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



Van de redactie

Veerkracht
Wat is veerkracht? Het is de kracht om weer op te staan 
als je onderuitgegaan bent of tegen een muur opgelopen. 
De kracht die je weer in balans brengt als je uit het lood 
bent geslagen of de kluts kwijt. 
Wat zijn er veel uitdrukkingen om het gevoel te verwoor-
den dat je kunt hebben bij forse tegenvallers of verdrie-
tige, ingrijpende gebeurtenissen. Eerst voel je je verdoofd, 
geschokt, je kunt even niets. Als je van de eerste schrik 
bent bekomen, is er veerkracht nodig: de kracht om weer 
op te krabbelen, desnoods een omweg te maken naar je 
doel, de moed om een nieuw hoofdstuk te beginnen in je 
levensboek. Als je te maken krijgt met lichamelijke beper-
kingen is het de kunst van het leven om te kijken wat nog 
wél kan, dan maar een klein wandelingetje, een eenvoudig 
uitstapje. En daar dan toch van genieten en meer manieren 
vinden die maken dat het leven toch de moeite waard blijft. 

Corona was onze gemeenschappelijke harde dobber waar 
we mee om moesten gaan. We hadden allemaal tegelijk 
met beperkingen te maken, voor de een ingrijpender dan 
de ander, maar toch, je moest er je eigen weg in vinden. 
Als kerken hebben we het zo goed mogelijk proberen te 
doen de afgelopen jaren. Er kwamen noodnummers van 
Kerk aan de Waterweg, er waren ineens spatschermen 
op wieltjes, en diensten werden gestreamd, nog steeds 
hier en daar. 
Hopelijk is dit verleden tijd. In dit nummer vindt u volop 
voorbeelden van veerkracht uit onze gemeenschappen na 
de coronatijd. Kinderen en jongeren nemen het woord, 
er wordt feest gevierd, de komende vredesweek staat bol 
van de activiteiten, ondanks alle oorlogen en dreiging. 
Geloofsverdieping biedt kansen voor ontmoeting en in-
spiratie en de paters SVD delen hun plannen en hun 
vertrouwen in de toekomst. 
Dat u er allen van mag opveren… wens ik u van harte toe. 

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

De volgende Kerk aan de Waterweg verschijnt 
rond 1 december 2022. Kopij graag inleveren 
voor 31 oktober 2022.
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 B ij veerkracht ben ik in eerste in-
stantie geneigd om te denken 
aan jonge, krachtige mensen, 
goed gespierd en getraind. 

Mensen in de kracht van hun leven, 
die met gemak inspelen op verande-
ringen en goede prestaties leveren. 
Maar toch vraag ik mij af of dat beeld 
wel klopt.
Geoefende sporters vertellen mij dat 
het afzien is om betere prestaties te 
leveren. Als het geen pijn doet, dan 
word je niet sterker. En het hoog hou-
den van de illusie van jeugdige veer-
kracht gaat samen met ongewenste 
randverschijnselen. Zoals doping, 
jarenlang onuitroeibaar in de wieler-
sport. Of zoals het al te hard drillen 
van jonge turnsters.
In de, nu hopelijk bijna afgelopen, co-
ronatijd hebben wij ook iets geleerd 
over de kwetsbaarheid van jongeren. 
Het leven in isolement, met slechts 
enkele live sociale contacten, heeft 
een zware wissel getrokken op jonge-
ren die zichzelf en de wereld nog aan 
het verkennen zijn.

Schokbreker
Eigenlijk geloof ik dat wij vooral over 
veerkracht spreken als er iets stroef 
gaat. Nu onze geloofsgemeenschap-
pen wat kleiner en wat grijzer aan 
het worden zijn, zoeken wij al gauw 
onze toevlucht tot de veerkracht van 
de jeugd. En het is zeker belangrijk 
dat kinderen en jongeren ruimte krij-
gen in onze parochie. 
Maar toch… veerkracht blijkt juist bij 

Van de pastor

Onverwachte veerkracht
door Pastor Henri Egging

mensen – ouderen en jongeren – voor 
wie het leven niet van een leien dakje 
gaat. Wij leren immers van onze mis-
lukkingen, en juist niet als alles met-
een gemakkelijk is. In haar strijd om 
vrijheid bleek het volk van Oekraïne 
veel sterker dan iedereen verwacht 
had. Schaarste en beperkingen kun-
nen ons creatief maken. 
Dat geldt ook voor de lichamelijke on-
gemakken die wij in de loop van ons 
leven ongevraagd krijgen.
Ik ervaar aan den lijve wat er gebeurt 
als je rug – dè schokbreker van het 
lichaam – niet goed werkt. Ruim 
vijftien jaar na een tweemaal geope-
reerde hernia heb ik daar nog steeds 
last van. Want een van de tussenwer-
velschijfjes, dat schokken opvangt, is 
er niet meer. En dus moet ik voort-
durend blijven oefenen om mijn 
buikspieren te trainen, die mijn rug 
ontlasten.

Bidden
Veerkracht ontwikkelen vraagt dus 
oefening, en gaat met vallen en op-
staan. Naast jongeren zijn er ook veel 
oudere mensen die geleerd hebben 
van het leven. En onze parochie, die 
veel senioren telt, mag daar dankbaar 
voor zijn. Een belangrijke oefening 
om als gelovig mens in het leven te 
staan is bidden: in verbinding blijven 
met God. Toen er in de afgelopen 
jaren door corona heel veel niet kon 
in de kerk, bleek er soms vooral veer-
kracht te zijn waar je die niet op het 
eerste oog verwachtte.

Je spreekt iemands veerkracht niet 
aan door hem of haar te pushen. Het 
begint met luisteren naar de ander, 
te horen wie hij is, wat zij heeft mee-
gemaakt. Als iemand met een gebrek 
– bijvoorbeeld een blinde of verlam-
de mens – naar Jezus toe kwam om 
hulp, vroeg Hij alleen: ‘Wat wilt u 
dat ik voor u doe?’, of: ‘Wil je gezond 
worden?’

Een van de patronen van onze paro-
chie, de heilige Liduina, toonde zelfs 
veerkracht vanaf haar ziekbed, terwijl 
zij door haar kwalen niet meer kon 
opstaan. Ondanks alle beproevingen 
toch de moed niet verliezen, dat is wat 
wij van haar leven en haar geloof kun-
nen leren. Dat wij niet blijven steken 
in onze eigen zorgen, maar kijken 
wat wij kunnen doen om anderen te 
helpen. 

Het begint met 
luisteren naar de ander

De coronatijd vroeg veel van onze veerkracht. Hoeveel kun je hebben? Oefenen 
is belangrijk en leren van wat mislukt.  
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Een mooie traditie, psalmen zingen

 I
n 2020 werd in de voorjaarseditie van Kerk aan de Waterweg 
aangekondigd: ‘We beginnen met een nieuwe serie, over de 
psalmen. Eeuwenlang zijn psalmen met mensen meegegaan 
en hun gebed klinkt mee als we een psalm bidden of zingen. 

Soms hebben mensen een lievelingspsalm’.
Ik weet nog goed dat pastor Duynstee tijdens de afscheidsavond 
van Kees Koeleman (najaar 2019) vertelde dat de huidige parochie 
ooit cluster 23 heette en dat dit getal geleid heeft tot de verbinding 
met psalm 23 en dat zo de naam voor de nieuwe parochie ont-
stond: De Goede Herder parochie.
Dit was voor mij nieuws, en ik vermoed dat ik daar niet de enige 
in ben. Dus ‘psalmen’ leek mij een aansprekend thema voor het 
aanbod Geloofsverdieping. Ik vermoedde dat veel medeparochia-
nen daar ook wel interesse in zouden hebben. Daarom schreef ik 
in een bericht aan het pastorale team of er een bijeenkomst over 
psalmen kon komen: zingen, een uitleg horen, samen in gesprek. 
Zo zouden psalmen meer kunnen gaan leven. 
Op dat moment was er net het initiatief tot de hierboven genoem-
de serie in dit blad. Nu komt deze serie ten einde, daarom heb 
ik teruggekeken naar de afgelopen tijd. Welke psalmen kwamen 
aan bod deze jaren?  

Zo kwamen er negen psalmen voorbij. De besproken psalmen 
hebben veel gemeenschappelijks: er spreekt een groot gevoel van 
vertrouwen in de Heer uit, Hij biedt bescherming en veiligheid, 
en wij verlangen naar Hem. De Heer is een raadsman, een leer-
meester, de Heer biedt ruimte aan eenieder, zonder onderscheid. 
Met ontzag kijken we naar Hem op en Hij beschouwt ons als Zijn 
(mensen-)kind, Hij heeft Zijn hand op ons gelegd en onze namen 
staan geschreven in Zijn hand. Hij is onze oorsprong en ons eind-
punt. En volgens psalm 146: ‘Die trouw houdt, tot in eeuwigheid 
en nooit laat varen het werk Zijner Handen”.

Dit is de laatste aflevering. Er is nog veel keus. Wat zal ik kiezen? 
Ik weet er nogmaals niet veel van, maar soms als we in de Petrus 
en Pauluskerk een psalm zingen dan herken ik die en zing ik mee. 
Ik vind het een mooie traditie, psalmen zingen en bidden. Psalm 
23 was nog niet aan de orde geweest: ‘De Heer is mijn Herder…’. 
Alle bovenstaande elementen komen hierin prachtig tot uiting: 
dus laten wij, als afsluiting van deze serie, zingen en bidden: 
‘Want mijn herder is de Heer; nooit zal er mij iets ontbreken’. 

René Eysink Smeets

De serie begon in 2020 met psalm 27: ‘De Heer 

is mijn licht en mijn heil: Wie zou ik dan 

vrezen’. In de zomereditie was er, door corona, 

geen psalm opgenomen.

In het najaarsnummer lazen we psalm 121: ‘Ik 

hef mijn ogen op naar de bergen, 

vanwaar zal mijn hulp komen?’

In de wintereditie volgde psalm 25: ‘Naar U, 

Heer, gaat mijn verlangen uit’.

Het jaar 2021 begon met psalm 4: ‘Geef mij toch 

antwoord als ik U aanroep, God’.

Vervolgens psalm 8: ‘Heer, onze God, hoe vol 

macht is Uw Naam’.

In het najaar koos iemand psalm 90: ‘Heer, U 

bent ons een toevlucht geweest 

van geslacht op geslacht’.

In de winter was er psalm 139: ‘Heer, Gij door-

grondt en Gij kent mij’.

Het jaar 2022 begon met psalm 101: ‘Ik wil een 

lied voor U zingen, Heer, een lied over Uw liefde 

en Uw trouw’.

De zomer bracht ons psalm 84: ‘Hoe hartver-

rukkend Uw woningen, Heer, der 

hemelse scharen’.
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Een aantal ingrijpende zaken
Van het parochiebestuur

door Jan Bekkers

 T
raditioneel geldt Nieuwjaar als 
het moment waarop je goede 
voornemens maakt voor het ko-
mende jaar, een duidelijk mo-

ment van reflectie. Ik heb dat ook in 
de zomervakantieperiode. Het is een 
tijd waarin je rust en afstand neemt 
en waar dan ook die reflectie optreedt; 
je vraagt je af hoe je mooie voorne-
mens tot nu toe zijn uitgepakt en hoe 
het tweede deel van het jaar eruit gaat 
zien. 
Mijn standaard voornemen is altijd 
om meer focus te hebben, me meer te 
concentreren op enkele hoofdzaken. 
Naast gezondheid, familie en werk 
hoort daar ook het parochiebestuur 
bij. Bij dat laatste is focus wel een 
uitdaging, gezien de diversiteit aan 
vragen en mails die binnenkomen. 

