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Wandelen door ruimte en tijd…

Hoe geef je bovenstaand thema weer met een foto? Dat 
viel niet mee. Een door de tijd beschadigd wandelbord 
vindt u op de voorkant. Een oudejaarsvandaal heeft er 
een rotje tegenaan gegooid en er ontstond een gat in het 
bord. Dit gebeuren in de tijd, maakt dat je de wandelaar 
kunt zien. Zo’n gat is ook een doorkijkje naar een wijdere 
ruimte. 
We volgen in dit nummer een wandelaar uit vervlogen 
tijden. In 1924 ging pater Meijer o.p. op weg naar de 
Jacobuskerk. Hij loopt uit Schiedam naar de voor hem 
‘nieuwe kerk’, onderweg genietend van alle kleuren en 
geuren. Deze wandeling gaat door ruimte én tijd. 
Ook pater Melvin vertelt van zijn wandelingen, die soms 
verrassend verlopen. Want je ziet veel meer, en hij herin-
nert zich de tochten die Mozes en Jezus maakten. 
In de ijstijd die er even was in februari, mocht ik Schie-
dam verkennen met Roderick Vonhögen, een verras-
sende tocht, ook door ruimte en tijd. Ik gun u graag een 

kijkje van achter de schermen. 
Veel vieringen mochten we beleven vanaf onze thuis-
schermen. Ervaringen van direct betrokkenen in deze 
YouTube-tijd zijn ook te lezen in dit nummer. 
Wie in de loop van de tijd, vaak ongemerkt, veel werk 
doet, kan beloond worden met een lintje. Vijf parochia-
nen werden in het oranjezonnetje gezet. 
Onderweg neem je afscheid. Jel van Geffen vertrok als 
geestelijk verzorgster van Frankeland. Hoe heeft ze haar 
tijd in Schiedam ervaren? 
Helaas moesten we ook afscheid nemen van ons redac-
tielid Marlène van Geffen. Wegens persoonlijke omstan-
digheden vertrekt zij uit onze redactie. Bedankt Marlène 
voor je inzet, je zorgvuldigheid: je dacht overal aan! We 
hopen snel een opvolger te vinden. We vergaderen niet 
veel, wees daar niet bang voor! En we hebben ruimte en 
tijd voor elkaar!
Veel leesplezier! 

 Lidwien Meijer

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

Willibrord, Pax Christikerk

Petrus & Pauluskerk

Willibrord, H. Lucaskerk

Adressen 
en telefoonnummers van de 

kerken van parochie De Goede Herder 
n St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, Singel 104, 

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

Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-4702679 n Willibrord, 
Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, 010-4741790 

n Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080
www.goedeherderparochie.nl

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

Lex Wepster, medewerker pastoraal team, T. 06-31 99 09 59 of 
E: a.wepster@goedeherderparochie.nl 

Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris, 
E: secretaris@goedeherderparochie.nl
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De volgende Kerk aan de Waterweg verschijnt 
rond 10 september 2021. Kopij graag inleveren 
voor 9 augustus 2021.



Kerk aan de Waterweg Inhoud

p 10
Het was een vermoeiende dag door de 

kou. Maar Lidwien Meijer is niet geval-
len en Roderick zag het licht.

p 14
Al bijna een jaar kijken we vaak thuis 

naar liturgische vieringen. Hoe komen 
die in beeld? Een kijkje achter de 

schermen.

P 23
Het viel niet mee toch de vastenacties 

onder de aandacht te brengen. Men 
zocht het onder meer in soep op de 

vrijdagen.

P 26
Wat fijn om ook dit jaar weer een aan-

tal parochianen te laten stralen, met 
hun lintjes! 

p 30
Wandelen vanuit Schiedam naar 

Kethel. Dat deed een pater dominicaan 
in 1924. Wat een andere wereld was 

het toen! 
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‘R
ed het volk dat u toebehoort, zegen 
het, wees zijn herder en draag 
het voor eeuwig.’ Deze tekst 
kunnen we lezen in psalm 

28, vers 9. De tekst verwijst naar de 
tocht van de Israëlieten uit Egypte, 
te voet naar het beloofde land. Mo-
zes was hun leider. Ze hebben door 
de Rode zee gelopen. Dat was heel 
spannend en heel wonderlijk. Ook 
tijdens hun verdere reis door de woes-
tijn zijn ze allerlei moeilijke situaties 
tegengekomen. God bevrijdde hen daaruit. 
Toch waren er een paar momenten dat ze God 
vergaten en ze ver van Hem weg gingen. Op voorspraak 
van Mozes heeft God hen naar het beloofde land geleid. 
Later kijken ze op hun reis terug en ze begrijpen dat God 
almachtig is. Achteraf beseffen ze dat God aan het werk 
was al die jaren, tijdens de reis. 

Hetzelfde werk
Toen ik drie jaar in Chennai (een stad in India) woonde, 
ben ik een jongen tegengekomen die door de H. Moeder 
Teresa van de straat was opgepakt. Ze had hem meegeno-
men en maakte dat hij goed werd verzorgd. Nu doet deze 
jongen hetzelfde werk dat zij altijd deed, samen met de 
broeders van H. Moeder Teresa in Chennai. De H. Moe-
der Teresa heeft heel veel kinderen, zieken en ouderen 

van de straat opgeraapt en naar haar huis gebracht om 
hen een nieuw leven te geven. Zij liep iedere dag op straat, 
ze zag veel mensen aan de kant van de weg liggen, ze zette 
hen weer overeind. Ze hielp hen door de woestijn te gaan 
van hun leven. Vandaag doen haar volgelingen, de zusters 
en broeders van H. Moeder Teresa hetzelfde. 

Rollator
In deze tijd van corona wordt er veel gewandeld. Wan-
delen is goed voor je gezondheid. Het heeft daarnaast 

nog iets belangrijks te bieden. We kunnen 
onderweg elkaar ontmoeten. Wij komen 

misschien ook mensen tegen die hulp 
nodig hebben. Een maand geleden 
wandelde ik rond acht uur ’s avonds 
door Schiedam. Op een gegeven mo-
ment zag ik bij een boom een oude 
mevrouw, die samen met haar rolla-
tor gevallen was. Het was donker en 

niemand was erbij. Ik was heel blij dat 
ik haar kon helpen. Wandelen geeft ons 

kansen om meer mensen te ontmoeten 
en met hen te praten en misschien te helpen.

Jezus heeft ook veel gewandeld. Onderweg kwam 
hij heel veel mensen tegen. Die vroegen hem om gene-
zing, om goede raad, om inspiratie. Velen gingen met 
hem meelopen. Er gebeurden wonderen toen hij op reis 
was. 
Vanaf het begin van 2020 ervaart deze wereld een pijn-
lijke tijd. Soms lijkt het op een woestijn, zonder veel rich-
ting, je weet ook niet hoelang het nog zal duren. Het is 
onzeker allemaal. 

Zoals God de mensen uit de slavernij bevrijd heeft onder 
leiding van Mozes, bevrijdt Hij ons door zijn Zoon Jezus, 
de goede Herder die voor zijn kudde uitgaat. Wij bidden 
samen met David: ‘Red het volk dat u toebehoort, zegen 
het, wees zijn herder en draag het voor eeuwig.’ 

Van de pastor

Wandelen geeft ons kansen
door Melvin Tharsis

Ze hielp hen door de woestijn te gaan

44 kerk aan de waterweg zomer 2021



D E  P S A L M E N P S A L M  8  A L S  R E I S G E N O O T

Verwondering en bewondering
Psalm 8 

Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam 

wijd en zijd op de aarde; 

gelijk Gij uw majesteit doet verschijnen 

hoog aan de hemel, 

uit de mond der kleinen, de kreet van het 

kind uw vermogen bevestigt, 

dat uw tegenstanders het weten, 

dat vijand en verstoorder moet zwijgen. 

Als uw hemel ik zie - uwer vingeren werk, 

maan en sterren die Gij daar stelde, 

wat is dan de mens dat Gij acht op hem 

slaat, 

het mensenkind dat Gij hem aanziet? 

En nochtans gaaft Ge hem een haast god-

delijke staat; 

met waardigheid hebt Gij, met schoonheid 

gekroond 

die Gij heerser maakt over het werk uwer 

handen. 

Want alles hebt Gij aan zijn voeten gelegd: 

de schapen, het hoornvee bijeen 

en de andere, de dieren des velds, 

de vogelen des hemels, de vissen der zee: 

wat de banen der zeeën doorkruist. 

Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam 

wijd en zijd op de aarde.

(Uit: Willibrord Bijbel 1975)

 A
ls je Psalm 8 met één woord zou mogen typeren dan is dat het woord 
‘verwondering.’ Het is een psalm over de schepping, over onze mens-
wording. Deze verzen helpen mij om te beseffen wie we ten diepste 
zijn. Dat je leven een geschenk is.

De vertaling hier afgedrukt is van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde. Bij 
eerste lezing komen de dichterlijke woorden wat ‘ouderwets’ over. Maar het 
zet je wel aan het denken. Misschien hebben de kloosters (in Nederland en 
Vlaanderen) daarom voor deze vertaling gekozen in hun getijdengebed. 
De Psalm tintelt van verwondering over Gods grote werken. Verwondering en 
bewondering. Kinderen beschouwen alles nog met open mond en grote ogen. 
Dan komen ze naar je toe: ‘Papa, mama, kijk eens wat een mooie bloem!’ En 
dan laten ze je een ‘gewone’ paardenbloem zien! Kinderen weten nog wat 
echte verwondering is. Daarom schuift de psalm kinderen ook naar voren.                                                                                                                                           
Niet degenen die zich groot maken voor God staan aan zijn kant, maar de-
genen die klein zijn en zich helemaal afhankelijk van God weten, die hun 
bestaan aan Hem danken en dat aanvaarden, die zich aan Hem toevertrou-
wen. De dichteres Joke Verweerd verwoordde dat eens zo: 
Soms zie ik in de ogen van een kind
een stukje paradijs, door mij verloren.
Een kind kan nog verborgen dingen horen,
praat met de regen, wedrent met de wind.         
Soms zie ik in de ogen van een kind
meer inzicht in de diepte van het leven
dan ik bezit, een kind durft zich nog te geven
en trekt geen grens, daar waar de droom begint.  
Soms zie ik in de ogen van een kind
het stil gezicht van God.
Dat is ook verwondering. In een kind een stukje paradijs zien, inzicht in de 
diepte van het leven, het stil gezicht van God.  
‘En nochtans gaaft Ge hem een haast goddelijke staat.’   Bijna een god: wij 
die het werk van Gods handen toevertrouwd krijgen. ‘Geboren worden is een 
opdracht’, luidt een gezegde. Een opdracht van God...die niet laat varen het 
werk van zijn handen. 
Juist omdat we naar zijn beeld geschapen zijn, houdt geboren worden de op-
dracht in om ‘het werk van Zijn handen’ niet te laten varen. God doet een be-
roep op ons.  Het is onze scheppingsopdracht ons het lot van de ander aan te 
trekken en te helpen dit ten goede te keren, dingen tot stand te brengen, te 
bouwen. Iedereen heeft het in zich, iedereen is naar Zijn beeld geschapen. 
Hoe zou onze dag er uit zien als we verwonderd zouden zijn dat ‘alles aan 
onze voeten is gelegd’. Om dingen te bouwen, te maken? Die kans krijgen 
we iedere nieuwe dag. Iedere dag kunnen we ervoor kiezen een betere buur, 
een betere vriend, een betere partner, een beter mens te zijn. Iedere dag 
opnieuw. 

Pastor Charles Duynstee 
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Parochie De Goede Herder
Parochiebestuur en Pastoraal Team
Singel 104
3112 GS  Schiedam
secretariaat@goedeherderparochie.nl  

Schiedam, 16 mei 2021

Voorgenomen besluit over de kerkgebouwen in Vlaardingen
Onderzoek naar herbestemming van de Lucaskerk

Beste parochianen van de Vlaardingse Willibrordgemeenschap,

Sinds vijf jaar zijn wij in parochie De Goede Herder bezig met het proces ‘Stip aan de horizon’. 
Wij zijn dit proces aangegaan omdat een bundeling van krachten nodig is om in de komende 

jaren een vitale geloofsgemeenschap te kunnen blijven. Daartoe willen wij één geloofsgemeen-
schap per stad vormen, met één kerk als centrum van leren, vieren en dienen. Dat proces is in 
Vlaardingen niet gemakkelijk verlopen. Na een overgangstijd van ruim twee jaar zijn wij nu 
toe aan het nemen van een besluit. Wij realiseren ons dat dit een pijnlijk besluit zal zijn. Maar 
wij hopen wel dat wij samen de weg kunnen gaan naar een vitale Vlaardingse kerkgemeenschap 
in de komende jaren.

Ingetrokken besluit; bouwen aan één gemeenschap
In december 2018 hebben wij het aanvankelijke besluit, om de Lucaskerk aan te wijzen als 
de katholieke kerk van Vlaardingen en de Pax Christikerk te sluiten, ingetrokken. Voor de 
belangrijkste veronderstelling van dit besluit, dat het mogelijk zou zijn de vitaliteit van de 
gemeenschap rond de Pax Christikerk te verplaatsen naar de Lucaskerk, bleek onvoldoende 
draagvlak te bestaan. Wij hebben toen afgesproken dat wij gedurende 2 jaar, dus tot december 
2020, geen besluit zouden nemen over de toekomst van de Vlaardingse kerkgebouwen. 
Deze periode zouden wij gebruiken om te bouwen aan meer gezamenlijkheid in de Willibrord-
gemeenschap. Drie commissies – de commissie Leren-Vieren-Dienen, de commissie Ont-
Moeten en de commissie Jeugd&Jongeren – zijn daartoe aan het werk gegaan, in goed overleg 
met de pastoraatgroep.

