat willen we ook aan de 
kinderen meegeven. Mijn ouders gaven dat 
ook aan ons mee. Die hebben in Suriname 
weeshuizen opgezet Dat hield allemaal op 
toen Bouterse de macht kreeg.” 

Verjongen
“Mijn vrouw Monica komt uit Kenia. Tien 
jaar geleden zijn we samen verdergegaan. 
Er kwamen twee jongens, die zijn nu zes en 
vier. Oorspronkelijk kom ik uit Dordrecht 
en ik ben protestants opgevoed. In Hengelo 
ben ik katholiek geworden. Ik volgde eerst 
een cursus bij de pastor, daar heb ik veel van 
geleerd. Het gaat mij om God, dat is de kern 
van alle geloven. Hier in Schiedam gingen we 
graag naar de Engelstalige mis in de Heilig 
Hartkerk maar die is nu dicht, wij kwamen 
erachter dat de basiliek dichter bij ons huis 
was en wij voelden ons er direct thuis. In Ke-
nia genoot ik van het zingen en dansen in de 
kerk. Er zit swing in, het leeft volop. Je kunt 
dan aan mensen vertellen: ‘Daar moet je eens 
heen, daar is wat te vinden!’ Hier mis ik dat 
wel. 
En ik mis kinderen hier in de kerk. Onze kin-
deren zijn vaak de enige. Maar verder kom ik 
graag in de basiliek. Er is rust, je moet je eigen 
moment pakken. Ik zit nu ook in de schoon-
maakploeg. Tussendoor kun je dan ook even 
uitrusten en stil zijn. In Enschede en Borne 
zat ik in een jongerenkoor, het leefde meer, 
de kerk moet echt verjongen. Monica en ik 

kijken ook wel eens naar Hour of Power. Daar 
staat iemand met vuur en passie te preken, 
heel toegankelijk. Of the Devine Mercy uit En-
geland. Dat geeft ons extra verdieping.”

Nu is het taai
“De eerste lockdown was een goede tijd. Ik 
had echt rust, tijd voor mijn gezin. We zijn 
dichter bij elkaar gekomen, we hebben het 
heel goed samen gehad. Dat de kerk toen niet 
open was, dat was wel zwaar. Toen de horeca 
weer open mocht, gingen we ook hartstikke 

goed. We eindigen het jaar nog met zwarte 
cijfers, dachten we. Maar nu is het taai. 
Ik droom ervan om met Monica oud te wor-
den. Als de jongens groot zijn, gaan we weer 
vaker terug naar Afrika. Dan willen we graag 
met gehandicapte kinderen werken, hen al-
lerlei vaardigheden leren. 
In Kenia werken we voor iedereen, Moslims, 
Christenen, dat maakt niet uit. Monica heeft 
er een intensief contact met een aantal pries-
ters, mensen van de wereld hoor, praktisch en 
reëel, voeten op de grond. Monica heeft al die 
lijntjes, ze spreekt ook Swahili en Gikuyu, de 
talen daar. Ik ben dan meer de toerist als ik 
zo naast haar loop.” 
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Onderwijs en 
ondernemingen

Vastenactie staat op voor mensen 
die het minder hebben dan wij. 
En juist deze mensen dreigen 

tussen wal en schip te komen. Onze 
coronamaatregelen zijn begrijpelijk 
en nodig maar verhinderen ons wel 
om activiteiten te organiseren. De 
werkgroep Vastenactie in Maassluis 
probeert toch met creatieve ideeën te 
komen. 

Beroepsonderwijs
Op Aswoensdag 17 februari begint de 
vastentijd. Het thema van Vastenactie 
is gelijk aan vorig jaar: ‘Werken aan 
je toekomst, een beter leven dankzij 
goed onderwijs’.
In Maassluis zetten we ons in voor 
projecten die verschillende vormen 
van voortgezet onderwijs beschikbaar 
en toegankelijk maken voor mensen 
in ontwikkelingslanden. Ook onder-
steunen we mensen bij het opzetten 
van een eigen onderneming.
Een (beroeps)opleiding geeft een gro-
tere kans op een goede baan en kan 
een uitweg uit armoede bieden. Eer-
lijk werk maakt mensen economisch 
en maatschappelijk sterker. Daarom 

streven de Verenigde Naties en orga-
nisaties als Vastenactie naar een we-
reld waarin iedereen toegang heeft 
tot eerlijk betaald werk in acceptabele 
omstandigheden. Het is nodig om 

banen te creëren en arbeidsomstan-
digheden en inkomens te verbeteren.

Internet
Hoe kunnen we in deze verwarren-
de tijd de projecten van Vastenactie 
ondersteunen? Naast informatie op 
papier is actievoeren via het internet 
heel goed mogelijk. Vanaf Aswoens-
dag zullen we een wekelijks artikel 
rondsturen. U blijft hierdoor ook op 
de hoogte van activiteiten die wellicht 
toch mogelijk zijn. 
We gebruiken dit jaar een nieuw 
hongerdoek: ‘U geeft mijn voeten 
de ruimte’. Centraal staat een rönt-

genfoto van een gebroken voet. De 
gedachte is dat God de mens ruimte 
geeft voor veranderingen ten goede. 
Ondanks alles wat de mens kan over-
komen, kan de mens toch vertrouwen 
op Gods aanwezigheid.
De hongerdoek is te zien in de kerk-
ruimte in Maassluis; u vindt daar ook 
de uitleg op papier om mee te nemen 
naar huis. We proberen in Maassluis 
ook iedereen een papieren exemplaar 
van de hongerdoek met uitleg te be-
zorgen.