Terugblik
Het parochiewerk was buitengewoon 
hectisch de laatste tijd, door het sa-
menvallen van een aantal ingrijpen-
de zaken. Ten eerste de verkoop van 
twee kerken en het verwijderen en 
herbestemmen van liturgische spul-
len. Dan het afscheid van Clemens 
Lammers uit het parochiebestuur, 
waardoor we onder de minimum-
bezetting zijn gekomen. Verder het 
besluit over de kerkkeuze in Vlaar-
dingen en de worsteling met jaarre-
kening en begroting, door het inwer-
ken van nieuwe financiële mensen. 
Tenslotte was er de uitvoering van 
het ventilatieproject in Maassluis. 
Allemaal zaken met een behoorlijk 
afbreukrisico, waar de aandacht niet 
ongestraft kan verslappen. 
Door het wegvallen van Clemens 

ben ik ook formeel penningmeester, 
waarbij ik heel blij ben met de inmid-
dels gevormde financiële commis-
sie, die veel werk uit handen neemt.  
Gelukkig vormen we met Marianne 
Soors, Cissy Siebel en Charles Duijn-
stee een hecht team, waarbij Clemens 
Lammers achter de schermen ook be-
hoorlijk wat werk verricht. 

Het komend half jaar 
Wat ligt er vóór ons het komende half 
jaar? De vraag die we altijd moeten 
stellen is, hoe de activiteiten bijdra-
gen aan de verkondiging van de blij-
de boodschap van Jezus. Het nieuwe 
pastoraal beleidsplan geeft daar in-
vulling aan. De activiteiten van het 
parochiebestuur horen daaraan on-
dersteunend te zijn.  Dat betekent 
dat wij ervoor moeten zorgen dat aan 
alle materiële voorwaarden wordt vol-
daan, om onze drie gemeenschappen 
goed te kunnen laten functioneren. 
Hoogste prioriteit is het terugbrengen 
van het jaarlijks exploitatietekort. Zo-
wel aan de opbrengsten kant (AKB) 
als aan de kostenkant zullen we ‘aan 
de bak’ moeten.  Dat kan mogelijk lei-
den tot ingrijpende keuzes. 
Ook het verbeteren van de commu-
nicatie met de parochianen is be-
langrijk, met de nieuwe website, die 
vanaf september life gaat.  Waarbij 
het gebruik van sociale media onont-
beerlijk is om de jongere generatie te 
bereiken. 
In Vlaardingen is de keuze van de 
kerk dit voorjaar gemaakt.  We zullen 
de komende tijd hard moeten werken 
om tot één gemeenschap te komen. 
We moeten goed omgaan met ver-

driet en boosheid van een aantal pa-
rochianen van de Lucaskerk. 
Laten we doorgaan op de ingeslagen 
weg. Dat wil zeggen met zoveel mo-
gelijk gemeenschappelijke vieringen 
en andere gezamenlijke activiteiten. 
Verkoop van de Lucaskerk en opknap-
pen van de Pax Christikerk wordt ook 
opgepakt. Dat laatste is een mooie ge-
legenheid om met een team van (ex)
Lucas- en (ex)Paxmensen gezamen-
lijk op te trekken, om er een ‘nieuwe’ 
kerk van te maken, met een nieuwe 
naam.
In Maassluis is gelukkig de nieuwe 
ventilatie van de kerk in gebruik 
gesteld, beter dan het ooit geweest 
is. Met een leuk feest op zondag 25 
juni lijkt Maassluis een boost te heb-
ben gegeven aan de vitaliteit van de 
gemeenschap in het post-coronatijd-
perk.  

Tenslotte
Genoeg te doen zou ik zeggen. On-
derliggend is er één aspect, dat de 
goede voortgang in hoge mate beïn-
vloedt. Dat is hoe we die taken met 
elkaar uitvoeren, hoe we met elkaar 
omgaan. Ik ben af en toe verbaasd 
hoe we praten over elkaar. Simpele 
kernwaarden als respect, vertrou-
wen, openheid, integriteit, collegia-
liteit lijken soms met voeten te wor-
den getreden. Iets dat we volledig zelf 
in de hand hebben, waarbij we als 
christenen ook een voorbeeldfunctie 
hebben. Van alle voornemens is het 
respectvol met elkaar omgaan er één 
die het is koste wat het kost dienen te 
realiseren. Daar laat ik me graag op 
aanspreken! 
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Een eeuwenoude 
traditie, binnen én 
buiten

Liduinaprocessie, 22 mei 

 O
p zondag 22 mei konden 
Schiedammers een bijzon-
dere stoet door de stad zien 
lopen. De prille traditie van 

de Liduinaprocessie was hernomen. 
Zo’n processie was lange tijd niet 
mogelijk. Tijdens de reformatie, die 
in Schiedam in 1572 begon met de 
beeldenstorm, werd een processie 
in de openbare ruimte verboden in 
Nederland boven de rivieren. Alleen 
in Laren (NH) mocht er een Heilig 
Bloed processie gehouden worden. 
De rooms-katholieken vierden voort-
aan hun geloof in de verborgenheid 
van de schuilkerken en later binnen 
de muren van de grote kerken die 
na de Napoleontische tijd gebouwd 
mochten worden. Ze gingen dan in 
processie door de gangpaden. 
Bij de grondwetsherziening van 
1983 werd het verbod op het houden 
van katholieke processies in de open 
lucht opgeheven. Op steeds meer 
plaatsen in Noord-Nederland, waar-
onder Delft, Dordrecht en Schiedam, 
zijn er de laatste jaren processies. 

Liduinajaar
In 1933 kreeg de Liduinaverering 
een grote opleving, bij de viering van 
haar vijfhonderdste sterfdag. Voor 

het eerst was er een Liduinanovene, 
negen dagen achtereen een plechtig 
lof in de Liduinakerk (toen nog aan 
de Nieuwe Haven), met elke avond 
een processie door de kerk. Die no-
venen werden een jaarlijkse traditie, 
die duurde tot ongeveer 1965. Toen 
de Liduinakerk werd gesloopt en de 
ontkerkelijking steeds meer toenam, 
leek er voorgoed een einde te zijn ge-
komen aan de bloeiende Liduinaver-
ering, hoewel in de basiliek elke jaar 
een Liduinadag werd gehouden. 

Maar in 2015, het Liduinajaar in 
Schiedam, was de hele stad betrokken 
bij allerlei festiviteiten rond de heili-
ge. Toen was er de eerste processie 
door de binnenstad, langs plekken, 
die herinneren aan haar: de Grote 
kerk, de Lange Achterweg waar zij 
woonde, de oudkatholieke kerk. Deze 
processie, met de schrijn met de relie-
ken van Liduina, maakte veel indruk. 
Daarom werd besloten hiervan een 
jaarlijkse traditie te maken. Door de 
covidpandemie kon het in 2020 en 

door Marianne Soors

De hele stad was 
betrokken

Het houden van een processie is een oud gebruik. Hoe 
kreeg dit in Schiedam vorm in de loop van de eeuwen?  

2021 helaas niet doorgaan, maar dit 
jaar werd de draad weer opgepakt.

Korte gebedsdienst
Op een prachtige zondag, 22 mei ver-
trok om 14.00 uur de processie van-
uit de basiliek langs de Kreupelstraat 
naar de Grote kerk, waar een korte ge-
bedsdienst gehouden werd. Liduina 
heeft als kind in deze kerk gebeden en 
zij werd er begraven en vereerd. Via 
de Lange Haven ging de tocht verder 
naar de kerk van de Oudkatholieke 
parochie Schiedam, waar prachtig ge-
zongen werd door leden van de Oos-
tercantorij en enkele parochianen. 
In deze Oudkatholieke kerk (op deze 
plek was ooit een rooms-katholieke 
schuilkerk) kent de Liduinaverering 
een bijzondere geschiedenis. 
Rond 16 uur werd de processie afge-
sloten met een vesperdienst. Daarna 
was er een informeel samenzijn in de 
Wilgenburg. Vele mensen kwamen 
soep en broodjes eten en allen waren 
blij met deze bijzondere ervaring. 
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Eerste Communievieringen in de parochie

In onze drie steden hebben dit voorjaar vieringen plaatsgehad van de Eerste heilige 
Communie. Vanuit Vlaardingen en Maassluis komen twee communicanten zelf aan 
het woord: Thijs en Isabella. Vanuit Schiedam doet begeleider Patrick verslag.   

Joepie, vandaag is de grote dag!

Iedereen 
kijkt naar je

goed. De Eerste Communie was best span-
nend. Iedereen kijkt naar je, maar achteraf 
viel het erg mee. 
Na afloop hadden wij een party met familie 
en kreeg ik ook cadeautjes. Dat was erg leuk. 
Bedankt Jetske, Sonja en pastor Egging!
Thijs van den Heuvel

Maassluis, Petrus- en Pauluskerk
Mijn naam is Isabella Beijert, ik ben negen 
jaar. Dit jaar mocht ik mijn Eerste heilige 
Communie doen. In januari 2022 ontving 
mijn mama een uitnodiging voor een online 
informatieavond. Iedereen mocht zich voor-
stellen en ook de pastoor deed mee. Tot aan de 
Communie was er voorbereiding in de kerk 
en we hebben een werkboekje gemaakt.
Op vrijdag voor de grote dag gingen we de 
liedjes oefenen. Op zaterdag gingen we de 
viering oefenen en we mochten ook een hos-
tie proeven. We hebben mooie boeketten ge-
maakt en de kerk mooi versierd. 
Op zondag dacht ik toen ik wakker werd: ‘Joe-
pie, vandaag is de grote dag!’ Ik ging mijn su-
permooie jurk aan doen. Mijn zus deed mijn 
haren en mama heeft bloemetjes in mijn ha-
ren gedaan. Daarna gingen we naar de kerk. 
Wij mochten allemaal op de foto. Eerst alleen, 
toen met de families en toen een groepsfoto. 
Iedereen zag er heel mooi uit. De meeste jon-
gens hadden een pak aan en de meeste meis-
jes een mooie jurk. Er kwamen veel mensen, 
zij gingen in de kerk zitten wachten. Wij 
mochten in de narthex wachten. 
Toen de bel ging, begon het. We mochten 
onze doopkaars zelf aansteken aan de paas-
kaars. We zongen liedjes, kinderen mochten 
de voorbeden doen. Toen ging de pastoor wat 

Vlaardingen, Pax Christikerk
In januari ben ik samen met Ids, Niesje, 
Floor, Khoa, Elin en Naomi begonnen aan de 
communievoorbereiding. Op zondagochtend, 

ongeveer om de week, kwamen we bij elkaar 
om te leren over God, Jezus en wat er allemaal 
in de kerk gebeurt. 
We maakten opdrachten en leerden een kruis-
teken maken en het Onze Vader bidden. Ook 
staken we iedere keer een kaars aan en steeds 
mocht iemand de kaars uitblazen. Het was al-
tijd gezellig met veel sfeer. Onze juffen Jetske 
en Sonja waren heel aardig en vonden het niet 
erg als er weleens iets misging.
De communieviering hebben we ook helemaal 
geoefend. Daar kreeg ik een hartverzakking… 
ik moest namelijk een schaaltje met twee kan-
netjes dragen. Een met wijn en de ander met 
water. Toen ik liep, schoven de kannetjes heen 
en weer. Het was verschrikkelijk, ik was bang 
dat ze vielen maar gelukkig gebeurde dat niet. 
Ook tijdens de Communie ging het gelukkig 
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Mijn zus 
deed mijn 
haren

ren elkaar goed leren kennen door allerlei 
spelletjes te doen. Ze hebben geluisterd naar 
verhalen uit de Bijbel en samen hebben we 
daarover gesproken. Ze maakten opdrachten 
in het werkboekje dat we gebruikten. Het was 
ook heel gezellig om samen pannenkoeken 
te eten. 
De voorbereiding was op de zondagen tijdens 
de Eucharistieviering in de Liduinabasiliek. 
De kinderen maakten daardoor ook steeds 
een gedeelte van de viering mee. 
Op 12 juni was dan eindelijk de grote dag. De 
communicanten ontvingen van Pater Kun-
nekkadan voor het eerst de Heilige Hostie. 
Voor het feest was de kerk extra versierd met 
mooie bloemen op het altaar. De communi-
canten hadden zelf slingers gemaakt. 