Bouwstenen voor een nieuw besluit
Vanaf eind 2020 hebben het parochiebestuur en het pastoraal team bouwstenen aangedragen 
voor een nieuw besluit over onze Vlaardingse kerken. Er zijn gegevens verzameld over pastorale 
aspecten (vitaliteit; diversiteit in liturgisch aanbod; jeugd en jongeren; catechese; diaconie; 
oecumene; pastoraat; toekomstbestendigheid; laagdrempeligheid) en materiële aspecten (centrale 
ligging en zichtbaarheid; gebruiksmogelijkheden en bouwkundige staat; bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid; financiën; waarde en herbestemmingsmogelijkheden van de gebouwen).
De bijeengebrachte informatie maakte het dilemma bij de keuze voor een van beide 
kerkgebouwen nog duidelijker. Kijkend naar de twee huidige gebouwen is de Lucaskerk het 
meest toekomstbestendig. Kijkend naar de vitaliteit zijn beide gemeenschappen broos, maar 
is er meer vitaliteit bij de gemeenschap rond de Pax Christikerk, die meer generaties omvat. 
Juist vanwege deze broosheid ook bij de Pax gemeenschap constateren wij dat er weinig kans 
van slagen is voor het verplaatsen van de vitaliteit vanuit de Pax Christikerk naar het gebouw 
van de Lucaskerk.
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Het dilemma overwinnen
Met het oog op de aanwezige vitaliteit hebben parochiebestuur en pastoraal team de voorkeur 
om de Pax Christikerk open te houden en de Lucaskerk te sluiten. Recent is gebleken dat er voor 
beide kerklocaties zicht is op reële herbestemmingsmogelijkheden. Daardoor is het mogelijk een 
uitweg te vinden uit het dilemma tussen ‘gebouwen’ en ‘vitaliteit’. Doordat herbestemming van 
beide kerkgebouwen mogelijk is, kunnen wij kiezen voor de kerk waar in de komende jaren de 
meeste kansen op vitaliteit aanwezig zijn.

Voorgenomen besluit
Parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten de bisschop te vragen om de Lucaskerk aan 
de eredienst te onttrekken. Uitgangspunt daarbij is wel dat er binnen circa één jaar voldoende 
vertrouwen is dat de Lucaskerk kan worden verkocht en herbestemd met voldoende opbrengst. 
Wanneer dat niet lukt, ontstaat een nieuwe situatie. De bisschop heeft ermee ingestemd dat 
het parochiebestuur gaat onderzoeken of de Lucaskerk op een verantwoorde wijze en met een 
passende bestemming kan worden vervreemd.
Dit is een voorgenomen besluit. Voordat de bisschop een definitief besluit neemt, zal hij de 
parochianen horen. Daartoe zal een hoorzitting worden belegd over het voorgenomen besluit 
tot onderzoek naar het vervreemden van de Lucaskerk en de mogelijke consequenties daarvan. 
Deze hoorzitting zal plaatsvinden wanneer dit weer mogelijk is binnen de coronamaatregelen.
Als het inderdaad mogelijk blijkt om de Lucaskerk te verkopen en herbestemmen, zal de Pax 
Christikerk aangepast moeten worden naar de eisen van deze tijd. Besluiten daarover kunnen 
echter nu nog niet worden genomen, maar in een later stadium.

De pijn samen dragen
Wij begrijpen dat dit een ingrijpend voornemen is, voor een aantal parochianen zelfs heel 
pijnlijk. Voor de toekomst van een vitale katholieke geloofsgemeenschap in Vlaardingen is het 
echter onontkoombaar om pijnlijke keuzes te maken. Wij hopen dat parochianen en vrijwilligers 
vanuit beide kerken de pijn samen willen dragen. Zoals Paulus schrijft, met het beeld van de 
geloofsgemeenschap als een levend lichaam: ‘Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het 
lijden; wordt een lid geëerd, alle delen in de vreugde’ (I Kor. 12, 26).
In de komende tijd willen wij, terwijl er nog twee kerkgebouwen zijn, verdere stappen zetten om 
te bouwen aan één Vlaardingse geloofsgemeenschap. Zodra de coronamaatregelen dit mogelijk 
maken, hopen wij dat er weer meer gezamenlijke vieringen en activiteiten georganiseerd kunnen 
worden. De inzet van ieder is nodig om samen te bouwen aan een vitale Willibrord-gemeenschap. 
Bidden wij dat wij daartoe kracht van de heilige Geest mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet, namens parochiebestuur en pastoraal team,
Clemens Lammers
Secretaris parochiebestuur

7magazine van parochie de goede herder



Actie Kerkbalans

Dat de kerken sloten, wegens de pandemie, had uiteraard gevolgen voor de 
inkomsten van parochie De Goede Herder. Toch bleef het verlies gelukkig beperkt.  

De financiële 
stand van zaken

E
r zijn mensen die denken dat onze 
kerken gesubsidieerd worden door de 
overheid of door het bisdom. Was het 
maar waar, dan hadden we wellicht 

veel minder zorgen. Het geld waar we in 
onze parochie mee rond moeten komen is 
afkomstig van ons allemaal, de parochianen 
van parochie De Goede Herder. Een belang-
rijke inkomstenbron is de Actie Kerkbalans 
(AKB). 

Toezeggingen
Toen corona ons in maart 2020 overviel wa-
ren we bang dat de tijdelijke coronasluiting 
van onze kerken en de dertig-personenmaat-
regel voor de AKB 2020 en de AKB 2021 van 
grote invloed zou zijn. Gelukkig is het anders 
gegaan dan gedacht. De AKB-ontvangsten in 
2020 zijn in overeenstemming met het be-
drag, dat begin 2020 door de parochianen 
werd toegezegd. De toezeggingen voor 2021 
zijn redelijk vergelijkbaar met die van vorig 
jaar. Al met al is dit een bedankje aan onze 
parochianen meer dan waard!
Natuurlijk vallen de collectes op de zondagen 
tegen, alhoewel via de Givt-app nog wel het 
een en ander binnenkomt. Ook de kerkslui-
tingen in Schiedam zijn in de cijfers zicht-
baar, daar is niet aan te ontkomen.
De AKB bracht in 2020 een bedrag op van  
€ 222.119,--. In 2019 was dit € 226.348,--.
De collectes brachten in 2020 een bedrag op 
van € 41.082,--. In 2019 was dit € 74.757,--.

Veel minder 
drukwerk in 
Maasssluis

door Clemens Lammers

Voor 2021 is de AKB-prognose € 211.360,-- en 
de prognose voor de collectes € 28.500,--.
Best zorgelijk, maar wel met een optimisti-
sche opdracht voor de toekomst. Er is werk 
aan de winkel, zal ik maar zeggen.

Een nieuwe aanpak
In Maassluis hebben we het dit jaar anders 
aangepakt. Meer dan tweehonderd Maasslui-
zers vonden het prima om de AKB 2021 he-
lemaal via het internet te laten plaatsvinden. 
Lekker modern en helemaal coronavrij. Geen 
enveloppen meer, maar een e-mail met een 
elektronische folder en een elektronisch in-
tekenformulier. Een geweldige respons met 
een prima financieel resultaat was het gevolg. 
Gezamenlijk met Vlaardingen en Schiedam 
kijken we nu naar de mogelijkheden om deze 
vorm in Maassluis ontwikkeld, in de toekomst 
ook daar uit te rollen. Het is prachtig om te 
zien dat we in onze parochie van elkaars erva-
ringen kunnen leren. De elektronische AKB 
heeft ook tot gevolg dat we veel minder druk-
werk hoeven te maken en dat onze vrijwilli-
gers, en dat zijn er een heleboel, minder werk 
hebben aan het wegbrengen en weer ophalen 
van al die enveloppen.
Al met al zijn we blij met deze ontwikkeling, 
die goed is voor de parochie en voor het gevoel 
van verbondenheid met elkaar.

(Clemens Lammers is secretaris van het 
parochiebestuur). 
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door Wim van der Steen

 B
ij de sluiting van de deelge-
meenschap Sint Jan de Doper-
Visitatie, augustus 2020, is 
gezocht naar goede bestem-

mingen voor de kerkelijke ‘schatten’. 
Nu waren dat er niet zo veel. We zijn 
blij dat van de waardevolle ‘schatten’ 
uit ons kleine kerkje een groot aantal 
een goede weg heeft gevonden, zoals 
de stola’s in de liturgische kleuren. 
Deze zijn teruggegaan naar pater 
Louis Klinkenberg o.p. met wie we 
ze gekocht hebben bij gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de ‘grote’ 
kerk aan de Mgr. Nolenlaan.

Hoe mooi zou het zijn… 
Voor de vleugel was echter nog geen 
bestemming gevonden. Dat vonden 
we jammer, omdat de vleugel zo mooi 
klonk bij de vele koorzang en samen-
zang.  En de vleugel - een Kawai met 
een lichte touché en een mooie helde-
re klank – is eind jaren tachtig even-
eens door de parochiegemeenschap 
aan zichzelf cadeau gegeven, bij het 
25-jarig bestaan van de kerk.
De bestemming van de vleugel lag 
uiteindelijk in Zwolle. Het Zwolse 
rectoraat Sint Thomas van Aquino is 
nog een grote dominicaans georiën-
teerde geloofsgemeenschap - een van 
de twee in Nederland. In hun vierin-
gen nemen de moderne liturgische 
gezangen een grote plaats in, net zoals 
dat bij ons het geval was. Voor begelei-
ding is daar echter alleen een piano. 

Een geschenk aan de dominicaanse gemeenschap

De kleine kerk aan de Nolenslaan bezat weinig kostbaarheden. 
Voor de mooie vleugel is een passende bestemming gevonden. 

Een vleugel vliegt naar Zwolle

Er is een eerste 
stembeurt uitgevoerd

Yvonne Westhuis, lekendominicaan 
en een van onze kernvrijwilligers, 
heeft tijdens deze coronatijd regel-
matig naar onlinevieringen vanuit 
Zwolle gekeken. Haar bekroop de 
gedachte: ‘Hoe mooi zou het zijn als 
onze vleugel een tweede leven zou 
krijgen in Zwolle, bij de gemeen-
schap St. Thomas van Aquino’. 

Een aanwinst
Yvonne heeft het idee onder de aan-
dacht gebracht van Jan Bekkers, vice-
voorzitter van het parochiebestuur. 
Deze heeft, na consultatie van het be-
stuur, taxatie van de vleugel en contact 
met het bisdom, een positief bericht 
gegeven. Tot grote verrassing en grote 
vreugde heeft het parochiebestuur be-
sloten de vleugel ‘om niet’ te doneren. 

Het rectoraat vond het idee geweldig, 
en men was in Zwolle helemaal blij 
verrast over de gratis donatie.
Woensdag 28 april zijn drie musici 
van het Zwolse rectoraat in Schiedam 
geweest om de staat van de vleugel te 
beoordelen. Ook zij zijn heel enthou-
siast en vinden het een aanwinst voor 
hun geloofsgemeenschap. 

Op 17 mei is de vleugel opgehaald 
en naar Zwolle getransporteerd. Er 
is een goede plaats in het liturgisch 
centrum gevonden en er is een eerste 
stembeurt uitgevoerd. Voor de zomer 
staat een wat uitgebreidere onder-
houdsbeurt gepland. Met Pinksteren 
wordt de vleugel feestelijk in gebruik 
genomen, waarvan een delegatie van-
uit onze parochie getuige mag zijn.
En wíj zijn blij dat ‘onze dominicaan-
se vleugel’ een volgend leven krijgt 
in de dominicaanse geloofsgemeen-
schap in Zwolle. Om in de metafoor 
van Pinksteren te blijven: zo waait de 
Geest! 

Wim van der Steen was 
kernvrijwilliger en pianist in 
de voormalige deelgemeenschap 
St. Jan de Doper-Visitatie.
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Roderick Vonhögen zocht licht in Schiedam

Beelden en verhalen in een winterse stad

Help, de 
batterij is 
bevroren...

door Lidwien Meijer

lijkt keurig gekleed maar hij droeg een zwarte 
trainingsbroek. 
Toen naar de basiliek. In de pastorie werden 
net de parochiebladen ingepakt voor verzen-
ding. Dat was een gelukkig toeval, want zo’n 
inkijkje in het parochieleven met vrijwilligers 
zet hij graag in het licht. 
Roderick keek zijn ogen uit. Wat een bijzon-
dere kerk en wat is er veel te zien.  Al die herin-
neringen aan Liduina: de buitenste grafsteen, 
de reliekschrijn, de Dunselmanpanelen, de 
kapel, het rozenhek, het Liduina-altaar. Rec-
tor Egging en ik probeerden zoveel mogelijk 
te vertellen, zo uit de losse pols. 