Programma
Allerlei activiteiten zijn in voorberei-
ding, maar wat ervan door kan gaan 
is nog onbekend. Via de website 
www.appp.nl, de weekagenda’s en 
de mededelingen houden wij u op de 
hoogte.
We hopen van harte op een mooie en 
inspirerende Vastenactie 2021 met 
een ruime opbrengst waarmee we het 
werk van ‘Vastenactie-Nederland’ gul 
kunnen ondersteunen.

De vastenacties in 2021

In de Goede Herderparochie is ook in dit jaar aandacht voor de Vastenactie. 
In Maassluis staat beroepsonderwijs centraal. In Vlaardingen en Schiedam 
staan de Werken van Barmhartigheid in het licht.

Thuis meeleven en royaal geven!

door Clemens Lammers en Rob van Herwaarden

Ruimte voor 
veranderingen ten goede
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Er zijn voorlopig waarschijnlijk 
geen zondagsvieringen. We zul-
len daarom in onze berichtge-
ving steeds het banknummer 
van Vastenactie vermelden en 
ook de QR-code opnemen zodat 
we het u zo gemakkelijk moge-
lijk maken om geld te doneren 
voor dit goede doel.
Het banknummer van Vasten-
actie, Den Haag, luidt: 
NL21 INGB 0000 0058 50.

Dit is de QR-code van 
Vastenactie Nederland

In 2020 was de opbrengst van 
de vastenactie veel minder dan 
anders, door corona. Dit was 
rampzalig voor de organisaties 
en vooral rampzalig voor de 
armen, die gezien afspraken 
vooraf, al rekenden op giften 
voor hun projecten. Laten we 
er voor hen zijn!
Geef gul op IBAN nummer 
NL04INGB 0000023325, t.n.v. 
Vastenactie Vlaardingen. In het 
volgende nummer van dit blad 
wordt u op de hoogte gesteld 
van de opbrengst.

Thuis meeleven en royaal geven!
Zeven keer 
barmhartigheid

In Vlaardingen en Schiedam is aan-
dacht voor de 40-dagentijdcampag-
ne van Kerk in Actie. Het thema is 

‘Ik ben er voor jou’, geïnspireerd op 
de ‘Zeven werken van barmhartig-
heid’. Elke week wordt de focus ge-
legd op een kerk ergens anders op de 
wereld of in Nederland, zeven ker-
ken, telkens met een actieproject en 

één van de zeven werken die bij dat 
project past. 
Door de corona verloopt de voorberei-
ding dit jaar moeizamer dan anders. 
Waarschijnlijk zullen er geen vasten-
maaltijden en andere bijeenkomsten 
zijn en het is de vraag of de kerken 
weer open mogen voor de zondags-
vieringen!  

Elke week een actie
Jezus heeft ons laten zien wat barm-
hartigheid is: de hongerigen voeden 
en de dorstigen laven, de naakten kle-
den, de vreemdelingen onderdak bie-
den, de zieken verzorgen, de gevan-
genen bezoeken (Mattheüs 25) en de 
doden begraven. Als ultieme daad van 
goedheid gaf Hij zijn leven en stond 
Hij op uit de dood. De hoop die dát 
geeft, geven we door. Door tegen an-
deren te zeggen: ‘Ik ben er voor jou!’

Vasten helpt om even 
stil te staan

Er zijn zeven 40-dagentijdprojecten, 
met het paasproject erbij. Wij col-
lecteren op de zeven zondagen voor 
onder andere Moldavië, Libanon en 
Zuid-Afrika. Bij elke collecte past 
een werk van barmhartigheid. Hier-
mee kunt u thuis (met de vastenkaart 
van Kerk in Actie) aan de slag. Voor 
elke week is er actie bedacht. Ook die 
vindt u op de website en in het 40-da-
gentijdmagazine. U kunt zelf kiezen 
welke actie u aanspreekt en kijken 
of u die coronaproof kunt uitvoeren. 
Op de site kerkinactie.nl/40dagentijd 
leest u alles over de projecten.

Paasgroeten
Maar er is meer. Vasten helpt om 
even stil te staan en aandacht te heb-
ben voor mensen dichtbij en ver weg. 
Er is een vastenkaart voor volwas-
senen én voor kinderen. Er is een 
Paasgroetenactie voor gevangenen. 
Kijk op protestantsekerk.nl/paasgroe-
tenactie voor meer informatie en om 
kaarten te bestellen.
Voor deze periode en de paastijd zijn 
er liturgische bloemschikkingen die 
het thema verbeelden. Download de 
brochure op protestantsekerk.nl/
bloemschikken.
In het 40-dagentijdmagazine vindt 
u per week een omschrijving van 
het Kerk in Actie-project, een tekstje 
waarin dit project wordt verbonden 
aan één van de werken van barmhar-
tigheid. En er zijn, belangrijk in co-
ronatijd, suggesties voor acties thuis. 
Kijk op kerkinactie/40dagentijd. 
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Vlaardingen in de donkere dagen

Ondanks de beperkingen beleefde deelgemeenschap Vlaardingen een creatieve 
periode op weg naar Kerst. Het was geven en ontvangen, vooral veel lekkers!   