Tijdens de viering zong het kinderkoor Okido, 
uit Vlaardingen, hier waren we erg blij mee. 
Dit maakte het feest helemaal compleet. 
We wensen de communicanten en ouders 
heel veel geluk, en hopen ze vaak terug te zien.
Patrick Rutten, begeleiding 

vertellen en hebben we nog meer gezongen. 
Alle communicanten mochten helpen de tafel 
te dekken. Ik mocht bloemen neerzetten. De 
pastoor ging bidden samen met ons. 
Toen mochten we om de beurt onze Eerste 
heilige Communie doen. Samen met mama 
en mijn zus gingen we naar de pastoor. Ik 
vond het wel moeilijk te onthouden welke 
hand boven moest, maar ik deed het geluk-
kig goed. 
We hebben ook het Onze Vader gebeden. 
Hierna gingen we Maria bedanken en ik 
mocht de bloemen bij haar neerzetten. Ook 
werd er een kaarsje bij Maria aangestoken. 
De pastoor heeft onze armbandjes gezegend. 
Dat was ons cadeau van de kerk. 
In de narthex kregen wij de eerste felicitaties 
en sommige kinderen ook cadeautjes. Wij 
zijn daarna naar huis gegaan. Wij hadden 
allemaal mensen uitgenodigd en ik heb ca-
deautjes gekregen. Ik was heel blij dat mijn 
beste vriendje en vriendinnetje er ook bij 
waren. Nadat iedereen weg was gegaan, ben 
ik samen met mijn beste vriendje nog gaan 
wandelen en heeft mama nog meer foto’s ge-
maakt.
Ik kon toen eindelijk mijn schoenen uitdoen 
(die zaten niet zo lekker). Mama had beloofd 
dat ik een voetmassage zou krijgen en dat is 
ook gebeurd. Ik heb een hele mooie dag ge-
had. 
Isabella Beijert

Schiedam, Liduinabasiliek
In februari 2022 startten 26 kinderen in 
Schiedam met de voorbereidingen voor het 
ontvangen van de Eerste heilige Communie. 
Tijdens de bijeenkomsten hebben de kinde-
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Nederland werd een missiegebied

Sinds een aantal jaren zijn pater Melvin Tharsis en pater Avin Kunnekkadan 
werkzaam in onze parochie De Goede Herder. Waar komen ze vandaan, en waarom 
kwamen ze hier?   

Het geeft kracht als er naar je geluisterd wordt!

Een parochie 
met drie 
generaties

sionarissen uit Indonesië, India, de Filipijnen, 
China, Congo, Polen en Ghana komen sinds 
de jaren ‘90 naar West-Europa. Zij willen hier 
de missionaire aanwezigheid voortzetten en 
laten zien dat een multiculturele samenleving 
in de praktijk mogelijk is.

Positieve instelling
Terug naar pater Melvin. Rond zijn achtste 
jaar zei de Oostenrijkse pater, dat Melvin later 
priester moest worden. Na het afronden van 
zijn theologiestudie gaf hij aan dat hij graag 
missionaris wilde worden in Oostenrijk, Ne-
derland of Argentinië. Hij werd in 2016 naar 
Nederland gezonden. Hij had geen idee wat 
hem hier te wachten stond, maar hij werd 
goed en hartelijk ontvangen. Hij werd ook 
voorbereid op teleurstellingen, bijvoorbeeld 
een zondagmorgen, als er weinig mensen 
in de kerk zitten, want het is mooi weer. De 
mensen gaan dan waarschijnlijk liever naar 
het strand dan naar een viering.  
Werken in Nederland is geen eenvoudige op-
dracht, maar Melvin heeft een positieve in-
stelling en gaat ervan uit dat er altijd een weg 
is om de mensen te bereiken. Hij heeft veel 
contacten met vluchtelingen en daklozen, die 
vaak negatieve ervaringen met de maatschap-
pij hebben. Hij probeert hen een luisterend 
oor te bieden, want het geeft kracht als er echt 
naar je geluisterd wordt. Ook heeft hij contac-
ten met jongeren. Ze werken of studeren en 
hebben het druk. Je kunt ze vaak wél bereiken 
met concrete, incidentele activiteiten. Melvin 
hoopt daardoor toch zaadjes te planten, want 
de jongeren moeten op termijn activiteiten 

 P
ater Melvin is afkomstig uit de deelstaat 
Tamil Nadu, gelegen in het zuidoosten 
van India. Hij is de oudste van twee 
kinderen. Zijn moeder had contact met 

een Oostenrijkse priester van de congregatie 
‘Gezelschap van het Goddelijk Woord’ Socie-
tas Verbi Divini, SVD. De SVD is een missie-
congregatie, die in 1875 te Steyl bij Venlo werd 
gesticht door de in Duitsland geboren Arnold 
Janssen. In die tijd ontstonden meer van deze 
missiecongregaties. Missionarissen werden 
vanuit de westerse wereld naar diverse mis-
siegebieden gezonden, waar ze hebben bij-
gedragen aan de geestelijke, sociale en maat-
schappelijke ontwikkeling van de bevolking. 

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zijn 
er in Europa nauwelijks meer nieuwe roepin-
gen. Er trad een tijdperk in van secularisatie 
en marginalisatie van de kerk. Als reactie  
hierop is in 1990 besloten om West-Europa  
tot missiegebied te verklaren. Jonge SVD-mis-

door Erik Havermans en Marianne Soors
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Melvin 
hoopt toch 
zaadjes te 
planten

overwegend bij de os terecht - heel begrijpelijk 
in India, maar later bij het Christuskind. 

Europa riep!
In 1992 werd Avin door de congregatie naar 
Rome gestuurd om twee jaar theologie te stu-
deren en kennis te maken met Europa.
Terug in India gaf hij les op drie priesterop-
leidingen (seminaries), maar de SVD had an-
dere plannen: Europa riep! In 2005 kwam hij 
naar Nederland en woonde eerst in de com-
muniteit ‘Hircos’, in de Haagse Schilders-
wijk. Het viel hem aanvankelijk niet mee, 
maar op termijn besefte hij dat religieus en 
missionaris zijn in Europa betekent: dicht bij 
de mensen staan, vooral bij vreemdelingen, 
bij migranten en bij mensen die zoeken naar 
de zin van het leven. Zijn zoektocht naar een 
missionaire taak duurde drie jaar. Eind 2008 
ontving hij van de toenmalige bisschop van 
Rotterdam, Mgr. Van Luyn een benoeming 
bij het Internationaal Studentenpastoraat TU 
Delft. Vanaf dat moment voelt hij steeds dui-
delijker de hand van God in het ontvouwen 
van zijn nieuwe missie. 
Sinds 2013 werkt Avin als pastor in parochie 
‘De Goede Herder’ en woont hij in de pasto-
rie van de Liduinabasiliek, die de SVD-com-
muniteit huisvest. Avin vindt zich een men-
senmens,  hij is geïnteresseerd in mensen 
en neemt initiatieven. Hij wil een parochie 
met drie generaties. Hij wil dat de kerk weer 
aanwezig is in de scholen en dat ook daar 
inspiratie wordt gebracht. De priester moet 
als bruggenbouwer een verbinding tussen de 
parochianen creëren en zo een gemeenschap 
vormen, waarin zij niet alleen consumeren, 
maar vooral participeren. 

van oudere vrijwilligers in de kerk over gaan 
nemen. 
Hij merkt dat bij de mensen veel behoefte is 
aan meeleven, inspiratie, meditatie en zinge-
ving. Als de kerk daarop inspeelt, dan krijgen 
mensen hopelijk weer binding met het geloof, 
meent pater Melvin. 

Giframp
Pater Avin Kunnekkadan SVD is geboren in 
een gezin met vijf kinderen in de deelstaat 
Kerala, in het zuidwesten van India. Zowel 
het Christendom als het Hindoeïsme en de 
Islam hebben in Kerala samengewerkt en 
veel scholen opgericht. Door het hoge onder-
wijsniveau is Kerala een economisch sterke 
deelstaat. Avin volgde een MBA-opleiding en 
ging aan het werk. Hij raakte betrokken bij 
de hulpverlening aan de (honderdduizenden) 
slachtoffers van de giframp in 1984, die ver-
oorzaakt werd door een ontploffing in een be-
strijdingsmiddelenfabriek van Union Carbide 
in Bhopal. Na deze ervaring vroeg hij zich af, 
wat het doel van zijn leven was. Hij besloot 
een priesteropleiding te gaan volgen en na 
het afronden van zijn studie in 1992 werd 
hij benoemd in Hyderabad, een stad zonder 
kerken. Hij zocht daar op de markt contact 
met jongeren en vroeg waar zij behoefte aan 
hadden. Dat was Engels leren en hij startte 
een cursus met 27 leerlingen, waarin ook ge-
sproken werd over de Bijbel. Via de jongeren 
werden zijn activiteiten bekend bij de rest van 
de bevolking. Er werd kerstmis gevierd met 
een kerststal en de bekende beelden. De ga-
ven die meegebracht werden, kwamen eerst 
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 MOZAÏEK 

Op 21 september komt Alain Verheij naar Maassluis. Hij 
is bekend als theoloog, columnist, schrijver en vertel-

ler en houdt zich bezig met de vraag wat de moderne 
maatschappij kan leren van de Bijbel. 
Bij alles wat hij doet, streeft hij ernaar een brug te 
slaan tussen toen en nu. Telkens weer kunnen oude 
verhalen actueel worden voor de 21e-eeuwse mens. 
Van de slang in de tuin tot het lam op de troon. Dit kun 
je ook lezen in zijn pas uitgebrachte boek: Geld en 
GOeD. 
Een avond voor gelovigen en niet-gelovigen, voor door-
gewinterde Bijbellezers en voor geïnteresseerde leken. 
U bent welkom op 21 september in de Groote kerk, 
Kerkplein 2, Maassluis. 
Aanvang: 20.00 uur. Toegang: gratis. Een bijdrage wordt 
op prijs gesteld.
Aanmelden via platformvk.maassluis@gmail.com

Dit najaar houdt de St. Jacobuskerk een boekenmarkt 
op de benedenverdieping van de pastorie. Daarnaast 
worden er cd’s en dvd’s verkocht. Ook spullen die te ma-
ken hebben met kerk en religie (kruisjes, beeldjes, bij-
bels) zijn te koop. De boekenmarkt (die dus meer is dan 
een boekenmarkt is op vrijdagmiddag 4 november van 
16.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag 5 november van 
10.00 uur tot 14.00 uur. De opbrengst is voor de kerk. 

Iedereen is welkom om te komen grasduinen in een 
uitgebreide voorraad romans, non-fictieboeken, allerlei 
cd’s, veel klassiek en pop. Ook is het bijzonder om eens 
rond te mogen kijken in de vertrekken van de pastorie, 
een prachtig gebouw, met bijvoorbeeld een bijzondere 
schoorsteenmantel. 