O
p woensdag 10 februari ontving ik 
een mailtje van Roderick Vonhögen. 
Ik kende deze mediapriester wel van 
de televisie, het programma: ‘Rode-

rick zoekt licht’. Hij wilde ditmaal zijn licht 
komen opsteken in Schiedam. Vanwege de 
heilige Liduina... ziek zijn, kwetsbaar en af-
hankelijk zijn... in deze tijd van corona heel 
actueel. Hij wilde het nu, omdat er ijs was! 
Ook verbonden met Liduina, toch een soort 
ijsheilige. 
Ik gaf hem mijn telefoonnummers en even 
later hing hij al aan de lijn. “Prima, kom maar 
praten hoe we dat kunnen aanpakken”, zei 
ik. “Maar ik kom dan meteen opnemen”, was 
zijn reactie. “Nu ligt er ijs! Zou het vrijdag 
kunnen?” Dat was snel! Het duizelde me een 
beetje, maar hij had wel gelijk. Meteen ging 
ik mensen bellen die kerkdeuren moesten 
openen. En mijn Liduinakennis een beetje 
opfrissen… Gelukkig had ik wel wat geleerd 
in het Liduinajaar 2015. 

Alles alleen
Op vrijdag 12 februari stond Roderick om 
10 uur op de stoep. Hij had de fiets achter 
op de auto meegenomen. Ik had koffiegezet 
voor een hele cameraploeg, maar hij deed al-
les alleen. We maakten eerst opnames aan de 
Schie, want daar was het uitzicht op de ba-
siliek zo mooi, vond hij. Zo was hij de stad 
ook binnen komen rijden. Het werd een ver-
moeiend uur. Stukje lopen richting camera, 
stukje terug. Help, de batterij is bevroren... 
ander batterijtje, nog eens opnieuw. Even de 
camera op het ijs richten. Hij lag ineens plat 
op de grond op het ijs te kloppen. Roderick 

Hoe werkt zoiets, het opnemen van een televisieprogramma? Lidwien Meijer maakte 
het mee op 12 februari, hartje winter. Het werd een koude, enerverende dag.  
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Beelden en verhalen in een winterse stad

Roderick 
viel bijna 
om van 
verbazing!

Grote kerk
De Grote of St. Janskerk was het volgende 
doel. Hier kwam Liduina zelf als kind, hier 
was haar graf. Maar eerst wat eten. Geluk-
kig zagen we een Hamburgerkraampje op de 
markt. “Dat neem je toch niet op?”, zei ik. “Ja 
hoor, dat soort dingen horen er ook bij, dat is 
juist leuk”, vond Roderick. We hadden veel 
bekijks op het koude Land van Belofte. 
In de Grote kerk is de oudste grafsteen te 
vinden en de contouren van de grafkapel. 
Die kapel werd na de dood van Liduina ge-
bouwd omdat er zoveel pelgrims naar haar 
graf kwamen. De zuidbeuk van de kerk kon 
later betaald worden van de gelden die de 
pelgrims meebrachten en deze werd over de 
grafkapel heen gebouwd. Tijdens de reforma-
tie is de grafkapel gesloopt en in 1947 zijn 
de fundamenten, bij restauratie van de kerk, 
tevoorschijn gekomen. Koster Paul van Wijn-
gaarden wist er veel van.

Een pareltje
Vanaf de Korte Dam wandelden we langs de 
Lange Haven, want dat is veel mooier dan 
over de Hoogstraat en er lag ijs. Misschien is 
Liduina hier ook wel gevallen, de Lange Ha-
ven was er toen al. Roderick viel bijna om van 
verbazing! Wat is dit... en die molens, en de 
Korenbeurs. Hij keek zijn ogen uit. Wat een 
pareltje deze stad. De camera kwam weer snel 
tevoorschijn. Hij is echt van de beelden en de 
verhalen. Enthousiast, en hij ziet overal wel 
iets moois in. 
Onze laatste halte was de geboorteplek van  
Liduina aan de Lange Achterweg. Op deze 
plek kwam na haar dood een Clarissenkloos-
ter: Leliëndaal, en na de reformatie verrees er 
het Hervormd weeshuis. 
Tegen vieren waren we weer bij mij thuis en 
na een kopje warme chocolademelk zwaaide 
ik Roderick uit. Wat een dag! Later las ik in 
de krant dat Schiedam zijn eerste klus weer 

was, na een lange herstelperiode. In oktober 
had hij corona gekregen en hij was heel ziek 
geweest. Mijn indruk is dat hij zijn energie 
weer helemaal terug heeft. 

De uitzending
Op 13 maart was de uitzending. Ademloos heb 
ik zitten kijken. De hele tocht die we liepen 
kwam voorbij, alleen in omgekeerde volgorde. 

Wat was het toen koud, en heb ik dat allemaal 
echt gezegd? Niet eens zo onverstandig… 
Als de basiliek weer open kan zijn in de zo-
mer, voor de voorbijgangers, de toeristen en 
de pelgrims, zou het mooi zijn als ze deze 
uitzending hebben gezien. Misschien komen 
er wel méér mensen, want het was echt wel 
reclame, voor de schilderachtige oude binnen-
stad en de kerkgebouwen die zoveel sporen 
van St. Liduina in zich dragen. 

Wie de aflevering nog 
wil zien, dat is mogelijk 
via NPO-start: 
‘Op Glad ijs, Roderick 
zoekt licht’. 
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Afscheid van Jel van Geffen

Alles kwam ter sprake

Afwisselend 
en verrijkend

door Marianne Soors

het uitzenden van een oecumenische ‘kapel-
groet’, die te volgen was op het Frankelandka-
naal van Caiway. 
Een uitvaart hoort niet tot de taak van een 
geestelijk verzorger in Frankeland.  De mees-
te bewoners verblijven maar een beperkte 
tijd in dit tehuis en voor hun uitvaart gaan 
zij terug naar de parochie van herkomst. De 
samenwerking met de parochie en ook met de 
Protestantse Kerk in Schiedam is erg prettig.  

Proefopzet
Jel van Geffen en Gerarda van Mourik zijn 
betrokken bij een proefopzet, bedoeld voor 
thuiswonende ouderen die in een moeilijke 
situatie zijn terecht gekomen en hun band 
met de kerk hebben verloren. De geestelijk 
verzorger gaat met hen in gesprek over vra-
gen als: Wat vind ik belangrijk in het leven? 
Wat is het goede om te doen? Hoe kan ik met 

J
el werd geboren in Geleen (Zuid-Lim-
burg) en heeft op veel verschillende 
plaatsen in Nederland gewoond. Zij 
studeerde in 1986 af aan de Theologi-

sche faculteit Tilburg. Daarna ging zij werken 
bij ‘Mensen in Nood’ (nu het noodhulpteam 
van Cordaid.) Ze werd vervolgens pastor Di-
aconie in Breda. Toen kwam ze deze kant op 
en werkte als geestelijk verzorger op een van 
de locaties van Laurens in Rotterdam.  Haar 
carrière werd afgerond bij Frankeland Schie-
dam. Eerst werkte ze daar vier dagen per week 
en de laatste jaren twee dagen. Daardoor kon 
ze op een prettige wijze samenwerken met 
Gerarda van Mourik en zich alvast een beetje 
voorbereiden op haar pensionering. Jel is erg 
blij, dat er een opvolger voor haar is gevonden. 

Alle bewoners
Frankeland was van oorsprong een rooms-
katholiek tehuis. Daarom zijn de geestelijk 
verzorgers hier van katholieke huize en krij-
gen zij een zending van de bisschop van Rot-
terdam. Maar zij geven hulp op het gebied van 
zingeving en levensvragen aan alle bewoners, 
ongeacht hun levensbeschouwing. 
De geestelijk verzorgers hebben ook een li-
turgische taak voor de katholieke bewoners 
van Frankeland. Ze zijn in niet-coronatijden, 
naast pater Heeren en enkele vrijwilligers, 
betrokken bij de vieringen in de kapel. In de 
coronatijd worden daar geen vieringen gehou-
den om te veel contacten en daardoor moge-
lijke besmettingen te voorkomen. Er is wel 
gezorgd voor een liturgisch moment. Vanaf 
zondagmorgen 7 februari werd er gestart met 

Jel van Geffen, geestelijk verzorger, heeft in maart 2021 zorgcentrum Frankeland 
verlaten. Ze ging met pensioen. Ze werkte zeventien jaar in Schiedam en kijkt 
dankbaar terug.  
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Wat is het 
goede om te 
doen?

mijn ziekte omgaan? Heeft mijn leven nog 
zin? Bij geestelijke verzorging spelen religie 
en levensbeschouwing vaak mee. In deze re-
gio kunnen huisartsen en wijkverpleegkundi-
gen een geestelijk verzorger aanvragen voor 
patiënten, die behoefte hebben aan hulp bij 
zingeving en kerkelijke vragen. 
Als geestelijk verzorger heeft Jel veel gesprek-
ken met bewoners gevoerd.  Contacten liepen 
ook via kleinschalige vieringen, met bewoners 
die niet meer naar de kapel konden. Met voor-
gangers en vrijwilligers van de Protestantse 
Kerk zijn ook diensten opgezet voor de bewo-
ners. En in Frankeland zelf was er volop me-
dewerking van de afdelingen. De gesprekken 
met bewoners, met hun familie, contacten 
met de zorgteams, activiteitenbegeleiders en 
met behandelaren maakten het werk afwis-
selend en verrijkend.

Basiliek
Wat haar het meest zal bijblijven zijn de ge-
sprekken en contacten, waarin alles ter sprake 
kwam: verdriet en moeilijkheden, maar ook 
de gelukkige herinneringen. Ze noemt ook de 
moed van bewoners om de draad weer op te 
pakken op hun levensweg, na een groot ver-
driet. 
Terugkijkend zijn er veel leuke en ook bijzon-
dere gebeurtenissen geweest.  Zoals samen 
met de parochie een wandeling door Schie-
dam organiseren met een bezoek aan de basi-
liek. Veel bewoners waren nooit in deze kerk 
geweest; anderen waren juist blij er weer eens 
te komen. Het was een prachtige middag zo-
wel voor de parochievrijwilligers als voor de 
bewoners. De samenwerking met de pastores 
heeft Jel altijd als heel prettig ervaren. 
Ook de ontmoeting met kinderen van de is-
lamitische basisschool en de bewoners heeft 
indruk gemaakt. De kinderen hadden als op-
dracht om op zoek te gaan naar onderlinge 
overeenkomsten. Die bleken er veel te zijn. 
Het spontane karakter en de bereidheid met 
elkaar in gesprek te gaan van beide zijden 
maakten dat er nog lang met veel waardering 
over gesproken is.  

Genieten
Jel heeft genoten van het vertrouwen van de be-
woners en van de collega’s op de afdeling. Het 

was een luxe, dat haar kantoor werd schoon-
gemaakt. Daardoor kon ze alle uren, waarvoor 
ze betaald werd, aan haar werk besteden. Het 
werken met sommige computerprogramma’s 
was niet altijd eenvoudig.
Ze kijkt uit naar de komende tijd. Reizen met 
haar echtgenoot naar bijvoorbeeld vrienden in 
Frankrijk. Genieten met de familie, ze heeft een 
zoon en een dochter; haar kleindochter (van de 
zoon) is net twee jaar geworden. En ze is nu 
reeds actief als secretaris van het parochiebe-
stuur van de Augustinusparochie te Breda. 

Wat doet een geestelijk verzorger?
De ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ van 
2015 bepaalt dat een zorgaanbieder zorg moet verle-
nen in accommodaties waar cliënten 24 uur per dag 
verblijven. De geestelijk verzorger biedt begeleiding, 
hulpverlening en advisering bij zingeving en levens-
vragen en bij indringende gebeurtenissen, zoals ziekte 
en dood. Hij/zij begeleidt mensen met gesprekken, ac-
tief luisteren en rituelen. Een geestelijk verzorger is 
géén behandelaar. 
De geestelijk verzorger heeft een beroepsgeheim met 
betrekking tot de mensen die een beroep op hem/haar 
doen. De mensen hebben recht op een veilige plek om 
alles te kunnen bespreken wat ze willen bespreken, 
ook over zaken als schuld, schaamte en afscheid van 
het leven. Om de kwaliteit van de levensbeschouwe-
lijke kennis te borgen en de vrijplaats wettelijk te 
borgen heeft een geestelijk verzorger een zending 
van een door de overheid erkend levensbeschouwe-
lijk genootschap.
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Voorgaan met de camera

W
ie had begin vorig jaar kun-
nen denken dat wij zo veel 
vieringen zouden houden 
voor de camera! Het opne-

men van vieringen was tot dan toe be-
perkt tot die héél enkele keer dat er 
eens een televisieploeg langs kwam. 
Dat was iets buitengewoons… tot de 
corona-pandemie ons overviel. 
Ik herinner mij nog hoe wij vanaf 
maart 2020 de eerste vieringen in 
coronatijd met bijzondere voorzich-
tigheid hielden. Maar dat was in de 
loop van die maand al snel voorbij. Al 
gauw werden vieringen op het nieu-
we YouTube-kanaal geregeld. Het 
was vreemd om voor te gaan terwijl er 

bijna geen mensen in de kerk waren. 
Het meest indringende was dat ik ter 
communie kon gaan, en de andere 
aanwezigen niet. Uiteindelijk heeft 
‘communie’ de betekenis ‘gemeen-
schap’: met Jezus Christus, maar ook 
samen rondom Hem.
Inmiddels worden er in de meeste ker-
ken weer regelmatig vieringen gehou-
den, ook al is het met minder mensen 
en met allerlei voorzorgsmaatregelen 
(mondkapjes, anderhalve meter, com-
muniescherm, desinfectiegel). Met 
het opnemen van vieringen hebben 
wij intussen wel wat meer ervaring 
opgedaan. Ik probeer mij, terwijl ik 
naar de camera kijk, mensen voor te 
stellen die in de kerk zitten. Dat helpt 

wel, maar als ik een opname terugzie, 
merk ik dat ik toch niet altijd in de 
camera kijk.