Het ging dóór, al ging het anders! 

Sint Pannenkoek To Go. 

Z
o noemden we het maar, dat vanwege 
het door corona aangepaste Sint-Pan-
nenkoekfeest.
Binnen het Platform Verbinding vonden 

we het zo jammer dat we dit feest dit jaar niet 
konden vieren. Er kwam gelukkig een oplos-
sing: St. Pannenkoek To Go. Er werden folders 
gemaakt, er kwamen berichten op facebook, 
op de website en in het Willibrord Actueel. 
Het werd helaas geen feest met lange gedekte 
tafels waar iedereen kon aanschuiven, maar 
toch… 
Op zaterdag 28 november werden vanaf ’s 
morgens vroeg in de Pax Christikerk pannen-
koeken gebakken. Dit alles coronaproof. Een 
flink aantal vrijwilligers had zich aangemeld. 
Iedere vrijwilliger kreeg een taak in een be-
paald tijdsblok. De inkopen waren gedaan. Er 
was een ‘beslagmaakploeg’, op twee plekken 
werd op veilige afstand van elkaar gebakken 
door de ‘bakploeg’. Ook de bakkers waren in 
tijdsblokken ingedeeld.
En volgens hetzelfde stramien werden de pan-
nenkoeken in porties verdeeld, in folie ver-
pakt en voorzien van een bordje en een zakje 
suiker. Zo werden maar liefst zo’n tweehon-
derd pannenkoeken gebakken.
Zondag 29 november na de kerkdienst in de 
Pax werd St. Pannenkoek To Go geopend. Me-
nig kerkganger ging naar huis, voorzien van 
heerlijke pannenkoeken. En ook wijkbewoners 
wisten de gang naar de kerk te vinden om pan-
nenkoeken af te halen. Al met al, wel anders, 
maar toch St. Pannenkoekfeest op 29 novem-
ber.
Veel dank aan alle vrijwilligers die hieraan heb-
ben meegewerkt. Stilletjes droom ik van het ko-

Bakken 
op veilige 
afstand 
van elkaar

door Elly Barendregt, Anne van der Horst en Suzanne Nels

mende St. Pannenkoekfeest. Met lange gedekte 
tafels vol met stapels pannenkoeken en daar 
omheen smullende kinderen en volwassenen.

Adventskalender omgekeerd
U kent het waarschijnlijk wel: een Adventska-
lender. Het is een kalender met vakjes, waar-
van je er in december elke dag eentje mag 
openmaken en zo tel je af naar de Kerst. In die 
vakjes zitten dan snoepjes: een chocolaatje of 
een andere verrassing. Tegenwoordig zijn er 
kalenders in allerlei varianten. Elke dag is het 
weer spannend om een vakje open te maken, 
in aanloop naar Kerst. 
De Verzamelde Kerken Vlaardingen organi-
seerden afgelopen jaar de ‘omgekeerde ad-
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Een ‘hals-
overkop’ 
plan

ventskalender’. Het idee daarbij is dat je niet 
iedere dag voor jezelf een verrassing vindt, 
maar dan iets geeft voor een ander. Degenen 
die hieraan mee wilden doen, kregen een tas 
en een kalender met daarop de artikelen die er 
per dag ingedaan moesten worden. Deze tas-
sen werden dan vlak voor kerst verzameld en 
overhandigd aan mensen die in de opvang zit-
ten in Vlaardingen en Rotterdam. Afhankelijk 
van de soort opvang, verschilde de inhoud van 
zo’n tas. Dit kon bijvoorbeeld thee, shampoo, 
koekjes zijn, maar ook knutselspullen, pen-
nen, knuffels, voor gezinnen met kinderen. 
Dit idee is door de Verzamelde Kerken Vlaar-
dingen omarmd. Omdat we in onze deelge-
meenschap voor het eerst deelnamen, hadden 
we geen flauw idee hoeveel mensen zouden 
willen meedoen. Tot onze verrassing kwamen 
we tot 26 gevulde tassen en we hoorden dat 
nog meer mensen wilden meedoen, maar zij 
hadden er te laat over gehoord. Volgend jaar 
weer, dat is zeker!

Creatief richting kerst
Tijdens de Advent hebben we ook met de kin-
deren afgeteld naar Kerst. Alle vier de zonda-
gen was er kinderwoorddienst en 10+ groep 
en met gemiddeld meer dan tien kinderen 
was het steeds gezellig druk. De hele periode 
hebben we gewerkt aan één project. Iedere 
week hoorden de kinderen een verhaal en 
daar hoorde steeds een knutselopdracht bij. 
Al die knutselopdrachten samen vormen nu 
een mooie lampion. 
Op het YouTube-kanaal van de parochie staat 
een filmpje over de kinderwoorddienst en 10+ 
groep in deze periode. Over iedere zondag 
heeft een van de kinderen een korte impressie 
gemaakt. En ook is te zien dat we met de kinde-
ren bezig zijn geweest met de omgekeerde ad-
ventskalender. Ze namen samen zoveel spul-
len mee, dat we een hele tas konden vullen!
(Suzanne Nels)

Toch oliebollen!
In beide kerken van deelgemeenschap Wil-
librord is het inmiddels een goed gebruik om 
aan het begin van het nieuwe jaar na de zon-
dagsviering een nieuwjaarsreceptie te hou-
den, met elkaar te klinken op het nieuwe jaar 
en elkaar al het goede te wensen.