Als men materiaal wil komen brengen voor de boeken-
markt, dan kan dat eerder in dezelfde week. Voor meer 
informatie hierover: 010-4709719 (secretariaat). 

Lezing door Alain Verheij

Boekenmarkt Jacobuskerk

Platform Verbinding is een organisatie in de wijk 
Holy te Vlaardingen. Door allerlei activiteiten wil het 
platform mensen uitnodigen om elkaar te ontmoe-
ten. Dit najaar gaat dit ook weer gebeuren. Van 
maandag 3 tot en met 6 oktober zijn er Open Deuren 
Dagen. 
Op donderdag 6 oktober kunt u op drie locaties op 
de Reigerlaan deelnemen aan activiteiten. Er is 
yoga in kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47a, van 9.30 
-10.30 en van 11.00-12.00 uur. U kunt schilderen 
in wijkcentrum De Bijenkorf, Reigerlaan 100, van 
10.30-12.00 uur. Tenslotte kunt u aanschuiven voor 
een kop soep, een broodje en een praatje van 12.00-
13.00 uur in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51. 
Ontdek meer over de organisatie van Platform Ver-
binding, de activiteiten en het vrijwilligerswerk. We 
zien u graag, van harte welkom. 

Meedoen is gratis, wel vooraf aanmelden in verband 
met de voorbereiding, via
platformverbindingholy@gmail.com
Volg ons op facebook: Platform Verbinding Holy
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Voor het eerst na twee jaar onder-
breking vanwege corona, vond op 
zaterdag 18 juni weer de kerktoe-
tredersdag plaats in de Liduinaba-
siliek. Het was een ontmoeting van 
mensen uit het hele bisdom die in 
het afgelopen jaar zijn toegetreden 
tot de rooms-katholieke kerk. 
De dag begon met een eucharis-
tieviering met de bisschop, Mgr. 
J. van den Hende. Daarna was er 
veel ruimte voor ontmoeting met 
elkaar, en ook biechtgelegenheid. 
In zijn preek gaf de bisschop aan 
dat wij als gelovigen altijd leer-
ling blijven. Wij zijn niet alleen, 
maar samen op de weg van Jezus. 
Daarom komen wij samen in de 
kerk. En een vraag voor ons allen 
is: Hoe kan ons doen en laten ge-
tekend worden door de liefde van 
Christus?
Tijdens de lunch waren er levendige 

gesprekken. Mensen vertelden 
elkaar over de viering in de Paastijd 
waarin zij gedoopt en gevormd wer-
den en voor het eerst ter communie 
konden gaan. Er werd ook terug-
geblikt op de intensieve voorberei-
dingstijd voorafgaand aan hun op-
name in de kerk. En men wisselde 
uit over hoe men nu, als kersverse 
gelovige, in het leven staat.

Na afloop was er nog een rondlei-
ding door de basiliek. Daarbij ging 
het niet alleen over de schoonheid 
van het kerkgebouw, maar ook over 
het leven van de heilige Liduina van 
Schiedam, die zich door haar lijden 
heen gesteund wist door Jezus 
Christus, wat haar kracht gaf om 
anderen tot steun te zijn.
Henri Egging

Kerktoetredersdag in de basiliek

Zomerconcert bij St. Jacobuskerk
Het was een zonovergoten zaterdagmiddag op 25 juni. Het harmonieorkest 
van muziekvereniging Sint Radboud hield haar zomerconcert in de tuin 
van de Sint Jacobuskerk. Aan het einde van het muzikale seizoen wilden 
de muzikanten alles uit de kast halen om er een mooi zomers feest van te 
maken en dat is, in aanwezigheid van vele bezoekers, geweldig gelukt.
De Jacobuskerk en Radboud hebben al meer dan een eeuw een hechte 
band, want muziekvereniging Sint Radboud is in 1889 ontstaan tijdens 
de bouw van de Jacobuskerk; enthousiaste Limburgse ambachtslieden 
richtten de harmonie op. 
Regelmatig organiseert het Jacobusgilde activiteiten in en rond de 
Jacobuskerk, waaronder muziekuitvoeringen met medewerking 
van Radboud. Zo werden in de jaren voor de coronaperikelen op 
zondagmiddagen concertcyclussen met als thema ‘Een Klassiek Uur 
Radboud’ gehouden. Mede door de fantastische akoestiek in de kerk 
komen deze optredens zeer tot hun recht. In de maanden september 
en oktober staan gelukkig weer activiteiten op het programma van het 
Jacobusgilde, waaronder een aantal zomeravondconcerten. Mede dankzij 
sponsoren, zoals Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., kunnen we 
bijdragen aan een stukje cultuur in dit ‘Roomse deel’ van Kethel.
Hans Rombouts 
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De parochie in de vredesweek

Er is heel wat te doen in de vredesweek. Men kan creatief bezig zijn, een film kijken, 
samen stil zijn, luisteren naar verhalen van vluchtelingen, oecumenisch vieren… Een 
drukke week! Hieronder een overzicht van de activiteiten van dag tot dag en meer 
informatie.  

Vrede oefenen in een woelige wereld

Film, Madres Parelas, vrijdagavond 16 
september. 
Een Spaanse film over de nasleep van de 
Spaanse burgeroorlog, nog steeds in deze tijd. 
In een klein dorp zijn toen tien mensen ge-
executeerd. Nu wordt er een massagraf gevon-
den. Plaats: De Windwijzer, Schiedamseweg 
95, Vlaardingen. 

Oecumenische vieringen, zondag 18 
september, 
Zondag 18 september is er om 9.30 uur een 
oecumenische viering, samen met de Bethel-
kerkgemeente in de Lucaskerk. We bezinnen 
ons op de tijd waarin we staan. De gebeur-
tenissen van deze tijd laten ons terugkijken 
naar hoe het was in verschillende generaties. 
Daar was de gewapende vrede in de Koude-
oorlogstijd. Toen kwamen de regionale con-
flicten na de val van het ijzeren gordijn. En 
nu is de oorlog weer dichtbij, in Oekraïne. De 
Koude oorlog lijkt weer opgelaaid!
Om 9.30 uur is er ook een oecumenische vie-
ring in de Immanuëlkerk in Maassluis. De 

PKN-gemeente viert samen met deelgemeen-
schap Andreas, Petrus en Paulus. 

Kunstworkshops, maandagmiddag 19 
september
De leerlingen van de VOS-ISK en het Geu-
zencollege gaan in Kade40, Westhavenkade 
40, aan het werk onder leiding van gastdo-
centen. Ze werken van 13.30 tot 15.00 uur. 
Daarna is er een presentatie van de gemaakte 
werkstukken. De werkstukken zullen samen-
gevoegd worden tot één groot geheel, dat 
wordt opgenomen in de expositie ‘Vrede’ in 
Museum Vlaardingen. Later kan het op scho-
len opgehangen worden. 
Ter voorbereiding zal een lespakket van Am-
nesty International op de scholen behan-
deld worden met als thema: ‘Kinderen op de 
vlucht’ en ‘Vluchten voor de oorlog’.   
Organisatie: Kade40 en Platform Ander 
Vlaardingen. 

Vluchtverhalen, dinsdagavond 20 sep-
tember
Nieuwe Vlaardingers vertellen hun vluchtverhaal. 
Ze wonen hier en voelen zich thuis. Maar liever 
waren ze bij geliefden en vrienden gebleven. 
Plaats: Heilige Lucaskerk, Hoogstraat 26. In-
loop met koffie vanaf 19.45 uur. Het program-
ma is van 20.00-22.00 uur. Er is gelegenheid 
tot het stellen van vragen en het laatste half-
uur mengen de sprekers zich informeel onder 
het publiek. Er wordt livemuziek gespeeld. 
Inleider is Lianne van Kalken, wethouder én 
Vlaardingse Ambassadeur van de Vrede 2022.    
Organisatie: Vele Vlaardingers Eén Huis, in 
samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaar-
dingen.

advertentie

1414 kerk aan de waterweg najaar 2022



Cultureel programma, woensdagavond 
21 september    
Op de internationale dag van de Vrede is er 
een ontmoeting met kunstenaars, schrijvers 
en musici uit verschillende landen. Een avond 
met muziek, poëzie, interviews en kunst.
Gasten zijn onder andere: beeldende kunste-
naar Jorge Kata Nuñez (Chili), Ishmael Ka-
mara (Sierra Leone) en pater Melvin Victor 
Tharsis (India) speelt fluit. 
Organisatie: Juan Heinsohn (Zona Franca) 
in samenwerking met Amnesty Vlaardingen. 
Plaats: de Windwijzer. Aanvang: 20.00 uur. 

Verhalen over Oekraïne, donderdagavond 
22 september
Michael Persson is vanaf 2015 Amerika-cor-
respondent voor De Volkskrant en schrijver 
van het boek ‘De val van Amerika’. Vanaf 
2022 doet hij ook verslag van de oorlog in 
Oekraïne. Michael komt oorspronkelijk uit 
Vlaardingen en was leerling van scholenge-
meenschap Spieringshoek. Hij illustreert zijn 
verhaal met beelden en gaat na zijn inleiding 
in gesprek met bezoekers. 
Organisatie PAX Ambassade van Vrede Vlaar-
dingen.
Aanvang: 20.00 uur. Plaats: De Kroepoekfa-
briek, Koningin Wilhelminahaven Zuidzijde 
2A, Vlaardingen. Aanmelden via e-mail: am-
bassadestadvanvrede@kpnmail.nl

Stiltekringen, de hele week
Er zijn deze week stiltekringen op verschil-
lende plekken in Vlaardingen, om alle men-
sen die onder oorlog lijden een boodschap van 
hoop en kracht te sturen. 
Op zaterdag 17 september om 12 uur bij het 
Geuzenmonument. Daarna op dezelfde tijd: 
maandag, Park Hoek Hof/Binnensingel – 
Mensenrechtenmonument
dinsdag, Holy - Holierhoek
woensdag, West – Rehoboth kerkplein 
donderdag, Holy – De Loper
vrijdag, Centrum – Stiltecentrum De Driepas
zaterdag, Centrum - Markt Veerplein 
Vredesorganisatie PAX en de Ambassades 
van Vrede organiseren deze actie door heel 
Nederland. De nadruk ligt op geweldloos ver-
zet, steun voor democratiseringsbewegingen 
en leven in vrede en vrijheid.

Oecumenische viering, zondag 25 september
De afsluiting van de Vredesweek vindt plaats 
met een oecumenische viering (PKN-gemeen-
te Holy en deelgemeenschap Pax Christi) in 
het kerkcentrum Holy. Thema is: ‘Oefen de 
Vrede’. Een citaat, toegeschreven aan Edmund 
Burke (1726-1796), staat centraal: ‘Het kwaad 
overwint, als goede mensen niets doen.’ De 
Vredescantorij zal zingen, onder leiding van 
Jaap van Toor. Aanvang: 10.30 uur. 

Walk of Peace, zondag 25 september
De Walk of Peace is een wandeling in, van en 
voor vrede. Deelnemers ervaren én laten zien 
dat ze, ondanks verschillen, toch met elkaar 
kunnen oplopen. We staan stil bij de ontwik-
kelingen in de wereld, zoals de gevolgen van 
de oorlog in Oekraïne en de relatie met andere 
oplaaiende conflicten.
Organisatie: PAX en de Raad van kerken.  Lo-
catie vertrek wordt nog bekend gemaakt.