Nieuwe kansen
De nieuwe mogelijkheid van digitaal 
vieren, geeft ons ook nieuwe kansen. 
Bijvoorbeeld, dat wij ook gebedsdien-
sten kunnen samenstellen, met tek-
sten en beelden die kijkers kunnen 

boeien, ondanks de kortere span-
ningsboog achter het beeldscherm. 
Ook liggen er kansen om andere ac-
tiviteiten (zoals in het kader van ge-
loofsverdieping) voor een deel digitaal 
aan te bieden.
In de nabije toekomst zal het echt an-
ders worden. Het is spannend hoe-
veel mensen, na zo’n lange pauze, 
terug zullen komen bij vieringen en 
bij andere bijeenkomsten. Misschien 
zullen er mensen voortaan thuisblij-
ven, omdat je daar ook een viering 
kunt volgen achter het eigen beeld-
scherm. Terwijl er toch echt geen 
kerk is zonder gemeenschap. Maar 
ik denk ook dat we niet terug kunnen 
naar de tijd dat er bijna geen digitaal 
aanbod was. Misschien wordt dit wel 
het ‘nieuwe normaal’: dat wij onze 

Ervaringen van betrokkenen

Toen de kerken moesten sluiten wegens de pandemie, vond het pastoraal team 
nieuwe wegen om liturgisch toch bereikbaar te zijn voor de parochianen. Hoe zijn de 
ervaringen vóór en achter de camera? 

Achter en vóór de camera

Ik probeer mij mensen 
voor te stellen in de 
kerk
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Een heel nieuw terrein 
lag voor ons

activiteiten vormgeven in een combi-
natie van een digitaal onderdeel met 
een fysieke bijeenkomst. 
Pastor Henri Egging

Achter de camera staan
En dan is het maart 2020. Nederland 
gaat ‘op slot’. Ook onze kerken slui-
ten. Maar de Goede Week en Pasen 
niet vieren? Hoe dan iets overbren-
gen van de meest indrukwekkende 
tijd in het liturgisch jaar?
De mogelijkheid om vieringen op te 
nemen en via YouTube uit te zenden 
kwam naar voren. Een goed idee, 
maar lukt dat op korte termijn? Ik 
werkte toen nog voor het pastoraal 
team en mocht meedenken en mee 
organiseren. Een heel nieuw en on-
bekend terrein lag voor ons. Wat  
hebben we nodig aan apparatuur, en 
wat gaat dat allemaal kosten?
Patrick en Sebastiaan Rutten on-
derzochten de technische kant. Live 
streamen was nog niet mogelijk, dus 
we moesten vooraf opnemen. Een 
YouTube kanaal voor de parochie 
werd geopend en mijn schoonzoon 
Wijnand gaf adviezen over een be-
taalbare camera. 
Palmzondag 2020 moest als eerste 
viering ‘de lucht in’. Vooraf opnemen, 
geen tijd om na te bewerken, het moet 
in één keer goed zijn. Daar stonden 
we dan, ik was samen met Wijnand, 
maar voor ons beiden was het nieuw. 
Alles ging goed, dachten we, totdat 
we ontdekten dat het SD-kaartje de 
viering niet meer liet zien. Wijnand 
haalde ´alles uit de kast´ om de beel-
den weer tevoorschijn te halen, maar 
het lukte niet. Het kaartje bleef een 
niet op te lossen error geven. De 

viering moest opnieuw en iedereen 
was weer paraat! Ik heb me door dit 
gebeuren heel ongelukkig gevoeld, 
maar wat een vertrouwen van het 
pastoraal team dat ik toch door mocht 
gaan. Eerst nog samen met Wijnand 
en daarna alleen achter de camera.
Iedere zaterdag namen we op, in de 
basiliek en ook in de andere kerken. 
Zo werd ik in de laatste maanden van 
mijn werk ineens ‘cameravrouw’ en 
daar kreeg ik steeds meer plezier in. 

Aangrijpend
In verband met corona moesten ook 
de plannen voor de Liduinaweek ge-
wijzigd worden. Het plan ontstond 
om een Liduina-special op te nemen. 
Zo kwam het dat pastor Egging en 
ik naar Utrecht afreisden om de bij-
drage van kardinaal Eijk op te nemen. 
Daarna togen we naar de Pauluskerk 
in Rotterdam, voor de bijdrage van 
Thea Noga. Van paleis naar Pau-
luskerk, een groter contrast is bijna 
niet denkbaar. Patrick en Sebastiaan 
voegden de diverse onderdelen voor 

de special samen tot een mooi geheel.
Heel aangrijpend vond ik het opne-
men, samen met Rob Wouters, van 
de viering van de onttrekking aan de 
eredienst van de H. Hartkerk. Zo ook 
de uitvaartviering van pater Edward 
Clarenbeek en van nog twee andere 
parochianen. Feestelijk waren de Eer-
ste-communievieringen in Vlaardin-
gen en Maassluis. Gelukkig kunnen 

we altijd een beroep doen op Niels en 
Olav Admiraal, als er gemonteerd of 
gelivestreamd moet worden.
Na mijn pensioen is de cameraploeg 
uitgebreid met Patrick Rutten en Jan 
Voorbraak. 
Groot respect heb ik voor allen die 
de vieringen verzorgen, de pastores, 
zangers, lectoren, organisten en pia-
nisten, de kosters en de acolieten, die 
er iedere zaterdagmorgen weer zijn. 
Dat gebeurt toch maar in deze rare 
en nare coronatijd.  Zo proberen we 
iets van verbondenheid met elkaar te 
behouden. Het gaat met vallen en op-
staan, maar we werken met heel veel 
liefde om ervoor te zorgen dat u thuis 
de vieringen kunt bekijken en op die 
manier toch deelnemen. 
Elly Barendregt

Zingen voor de camera
Wanneer we dit schrijven is het Eerste 
Paasdag 2021, en ook dit jaar vieren 
we dit grootste feest van de kerk thuis! 
Een Goede Week die altijd vol zit met 
vieringen in de kerk, doen we online. 
Het gevoel dat het bijna Pasen is, ont-
breekt. Het is zo leeg, zo anders. De 
pandemie heeft ons leven behoorlijk 
op z’n kop gezet. De Petrus en Pau-
luskerk heeft voor de tweede maal zijn 
deuren gesloten voor alle activiteiten. 
Ook in Maassluis kwamen er opna-
mes van vieringen voor het YouTube-
kanaal. Een hele klus om dit handen 
en voeten te geven. Tot nu toe ben ik 
(Peter) als dirigent van twee koren vijf 
keer gevraagd om een online viering 
te verzorgen. Twee keer heb ik dat 
met leden van ToBeContinued ge-
daan, in juni en september. Eén keer 
zou het met leden van Intermezzo 
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gebeuren, maar dat ging door aange-
scherpte coronamaatregelen, niet 
door. Eén keer was het kort dag, waar-
door het praktischer was als ik zelf 
(samen met Janny) zong en één keer 
was het in mijn ogen té kort dag, 
waardoor ik geen kwalitatief accepta-
bele viering kon voorbereiden. 

Wie durven en kunnen…
Door de pandemie komt er bij het 
voorbereiden nogal wat kijken. Want 
er mogen maar één of twee leden van 
ToBeContinued (het jongerenkoor) of 
Intermezzo (het middenkoor), optre-
den. Het is een puzzel: wie durven en 
kunnen dat, welke stemmen passen 
bij elkaar, welke lezingen zijn er, wie 
gaat er voor, welke liederen passen 
bij het thema, wanneer kunnen we 
repeteren?
Omdat de opnames op zaterdag 
plaatsvinden is dit lastig voor de jon-
geren die een zaterdagbaantje heb-
ben. Een tweede punt is het repete-
ren. Anderhalve meter uit elkaar en 
al maanden geen koorrepetitie gehad. 
Bovendien ben ik me ervan bewust 
dat jongeren heel goed weten dat als 
je eenmaal op YouTube staat, je er 
nooit meer afkomt. Dat kan schroom 
opleveren.
Op zondagochtend zitten we nu thuis 
met pantoffels aan, in makkelijke 
kleding in de eigen luie stoel voor de 
tv. Wat missen we onze medeparo-
chianen. Het kopje koffie is er wel, 
maar het praatje missen we. En red 
je het aanvangstijdstip van tien uur 
niet, omdat de hond nog naar buiten 
moet? Dat is geen probleem, dan kijk 

je toch later? Een Heilige mis on de-
mand. 
Ja en zo sluipt het erin, om het zien 
van de viering uit te stellen of een 
keertje over te slaan. Maar juist nu 
hebben we het Woord zo hard nodig! 
Het gebed, het zingen, de contacten.
Soms zitten we op zondagochtend 
vol spanning te kijken naar de online 
viering, waar we zelf aan mee hebben 
gewerkt. Gaat alles goed? Komt het 
over zoals we het bedoeld hadden? Je 
kijkt met andere ogen en let op an-
dere dingen. Ook kun je zien hoeveel 
mensen er kijken naar de uitzending. 
En dat is wel teleurstellend, tussen de 
vijftig en zestig. Soms zijn er maar 
acht tot tien die ‘live’ naar de opname 
kijken. Hebben we daarvoor al die tijd 
en moeite erin gestopt? Maar als je 
dan een paar maanden later kijkt, zie 
je dat de stream zo’n 540 keer is be-
keken, en dat geeft de burger moed!

Oh, was het maar weer zoals van-
ouds! We moeten geduld houden, 
blijven bidden, meevieren voor de tv 
en hopen dat het beter wordt. En dan 
met elkaar, een kerk vol, samen vie-
ren en zingen. Wat zou dat een feest 
zijn. Doet u mee, als het weer kan? En 
steekt u nu thuis een kaarsje op? Wij 
doen dat en heffen een loflied aan. 
Want samen thuis mag dat wél!
Peter en Janny Bergmans

Zo’n klein groepje
Rond Pasen 2020 werd ik door pastor 
Duynstee benaderd. Of ik, als voor-
zitter van de stuurgroep liturgie in 
Maassluis kon zorgen voor een can-
tor, een lector, een koster en misdie-
naars/acolieten bij de YouTubevierin-
gen. Zelf werd ik koster en gastvrouw. 
Inmiddels zijn we ruim een jaar ver-
der en nog steeds worden geregeld 
vieringen opgenomen. Het is fijn te 
merken dat er altijd weer mensen 
bereid zijn mee te werken om er iets 
moois van te maken.
Hoe beleef ik zelf zo’n viering met 
zo’n klein groepje? Aan de ene kant 
is het een intiem gebeuren, maar niet 
iets waar je heel blij van wordt. Vie-
ren in een bijna lege kerk, niet mo-
gen meezingen, het blijft moeilijk om 
wat sfeer te creëren. Ik heb echter uit 
de reacties begrepen dat we er toch 
veel mensen een plezier mee doen. 
Van harte hoop ik dat we binnenkort 
met meer mensen bij elkaar kunnen 
komen op zondag en dat de YouTu-
bevieringen tot het verleden gaan be-
horen! 
Corrie van der Laar
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Wat hoopten we dat we deze laatste maanden 
weer met activiteiten konden starten, maar 
helaas houdt het coronavirus ons nog steeds 
in de greep. We moesten wederom activiteiten 
schrappen. We moeten nog even volhouden. 
Enthousiast en vol goede moed blijven we zeker. 
Inmiddels zijn we bezig om bijeenkomsten voor 
het volgende seizoen te plannen. Eén activiteit 
willen we alvast verklappen. In de vorige Kerk 
aan de Waterweg schreef Frank Kazenbroot 
een indrukwekkend stuk over psalm 4. We 
zijn verheugd dat Frank onze vraag om de 
seizoensopening van het seizoen 2021-2022 
te verzorgen positief heeft beantwoord. Een 
uitgebreide vooraankondiging voor deze avond 

leest u verderop in dit katern. We willen nu al 
zeggen: Save the date!
Ook nu is het weer een ‘dun’ katern geworden.  
En of de activiteiten door kunnen gaan… het blijft 
onzeker. We hopen natuurlijk dat we elkaar echt 
kunnen treffen, want dan gaat het weer beter 
in ons land. Kan een activiteit niet plaatsvinden, 
dan wordt u uiteraard 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

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2020-2021

ACTIVITEITEN OVERZICHT

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door tenzij er corona 
beperkende maatregelen zijn ingesteld waardoor de activiteit niet mag plaatsvinden.

AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

Bijbellezen (zodra het weer mogelijk is) donderdagochtend van 10.00 - ca. 11.00 uur Maassluis,Petrus en Pauluskerk

Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie. 
(Op dit moment alleen online.  Zodra het in de Pax 
Christikerk)

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

Vlaardingen,Pax Christikerk

Zinwandelingen Onder voorbehoud Dinsdagavond 29 juni.  Verzamelen om 19.45 uur Vlaardingen: start en einde bij de Pax Christikerk

Rode draden in Marcus
-serie van 3 avonden-

Maandagavonden 21 en 28 juni en 5 juli van 19.30 
– 21.30 uur. 