Steevast stonden er dan ook 
schalen met oliebollen op 

de tafels. Daar werd 
volop van gesmuld. 

Ook daar stak co-
rona een stokje 
voor, maar voor 
die gemiste re-
ceptie verzon-
nen we een 
alternatief. Ie-
dere kerkgan-
ger kreeg na 

de viering een 
zakje met een 

oliebol mee naar 
huis. Lekker voor bij 

de koffie, die ook nog 
steeds alleen maar thuis 

gedronken kan worden.
Het was een beetje een ‘halsover-

kop’ plan. Maar, we hebben het met elkaar 
weer voor elkaar gekregen! Een verassing was 
het wel, hopelijk is er thuis gesmuld.
Kinderen van het koor Okido en de kinder-
woorddienst waren nog van plan om bij diver-
se parochianen aan de deur te gaan zingen. 
Helaas moesten ze dat idee laten varen van-
wege de aangescherpte coronamaatregelen. 
Het was een mooi initiatief, maar veiligheid 
gaat voor. 
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Matthäus Passion?
Op 24 maart 2021 hoopten wij in de Grote- of Sint 
Janskerk te Schiedam voor de 25ste  keer de Mat-
thäus Passion uit te voeren. Terwijl het allemaal nog 
erg onzeker was, is er toch een begin gemaakt met 
de voorbereidingen. Want wij zetten graag onze jaar-
lijkse traditie voort, en wij hoopten dat dit mogelijk 
zou zijn, ondanks de beperkingen die de Covid-pan-

demie met zich meebrengt. Onze trouwe bezoekers 
en luisteraars wilden we deze prachtige en troost-
rijke muziek juist in deze zware tijd niet onthouden.
Daarom hebben wij alles gedaan om deze 25e uitvoe-
ring van de Matthäus Passion online via live-strea-
ming mogelijk te maken. Onze gedachte was dat, ook 
als er slechts een beperkt publiek fysiek aanwezig 
kan zijn, toch onbeperkt toehoorders online kun-
nen meegenieten. Via een link de Matthäus Passion 
volgen alsof u in de kerk aanwezig bent, wat zou dat 
mooi zijn. De sfeer proeven en ervaren, zoals u dat 
ieder jaar van ons gewend bent: met het Schiedams 
Bachkoor, het Schiedams Bach-Jeugdkoor, Arjen 
Leistra op het orgel, onder de algehele muzikale 
leiding van Bas van Houte.
Tot op het laatst zijn wij blijven hopen dat het door 
kon gaan. Meer informatie vindt u via de website 
www.matthauspassionschiedam.nl. U kunt ook 
Vriend van de Matthäus Passion worden (opgeven bij 
Margot Postma: 06 – 42 80 52 00).

Pax Ambassade van Vrede Vlaar-
dingen liet in de door de corona 
extra donkere dagen rond Kerst-
mis en de jaarwisseling de Vlaar-
dingers zien hoeveel lichtpunten 
er wel in hun stad zijn. 
Het voormalige V&D winkelpand 
werd door ons omgedoopt in ‘Huis 
van Veerkracht & Durf’. We lieten 
zien hoe vele mensen en organi-
saties in Vlaardingen elk op hun 

eigen wijze bijdragen aan ‘Vrede 
op aarde’.
Present waren onder andere: 
Veerkracht, Amnesty, AntiPesto, 
Milieudefensie, Team Klavertje 
Vier, Vluchtelingenwerk, Stichting 
Schrijfwerk, Pax, Solidaridad, 
Arab Educational Institute, Vlaar-
dingen Helpt, Wereldwinkel, Le-
ger des Heils, Moskee, Jongeren 
voor Bethlehem, Regenboogstad 

& Lef, Vele Vlaardingers Eén Huis, 
Stiltecentrum De Driepas, Food 
For All en de Voedselbank. 
Daaromheen toonden we tien-
tallen mooie kerststallen uit de 
collecties van de Broeders van 
Maastricht in Den Haag en van vijf 
Vlaardingse families. 
Pax Ambassade hoopt in 2021 met 
u lichtpunten te zoeken, te maken 
en te delen.

Vlaardingse lichtpunten in donkere dagen
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Zondag 24 januari
 
Vreemd, 
kerken gesloten
geen taken 
die mij wachten.
Verstoord ochtendritme 
geen haastig voortgaan
is geboden. 
In rust ontbijten
koffie, nog maar een
viering bekeken.
En nu……
doelloos staar ik 
door het raam.
Kom, 
naar buiten
laat de zon 
mijn somberheid 
beschijnen,
moge
mijn ogen voorbij
de leegheid
zien. 
Stevig is de pas
die gaande 
vertraagt.
Mijn ogen 
botsen 
botsen tegen 
de wand van 
mijn eigen
bubbel
wat blijft
is…..