Exposities

Vrede een proces 
PAX Ambassade van Vrede en Vele Vlaardin-
gers Eén Huis werken tijdens de vredesweek 
aan een levendige expositie in Museum Vlaar-
dingen. Diverse kunstdisciplines worden ter 
plekke uitgevoerd en benadrukken op deze 
manier dat ‘Vrede’ een proces is, waaraan ie-
dereen bij kan dragen. Vervolgens blijft het 
resultaat nog enkele weken geëxposeerd. 
Er wordt door allerlei organisaties meege-
werkt, zoals Zona Franca (internationale 
kunstschilders), Kade40, Vluchtelingenwerk 
en Casa Nova (opvang vluchtelingen uit Oe-
kraine). 
Plaats: museum Vlaardingen. 

Regenboogsenioren over Liefde
Op het Stadskantoor zal er een expositie zijn 
van portretten van senior LHBTI+ers en wat 
de liefde voor hen betekent.  Zij behoren tot 
de zilveren generatie, die de liefde heeft moe-
ten bevechten. Die (soms letterlijk) niet zon-
der slag of stoot geaccepteerd werd. Nu kij-
ken zij terug op het thema Liefde. Schrijfster 
Marga de Waard en fotograaf Anneke Bloema 
maakten de portretten van Vlaardingse en 
Schiedamse regenboogsenioren voor de Re-

Stiltekring bij 
Geuzenmonument
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genboogsteden Vlaardingen en Schiedam. 
Plaats: Stadskantoor Vlaardingen. 

Vlaggen voor vrede 
De gehele week wordt gevlagd voor vrede. 
De regenboogvlag is ontleend aan het Bijbel-
verhaal over de Ark van Noach; de regenboog 
verschijnt na de zondvloed in de wolken, het 
symbool van hoop. 
De Amerikaanse dominee James William van 
Kirk (1858-1946) ontwierp deze vlag, die de 
internationale wereldvrede moest symbolise-
ren. Hij maakte een zijden, blauwe vlag met 
regenboogkleurige strepen (rood, oranje, geel, 
groen, turkoois, blauw, violet), sterren en de 
planeet aarde. Deze wereldvredesvlag over-
handigde hij aan vele vorsten, presidenten 
en politici. In 1913 kwam hij naar de opening 
van het Vredespaleis in Den Haag en schonk 
de vlag aan Andrew Carnegie, een belangrijke 
donateur van dit instituut. 
In 1961 werd de vlag voor het eerst gebruikt in 
een vredesoptocht in Italië. De vlag bestaat uit 
zeven banen in de kleuren violet, blauw, tur-
koois, groen, geel, oranje en rood, met in het 
midden in witte letters Vrede. (De kleuren-
volgorde is omgekeerd als bij de Lhbtqia+-
vlag, waar bovendien het turkoois ontbreekt). 
Wanneer vrede u ter harte gaat, hang dan 
in september de vredevlag uit! U kunt een 
vlag bestellen via ambassadestadvanvrede@
kpnmail.nl, of: movzwo@hetnet.nl. Tele-
fonisch bestellen kan ook: 010-4350111 of 
0630565296. Een kleine vlag kost € 15,- (1 x 
1.50 m), een grote vlag € 55,- (2 x 3 m). 

Toen dit blad werd afgerond, was nog niet 
alles bekend van het programma van de vre-
desweek. Het was volop zomer, een hittegolf, 
geen weer om plannen te maken. De meest re-
cente versie van het programma kunt u vinden 
op: https:/vredesweek.nl/ambassades. Ambas-
sade Vlaardingen en ambassade Schiedam. 
Voor verdere info: https://www.facebook.
com/PaxAmbassadevanVredeVlaardingen
ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl 

Herdenking Hiroshima-Nagasaki
Ruim dertig mensen kwamen op 6 augustus 
naar de Herdenking 77 jaar Hiroshima – Na-
gasaki in Vlaardingen. Met getuigenissen uit 
Hiroshima en documenten van conferenties 
hoorden zij dat inzet voor ‘kernwapens de we-
reld uit’ nu harder nodig is dan ooit, dat het 
in dit explosieve tijdperk waarin Poetin nu-
cleaire dreigementen heeft geuit, de hoogste 
tijd is voor nieuwe stappen tot ontwapening.  
Opvallend was tijdens de herdenking: een 
intense aandacht, rust en diepe stilte. Er leef-
de een  gemeenschappelijk gedragen besef 
waarom we bij elkaar zijn: ‘Nooit weer Hi-
roshima, nooit weer Nagasaki’. 
Mensen uit het Willibrordkoor van de Lu-
caskerk werkten mee, ook de liturgische 
bloemschikkers van de Lucaskerk en fluitist 
pater Melvin. 
Tijdens de bijeenkomst werd verteld over 
het ‘VN-Verbodsverdrag op Kernwapens’ dat 
vijf jaar geleden werd aangenomen door de 
Algemene Vergadering van de VN in New 
York. Het is het eerste verdrag dat kernwa-
pens ondubbelzinnig verbiedt. De 65 landen 
die dit al ondertekend hebben (Nederland 
nog niet!) veroordelen alle nucleaire drei-
gementen. Daarnaast keuren zij samen een 
concreet actieplan goed dat een pad uitstip-
pelt richting een wereld zonder kernwapens. 
We blijven met Movzwo in Vlaardingen, 
PAX, met Artsen tegen kernwapens en met 
144 religieuze organisaties, geweldloos strij-
den en komen volgend jaar op 6 augustus 
opnieuw bij elkaar om het appel van over-
levenden te blijven horen, slachtoffers te 
blijven herdenken en te blijven geloven in 
vrede. 

advertentie
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26 juni in Maassluis

Men wilde in Maassluis echt een punt zetten achter die onzekere coronatijd. Wat fijn 
om weer feest te kunnen vieren! 

Feest van opening en ontmoeting

door Marianne Soors
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D
e coronaperiode was voor de 
Petrus en Pauluskerk om 
meer redenen een spannende 
tijd. Naast de problemen waar 

we allemaal mee te maken hadden, 
bleek dat de ventilatie-installatie er 
onvoldoende werkte. De kerk was 
daardoor geruime tijd gesloten. Ver-
volgens mochten maar maximaal 
dertig parochianen de vieringen bij-
wonen.
In de periode maart tot medio april 
2022 werd een nieuwe luchtbehan-
delingsinstallatie geplaatst. Daardoor 
was de kerk opnieuw een tijdje hele-
maal dicht. In deze periode konden 
op zondagmorgen gelukkig vieringen 
in jongerenhonk ‘InBlik’ worden ge-
houden.

Bloemrijk
Schoorvoetend vonden daarna de 
parochianen weer de weg terug naar 

kerk. Maar daar wilde men het niet bij 
laten. Na deze lange tijd van onzeker-
heid en isolement leek het de gemeen-
schap een goed plan om een echt 
openingsfeest te houden, een punt te 
zetten achter een spannende periode, 
en een nieuw begin te markeren. 

Het feest is gevierd op zondag 26 
juni. Het begon met een mooie Eu-
charistieviering in een goed gevulde 
en bloemrijk versierde kerk. We geno-
ten van liederen in drie talen.
Daarna was het feest op het Andreas-
plein. De kinderen konden er sokpop-
pen en armbandjes maken. Ze leef-
den zich uit op het springkussen en 
ze gooiden blikken en kegels om. Er 

waren pannenkoeken en cup cakes. 
Die werden eerst versierd en daarna 
lekker opgepeuzeld.  Voor alle leeftij-
den waren er een sjoelbak en verlotin-
gen. Onder begeleiding kon iedereen 
ook nog een kijkje nemen in de schat-
kamer van de kerk. 
Muziek was er van een draaiorgel. 
Bovendien was de vicevoorzitter van 
het parochiebestuur er met zijn band. 
De muziek nodigde uit tot dansen en 
daar werd volop gebruik van gemaakt. 
Het was genieten van heerlijke ei-
gengemaakte taarten en salades en 
onder het genot van een glaasje wijn 
of fris werd uitgebreid bijgepraat. De 
gemeenschapsband kon op deze ma-
nier opnieuw worden opgebouwd of 
weer versterkt.
Veel dank aan allen, die dankzij hun 
inzet en solidariteit hebben bijgedra-
gen aan dit geweldige feest van ont-
moeting.    

Een nieuw begin 
markeren



Veerkracht in de Lucaskerk

Het kwam langzaam op gang, maar nu is er toch een mooie ontmoetingsplek 
ontstaan in de Lucaskerk. Het aantal bezoekers neemt toe.  

Ontmoeten op het Kerkplein

door José Smeele

H
et lukte jarenlang niet om een ‘soos’ van de grond 
te krijgen in de Lucaskerk. Zo’n vijftien jaar gele-
den was er alleen een kaartmiddag met een klein 
groepje.  Bij de start van Lucas Cooking (ook vijf-

tien jaar geleden) hebben wij een maaltijd voor die kaar-
ters georganiseerd en gevraagd of iedereen een gast mee 
wilde nemen. Dat lukte, wij hebben toen twintig eters 
gehad, maar daarna hebben wij niet meer gekookt voor 
de kaarters.

Met veel twijfels ben ik in augustus 2021, samen met 
Taco van der Meer, gestart met de organisatie van een 
ontmoetingsochtend op het kerkplein van de Lucaskerk. 
De dreigende sluiting van een van de Vlaardingse kerken 
speelde mee bij onze overwegingen hierover. Ons doel 
was om parochianen en wijkbewoners een plek te bieden 
waar men elkaar kan ontmoeten. Er volgde een oproep 
in de kerkbladen, we spraken parochianen aan. De eerste 
keer was een koffieochtend. We bakten Vlaardingse mop-
pen en de eerste bezoekers werden ontvangen. 

Stoepbord
De ontmoeting staat open voor iedereen. Het is belangrijk 
dat voorbijgangers het kunnen zien. Ik kwam op het idee 
om een collage te maken voor een stoepbord. Maar dat 
was volgens Ghenne van Rumpste toch niet erg profes-
sioneel. Hij pakt het groots aan en kwam twee weken later 
met een prachtige fotocollage voor ons stoepbord. 
Het aantal bezoekers was in die periode gemiddeld zo’n 
tien personen. De bezoekers gaven duidelijk aan wat ze 
wilden: de één wilde een spelletje rummikub en de ander 
wilde dat niet. Over een bepaald onderwerp van gedachte 
wisselen… dat wilde men niet, maar wel praten met elkaar 
over wat iedereen zoal bezighoudt. Dus men heeft het over 
vroeger, over reisjes en natuurlijk de voetbal (lees: Sparta). 
In de vastentijd kookten wij soep en de opbrengst gaven 
wij aan het vastenproject van de kerk.