Schiedam
Centrum De Wilgenburg (achter de basiliek)

AANKONDIGING VOOR VOLGEND SEIZOEN

Gaan door de leegte --opening van het seizoen ge-
loofsverdieping 2021-2022

Vrijdagavond 1 oktober van 20.00 – 22.30 uur. 
Inleiding door Frank Kazenbroot

Pax Christikerk

SAVE THE DATE VOOR DE

OPENING VAN HET SEIZOEN GELOOFSVERDIEPING 2021-2022

Inleiding door Frank Kazenbroot

Vrijdagavond 1 oktober a.s., Pax Christikerk, 
Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30)

U bent van harte welkom
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TOELICHTING PER ACTIVITEIT

Bijbellezen 
Inhoud De Bijbel; het meest gelezen boek ter wereld. Voor 
veel mensen een voortdurende bron van inspiratie. Voor 
anderen een moeilijk leesbaar en te begrijpen boek. Wat 
heeft de Bijbel ons in deze tijd nog te zeggen? Hoe is de 
Bijbel toegankelijk te maken, te begrijpen.
Vorm Samen uit de Bijbel het evangelie van de komende
zondag lezen, op ons laten inwerken en met elkaar in ge-
sprek gaan met toelichting door de pastor.
Begeleiding door pastor Charles Duynstee of Avin Kunnek-
kadan, SVD.

Plaats en tijd Petrus en 
Pauluskerk, Maas-
sluis. Elke donder-
dagochtend, behalve 
in vakantietijd. 
Aanvang 10.00 uur.  
Einde ca. 11.00 uur.
Aanmelding Maximum 
aantal personen is af-
hankelijk van de co-
rona maatregelen die 
van toepassing zijn.

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 emoties en gedachten. Het 
helpt om stress en angstgevoelens te verlichten, om beter 
met het leven om te gaan. Het versterkt het lichaam van 
binnenuit en vergroot de concentratie en helderheid. Me-
ditatie bevordert vreugde en geluk 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 minuten  even 
stil te zitten.
Vorm elke avond zal be-
staan uit een aantal oefe-
ningen om ons lichaam 
voor te bereiden op de 
meditatie, een stukje 
theorie, ademhalingsoe-
feningen, concentratie-
techniek en meditatie.
Begeleiding Margareth van 
der Nol.

Gaan door de leegte
Opening seizoen Geloofsverdieping 2021-2022
op vrijdag 1 oktober a.s.

Wij hebben er lang op gewacht, maar de bijeenkomsten van 
Geloofsverdieping kunnen komend najaar weer beginnen. 
Heerlijk om weer fysiek bijeen te kunnen komen. Wij kunnen 
hopelijk weer samen luisteren naar een inleider, in gesprek 
gaan, elkaar ontmoeten… Dat geeft de opening van het seizoen 
op 1 oktober een bijzonder accent. 

Voor de opening hebben wij Frank Kazenbroot uitgeno-
digd. Het thema is ‘Gaan door de leegte’. Velen van ons 
hebben in deze coronatijd leegte ervaren. Maar er zijn ook 
andere momenten waarop de leegte op je af kan komen. 
Op deze avond gaat het over de leegte die je kunt voelen 
als God ver weg lijkt wanneer het leven moeizaam gaat.
‘In die leegte moest ik verder gaan’ schreef Frank Ka-
zenbroot in ‘Kerk aan de Waterweg’ (Voorjaar 2021). Hij 
schreef dit nadat hij door een moeilijke periode in zijn 
leven ging en ervaarde dat zijn geloof in God hem niet 
hielp. Ook al bad hij psalm 4 vanuit het hart, er kwam 
geen antwoord dat hem rust en uitzicht gaf.
Hij zal met de aanwezigen terugkijken op deze indrin-
gende ervaring en zoeken naar betekenis. Kunnen we 
herkenning vinden in Bijbelse en eigentijdse verhalen 
waarin gesproken wordt over ‘de donkere nacht’, ‘voorbij 
de godsbeelden’, ‘de leegte van het niet weten’?
Wie gaat door de leegte ontdekt een ruimte waar God zich 
opnieuw laat ontmoeten. 
Na een inleiding gaan we in kleine groepjes met elkaar in 
gesprek en daarna is er gelegenheid om met de inleider 
van gedachten te wisselen. Wij hopen dat het daarnaast 
weer mogelijk zal zijn elkaar informeel te ontmoeten, ook 
al zal dit nog met enkele beperkingen zijn.
Noteert u alvast: openingsavond seizoen Geloofsverdieping 
op vrijdag 1 oktober a.s. in de Pax Christikerk. Zaal open om 
19.30 uur. Start van de avond om 20.00 uur. Zo mogelijk 
ontmoeting met een drankje na afloop tot 22.30 uur.

Pastoraal team en werkgroep Geloofsverdieping
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Plaats Pax Christikerk.
Data en tijd in principe elke tweede vrijdagavond van de 
maand 
van 20.00 -  ca. 21.00 uur.
De avond voor de komende periode is 11 juni. Daarna is 
er nog gelegenheid voor gesprek bij een kopje thee. Het is 
verstandig om tevoren niet al te zwaar te eten en iets mee 
te nemen om warm te blijven.
Zodra het mogelijk is, gaat meditatie weer van start. En anders kunt u 
online deelnemen. U moet zich dan aanmelden via het onderstaande 
emailadres. Dan krijgt u een link toegestuurd, waarmee u toegang krijgt 
tot de meditatie.
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 wandelend nadenken en praten over een bezin-
nende tekst. Soms komt een gesprek dan 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 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 ge-
zamenlijk met een kop koffie of thee.
Begeleiding Leden van de werkgroep Geloofsverdieping.
Plaats Start en einde bij de Pax Christikerk. 
Datum en tijd Dinsdagavond 29 juni. Om 19.45 uur verzame-
len, 20.00 – 21.00 uur wandelen. Napraten tot ca. 21.30 
uur.
We hopen dat de laatste wandeling van het seizoen kan doorgaan! 
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Opgave Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via 
het e-mailadres koalsie@upcmail.nl of via tel. nr. 
06 10709911

Rode draden in Marcus
– Een serie van drie avonden –

Inhoud Elk jaar wordt er op zondag 
vooral uit één evangelie gelezen. In 
dit kerkelijk jaar lezen wij uit het 
Marcusevangelie. Midden in dit jaar, 
verdiepen wij ons in ‘rode draden’ in 
dit evangelie. Daarbij kijken wij ook 
naar de ‘draden’ die dit evangelie ver-
bindt met andere Bijbelteksten, met 
de wereld van toen en van nu. Ook de 
verbeelding van evangeliefragmen-
ten in de kunst komt aan de orde.

Wij gaan drie avonden werken met het boek ‘Rode draden 
in de evangeliën’, van de Tilburgse exegeet Wim Weren. 
Verder bekijken we de hierbij aangeboden PowerPointpre-
sentatie en natuurlijk het Marcusevangelie zelf.
Vorm Wij lezen passages uit het Marcusevangelie en de 
toelichting hierop in het boek ‘Rode draden in de evange-
liën’ en in de PowerPointpresentatie. Wij gaan hierover in 
gesprek aan de hand van richtvragen.
Aan de deelnemers wordt gevraagd het boek aan te schaf-
fen Wim Weren, Rode draden in de evangeliën, Antwerpen 
(Halewijn), 2018. Hieruit moet men voor elke avond een 
gedeelte lezen. Ook is het nodig een Bijbel mee te nemen.
(Het boek zal in het komende kerkelijk jaar ook gebruikt wor-
den, voor bijeenkomsten over het Lucasevangelie.)
Begeleiding pastor Henri Egging.
Plaats Pastorie Liduinabasiliek / De Wilgenburg
Data en tijd Maandagavonden 21 en 28 juni en 5 juli
van 19.30 – 21.30 uur. (inloop vanaf 19.15)
Aanmelden Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via 
het e-mailadres riero24@hotmail.com.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

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 staat vermeld hoe 
u dit kunt doen.

Terugblik activiteiten Geloofsverdieping

Zinwandelingen
In Nederland heerst sinds Covid-19 de ‘Wandelkoorts’. 
Vermijd drukke plekken is één van de leuzen van de over-
heid met als doel het virus in te perken. Dus wandelen we 
erop los in onze eigen buurt, wijk, stad en door het mooie 
Midden-Delfland. In de zomervakantie keek ik naar een 
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programma van de Belgische televisie. Het ging over de 
coronatijd en wat er nu anders was. In dit programma 
werd een jonge dame gevolgd en zij was machiniste bij de 
NBBS (de Belgische Spoorwegen). Ook in België bleven 
de treinen rijden voor de mensen met een ‘noodzakelijk’ 
beroep. Die week reed ze het langste treintraject van Bel-
gië, van Eupen (het Duitstalig gedeelte in het oosten) via 
Brussel naar Oostende aan de Vlaamse kust. Wat viel haar 
nu op? De trein was net zo lang als anders en er waren 
minder mensen aan boord, maar dat merkt ze niet. Na-
tuurlijk zag ze wel de lege perrons. Wat haar opviel waren 
al die wandelaars langs de spoorbaan in heel het land. Veel 
meer dan gewoonlijk en het meest bijzondere was dat heel 
veel mensen zwaaiden naar de trein als die voorbijkwam. 
Dat gebeurde anders nooit…. Blijkbaar zien mensen de 
ander beter in bijzondere tijden. We hebben meer oog 
voor elkaar….
In het seizoen 2020-2021 hebben we een nieuwe activiteit 
opgenomen in ons programma Geloofsverdieping Zin-
wandelingen. Door alle beperkingen hebben we helaas 
maar één keer kunnen wandelen. Maar die keer was er 
voldoende belangstelling, ook met een paar wandelaars 

uit Maassluis. Rond kwart voor acht werd er dinsdagavond 
30 maart verzameld bij het startpunt bij de Pax Christi-
kerk. Een wandeling door de wijk, geen geplande route, 
gewoon lopen door de straten en langs plantsoentjes. Na 
tien minuten lopen werd een tekst uitgedeeld en gelezen 
en we gingen verder wandelen en iedereen dacht na over 
de tekst. Nadat de tekst voor de tweede keer gelezen was 
gingen we in gesprek over die tekst met degene die naast 
je liep. Bijna bij het eind van de wandeling werd er een 
gebed uitgesproken, gewoon op een wandelpad in de wijk. 
Wat we er mee willen bereiken? In een andere sfeer me-
ditatief nadenken over een tekst, een onderwerp en wan-
delen is gezond. Het verrijkt de hersenen en de geest. Na-

tuurlijk is ook de ontmoeting veel waard. Misschien gaan 
we de ander beter zien of krijgen we meer oog voor iets of 
iemand… We liepen maar een uurtje, dus een spoorbaan 
hebben we niet gezien. Jammer, we hadden dan kunnen 
zwaaien naar de treinmachinist(e)… 
Jos van Rutten 

Fratelli Tutti via het scherm

We kennen Paus Franciscus als een bewogen paus, die 
meeleeft met de minderbedeelden in de wereld. Met zijn 
recent geschreven encycliek ‘Fratelli Tutti’ (Allen, Broe-
ders en Zusters) verrast hij ons opnieuw met vernieu-
wende en zelfs radicale standpunten. Hij vraagt ons om 
in beweging te komen en gezamenlijk te bouwen aan een 
rechtvaardige en broederlijke wereld.
Reden genoeg voor pastor Avin Kunnekkadan om twee 
avonden hierover te verzorgen. Besloten werd de avonden 
via het internet te organiseren.
Voor velen van ons is een internetbijeenkomst nieuw. 
Vandaar dat het allemaal niet vlekkeloos verliep. Met veel 
oefenen en veel doorzettingsvermogen lukte het uitein-
delijk toch om dit belangrijke document van de paus met 
een groep parochianen te bespreken.
Het waren twee interessante avonden met veel interac-
tie. De foto laat zien hoe zo’n bijeenkomst eruitziet. Heel 
anders dan gezamenlijk in een zaal met een kopje koffie 
erbij. Maar toch, het is gelukt en we hebben ook in coro-
natijd parochianen weten te bereiken.
Dank aan pastor Kunnekkadan en aan diegenen die mee 
hebben geholpen om het te laten lukken. 
Clemens Lammers 
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 MOZAÏEK 

Pater Melvin en pater Avin (SVD) gaan dit jaar op 
vakantie naar hun familie in India. 

Er verblijven intussen 23 SVD-missionarissen in 
Nederland. Vanwege de hoge kosten is het voor de 
missionarissen niet mogelijk elk jaar op vakantie 
te gaan naar hun thuisland. De congregatie heeft 
daarom een beleid vastgesteld, dat de missionaris-
sen elke drie jaar hun familie mogen gaan bezoe-
ken, voor een termijn van drie maanden. Pater 
Avin zegt hierover: ‘Wij missionarissen leiden een 
eenvoudig leven en zouden wel elk jaar even thuis 
om de hoek willen kijken. Want onze familie is 
ook voor ons belangrijk. Wij hebben wederzijdse 
steun nodig. Na drie jaar actief te zijn geweest zijn 
we toe aan familiebezoek, ontspanning, rust en 

contacten in eigen land. Vooral in deze moeilijke 
tijd is er uiteraard ook wel eens heimwee naar ons 
vaderland en onze familie. Wij zijn het pastorale 
team dankbaar dat wij de gelegenheid krijgen om 
deze vakantie te mogen vieren in ons thuisland.’ 
Omdat zij niet tegelijk afwezig kunnen zijn zal 
Melvin op vakantie zijn van woensdag 5 mei t/m 
donderdag 5 augustus. Avin is vanaf woensdag 
15 september t/m zondag 5 december in India. 
Vanwege de coronacrisis is de vakantie al eerder 
uitgesteld, maar nu is er gelukkig enige zekerheid 
gekomen. 
Inmiddels hebben wij een derde missionaris in 
Schiedam: Aloysius Moron, die aan zijn taalstudie 
en inburgering is begonnen en die begeleid wordt 
om zich hier thuis te gaan voelen.