Elly Barendregt

Engel uit St. Liduinakerk
De Liduinabasiliek is in het bezit 
gekomen van een houten tabernakel-
deurtje. Het deurtje is afkomstig van 
het tabernakel van het rechterzijaltaar 
van de St. Liduinakerk die in 1969 
werd gesloopt. Veel van de inventa-
ris is toen in het openbaar verkocht, 
waaronder dit deurtje, wat sindsdien 
bij de nieuwe eigenaar thuis aan de 
muur heeft gehangen. 
Zijn nazaten wilden er afstand van 
doen en zo is het bij de basiliek terecht 
gekomen. Het krijgt hoogstwaar-
schijnlijk een plaats aan de muur 

naast de sacristie, dicht in de buurt van het rechterzijaltaar. 
De houten engel draagt een stuk marmer met de volgende tekst: mar-
merfragment uit de oude basilica van de Heilige Clemens, in het 13e 
jaar van het pontificaat van paus Pius IX. 
(Dit betreft het jaar 1859. De St. Liduinakerk is in 1859 gewijd). 

YouTube-vieringen en openstelling
Ten tijde van het drukken van dit nummer van ‘Kerk aan de Waterweg’ 
waren er geen publieke vieringen in onze parochie mogelijk, vanwege 
het toegenomen risico op corona-besmetting. Of deze ‘kerksluiting’ nog 
enige tijd wordt voortgezet, hangt af van de mate waarin de versprei-
ding van de Britse mutant van het coronavirus wordt teruggedrongen.
In de periode waarin geen publieke vieringen mogelijk zijn, zal er 
wekelijks een Eucharistieviering worden uitgezonden op het parochiële 
YouTube-kanaal:  https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-
6AJ9MnBs5A/videos. Dit kanaal is ook bereikbaar via de link op de web-
site goedeherderparochie.nl. Op datzelfde kanaal worden ook Woord- 
en gebedsdiensten en kinderwebdiensten uitgezonden.
Daarnaast zijn de meeste kerken, in de periode van ‘kerksluiting’ op 
bepaalde tijden geopend voor persoonlijk gebed. Dat zijn de tijden 
waarop anders een doordeweekse viering geweest zou zijn. Zie hiervoor 
de lokale nieuwsbrief of de website van uw geloofsgemeenschap.

Kinder Web Woord Dienst 
STEVIG STAAN 28 juni 2020
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Liturgisch rooster weekendvieringen Veertigdagentijd en Paastijd 2021, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
De gegevens in dit rooster zijn onder voorbehoud van maatregelen in het kader van corona-preventie. Daardoor kan de muzikale invulling veranderen. Gezamenlijke vieringen zijn mede afhankelijk van het maximale aantal kerkgangers. 
Voor elke viering is het noodzakelijk tevoren te reserveren bij de betreffende kerk. Zie hieronder voor de telefoonnummers, e-mailadressen en tijdstippen van reserveren.

Petrus en Paulus, Maassluis: 06 42 57 47 55 Vrijdag van 16.30 uur - 18.30 uur (uitsluitend telefonisch). Pax Christikerk, Vlaardingen: 06-27 24 50 55 Donderdag van 10.00 - 15.00 uur en via emailadres: reserveringpax@goedeherderparochie.nl Donderdag van 
10.00-20.00 uur. Lucaskerk, Vlaardingen: 06-27 24 52 17 Donderdag van 10.00 - 15.00 uur en via emailadres: reserveringlucas@goedeherderparochie.nl Donderdag van 10.00-20.00 uur. Liduinabasiliek, Schiedam: 010 – 42 68 228 en via emailadres:
liduinabasiliek@hotmail.com. Jacobus-Martinus, Schiedam/Kethel: Alleen telefonisch via: 010 - 4709719 op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 -11.30 uur.

 H. Petrus & Pauluskerk 09.30 Pax Christikerk 11.00 H. Lucaskerk 09.30 St. Liduinabasiliek zat. 18.00; zon. 10:00
(zondag voorlopig 9.00 en 12.00 uur)

H. Jacobuskerk
1100

Aswoensdag 17 februari 8.30 Eucharistie C. Duynstee 

19:30 Gebedsdienst C. Duynstee cantor 19:30 Gebedsdienst H. Egging cantor gezamenlijke viering in Pax Christikerk 19.00 Eucharistie M. Tharsis SVD
In Honorem Dei en Jubilatio

19:00 Gebedsdienst parochiaan cantor

Zat. 20 februari    Eucharistie M. Tharsis SVD  

Zon. 21 februari Woord- en communie-viering parochiaan cantor Eucharistie C. Duynstee cantor Woord- en communie-viering, parochiaan cantor Eucharistie M. Tharsis SVD koor In Honorem Dei Eucharistie H. Egging cantor

Zat. 27 februari    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

Zon. 28 februari Eucharistie C. Duynstee cantor Woord- en communie-viering parochiaan cantor Eucharistie H. Egging Willibrordkoor Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantorij Eucharistie M. Tharsis SVD cantor

Zat. 06 maart    Eucharistie C. Duynstee  

Zon. 07 maart Woord- en communieviering parochiaan cantor Eucharistie H. Egging koor Liriko Eucharistie M. Tharsis SVD cantor Eucharistie C. Duynstee koor In Honorem Dei Woord- en communie-viering parochiaan
koor Corazon

    13.30 Eucharistie Y. Asa SVD
gebedsgroep ‘Mama di Rosario’

 

Zat. 13 maart    Eucharistie M. Tharsis SVD  

Zon. 14 maart Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor Eucharistie (gezinsviering) H. Egging koor Okido Eucharistie C. Duynstee Willibrordkoor Eucharistie M. Tharsis SVD koor Jubilatio Eucharistie C. Duynstee cantor