Zomerprogramma
Vanuit de bezoekers kwam het plan om een zomerpro-
gramma aan te bieden. Samen maakten ze een program-
ma voor de maanden juli, augustus en september. Op de 
tweede en vierde woensdag van de maand sloten wij af 
met een lunch. Onze pr-man (Ghenne) maakte van het 
programma een flyer. Er volgde berichtgeving naar het 
krantje Groot Vlaardingen en naar de secretariaten van 
onze parochie.
Op 21 juni hadden wij onze eerste activiteit: een lunch 
vanwege de start van de zomer. Wij mochten dertig bezoe-
kers ontvangen. Onder hen was het gehele pastoresteam. 
Vooral door onze vaste bezoekers werd dit zeer gewaar-
deerd. En er waren ‘nieuwe’ gezichten aan tafel. Ze gaven 
aan dat zij ook bij andere activiteiten wilden komen.
Op 13 juli volgde een filmverslag van Hans Oosterholt 
over een reis naar Rome, opnieuw met dertig bezoekers. 
In oktober wordt er een Italiaanse avond georganiseerd 
voor onze ‘werkende’ parochianen.
Afgelopen periode is mij gevraagd, waarom wij onze activi-
teit ‘ontmoeten’ noemen en of het niet verwarrend is van-
wege werkgroepen die ook al zo heten. Maar ‘ontmoeten’ is 
de term die onze bezoekers graag willen horen! Er zit veer-
kracht in het ontmoeten op het kerkplein van de Lucaskerk!
(Met dank aan onze trouwe bezoekers: Agnes, Bert, Ghen-
ne, Hans, Henk, Kitty, Linda, Mia, Nel, Paula, Riet, Taco, 
Theo en José). 
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‘Veerkracht’ is het thema van dit nummer van ‘Kerk aan 
de Waterweg’. 
We hopen dat veerkracht ook het motto wordt voor het 
nieuwe seizoen Geloofsverdieping. Veerkracht hadden 
we om nieuwe plannen te maken. Sommige activiteiten 
keren terug, omdat ze ‘goed lopen’ en ernaar 
uitgekeken wordt. Zo wordt het kloosterweekend voor 
de tweede keer dit jaar aangeboden.
We kijken uit naar de openingsavond van dit seizoen. 
Broeder Coert Biesjot, monnik in de Willibrordsabdij 
en voormalig pastor van onze parochie komt een avond 
voor ons verzorgen. ‘Ademhalen’ is het thema. 
We hebben ook teruggekeken op het voorbije seizoen. 
Ondanks alle corona beperkingen waardoor 10 
activiteiten niet konden doorgaan zijn er 46 dagdelen 
geweest met een activiteit, waaraan gemiddeld 9 - 12 
mensen per dagdeel hebben deelgenomen. Daar 
zijn we blij mee en het geeft ons veerkracht voor het 
komende seizoen.
Wij hopen dat u komt meedoen met de activiteiten. 
Misschien krijgt u inspiratie en nieuwe veerkracht 

tijdens de bijeenkomsten. Bijvoorbeeld bij de 
vertrouwde elementen als het Bijbellezen op 
donderdag, de maandelijkse meditatie op vrijdagavond, 
zinwandelingen op maandagavond of het maken van 
een adventskrans. Er zijn uiteraard nieuwe activiteiten, 
zoals een serie avonden over de vrouwen van Jezus, 
twee avonden ‘Herbeginnen met Jezus’ en een avond 
over wat het leven zinrijk en betekenisvol maakt. 
Ook creatieve activiteiten komen aan bod en voor het 
eerst staat er een aanbod voor kinderen bij.  
De activiteiten zijn in de maanden september tot en met 
december. Ze staan hieronder in schema en daarna 
uitgebreid toegelicht. Zo kunt u uw keuze maken en de 
data in uw agenda reserveren. 
Aan het eind van het katern leest u hoe u zich kunt 
aanmelden. Heeft u ideeën voor activiteiten, we staan 
er altijd voor open. Mailen kan naar koalsie@upcmail.nl

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

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2022-2023

ACTIVITEITEN OVERZICHT
AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

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

Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie Elke 2e vrijdagavond van de maand, van 20.00 - ca. 21.00 
uur. 9 sept. 14 okt. 11 nov. 9 dec.

Vlaardingen,
Pax Christikerk

Zinwandelingen Maandagavond 26 sept. 31 okt. 28 nov. Verzamelen om 
19.45 uur.

Vlaardingen, start en einde bij de Pax Christikerk

‘Ademhalen’ Opening van seizoen 
Met broeder Coert Biesjot

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

Maassluis,
Petrus en Pauluskerk

De vrouwen van Jezus van Nazareth. Maandag 26 sept., 3, 10 en 17 okt. Tijd:19.45 – ca. 22.00 uur. Maassluis, Petrus en Pauluskerk

Herbeginnen met Jezus - serie van 2 avonden Woensdag 5 en 19 oktober. 19.30 - 21.30  uur Schiedam, Pastorie van de basiliek

Kloosterweekend O.L.V. Abdij in Oosterhout 27 t/m 30 oktober (nog beperkt aantal plaatsen beschikbaar). Oosterhout, O.L.V. Abdij

Licht rond Allerzielen
- Bloemenarrangement maken rond Allerzielen -

Zondagmiddag 30 oktober incl. lunch na de viering (12.15 
uur) tot circa 16.00 uur.  

Vlaardingen,
Pax Christikerk

In de ogen van Matteüs 
--2 avonden over de Bergrede en het laatste oordeel--

Woensdagavond 9 en 23 november van 19.30 tot ca. 21.30 
uur (inloop 19.15 uur). 

Vlaardingen,
H. Lucaskerk

Geloven in Orissa
- pastor Melvin vertelt over zijn geloofstocht -

Vrijdagavond 4 november 
van 20.00-22.00 uur.  

Schiedam, De Wilgenburg
(achter de basiliek)

Lezing en gesprek: De kracht van betekenis Maandag 14 november van 20.00-22.00 uur. Vlaardingen, Pax Christikerk

Film The father Vrijdag 25 november van 19.45-22.00 uur Maassluis, Petrus en Pauluskerk

2020  Geloofsverdieping



ACTIVITEITEN OVERZICHT
AANBOD GELOOFSVERDIEPING IN MAASSLUIS, VLAARDINGEN EN SCHIEDAM

ACTIVITEIT WANNEER WAAR

ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN

Franciscus en de dieren Dierenzegening Vlaardingen Dinsdag 4 oktober -- dierendag Aanvang: 18.30 uur Vlaardingen, Pax Christikerk

Franciscus, méér dan een dierenvriend Dierenzegening
Maassluis

Dinsdag 4 oktober --dierendag aanvang 18.30 uur
Zegening: 19.15 uur.

Maassluis
Petrus en Pauluskerk

St. Maarten Schiedam
Fakkel- en lampionnentocht

Vijdag 11 november
Aanvang 18.30 uur. 

Schiedam, Jacobuskerk

St. Maarten Vlaardingen Vijdag 11 november Aanvang 19.00 uur. Vlaardingen, Pax Christikerk

Adventskrans maken
Vlaardingen

Vrijdag 25 nov. voor volwassenen 20.00- 22.00 uur.
Zaterdag 26 nov. voor kinderen (met ouder(s)) 
Tijd: 17.00 tot 19.00 uur. 

Vlaardingen, Pax Christikerk

Adventskrans maken Maassluis Zaterdag 26 november Van 10.00 - 12.00 uur. Maassluis Petrus en Pauluskerk

Het aanbod Geloofsverdieping is met zorg samengesteld. Alle activiteiten gaan door tenzij er onvoldoende belangstelling 
is of er andere beperkende factoren zijn.

21 Geloofsverdieping

OPENING VAN HET SEIZOEN GELOOFSVERDIEPING 2022-2023 
op vrijdag 16 september a.s.

Ademhalen
‘Alles wat adem heeft love de Heer’, zullen wij samen zingen aan het begin 
van de avond. ‘Ademhalen’ is dan ook het thema van de openingsavond van 
het seizoen 2022-2023 Geloofsverdieping. Wij kunnen weer ‘ademhalen’ 
na ruim twee jaar corona-beperkingen, en wij hopen dat die ademruimte 
blijft. Over ‘ademhalen’ valt ook veel te zeggen vanuit de kloostertraditie 
en op basis van Bijbelteksten. 
Broeder Coert Biesjot, monnik van de Sint Willibrordsabdij komt een avond 
terug naar zijn ‘oude’ parochie, waar hij tot 2014 lid van het pastoraal team 
was. Hij zal vanuit de Bijbel en kloosterlijke traditie bezinnend een lezing 

houden over ‘ademhalen’ in de geestelijke betekenis van het woord, en wat dit voor ons in bezinnende zin 
kan meebrengen. Daarbij zal hij ingaan op het evangelieverhaal van de blinde bedelaar Bartimeüs (Marcus 
10, 46-52). 
Daarna is er gelegenheid voor vragen en gesprek. Wij sluiten de avond af door opnieuw psalm 150 te 
bidden, Alles wat adem heeft love de Heer: gedragen door onze adem.
Kom naar de openingsavond van het seizoen Geloofsverdieping op vrijdag 16 september a.s. in de 
Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 in Maassluis. De kerk heeft weer volop ademruimte, nu er een 
goed werkende ventilatie is. De zaal gaat open om 19.30 uur. Wij beginnen de avond stipt om 20.00 uur. 
Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, onder het genot van een hapje en een drankje, tot 
22.30 uur.
Opgeven is wenselijk, dat kan via email: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl.
Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Van harte welkom!
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Bijbellezen
Inhoud De Bijbel, het meest gelezen boek ter wereld. Voor 
veel mensen een voortdurende bron van inspiratie. Voor 
anderen een moeilijk te begrijpen boek. Hoe is de Bijbel 
toegankelijk te maken? 

Vorm Samen het evange-
lie van komende zondag 
lezen, op ons laten in-
werken, in gesprek gaan 
met toelichting door de 
pastor.
Begeleiding pastor Charles 

Duynstee of Avin Kunnekkadan, svd. 
Plaats en tijd Petrus en Pauluskerk. Gratis parkeren op het 
terrein naast de kerk. Elke donderdagochtend behalve in 
vakantietijd. 
Aanvang 10.00 uur. Einde ca. 11.00 uur.
Aanmelding Maximum aantal personen is afhankelijk van de 
eventuele coronamaatregelen. 
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Rust, innerlijke vrede en harmonie
door meditatie

Inhoud Meditatie is het 
tot rust brengen van de 
geest, deze vrijmaken 
van rusteloze emoties en 
gedachten. Het helpt om 
stress en angstgevoelens 
te verlichten, om beter 

met het leven om te gaan, het versterkt het lichaam van 
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 10 of 15 
minuten gewoon even stil te zitten.
Vorm een aantal oefeningen om ons lichaam voor te berei-
den, een stukje theorie, ademhalingsoefeningen, concen-
tratietechniek en meditatie.
Begeleiding Margareth van der Nol.
Plaats Pax Christikerk.
Data en tijd in principe elke tweede vrijdagavond van de 
maand van 20.00 -- ca. 21.00 uur. De avonden voor de 
komende periode zijn 9 september, 14 oktober, 11 novem-
ber en 9 december. 
Na afloop gelegenheid om na te praten bij een kopje thee. 
Het is verstandig om vooraf niet te zwaar te eten en iets 
mee te nemen om warm te blijven. 
Aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres 

koalsie@upcmail.nl of via tel. nr. 06 10709911
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

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

om de tekst tot je te laten 
spreken. Het tweede half 
uur delen we onze inzichten 
en vragen. We eindigen ge-
zamenlijk bij een kop koffie 
of thee.
Begeleiding Leden van de werk-
groep Geloofsverdieping.