Op dinsdag 1 juni is het precies 25 jaar gele-
den dat pastoor Charles Duynstee door mgr. 
Ad van Luyn tot priester is gewijd. Graag wil 
pastoor Duynstee dit zilveren priesterjubile-
um vieren met de parochianen van parochie 
De Goede Herder.

Pastoor Duynstee is geboren in Maastricht op 14 
september 1958. Hij studeerde economie aan de 
Erasmus universiteit, gevolgd door een studie theo-
logie in Utrecht. 

Na zijn priesterwijding op 1 juni 1996, werd Charles 
Duynstee pastor in Vlaardingen-West.
In oktober 1999 werd hij benoemd tot pastor in het 
voormalige IPV in Rotterdam Oost en Capelle aan 
den IJssel (nu parochie Sint Christoffel).
Voor onze parochie is 1 januari 2010 een belangrijke 
datum. Charles Duynstee werd benoemd tot pastoor 
van de Andreas, Petrus en Paulusparochie in Maas-
sluis, en tot moderator van cluster 23, ‘Nieuwe Maas’, 
in de steden Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
Bij de oprichting van Parochie De Goede Herder op 1 
juli 2011 werd Charles Duynstee onze eerste pastoor.

Het is de uitdrukkelijke wens van pastoor Charles 
Duynstee om zijn priesterjubileum in alle vrijheid 
met de parochianen te kunnen vieren. In de komende 
maanden worden we stukje bij beetje gevaccineerd 
en kunnen we elkaar weer echt ontmoeten als co-
rona grotendeels achter de rug is.
Om deze reden heeft pastoor Charles Duynstee be-
sloten de feestelijkheden uit te stellen tot een later 
tijdstip. Van uitstel komt echter geen afstel. Over 
een aantal maanden zal het parochiebestuur u nader 
informeren hoe we het priesterjubileum van onze 
pastoor gaan vieren. 

Het parochiebestuur 

Pastoor Charles Duynstee 25 jaar priester

Vakanties pater Melvin en pater Avin
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H
et viel niet mee om in Vlaar-
dingen de vastenactie onder de 
aandacht te brengen dit jaar. 
Wegens corona waren er geen 

zondagsvieringen, dus ook geen the-
mavieringen waarin we anders de 
vastenprojecten belichten. Geen vie-
ringen, dat betekent ook: geen col-
lectes, dus ook geen deurcollecte om 
geld in te zamelen voor de projecten. 
Toch is er van alles gedaan om de pro-
jecten van dit jaar onder de aandacht 
te brengen en geld bijeen te krijgen, 
met redelijk succes.
Met het thema: ‘Ik ben er voor jou’, 
stond elke week een werk van barm-
hartigheid centraal, geïnspireerd door 
de zeven werken van barmhartigheid, 
die ontleend zijn aan Mattheüs 25.
In het nieuwsbulletin ‘Willibrord  

Actueel’ stond elke week een stukje 
over het werk van barmhartigheid en 
het bijbehorende project van die week. 

Soep op vrijdag
Aangezien we niet samen konden 
komen voor de gebruikelijke vas-
tenmaaltijden, is op initiatief van de 
Rehobothkerk ‘afhaalsoep’ georgani-
seerd. Elke week werden, verspreid 
door Vlaardingen, maaltijdsoepen 
bereid en in bekers klaargezet, die 
op vrijdag konden worden afgehaald, 
of zo nodig thuisbezorgd. Uiteraard 
tegen betaling, want de opbrengst 
kwam ten goede aan de projecten. Er 
werd minimaal twee euro per portie 
gevraagd, maar gezien de opbrengst 

is er veel meer voor gegeven. Het wa-
ren dan ook elke week weer heerlijke 
soepen, waarvoor we de kooksters 
nogmaals hartelijk bedanken. Heel 
veel personen/huishoudens hebben 
hieraan meegedaan, in onze katho-
lieke kerken en in de protestantse 
kerken. Doordat overal de soep op 
vrijdag werd gegeten, had men toch 
een gevoel van ‘samen eten’.

Eenvoudig en snel
Dit jaar was het doen van een gift voor 
de vastenprojecten ook gemakkelijker 
gemaakt door de techniek van tegen-
woordig: via een QR-code en een ‘link’ 

kon men eenvoudig en snel een dona-
tie doen. Daar is dan ook merkbaar ge-
bruik van gemaakt.
De opbrengst van alle giften, via de 
soep of spaardoosjes of anderszins - 
onder andere ook uit Schiedam - heeft 
een bedrag van € 10.473,08 opgebracht. 
Een mooi resultaat, waar we de gulle 
gevers heel hartelijk voor bedanken. 
En mocht u alsnog willen bijdragen 
aan het verbeteren van de leefomstan-
digheden van mensen in Moldavië, 
Libanon, Indonesië of dichterbij in 
Nederland? Uw gift blijft ook nu nog 
van harte welkom op bankrekening-
nummer: NL04 INGB 0000 0233 25 
ten name van Dekenale Vastenactie 
Schiedam, Vlaardingen, Maasssluis. 

Terugblik op de 40-dagentijd

Ondanks corona lukte het toch om actie te voeren voor projecten wereldwijd 
en dichtbij. Hoe deed men dat in Vlaardingen en Maassluis?

Creatief zoeken naar alternatieven

door Clemens Lammers en Anne van de Horst

Toch een gevoel van 
‘samen eten’

IK BEN ER VOOR JOU
dichtbij of ver weg
wij zijn er voor elkaar
vooral in deze tijd van het jaar

een klein gebaar
maakt het verschil
verplaats je in een ander
maak een ander blij
toon samenhorigheid
sta zij aan zij

IK BEN ER VOOR JOU
meen dat oprecht
IK BEN ER VOOR JOU
laat zien wat je zegt
en G E E F 

Gedicht speciaal gemaakt voor 
VASTENACTIE 2021 door Ria Koks
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Als we half februari in Maassluis 
aan de Vastenactie beginnen, zitten 
we midden in de corona-lockdown. 
Alle bijeenkomsten zijn afgelast. Via 
het internet kwamen de leden van de 
werkgroep bij elkaar en er werd crea-
tief gezocht naar alternatieven. 
Vastenactie staat op voor mensen die 
het minder hebben dan wij. Niets 

Een internetwandeling 
door Afrika

doen, als gevolg van corona, was geen 
optie. We moesten toch op de een of 
andere manier aandacht vragen voor 
het prachtige werk van Vastenactie.
Hoe hebben we dit aangepakt? Bij de 
vorige editie van Kerk aan de Water-
weg stuurden we aan alle parochia-
nen in Maassluis informatie over het 
project van Vastenactie dit jaar. 

In de narthex van de Petrus en Pau-
luskerk werd de nieuwe hongerdoek 
tentoongesteld. 
Gelukkig werd er via YouTube ge-
vierd. Op ons verzoek werd in elke 
viering aandacht gevraagd voor het 
werk van Vastenactie en de daarvoor 
bestemde collecte. Er was een inter-
netwandeling van Vastenactie door 
Afrika. Die hebben we gevolgd. 

Tenslotte verzorgde Ria Sosef iedere 
week via de weekagenda (e-mail) een 
recept van een Afrikaanse maaltijd.
Al met al hebben we dit jaar regel-
matig van ons laten horen. Voor Vas-
tenactie hebben we een mooi bedrag 
kunnen overmaken, de totale op-
brengst van Vastenactie 2021 bedroeg 
€ 1.137,73.

En zo zijn we aan het eind gekomen 
van wederom een zeer bijzondere 
Vastenactie. De werkgroep wil u al-
len enorm bedanken voor uw steun 
en financiële bijdrage. Volgend jaar 
pakken we gewoon de draad weer op 
met allerlei activiteiten. 
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Eucharistische aanbidding

 E
en parochiaan deelde twee van 
haar dromen die zij graag in de 
geloofsgemeenschap van Vlaar-
dingen gerealiseerd zou willen 

zien. Ze droomt ervan dat er ook in 
Vlaardingen een mogelijkheid voor eu-
charistische aanbidding komt.
Zo schrijft ze: ‘Als je een viering op 
zondag meemaakt, verloopt deze vol-
gens een vaste volgorde van gebed en 
rituelen. Maar bij de aanbidding is dat 
anders.
Jezus wacht op jou en je kunt gewoon 
bij Hem op bezoek gaan. Je kunt bij 
Hem alles kwijt... gewoon er zijn in stil-
te. Je mag zelf bepalen hoelang je blijft 
en je hoeft of moet niets ... gewoon er 
zijn bij Hem, uit liefde voor Hem’.

Carlo Acutis
Haar tweede droom is dat er een ten-
toonstelling komt over het werk van 
Carlo Acutis, een vijftienjarige jon-
gen, heel actief op internet. 

Carlo Acutis leeft niet meer, maar 
heeft alles gegeven voor zijn geloof. 
Zo heeft hij alle eucharistische won-
deren van over de gehele wereld ver-
zameld en op internet gezet, toegan-
kelijk voor alle mensen. Carlo is vorig 
jaar zalig verklaard wegens een waar 
gebeurd wonder op zijn voorspraak... 
Het zou toch bijzonder zijn als er van-
uit ons bisdom Rotterdam hierover 
een tentoonstelling komt in Vlaar-
dingen. Het materiaal is allemaal 
aanwezig.

Kinderpagina
Een andere parochiaan zou graag een 
kinderpagina opgenomen zien. Als 
voorbeeld reikte ze een blad van een 
andere parochie aan. Dat zag er leuk 
en aantrekkelijk uit, maar de betref-
fende parochie neemt de kinderpa-
gina weer over van een bron die voor 
ons niet toegankelijk is.
De droom is wel ‘blijven haken’ en 
inmiddels ook een droom van de re-
dactie geworden. Wat zou het mooi 
zijn als het gerealiseerd kan worden. 
Heeft u hierover ideeën, bent u crea-
tief, vindt u het boeiend om te schrij-
ven voor kinderen, kent u iemand die 

een bijdrage kan leveren? Kortom, 
helpt u mee deze droom waar te ma-
ken? Uw reactie zien we graag tege-
moet via:
 redactie@goedeherderparochie.nl

Inspiratie delen
Iemand zou graag willen dat paro-
chianen van de Goede Herder meer 
hun inspiratie delen met elkaar. Dit 
zou goed kunnen in het kader van 
het aanbod ‘Geloofsverdieping’. Het 
mag van alles zijn: Welk lied kan jou 
raken, ontroeren? Dat lied gaan we 
dan vervolgens samen beluisteren. 
Welke persoon is een voorbeeld voor 
jou? Welke ervaring uit je leven inspi-
reert je nog steeds? Wat is voor jou 
een waardevolle Bijbelpassage? Welk 
schilderij vind jij heel bijzonder… dat 
kunnen we dan ook samen bekijken. 
Via de techniek is er zoveel mogelijk. 
Iedereen vertelt er uiteraard wat om-
heen, binnen een vastgestelde tijd. 
Als je het moeilijk vindt om dat zelf 
uit te spreken in het openbaar, dan 
kun je iemand anders vragen het voor 
je te doen. Het mag ook anoniem. Zo 
delen we elkaars inspiratie, waar zo-
veel behoefte aan is in deze tijd. 

In de vorige Kerk aan de Waterweg ging het over dromen… 
De redactie deed een oproep om uw dromen en verlangens over de parochie 
en uw geloofsgemeenschap te delen. Wat mist u? Wat mag vaker gebeuren? 
Fijn, dat we drie reacties en vier dromen ontvingen.

Ik zou willen dat…
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In de rubriek: Ik zou willen dat… delen parochianen hun dromen en verlan-
gens. Dromen komen vaak uit, als je ze maar deelt! Bijdragen kunt u zenden 
naar het redactieadres: redactie@goedeherderparochie.nl 
De redactie kan niet beslissen of de dromen te realiseren zijn. Dat is aan 
het pastoraal team en aan de deelgemeenschappen. Wij geven het door…



Lintjesregen in de parochie

Er werden vijf parochianen verrast door hun burgervader, eind april. Ook hun 
vrijwilligerswerk voor de geloofsgemeenschappen was een reden voor dit eerbetoon.   

Het heeft zijne majesteit 
de koning behaagd… 

Marga Huiskens-Glansbeek

Marga werd in de week vóór Koningsdag door 
de burgemeester van Schiedam gebeld met de 
mededeling dat ‘zijne majesteit de koning het 
heeft behaagd’ om haar een onderscheiding 
toe te kennen en haar te benoemen tot lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege een ge-
plande vakantie werden haar de oorkonde en 
versierselen op vrijdag 20 april jl. uitgereikt. 
Marga is een bijzonder actieve, betrokken en 
enthousiaste vrijwilliger. Sinds 1994 is zij ac-
tief bij de Wereldwinkel Schiedam, waar zij 
jarenlang bestuurslid was en tot op de dag van 
vandaag als medewerkster uiteenlopende ta-
ken vervult, waaronder verkoopster in de win-
kel. Ook is er nogal eens een kraam in de Jaco-

Benoemd 
tot lid in de 
Orde van 
Oranje-
Nassau

buskerk, die Marga verzorgt. In onze parochie 
en met name deelgemeenschap H.H. Jacobus 
en Martinus is Marga een niet meer weg te 
denken persoon, die al gedurende vele jaren 
diverse functies uitoefent en taken verricht, 
waaronder het coördinatorschap van de be-
heercommissie en beheerder van het archief. 
Marga is multi-inzetbaar en altijd bereid om 
in te springen waar het nodig is. Zo is zij ook 
nog lid van de oecumenische werkgroep, het 
kerkkoor Corazon en helpt zij met haar echt-
genoot Joop bij het koffieschenken na afloop 
van de zondagsvieringen. 