Zat. 20 maart    Eucharistie H. Egging  

Zon. 21 maart Eucharistie C. Duynstee cantor Woord- en communie-viering parochiaan cantor Woord- en communie-viering parochiaan cantor Eucharistie H. Egging cantorij Eucharistie M. Tharsis SVD cantor

Maria Boodschap Do. 25 maart 9.00 Eucharistie A. Kunnekkadan SVD   19.00 Eucharistie C. Duynstee koor Jubilatio  

Zat. 27 maart    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

Palmzondag 28 maart Eucharistie M. Tharsis SVD cantor Eucharistie C. Duynstee koor ‘Impuls’, KWD/10+ Eucharistie H. Egging koor Willibrord Eucharistie A. Kunnekkadan SVD 
koor In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging cantor

Ma. 29 maart 19:30 boeteviering & biechtgelegenheid H. Egging cantor 19:30 boeteviering & biechtgelegenheid 
A. Kunnekkadan SVD  cantor

19:00 boeteviering & biechtgelegenheid
M. Tharsis SVD cantor

 

Di. 30 maart    9.30 Eucharistieviering met accent op schuld & 
vergeving C. Duynstee

Witte donderdag
1 april

19.30 Eucharistie H. Egging cantor  19.30 Eucharistie M. Tharsis SVD Willibrordkoor 19.00 Eucharistie C. Duynstee
koor In Honorem Dei

19.00 Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
cantor

Goede Vrijdag 2 april    11:00h kinderkruisweg M. Tharsis SVD  

Kruisweg 15.00 Kruisweg parochiaan 15.00 Kruisweg parochiaan 15.00 Kruisweg parochiaan 15.00 Kruisweg C. Duynstee 15.00 Kruisweg parochiaan

 19.30 Avondplechtigheid H. Egging cantor  19.30 Avondplechtigheid M. Tharsis SVD cantor 19.00 Avondplechtigheid C. Duynstee
koor In Honorem Dei

 

Stille Zaterdag
3 april 

12.00 Paasmandjes M. Tharsis SVD

21.00 Paaswake H. Egging
cantor

19.00 gezinsviering L. Meijer koor Okido 21.30 Paaswake M. Tharsis SVD
Willibrordkoor

21.00 Paaswake C. Duynstee
In Honorem Dei en Jubilatio

21.00 Paaswake A. Kunnekkadan SVD
koor Corazon



Kijk voor de laatste wijzigingen op de websitesLiturgisch rooster weekendvieringen Veertigdagentijd en Paastijd 2021, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
De gegevens in dit rooster zijn onder voorbehoud van maatregelen in het kader van corona-preventie. Daardoor kan de muzikale invulling veranderen. Gezamenlijke vieringen zijn mede afhankelijk van het maximale aantal kerkgangers. 
Voor elke viering is het noodzakelijk tevoren te reserveren bij de betreffende kerk. Zie hieronder voor de telefoonnummers, e-mailadressen en tijdstippen van reserveren.

Petrus en Paulus, Maassluis: 06 42 57 47 55 Vrijdag van 16.30 uur - 18.30 uur (uitsluitend telefonisch). Pax Christikerk, Vlaardingen: 06-27 24 50 55 Donderdag van 10.00 - 15.00 uur en via emailadres: reserveringpax@goedeherderparochie.nl Donderdag van 
10.00-20.00 uur. Lucaskerk, Vlaardingen: 06-27 24 52 17 Donderdag van 10.00 - 15.00 uur en via emailadres: reserveringlucas@goedeherderparochie.nl Donderdag van 10.00-20.00 uur. Liduinabasiliek, Schiedam: 010 – 42 68 228 en via emailadres:
liduinabasiliek@hotmail.com. Jacobus-Martinus, Schiedam/Kethel: Alleen telefonisch via: 010 - 4709719 op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 -11.30 uur.

 H. Petrus & Pauluskerk 09.30 Pax Christikerk 11.00 H. Lucaskerk 09.30 St. Liduinabasiliek zat. 18.00; zon. 10:00
(zondag voorlopig 9.00 en 12.00 uur)

H. Jacobuskerk
1100

Aswoensdag 17 februari 8.30 Eucharistie C. Duynstee 

19:30 Gebedsdienst C. Duynstee cantor 19:30 Gebedsdienst H. Egging cantor gezamenlijke viering in Pax Christikerk 19.00 Eucharistie M. Tharsis SVD
In Honorem Dei en Jubilatio

19:00 Gebedsdienst parochiaan cantor

Zat. 20 februari    Eucharistie M. Tharsis SVD  

Zon. 21 februari Woord- en communie-viering parochiaan cantor Eucharistie C. Duynstee cantor Woord- en communie-viering, parochiaan cantor Eucharistie M. Tharsis SVD koor In Honorem Dei Eucharistie H. Egging cantor

Zat. 27 februari    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

Zon. 28 februari Eucharistie C. Duynstee cantor Woord- en communie-viering parochiaan cantor Eucharistie H. Egging Willibrordkoor Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantorij Eucharistie M. Tharsis SVD cantor

Zat. 06 maart    Eucharistie C. Duynstee  

Zon. 07 maart Woord- en communieviering parochiaan cantor Eucharistie H. Egging koor Liriko Eucharistie M. Tharsis SVD cantor Eucharistie C. Duynstee koor In Honorem Dei Woord- en communie-viering parochiaan
koor Corazon