Plaats Start en einde bij de Pax Christikerk.
Data en tijd Maandagavonden 26 september, 31 oktober en 
28 november. Verzamelen om 19.45 uur, 20.00 – 21.00 
uur wandelen. 
Napraten tot ca. 21.30 uur.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Opgave Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het 
e-mailadres koalsie@upcmail.nl

De vrouwen van Jezus van Nazareth
-- Serie van vier avonden--
Inhoud Kefah Allush (documentairemaker) treedt in de 
voetsporen van vier vrouwen die, tegen de tijdgeest in, 
bereid waren hun leven in dienst te stellen van Jezus’ re-
volutionaire boodschap en daarmee een belangrijke rol ge-
speeld hebben in de verspreiding van het evangelie. Toch 
horen of lezen we weinig over de rol van vrouwen in de 

ontwikkeling van de 
geschiedenis, maat-
schappij en religie. 
Alsof hun invloed uit 
ons collectieve geheu-
gen gewist/gemargi-

naliseerd is. Hoog tijd om een en ander recht te zetten.
We volgen Kefah Allush in de voetsporen van Maria Mag-
dalena, Maria de moeder van Jezus, Helena Augusta en 
Nino van Georgië.
Van 20 t/m. 23 december 2021 was deze serie in vier af-
leveringen op de televisie.
Vorm Elke avond bekijken we een aflevering en bespreken 
na afloop onze indrukken, inzichten, ervaringen. 
De eerste avond volgen we Maria Magdalena. De tweede 

TOELICHTING PER ACTIVITEIT
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avond Maria, de moeder van Jezus. De derde Helena Au-
gusta en ten slotte Nino van Georgië 
Begeleiding René Eysink Smeets.
Plaats Petrus en Pauluskerk.
Data en tijd maandagavonden 26 september, 3,10 en 17 ok-
tober. 
Van 19.45 – ca. 22.00 uur.
Opgave Graag voor 16 september a.s. aanmelden via se-
cretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Herbeginnen met Jezus
-- Serie van twee avonden--
Inhoud Aan de hand van een boekje van de bisschop van 
Antwerpen, Johan Bonny, willen we ons bezinnen wat het 
betekent voor ons om christen te zijn. In de woorden van 
bisschop Bonny ‘Ik ben een christen. Een christen is niet 
op de eerste plaats met God bezig, wel met Jezus Christus. 
Wat Hij zegt en doet, dat boeit mij. Wat mensen wereld-

wijd over Hem denken, waarom 
zij Hem liefhebben of Hem ha-
ten, dat houdt mij bezig. Hoe Hij 
over God spreekt, daar wil ik naar 
luisteren. Herbeginnen bij Jezus 
Christus een andere keuze heb-
ben we niet. Op dat punt staan 
we voor dezelfde opdracht als de 
apostelen in de eerste tijd van de 
kerk.’ 
Vorm Na een inleiding zullen we 
met elkaar in gesprek gaan. 
Boek Johan Bonny, Herbeginnen 

bij Jezus Christus, Halewijn, ISBN 978 -90- 8528-512-0. 
Aanschaf van dit boek is niet noodzakelijk. 
Begeleiding Pastor Charles Duynstee.
Plaats Pastorie van de basiliek. 

Data en tijd Woensdagavonden 5 en 19 oktober 
Tijd 19.30  tot 21.30 uur ( inloop vanaf 19.15)
Aanmelden Via Riek Wouters, email riero24@hotmail.com
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Kloosterweekend
-- Bezoek aan O.L.V. Abdij in Oosterhout --
Inhoud Het kloosterweekend in juni was al heel snel vol-
geboekt. 
Dit najaar kunnen we wederom een kloosterweekend 
aanbieden. Het aantal plaatsen is beperkt en er zijn al 
aanmeldingen. 
In het weekend nemen we de tijd voor onszelf, voor 
stilte en bezinning. We volgen de gebedsdiensten van 
de zusters en we gaan in gesprek met de gastenzuster 

rondom een thema. 
Naast bezinning is er 
ook ruimte voor recre-
atie en creativiteit. De 
gasten worden door de 
zusters goed van eten 
en drinken voorzien. 
Wilt u mee, meldt u 

dan snel aan. Na de renovatie zijn alle gastenkamers voor-
zien van eigen douche en toilet. 
Begeleiding Zuster Hildegard en Anne van der Horst.
Plaats Onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901HX 
Oosterhout.
Datum en tijd Donderdagmiddag 27 t/m zondagmiddag 30 
oktober.
Opgave Opgeven kan tot uiterlijk 20 september bij voorkeur 
via het e-mailadres koalsie@upcmail.nl of via tel. nr. 06 
10709911.
Kosten € 140,00 inclusief alle maaltijden en koffie/thee; 
exclusief reiskosten. De kosten mogen geen belemme-
ring zijn om mee te gaan; neemt u dan contact met ons 
op. (werkgroep Geloofsverdieping Vlaardingen, tel. 06 
10709911) 

Licht rond Allerzielen
-- We maken een bloemarrangement rond Allerzielen --
Inhoud Op 2 november staan we stil bij alle dierbaren die 
ons in de afgelopen jaar zijn ontvallen. We denken aan 
hen, noemen hun naam en halen hen dichtbij in onze 
herinnering. 
Op 30 oktober, de zondag voor Allerzielen, gaan we een 
bloemarrangement maken speciaal hierop gericht. Met de 
kleuren en materialen die hierbij passen, met licht omdat 
we erop vertrouwen dat degene die ons zo dierbaar was 
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nu geborgen is in het eeuwig Licht.
Vorm We maken een bloemarrangement om een dierbaar 
iemand te gedenken. Het kan ook gaan om verlies van 
werk of huis, gezondheid of… vult u maar in. En mis-
schien vertellen we elkaar de verhalen over wie of wat ons 
zo na aan het hart ligt.

Na de viering is er koffie en lunchen 
we met elkaar.  Daarna gaan we het 
bloemarrangement maken.  
Begeleiding Rita Vlierhuis en Dien van 
Bel 
Plaats Pax Christikerk.
Data en tijd Zondagmiddag 30 oktober 
na de viering (12.15 uur) tot circa 
16.00 uur.  

Aanmelden Vooraf aanmelden (tot uiterlijk 23 oktober) is 
noodzakelijk i.v.m. de aanschaf van de materialen. Dit 
kan via emailadres koalsie@upcmail.nl, telefonisch via 
06 10709911, of via de intekenlijst in de hal van de kerk.
Kosten Voor de lunch en het bloemarrangement € 15,00 in-
clusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf een snoeischaar 
en een mesje meenemen)

In de ogen van Mattheüs 
-- Serie van twee avonden over:'Hoe word je echt gelukkig 
in je leven?' --
Inhoud en vorm Iedereen wil gelukkig en gezegend zijn, maar 
hoe kunnen wij dat bereiken.
Vroeger werd in de catechismus geleerd ‘Waartoe zijn wij 
op aarde? Om God te dienen en daardoor hier en in het 

hiernamaals gelukkig te zijn’. Maar 
wat is nu de weg naar een gelukkig 
leven?

Bergrede
De Bergrede geeft ons uitleg van Je-
zus over hoe wij als Zijn volgeling 
moeten leven en Hem dienen als 
een lid van Gods Koninkrijk. 
In de eerste bijeenkomst proberen 

we de Bergrede te begrijpen en zo te ontdekken hoe wij 
een gelukkig, gezond en vredig leven kunnen leiden. We 
richten ons op specifieke onderwerpen uit de Bergrede, in 
lijn met het Evangelie van Mattheüs, zoals gebed, gerech-
tigheid, zorg voor de armen, omgaan met de religieuze 
wet, vasten, oordelen over andere mensen, verlossing. 
In de tweede bijeenkomst staat het mysterie van de dood 
en het ´Laatste Oordeel´ volgens Mattheüs centraal. Over 
dit onderwerp mediteren we. We kijken naar een afbeel-
ding van Michelangelo’s ́ Laatste Oordeel´, uit de Sixtijnse 

Kapel. Verder zullen we proberen het verband te zien tus-
sen het Laatste Oordeel en de Werken van Barmhartig-
heid, zoals beschreven in het Mattheüsevangelie.
Begeleiding Pater Avin Kunnekkadan, SVD
Plaats H. Lucaskerk.
Data en tijd Woensdagavond 9 en 23 nov. 19.30 tot uiterlijk 
21.30 uur (inloop 19.15 uur). 
Aanmelden Vooraf aanmelden is gewenst. Dit kan via email-
adres koalsie@upcmail.nl, telefonisch via 06 10709911, 
of via de intekenlijst in de hal van de kerk.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Geloven in Orissa 
Inhoud en vorm 
India kent een 
grote verschei-
denheid aan 
religies, cultu-

ren en grote bevolkingsgroepen. Het hindoeïsme is met 
83 procent de grootste religie. Daarnaast kent men ook 
het sikhisme, het boeddhisme, moslims en christenen. 
Op vrijdag 4 november hoort u over de geloofstocht van 
pater Melvin in India en van India naar Nederland. Hij 
vertelt zijn persoonlijke ervaringen, die hem hebben ge-
maakt tot wie hij nu is, pater van de congregatie SVD, hier 
in Nederland.   
Begeleiding Pater Melvin Tharsis, SVD
Plaats Centrum de Wilgenburg (achter de basiliek).
Data en tijd vrijdagavond 4 nov. 19.30 tot 21.30 uur (inloop 
19.15 uur). 
Aanmelden via Riek Wouters, tel. 06 15377328 of via email 
riero24@hotmail.com 
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

De kracht van de betekenis
-- Hoe zin te geven aan je leven? --
Inhoud In de westerse samenleving zijn we in een zincrisis 
beland. Mensen, ook veel jongeren, zoeken naar zin en 

betekenis in hun leven. Die verder 
rijkt dan rijkdom of succes. Want is 
dit alles wat er is? En als je het alle-
maal hebt, wat dan? Is het dan klaar?
De jonge Canadese psychiater Emily 
Esfahani Smith, schreef een boek 
hierover ‘De kracht van betekenis.’ 
Wat maakt, volgens haar, het leven 
zinrijk, betekenisvol? Bij haar onder-
zoek hiernaar kwamen vier aspecten 
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naar boven drijven een doel hebben, ergens bij horen, 
verhalen vertellen en transcendentie. 
Vorm Lidwien Meijer is getroffen door dit boek. In deze 
lezing gaat ze dieper in op de zincrisis. Daarnaast worden 
bovenstaande vier aspecten verder uitgediept en toegelicht 
met eigen voorbeelden en met inbreng van de aanwezi-
gen. 
Begeleiding Pastor Lidwien Meijer.
Plaats Pax Christikerk.              
Data en tijd Maandagavond 14 november Tijd 20.00-22.00 
uur (inloop 19.45 uur). 
Aanmelden Bij voorkeur via het e-mailadres 
koalsie@upcmail.nl  via tel. nr. 06 10709911 of via de 
intekenlijst in de hal van de kerk.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

The Father
-- Filmavond --

Inhoud The Father  is een aangrijpend 
en respectvol verslag van demen-
tie. Ster van The Father is Anthony 
Hopkins, die zijn fenomenale rol te-
recht bekroond zag met een Oscar op 
83-jleeftijd.

Hopkins weet je het ene moment vol-
ledig in te pakken met zijn charmante 

opmerkingen richting een nieuwe verzorgster, om vervol-
gens het hart van zijn dochter te breken door op te merken 
dat ze nooit zijn favoriete kind is geweest. De scène waarin 
hij uiterst breekbaar vraagt ´what’s going to become of 
me?´ zal menigeen nog lang bij blijven.