Cobie Blok-Keijzer

Op maandag 26 april jl. bracht de burgemees-
ter van Vlaardingen een onverwacht bezoek 
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Met de 
elektrische 
bakfiets 
naar de 
mensen toe

aan onze parochiaan Cobie Blok-Keijzer. Van-
wege haar verdiensten als vrijwilligster gedu-
rende meer dan twintig jaar werd Cobie een 
Koninklijke onderscheiding uitgereikt en be-
noemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
In het verleden was Cobie vrijwilligster bij 
de SOS Telefonische Hulpdienst Schiedam, 
bij de LOM-school in Vlaardingen, de Scou-
tinggroep Prins Maurits te Vlaardingen en 
Slachtofferhulp Rijnmond. Haar opgedane 
ervaringen kon ze goed gebruiken bij de vele 
ondersteunende werkzaamheden die ze ver-
richtte als coördinator van de parochie en 
later deelgemeenschap Jacobus en Martinus 
Schiedam. Ze was lid van de beheercommis-
sie en van de pastoraatgroep tot 2015. In dat 
jaar werd Cobie, tijdens haar vakantie in de 
Verenigde Staten, getroffen door een hersen-
bloeding, waarvan ze op miraculeuze wijze 
goed herstelde. Vanaf 2018 pakte ze de draad 
weer op en werd lid van de liturgiegroep. 
Cobie is gebedsleider bij woord- en commu-
niediensten in de Liduinakapel bij zorgcen-
trum Frankeland en zeer onlangs trad ze toe 
als bestuurslid van de PCI. 

Nico Meinders

Burgemeester Haan kwam op 26 april met de 
elektrische bakfiets naar de mensen toe die 
een lintje verdienden. Rond half tien werd 
Nico Meinders bezocht, die echt van niets 
wist. Er was om 9 uur een afspraak met pa-
ter Avin gepland. Pater Avin is een boek aan 
het schrijven en hij zou ‘toevallig’ die ochtend 

met Nico de tekst doornemen. Deze kreeg 
echter uit handen van de burgemeester een 
koninklijke onderscheiding. Nico is nu lid 
in de orde van Oranje-Nassau, een zeer ver-
diende waardering voor zijn maatschappelijke 
betrokkenheid.
Van 1965 – 1988 was Nico hoofd van de 
John F. Kennedyschool, die hij ook opricht-
te. Hij verzorgde op inspirerende wijze met 
zijn team het onderwijs. Begin jaren tach-
tig kwam de onderwijsinspecteur met een 
groep buitenlandse vakgenoten de school 
bezoeken om hen te laten zien hoe onder-
wijsvernieuwing hier werd vormgegeven. 
In 1965 ontstond de Westwijk van Maas-
sluis. Daar hoorde ook een katholieke kerk 
bij. Nico was vanaf het begin betrokken bij 
vieringen in de noodkerk. Hij richtte een 
kinderkoor op, dat hij 12.5 jaar dirigeerde. 
Na de noodkerk kregen de katholieken in de 
Westwijk een kerkzaal toegewezen in ont-
moetingscentrum Koningshof. Nico hield 
zich in die periode bezig met de inhoud van 
de liturgie, met name bij de oecumenische 
vieringen. Nico droeg het kinderkoor over, 
maar toen kwam het dames-en herenkoor 
zonder dirigent te zitten. Hij gaf leiding aan 
dit koor van 1978 tot 2011 en werd ook di-
rigent van het rouw- en trouwkoor en van 
het ouderenkoor in de Vloot. Op 80-jarige 
leeftijd is hij gestopt als dirigent, maar hij 
zingt nog steeds als tenor bij het Andreas, 
Petrus en Pauluskoor. 
Na zijn pensionering kon Nico nog meer 
voor de kerk aan de slag: in de Stuurgroep 
Liturgie, de Parochieraad en de Commissie 
Gebouw van de nieuw te bouwen kerk. Zo was 
hij betrokken bij het uitzoeken van glaskunst 
en het opknappen van het orgel bij de orgel-
bouwer. Hij heeft van 2014 tot 2017 het kerk-
vervoer verzorgd, tot zijn broer en schoonzus 
werden opgenomen in de Tweemaster en hij 
mantelzorger werd. Hij bracht zijn broer elke 
zondag naar de kerk in Maasland. Deze broer 
is inmiddels overleden maar nog altijd is hij 
mantelzorger voor zijn schoonzus. Op Open 
Monumentendagen gaf Nico vaak rondlei-
dingen in de kerk. Hij maakt ook nog steeds 
verslagen van de Bijbellezingen, die op don-
derdagmorgen gehouden worden.                                                                                                          
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Thea Fortuin-Vollebregt
Rond 12 uur verscheen de burgemeester voor 
de woning van Thea Fortuin-Vollebregt. In 
1974 startte Thea met vrijwilligerswerk voor 
de toenmalige Petrus en Paulusparochie. Ze 
maakte bijvoorbeeld boekjes voor bijzondere 
vieringen. In 1977 werd zij lector en is dat nog 
steeds. In 1984 werd ze lid van de werkgroep 
Avondwake. Tot op de dag van vandaag maakt 
zij de voorbeden voor de zondag en voor speci-
ale vieringen. Ook verzorgt ze het kerkvervoer 
voor parochianen uit Maassluis-Oost en de ca-
tering na de zondagse vieringen. Dit doet zij 
ook voor gezelschappen, die voor lezingen en 
bezichtigingen de kerk bezoeken. 
Thea heeft drie jaar de lay-out voor de APro-
Pos verzorgd. Ze stak ook de handen uit de 
mouwen bij de verzorging van het in- en ex-
terieur van de kerk. Zij staat altijd klaar voor 
mensen die een beroep op haar doen. Niet 
alleen vanuit de kerk, maar ook daarbuiten 
zoals voor een kleuterschool, een basisschool 
en de schoolbibliotheek. In de jaren tachtig 
was zij penningmeester/bestuurslid bij de 

scouting Paulusgroep Maassluis. Van 2012 tot 
2020 was zij als penningmeester/bestuurslid 
betrokken bij de ‘Anna en Willemstichting’. 
Deze stichting verzorgt het beheer van een 
vakantiehuisje en caravan, die gefinancierd 
werden uit een nalatenschap van een oud-
tante en oudoom. Gezien haar maatschappe-
lijke betrokkenheid mocht zij de koninklijke 
onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje-
Nassau’ ontvangen. Zij was zeer verrast en 
vereerd.

Ted van der Geest

Het heeft Zijne Majesteit behaagd… vele men-
sen werden met deze woorden verrast tijdens 
de jaarlijkse ‘lintjesregen’ eind april. 
Zo ook broeder Ted van der Geest. In Vlaar-
dingen bezocht burgemeester Bas Eenhoorn 
Ted om hem de onderscheiding behorende bij 
de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau op te spelden. 
Ted heeft vele verdiensten op zijn naam staan. 
Zelf zal hij dat nooit zo naar voren brengen. 
Mooi dat zijn werk toch niet onopgemerkt is 
gebleven en hij nu deze onderscheiding heeft 
mogen ontvangen. 
Ted is actief in de kerk waar hij o.a. cantor is 
tijdens de kerkdiensten in de H. Lucaskerk 
en, zo nodig, ook in de Pax Christikerk. Hij is 
lid van de pastoraatgroep met de portefeuille 
diaconie. Ted staat menig vrijwilliger met 
raad en daad bij. Waar iets gedaan moet wor-
den, op Ted kan je altijd een beroep doen. Tot 
2019 was Ted lid van de Parochiële Caritas 
Instelling van onze parochie.
In het Zonnehuis begon hij als begeleider op 
de afdeling palliatieve zorg en was buddy voor 
één van de bewoners. Ieder maandag bezoekt 
hij in Den Haag een man, zodat zijn vrouw 
een paar uur wat tijd voor haarzelf heeft.
Op vrijdag is Ted aanwezig in de Lucaskerk 
bij de Voedselbank. Hij is de coördinator die 
zorgt dat alles goed geregeld en ordelijk ver-
loopt. 

Wij felici-
teren onze 
parochianen 
van harte 
met deze 
mooie onder-
scheiding! 
Voor allen 
een kroon 
op het vele 
werk dat zij 
jarenlang 
deden en 
dikwijls nog 
steeds doen. 
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 MOZAÏEK 

Een nieuw bestuur 
voor de PCI
Begin juni moesten vier van de vijf leden 
van het bestuur van de Parochiële Caritas 
Instelling (PCI) de Goede Herder, aftreden. 
Dit volgens bisschoppelijk besluit dd. 2007, 
dat voorschrijft dat iemand niet langer dan 
acht jaar (twee termijnen van vier jaar) zit-
ting mag nemen én niet ouder dan 75 jaar 
mag zijn.    
Gelukkig waren oproepen in Kerk aan de 
Waterweg, én in AProPos  en de Koepel 
aanleiding voor enkele enthousiaste men-
sen om toe te willen treden! Het nieuwe 
bestuur zal zich in de volgende Kerk aan de 
Waterweg aan u voorstellen. We zijn blij dat 
dit gelukt is! 
Aftredend zijn: Wim Engelen, Anneke van 
Poppel-Mekelenkamp, Rob Poels en 
Annelies Eysink Smeets- van de Burgt. 

We leven in coronatijd, een lastige 
tijd. Voor iedereen betekent het 
zoeken naar wat kan en wat mag. 
Ook voor de mensen in de kerk 
is het een zoektocht. Omdat het 
Paasfeest naderde, zochten we 
contact met de katholieke basis-
scholen en tot mijn grote vreugde 

werd er enthousiast gereageerd op 
mijn vraag om juist in deze tijd te 
laten zien dat we samen activitei-
ten willen ondernemen.
Zo ontstond al snel het idee om 
met elkaar wat Palmpaasstokken 
te maken, in elk van de negen klas-
sen van basisschool De Dijck één. 

Enkele communicantjes en ook an-
dere bij de deelgemeenschap be-
trokken kinderen hebben hun beste 
beentje voorgezet en thuis stokken 
versierd. Uiteindelijk konden er 
op Palmzondag 31 stokken naar 
onze oudere en zieke parochianen 
worden weggebracht, als zichtbaar 
teken dat we oog voor hen hebben. 
De ontvangers waren erg blij en 
ook echt verrast dat juist in deze 
tijd toch moeite gedaan is om hen 
een Palmpaasstok te schenken.
Op Witte donderdag mochten we 
zo’n zestig mooie tekeningen voor-
zien van een Paasboodschap van 
De Dijck en de Kardinaal Alfrink-
school ontvangen, die onder de 
parochianen verspreid zijn. 
We hopen volgend jaar een vervolg 
te kunnen geven aan deze acties, 
waardoor school en kerk weer 
zichtbaar verbonden zijn.
Marianne Paalvast-Smeele

Basiliek opengesteld vanaf juni
Vanaf 11 juni tot en met 30 oktober is de Liduinabasiliek 
weer open voor bezichtiging. Op vrijdag en zaterdag kun-
nen mensen binnenlopen, rondkijken, vragen stellen, foto’s 
maken. Er zijn plattegrondjes van het interieur met infor-
matie erbij. Uiteraard kan men ook een kaars opsteken en 
even rustig bidden. Vrijdag is de kerk open van 10.30 uur tot 
13.00 uur en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.
Er is ook een klein winkeltje. Daar is van alles te koop: 
foto’s, kaarten, rozenkransen en nog andere devotie-artike-
len, waaronder een beeldje van Liduina. 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die gastvrouw of gast-
heer kunnen zijn op deze middagen. Het is boeiend om be-
langstellenden te ontvangen. Soms ook uit het buitenland: 
Duitsland, Australië, studenten uit Thailand, we komen het 
allemaal tegen. Ze zijn altijd weer verwonderd over wat er 
te zien is in de basiliek. Er zijn steeds twee gastheren/vrou-
wen tegelijk aanwezig. 

Voor informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot 
Sebastiaan Rutten: sjwfrutten@gmail.com

Goede week en scholen in Maassluis
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W
elgemoed wandelde ik op zekeren dag door de 
Damlaan, waar de oude Peter, Sint-Liduina’s 
vader in de sloot was gevallen en gevaar had 
gelopen te verdrinken. Het doel van mijn tocht 

was De Kethel, dat ik nog eens wenschte te zien. Door 
de spoorlijn naar Vlaardingen was de weg zóó verlegd, 
dat ik het pad ware bijster geworden, had niet de hooge 
brug met witte leuning de van ouds bekende Poldervaart 
aangewezen. 