    13.30 Eucharistie Y. Asa SVD
gebedsgroep ‘Mama di Rosario’

 

Zat. 13 maart    Eucharistie M. Tharsis SVD  

Zon. 14 maart Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor Eucharistie (gezinsviering) H. Egging koor Okido Eucharistie C. Duynstee Willibrordkoor Eucharistie M. Tharsis SVD koor Jubilatio Eucharistie C. Duynstee cantor

Zat. 20 maart    Eucharistie H. Egging  

Zon. 21 maart Eucharistie C. Duynstee cantor Woord- en communie-viering parochiaan cantor Woord- en communie-viering parochiaan cantor Eucharistie H. Egging cantorij Eucharistie M. Tharsis SVD cantor

Maria Boodschap Do. 25 maart 9.00 Eucharistie A. Kunnekkadan SVD   19.00 Eucharistie C. Duynstee koor Jubilatio  

Zat. 27 maart    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

Palmzondag 28 maart Eucharistie M. Tharsis SVD cantor Eucharistie C. Duynstee koor ‘Impuls’, KWD/10+ Eucharistie H. Egging koor Willibrord Eucharistie A. Kunnekkadan SVD 
koor In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging cantor

Ma. 29 maart 19:30 boeteviering & biechtgelegenheid H. Egging cantor 19:30 boeteviering & biechtgelegenheid 
A. Kunnekkadan SVD  cantor

19:00 boeteviering & biechtgelegenheid
M. Tharsis SVD cantor

 

Di. 30 maart    9.30 Eucharistieviering met accent op schuld & 
vergeving C. Duynstee

Witte donderdag
1 april

19.30 Eucharistie H. Egging cantor  19.30 Eucharistie M. Tharsis SVD Willibrordkoor 19.00 Eucharistie C. Duynstee
koor In Honorem Dei

19.00 Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
cantor

Goede Vrijdag 2 april    11:00h kinderkruisweg M. Tharsis SVD  

Kruisweg 15.00 Kruisweg parochiaan 15.00 Kruisweg parochiaan 15.00 Kruisweg parochiaan 15.00 Kruisweg C. Duynstee 15.00 Kruisweg parochiaan

 19.30 Avondplechtigheid H. Egging cantor  19.30 Avondplechtigheid M. Tharsis SVD cantor 19.00 Avondplechtigheid C. Duynstee
koor In Honorem Dei

 

Stille Zaterdag
3 april 

12.00 Paasmandjes M. Tharsis SVD

21.00 Paaswake H. Egging
cantor

19.00 gezinsviering L. Meijer koor Okido 21.30 Paaswake M. Tharsis SVD
Willibrordkoor

21.00 Paaswake C. Duynstee
In Honorem Dei en Jubilatio

21.00 Paaswake A. Kunnekkadan SVD
koor Corazon



 H. Petrus & Pauluskerk 09.30 Pax Christikerk 11.00 H. Lucaskerk 09.30 St. Liduinabasiliek zat. 18.00; zon. 10:00
(zondag voorlopig 9.00 en 12.00 uur)

H. Jacobuskerk
1100

1ste Paasdag Zondag 4 april Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor Eucharistie M. Tharsis SVD koor Impuls Eucharistie C. Duynstee Willibrordkoor Eucharistie H. Egging
koor In Honorem Dei

Eucharistie C. Duynstee cantor

    13.30 Eucharistie C. Duynstee
gebedsgroep ‘Mama di Rosario’

 

2de Paasdag   Ma. 5 april    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD koor Jubilatio  

Zat. 10 april    Eucharistie C. Duynstee  

Zon. 11 april Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor Woord- en communie-viering parochiaan cantor Eucharistie H. Egging, Willibrordkoor Eucharistie C. Duynstee koor Jubilatio Eucharistie M. Tharsis SVD cantor

Zat. 17 april    Eucharistie H. Egging  

Zon. 18 april Woord- en communie-viering parochiaan, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD cantor Eucharistie C. Duynstee cantor Eucharistie H. Egging koor In Honorem Dei Eucharistie C. Duynstee cantor

Zat. 24 april    Eucharistie M. Tharsis SVD  

Zon. 25 april Eucharistie C. Duynstee cantor Eucharistie H. Egging cantor Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Willibrordkoor Eucharistie M. Tharsis SVD cantorij Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor

Zat. 1 mei    C. Duynstee  

Zon. 2 mei Eucharistie M. Tharsis SVD cantor Eucharistie M. Tharsis SVD koor Liriko Eucharistie H. Egging cantor Eucharistie C. Duynstee koor In Honorem Dei Woord- en communie-viering parochiaan,
koor Corazon

    13.30 Eucharistie M. Tharsis SVD
gebedsgroep ‘Mama di Rosario’

 

Zat. 8 mei    Eucharistie H. Egging  

Zon. 9 mei Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor Woord- en communie-viering parochiaan
Willibrordkoor

Eucharistie Liduinafeest H. Egging
In Honorem Dei en Jubilatio

Eucharistie C. Duynstee
cantor

16.00 Liduina-vespers met de broederschap

woe 12 mei    19.00 Eucharistie C. Duynstee  

Hemelvaart Do. 13 mei Eucharistie cantor A. Kunnekkadan SVD, cantor viering in Lucaskerk 10.30 Eucharistie H. Egging Willibrordkoor Eucharistie C. Duynstee koor In Honorem Dei Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor

Zat. 15 mei    Eucharistie C. Duynstee  

Zon. 16 mei Woord- en communie-viering parochiaan cantor Eucharistie H. Egging Cantor Eucharistie H. Egging cantor Eucharistie C. Duynstee koor In Honorem Dei Woord- en communieviering L. Meijer cantor

Zat. 22 mei    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

Pinksteren Zondag 23 mei Eucharistie C. Duynstee cantor 10.30 Eucharistie H. Egging Willibrordkoor Eucharistie gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantorij Eucharistie C. Duynstee koor Corazon

Pinkster-maandag 24 mei    Eucharistie C. Duynstee  

Zat. 29 mei    Eucharistie H. Egging  

H. Drie-eenheid Zon. 30 mei Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor Woord- en communie-viering parochiaan koor Impuls Eucharistie C. Duynstee cantor Eucharistie H. Egging koor Jubilatio Eucharistie C. Duynstee cantor

Zat. 5 juni    Eucharistie C. Duynstee  

Sacraments-dag
Zon. 6 juni

Woord- en communie-viering parochiaan cantor Eucharistie H. Egging koor Liriko Eucharistie H. Egging cantor Eucharistie C. Duynstee koor In Honorem Dei Woord- en communie-viering parochiaan
koor Corazon

    13.30 Eucharistie Y. Asa SVD
gebedsgroep ‘Mama di Rosario’
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 H. Petrus & Pauluskerk 09.30 Pax Christikerk 11.00 H. Lucaskerk 09.30 St. Liduinabasiliek zat. 18.00; zon. 10:00
(zondag voorlopig 9.00 en 12.00 uur)

H. Jacobuskerk
1100

1ste Paasdag Zondag 4 april Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor Eucharistie M. Tharsis SVD koor Impuls Eucharistie C. Duynstee Willibrordkoor Eucharistie H. Egging
koor In Honorem Dei

Eucharistie C. Duynstee cantor

    13.30 Eucharistie C. Duynstee
gebedsgroep ‘Mama di Rosario’

 

2de Paasdag   Ma. 5 april    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD koor Jubilatio  

Zat. 10 april    Eucharistie C. Duynstee  

Zon. 11 april Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor Woord- en communie-viering parochiaan cantor Eucharistie H. Egging, Willibrordkoor Eucharistie C. Duynstee koor Jubilatio Eucharistie M. Tharsis SVD cantor

Zat. 17 april    Eucharistie H. Egging  

Zon. 18 april Woord- en communie-viering parochiaan, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD cantor Eucharistie C. Duynstee cantor Eucharistie H. Egging koor In Honorem Dei Eucharistie C. Duynstee cantor

Zat. 24 april    Eucharistie M. Tharsis SVD  

Zon. 25 april Eucharistie C. Duynstee cantor Eucharistie H. Egging cantor Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Willibrordkoor Eucharistie M. Tharsis SVD cantorij Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor

Zat. 1 mei    C. Duynstee  

Zon. 2 mei Eucharistie M. Tharsis SVD cantor Eucharistie M. Tharsis SVD koor Liriko Eucharistie H. Egging cantor Eucharistie C. Duynstee koor In Honorem Dei Woord- en communie-viering parochiaan,
koor Corazon

    13.30 Eucharistie M. Tharsis SVD
gebedsgroep ‘Mama di Rosario’

 

Zat. 8 mei    Eucharistie H. Egging  

Zon. 9 mei Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor Woord- en communie-viering parochiaan
Willibrordkoor

Eucharistie Liduinafeest H. Egging
In Honorem Dei en Jubilatio

Eucharistie C. Duynstee
cantor

16.00 Liduina-vespers met de broederschap

woe 12 mei    19.00 Eucharistie C. Duynstee  

Hemelvaart Do. 13 mei Eucharistie cantor A. Kunnekkadan SVD, cantor viering in Lucaskerk 10.30 Eucharistie H. Egging Willibrordkoor Eucharistie C. Duynstee koor In Honorem Dei Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor

Zat. 15 mei    Eucharistie C. Duynstee  

Zon. 16 mei Woord- en communie-viering parochiaan cantor Eucharistie H. Egging Cantor Eucharistie H. Egging cantor Eucharistie C. Duynstee koor In Honorem Dei Woord- en communieviering L. Meijer cantor

Zat. 22 mei    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

Pinksteren Zondag 23 mei Eucharistie C. Duynstee cantor 10.30 Eucharistie H. Egging Willibrordkoor Eucharistie gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantorij Eucharistie C. Duynstee koor Corazon

Pinkster-maandag 24 mei    Eucharistie C. Duynstee  

Zat. 29 mei    Eucharistie H. Egging  

H. Drie-eenheid Zon. 30 mei Eucharistie A. Kunnekkadan SVD cantor Woord- en communie-viering parochiaan koor Impuls Eucharistie C. Duynstee cantor Eucharistie H. Egging koor Jubilatio Eucharistie C. Duynstee cantor

Zat. 5 juni    Eucharistie C. Duynstee  

Sacraments-dag
Zon. 6 juni

Woord- en communie-viering parochiaan cantor Eucharistie H. Egging koor Liriko Eucharistie H. Egging cantor Eucharistie C. Duynstee koor In Honorem Dei Woord- en communie-viering parochiaan
koor Corazon

    13.30 Eucharistie Y. Asa SVD
gebedsgroep ‘Mama di Rosario’
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