Fonkelende geraniums
Gelukkig ligt de Kethel buiten het bereik der grijparmen 
van het nooit verzadigde Rotterdam en ver van den rook 
der Schiedamsche fabrieken, zoodat het zijn landelijke 
schoonheid ongerept heeft kunnen bewaren. Met genoe-
gen ging ik voorbij de nette kraakzindelijke boerenhuizen, 
waar alles op zijn echt Hollandsch blonk en glom. Vanaf 
het bruggetje, frisch geteerd en met schelpzand bestrooid 
tot het blankgeschuurde koper aan deuren, kannen en 
melkvaten. Verguld waren de toppen der ijzeren spijlen, 
groen geverfd en met wit afgezet de houten hekken en 

banken. Geschoren linden en geknotte wilgen volgden el-
kaar op, en daartusschen zag men fonkelende geraniums, 
begonia’s, dahlia’s, rozen en lelies. Was er hier of daar een 
oude stal of stond er een vuile spoelingbak, dan was die 
ongerechtigheid ten deele door gebladerte gemaskeerd of 
liep zij minder in ’t oog door het prachtig bonte vee, dat 
daar liep te grazen. 
Gelijk van ouds prijkte boven de kelderluiken het I.H.S., 
de openlijke geloofsbelijdenis der Roomsche landlieden, 
die, ondanks vervolging en verdrukking het voorvaderlijk 
geloof niet alleen bewaard, maar ook openlijk beleden 

hebben. Dat doet deugt, vooral in dezen tijd. Moge dat 
heilig monogram daar blijven prijken tot in het verre na-
geslacht; het zal Gods zegen aftrekken over het huis en 
zijn bewoners, en tot beschaving strekken van velen, ook 
Katholieken die voor hun geloof niet durven uitkomen. 

Verweerde kerkje
Mochten enkele schreeuwerige reclameborden van huis-
houdelijke artikelen als een wanklank de rustige dorps-

Een wandeling naar De Kethel in 1924

De Schiedamse historicus, pater G.A. Meijer o.p. wandelde, bijna een eeuw geleden, 
van Schiedam naar De Kethel. Hij bezoekt er de, voor hem, ‘nieuwe’ Jacobuskerk. 
Ook heeft hij herinneringen aan de Kethelse kermis. 
U leest dit verslag in de ‘oude spelling’. 

De koeien, de kerk en de kermis!

Kraakzindelijke boerenhuizen

door Pater G.A. Meijer o.p.
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Als knaap met de ‘groote’ 
menschen mee

stemming eenigszins storen, over het algemeen ademt 
hier nog dezelfde geest van pais en vree, als in vroeger 
dagen. In gindsche herberg had de Kamer van Rhetorijke 
zich gelijk weleer thuis gevoeld. In den geest zagen we 
Huibert Poot, den poëtische boer, te midden zijner vroo-
lijke kornuiten en jaloersche bewonderaars; we hoorden 
hem zingen: 

Zuivelman, wiens gladde koeien
Mild van room en boter vloeien, 
Valt aan ’t karnen, al verblijd
Door zoo zegenrijk een tijd. 

Zonder afgeleid te worden, beklom ik de hoogte, waarop 
het oude verweerde kerkje staat (de huidige Dorpskerk 
LM), half verscholen tusschen de oude linden, een plekje, 
geheimzinnig, stil, waar de aandoenlijkste herinneringen 
rondwaren. Hier werd vóór duizend jaar het H. Misoffer 
opgedragen en het Evangelie gepredikt, dat Sint Willibrord 
en diens volgelingen in deze streken was komen brengen. 
Datzelfde Credo werd ook thans nog beleden, datzelfde 
Offer ook thans nog opgedragen, niet hier, helaas op deze 
eenmaal gewijde pek, maar eenige minuten verder in de 
Noord-Kethel. Daarheen dus de schreden gericht. 

Gulhartigheid
Een nieuwe kerk met pastorie door een park en hoog ge-
boomte omgeven, bewijst hier de levenskracht der wel-
varende, geloovige gemeente. Treedt het heiligdom bin-
nen, en ge ontwaart dat geen kosten aan den bouw en de 
versiering zijn gespaard; de kerk is voltooid, is af, dank de 
traditionele gulhartigheid van oude bekende families. Met 
voldoening zagen we onder de beelden, die het bedehuis 
sieren, de H. Liduina, en wij gissen, dat de dorpelingen 
de Schiedamsche Heilige bijzonder vereeren, omdat haar 
moeder Petronella uit Kethel geboortig was. 
Het gebouw is een juweel, waarop de parochie groot mag 
gaan, maar toch vragen wij ons af, zou in plaats van dien 

modern-Romaanschen stijl een kerk in den stijl onzer 
oude dorpskerken, zooals in Holland nog vele fraaie ty-
pen gevonden worden, niet beter bij deze landelijke om-
geving hebben gepast. Dezelfde opmerking zouden we 
willen maken voor de villa-pastorie met haar voornaam 
trappenhuis. 
Ongaarne misten wij het oude beeld van Sint-Jacob, dat 
in den gevel van het oude kerkje prijkte aan den over-
kant, en de boeren zoo luid herinnerde aan hun Patroon 
en… aan hun kermis. 25 juli, Kethelsche kermis! Wie toog 
er vroeger uit Schiedam niet derwaarts om te deelen in 
de vreugde der Kethelsche boeren. Het heugt mij, dat ik 
als knaap met de ‘groote’ menschen mee mocht naar de 
Kethelsche kermis, en daar opgetogen langs de kraam-
pjes liep en naar het koekhakken, de krachtpraestaties der 
jonge boeren, stond te kijken. Bij den boterboer Arend de 

Vetten werd ik op een groot glas melk vergast, en met een 
ronde krentenmik keerde ik, den Hemel te rijk, naar huis. 
Het oude kerkje is afgebroken, het kerkhof daarvoor ligt 
verlaten, en met weemoed zag ik, dat de grafzerk die de 
rustplaats mijner naaste bloedverwanten dekte, spoorloos 
is verdwenen. 
Sic transit. 

Bijna letterlijk overgenomen uit de Nieuwe Schiedamsche 
Courant, 4 juni 1924. 

Pater G.A. Meijer o.p. (1857-1925) was de zoon van een 
Schiedamse brander, Jan David Meijer en Cornelia 
Maria Lindeman. Zijn vader bezat onder andere een 
branderij op de hoek van Dam-Korte Haven, het latere 
pand van de firma Kappelhoff. Pater Meijer studeerde 
geschiedenis in Rome en woonde een groot deel van 
zijn leven in Zwolle. Hij schreef vele boeken, waaron-
der de geschiedenis van de dominicanen in Schiedam 
en de geschiedenis van honderd jaar Havenkerk. 
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Liturgisch rooster weekendvieringen zomer - half september 2021, met voorgangers, muzikale  ondersteuning en bijzonder karakter
De gegevens in dit rooster zijn onder voorbehoud van maatregelen in het kader van corona-preventie. Voor elke viering is het noodzakelijk tevoren te reserveren bij de betreffende kerk. 
Zie hieronder voor de telefoonnummers, e-mailadressen en tijdstippen van reserveren.

Andreas 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. Donder-
dag van 10.00-20.00 uur. Lucas, 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. Jacobuskerk, Schiedam: 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 H. Jacobuskerk 11.00

zat. 05 jun.    Eucharistie C. Duynstee  

Sacramentsdag
zon. 06 jun.

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’ 

Gebedsgroep Mama di Rosario, Y. Asa SVD, 13:30 uur

zat. 12 jun.    Eucharistie H. Egging  

11e  zondag d.h.jaar
zon. 13 jun.

Eucharistie C. Duynstee, cantor Woord- en communie-viering parochiaan, kinderkoor ‘Okido’ Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, Willibrordkoor Eucharistie H. Egging, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor 

Liduinalof H. Egging 16:00 uur

zat. 19 jun.    Eucharistie C. Duynstee  

12e  zondag d.h.jaar
zon. 20 jun.

Eucharistie H. Egging,
cantor

Eucharistie H. Egging,
cantor

Woord- en communie-viering parochiaan,
cantor

Eucharistie C. Duynstee,
koor ‘In Honorem Dei’

Woord- en communie-viering L. Meijer, cantor

zat. 26 jun.    Eucharistie H. Egging  

13e  zondag d.h.jaar
zon.  27 jun.

Patroonsfeest, eucharistie
A. Kunnekkadan SVD, cantor

Woord- en communieviering L. Meijer, koor ‘Impuls’ Eucharistie C. Duynstee,
Willibrordkoor

Eucharistie H. Egging,
cantorij

Eucharistie C. Duynstee, cantor

zat. 03 jul.    Eucharistie H. Egging  

14e zondag d.h.jaar
zon. 04 jul.

Woord- en communie-viering parochiaan,cantor Woord- en communie-viering parochiaan, 
koor ‘Liriko’ 11:00h 

gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie H. Egging, koor ‘In Honorem Dei’ 09:30h Woord- en communie-viering parochiaan,
koor ‘Corazon’ 

Gebedsgroep Mama di Rosario, H. Egging, 13:30 uur

zat. 10 jul.    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

15e zondag d.h.jaar
zon. 11 jul.

Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie H. Egging, cantor 11:00h gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 
koor ‘Jubilatio’ 09:30h

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor

zat. 17 jul.    Eucharistie H. Egging  

16e zondag d.h.jaar
zon. 18 jul.

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor 11:00h gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie H. Egging,
koor ‘In Honorem Dei’ 09:30h

Eucharistie H. Egging,
cantor

zat. 24 jul.    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

17e zondag d.h.jaar
zon. 25 jul.

Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor 11:00h gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 
enkele koorleden 09:30h

Woord- en communie-viering L. Meijer, cantor
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Kijk voor de laatste wijzigingen op de websitesLiturgisch rooster weekendvieringen zomer - half september 2021, met voorgangers, muzikale  ondersteuning en bijzonder karakter
De gegevens in dit rooster zijn onder voorbehoud van maatregelen in het kader van corona-preventie. Voor elke viering is het noodzakelijk tevoren te reserveren bij de betreffende kerk. 
Zie hieronder voor de telefoonnummers, e-mailadressen en tijdstippen van reserveren.

Andreas 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. Donder-
dag van 10.00-20.00 uur. Lucas, 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. Jacobuskerk, Schiedam: Alleen telefonisch via: 010 - 4709719 op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 -11.30 uur.
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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 H. Jacobuskerk 11.00

zat. 31 jul.    Eucharistie C. Duynstee  

18e zondag d.h.jaar
zon. 01 aug.

Woord- en communie-viering parochiaan, cantor gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie H. Egging, cantor 11:00h Eucharistie C. Duynstee, enkele koorleden 09:30h Woord en communie-viering parochiaan, cantor 

Gebedsgroep Mama di Rosario, C. Duynstee, 13:30 uur

Zat. 07 aug.    Eucharistie M. Tharsis SVD  

19e  zondag d.h.jaar
zon. 08 aug.

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantor gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie H. Egging, Willibrordkoor 11:00h Eucharistie M. Tharsis SVD,
enkele koorleden 09:30h

Eucharistie C. Duynstee, cantor

zat. 14 aug.    Eucharistie H. Egging  

Maria Ten-hemelopneming
zon. 15 aug.

Eucharistie C. Duynstee,
cantor

gezamenlijke viering in Lucaskerk Woord- en communie-viering parochiaan,
cantor 11:00h

Eucharistie H. Egging,
koor ‘In Honorem Dei’ 09:30h

Eucharistie M. Tharsis SVD,
cantor

zat. 21 aug.    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

21e  zondag d.h.jaar
zon. 22 aug.

Eucharistie M. Tharsis SVD,
cantor

gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 
Willibrordkoor 11:00h

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantorij 09:30h Eucharistie C. Duynstee,
cantor

zat. 28 aug.    Eucharistie M. Tharsis SVD  

22e  zondag d.h.jaar
zon. 29 aug.

Eucharistie C. Duynstee, cantor gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie C. Duynstee, cantor 11:00h Eucharistie M. Tharsis SVD,
koor ‘Jubilatio’ 09:30h

Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor

zat. 04 sep.    Eucharistie C. Duynstee  

23e  zondag d.h.jaar
zon. 05 sep.

Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, div. koren o.l.v. Liriko Woord- en communie-viering parochiaan,
cantor

Eucharistie C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ 
MT 13:30 Mama di Rosario

Woord en communieviering parochiaan, 
koor ‘Corazon’

zat. 11 sep.    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

24e  zondag d.h.jaar
zon. 12 sep.

Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD,
Willibrordkoor

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie C. Duynstee, cantor

Zat. 18 sep.    Eucharistie C. Duynstee  

25e  zondag d.h.jaar
start Vredesweek

zon. 19 sep.

Oecumenische viering
M. Tharsis SVD en ds. P. Brouwer

Immanuëlkerk, 10:00h

Woord- en communie-viering parochiaan,
cantor

Oecumenische viering
H. Egging/G. Fröberg,
H. Lucaskerk, 9:30h

Eucharistie C. Duynstee,
koor ‘In Honorem Dei’

Woord- en communie-viering L. Meijer, cantor

zat. 25 sep.    Eucharistie M. Tharsis SVD  

26e zondag d.h.jaar
Slot Vredesweek

zon. 26 sep.

Woord- en communie-viering, parochiaan, cantor Oecumenische viering L. Meijer en W. Barendrecht 
kerkcentrum Holy. 10.30h

Eucharistie H. Egging,
Willibrordkoor

Eucharistie M. Tharsis SVD, cantorij Oecumenische viering
C. Duynstee e.a., cantor
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