Vorm We kijken met elkaar naar de film. Na afloop praten 
we na over onze indrukken, vragen en ervaringen.
Begeleiding René Eysink Smeets en pastor Melvin Tharsis.
Plaats Petrus en Pauluskerk.
Datum en tijd Vrijdagavond 25 november van 19.45-22.00 
uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Aanmelden Vóór dinsdag 22 november via secretariaat.an-
dreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Dierenzegening - Vlaardingen
-- Dierendag --
Inhoud Ieder jaar op 4 oktober is het dierendag. Natuurlijk 
zorg je altijd goed voor je huisdier, maar op dierendag is 
er wat extra’s.
Misschien zou je wel heel graag een dier willen, maar 

kan dat niet om allerlei redenen. Maar misschien heb je 
dan wel een heel speciale knuffel waar je heel erg goed 
voor zorgt.
Misschien hebben jullie wel eens gehoord van Francis-

cus. Hij leefde heel lang geleden. Hij 
was heel rijk, maar hij koos ervoor 
om zijn bezittingen weg te geven en 
zonder huis en bezit te leven.
Hij hield veel van dieren. Hij kon 
praten met de vogels. Hij stierf op 
3 oktober. Daarom is 4 oktober die-
rendag.
Vorm Dit jaar op 4 oktober mag je met 
je dier of je knuffel naar de kerk ko-

men. Dan gaan we leuke liedjes zingen, een mooi verhaal 
vertellen over Franciscus en we bidden dat God voor de 
dieren wil zorgen. Als het mogelijk is legt de pastor zijn 
hand op het kopje van je dier of van je knuffel en spreekt 
een gebedje uit. Een zegen noemen we dat. Misschien 
gaan we nog meer leuke dingen doen. Kom je ook? Opa en 
oma hebben misschien een huisdier en willen wel komen, 
of je vriendje of vriendinnetje. Dat mag natuurlijk.
Begeleiding pastor Melvin Tharsis 
Plaats Pax Christikerk.
Datum en tijd dinsdag 4 oktober om 18.30 uur.
Aanmelden dat hoeft niet
Kosten geen kosten, maar een vrijwillige bijdrage wordt wel 
op prijs gesteld. 

Dierenzegening - Maassluis
-- Fransiscus, meer dan een dierenvriend --
Werelddierendag is nauw verbonden met de H. Francis-
cus, naar wie onze huidige Paus zich genoemd heeft.

Inhoud Franciscus van Assisi is een van de meest bekende 
heiligen. Hij leefde van 1182 tot 1226. In de 44 jaar van zijn 
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leven stichtte hij een orde, schreef hij brieven en woorden 
van grote wijsheid. Over zijn leven doen vele verhalen de 
ronde. Hij voelde zich verbonden met de Schepping en 
noemde de zon en de maan en ook de dieren zijn broers 
en zussen. Op dinsdag 4 oktober willen wij hem samen 
gedenken. Waar was het hem om te doen? Wat maakt 
hem nog steeds inspirerend? Hoe leeft hij voort?
Vorm We vertellen zijn levensverhaal, en zingen zijn Zon-
nelied. Kinderen kunnen hun draag- en aaibare huisdier, 
knuffel, etc. laten zegenen. Je mag ook een video mailen 
als jouw dier niet mee kan. Als jij je aanmeldt krijg je een 
kleurplaat, die je in kunt kleuren en op 4 oktober mee 
kunt nemen naar de kerk. Dan maken we daar een mooie 
collage van.
Tijd aanvang 18.30 uur; zegening rond 19.15 uur.
Plaats Petrus en Pauluskerk. 
Aanmelden vóór 25 september; via 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
Kosten Gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt zeer 
op prijs gesteld.

St. Maarten -- Schiedam
-- lampionnen en fakkeloptocht --
Inhoud Volgens een mooie traditie vieren wij op 11 novem-
ber a.s. traditiegetrouw het Sint Maartenfeest. Dit jaarlijks 
evenement in Schiedam-Noord gaat terug naar de tijd, 
waarin er in het noordelijk stadsdeel twee katholieke ker-
ken waren de St. Martinuskerk en de St.  Jacobuskerk.  
Wie was Sint-Maarten? Hij was in de vierde eeuw de bis-
schop van de Franse stad Tours en een belangrijke grond-

legger van het chris-
tendom in Galicië. Hij 
werd een populaire 
heilige, omdat hij een-
voudig leefde. Zijn 
feestdag van 11 novem-
ber valt op de dag van 
zijn begrafenis. 

Na het sluiten van de Martinuskerk is de traditie van het 
Sint Maartensfeest voortgezet vanuit de Jacobuskerk. Wij 
verwachten dat er dit jaar weer vele kinderen naar de kerk 
komen, met hun lichtende lampions en vergezeld van hun 
ouders. Daar wacht Sint-Maarten (pastor Charles Duyn-
stee) hen op. Binnen speelt het jeugdorkest van Sint Rad-
boud toepasselijke liedjes. 
Met elkaar kijken we naar een toneelstukje over Sint-
Maarten, opgevoerd door de kinderen van groep 1/2 van 
juf Louise van de basisschool de Vlinder. Vervolgens lo-
pen we met de brandende lampionnetjes rondom de kerk 

in de pastorietuin. Dat was vorig jaar een geweldig gezicht. 
Heel sfeervol.
Bij terugkomst in de kerk is er voor de ouders koffie of 
thee en voor de kinderen limonade. En natuurlijk het 
zakje snoep dat er altijd bij hoort.
Plaats H.H.  Jacobus en Martinuskerk
Datum en tijd 11 november om 18.30 uur
Aanmelden hoeft niet
Kosten geen kosten

St. Maarten -- Vlaardingen
lichtjesfeest
Inhoud 11 november is de naamdag van Martinus van 
Tours, ook wel Sint Maarten genoemd. Sint Maarten 

werd bekend door-
dat hij als soldaat de 
helft van zijn mantel 
gaf een aan arme be-
delaar. Na een droom 
koos hij om verder te 
leven als een christen. 
Het Sint-Maartenfeest 
wordt ook wel het 
lichtjesfeest genoemd 

en wordt op verschillende plaatsen in Nederland gevierd. 
Daarom organiseren op 11 november onze Sint-Maarten-
viering voor alle kinderen van 4 tot 14 jaar. We gaan een 
lampion knutselen en luisteren naar het mooie verhaal 
van Sint Maarten. 
Begeleiding Werkgroepen gezinsvieringen en Kinderwoord-
dienst 
Plaats Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Datum en tijd vrijdag 11 november van 19.00 uur tot circa 
20.00 uur 
Aanmelden in verband met het regelen van materiaal graag 
aanmelden vóór 4 november 2022 via 
jongerenwerkpaxchristi@gmail.com
Kosten geen kosten.

Adventskrans maken 
-- in Maassluis --
Inhoud Waarom maken mensen al sinds lange tijd een 
adventskrans? Wat zijn de symbolen/materialen en wat 
zeggen die ons? In aanloop naar de Advent willen we erbij 
stilstaan, en een krans maken voor thuis. De ochtend is 
voor volwassenen en kinderen
Vorm en begeleiding Onder begeleiding maken we een advents-
krans. De uitleg kan op schrift mee naar huis genomen 
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worden. Begeleider(s) 
Marjoes van Lier.
Plaats Petrus en Pau-
luskerk.
Datum en tijd Zaterdag 
26 november 2022
Aanvang 10.00 uur. Ein-
de ca. 12.00 uur.
Kosten Een bijdrage van 

€ 10,00 wordt gevraagd voor de aanschaf van materialen. 
Mocht dat voor u bezwaarlijk zijn, schroom niet contact 
op te nemen met pastoraatgroep (René Eysink Smeets) 
dan wordt een oplossing gezocht.
Aanmelding Vóór 18 november via het e-mailadres
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Mochten er te weinig aanmeldingen binnenkomen en u wilt 
toch deelnemen dan wordt u aangemeld bij de deelgemeen-
schap in Vlaardingen.

Adventskrans maken -- Vlaardingen
-- verlangen naar licht --
Inhoud Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis ver-
wacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder 
wordt, leven we toe naar de komst van Jezus Christus, 
het “ Licht der wereld”. Omdat het Latijnse woord voor 
“komst” of “het komen” “adventus” is, worden de vier 
weken vóór Kerstmis “Advent” genoemd. Iedere zondag 
brandt er een kaars meer op de adventskrans in de kerk. 
Zo komt er steeds meer licht in de duisternis. Ook thuis 
kan je met een eigen adventskrans zorgen voor elke week 
wat meer licht, om zo uit te zien naar het Kerstfeest.

Vorm en begeleiding We staan stil bij 
de betekenis van de adventskrans 
en maken onze eigen krans, be-
geleid door Sandra van 
’t Oor, Jetske Burggraaf en Elly 
Barendregt. Voor materiaal wordt 
gezorgd.
Plaats Pax Christi kerk. 
Datum en tijd Vrijdagavond 25 no-

vember van 20.00 - ca. 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).
Zaterdag 26 november is deze activiteit voor gezinnen 
met kinderen. 
We beginnen om 17.00 uur. Ouders en kinderen zijn van 
harte welkom om met elkaar één of twee kransen te ma-
ken (afhankelijk van het aantal deelnemers per gezin). 
Wat betekent zo’n krans, waarom met groene takken? We 
luisteren naar de verhalen, gedichten en zingen liedjes. En 
natuurlijk is er drinken met wat lekkers erbij.

Aanmelden Aanmelden (tot en met 18 november) is noodza-
kelijk in verband met de aanschaf van materialen, bij voor-
keur via het e-mailadres koalsie@upcmail.nl (vermelden 
workshop adventskrans maken voor volwassen of gezin-
nen) of via het aanmeldformulier in de hal van de kerk.
Kosten € 10,00 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf 
een snoeischaar meenemen).

In het overzicht wordt de locatie aangegeven waar de 
activiteit wordt gehouden.
De adressen van de diverse locaties zijn:

Maassluis: 
Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL 
Maassluis.
(achter de kerk is gratis parkeerruimte)
Vlaardingen:
H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.
Pax Christikerk:  Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
Schiedam:
Basiliek (pastorie): Singel 104, 3112 GS Schiedam.
Centrum de Wilgenburg: (achter de basiliek) Land van Ris 
6, 3112 DT Schiedam.
H.H. Jacobus en Martinuskerk: Kerkweg 53, 3124 KD 
Schiedam.

In verband met de organisatie is het prettig wanneer 
u zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt 
deelnemen. In de beschrijving staat vermeld of en zo ja 
hoe u zich kunt aanmelden

advertentie
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De kerk als 
plek waar 
het goed is

Op speurtocht in de basiliek

De meeste kinderen komen bijna nooit in de kerk. Hoe reageren ze op 
alles wat er te zien is in de basiliek? Een verslag in woord en beeld.  

Mooi om mee te maken!

In vier groepjes wordt de tocht gemaakt, be-
geleid door vrijwilligers en pastor Duynstee. 
Enthousiast kijken ze rond of ze het voorwerp 
zien dat bij de foto hoort op hun blad. Als ze 
het gevonden hebben, willen ze het liefst 
een sprintje trekken, maar dat mag natuur-
lijk niet, net als schreeuwen Het is hier geen 
speelplaats. Beide groepen worden ook verge-
zeld door een leerkracht.

Symbolen
Sommige leerlingen komen regelmatig in een 
kerk, maar de meerderheid komt maar eens per 
twee jaar in de basiliek, als de school er haar 
kerstviering houdt – het andere jaar gaan ze 
naar de Grote kerk. De speurtocht is dan een 
leuke manier om hen nader te laten kennisma-
ken met de kerk als plek waar het goed is om 
met elkaar te zijn, waar geloof belangrijk is, en 
waar symbolen een belangrijke rol spelen. 
Het is altijd een hoogtepunt voor de kinderen 
om aan het eind van de activiteit een kaarsje 
te mogen aansteken. Daarbij vertellen ze, voor 
wie of wat ze dat doen. Ze zijn dan heel stil 
en aandachtig. Het is voor hen een belangrijk 
moment, en voor ons mooi om mee te maken.
Alle kinderen hebben na afloop van de speur-
tocht een tekening gemaakt van iets dat ze in de 
basiliek hebben gezien. Die tekeningen hebben 
we in de kerk opgehangen. We laten de lezers 
op pagina 29 een paar tekeningen zien. 
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door Gerarda Havermans-van Mourik, contactpersoon school-kerk

‘Heeft God ook een vader?’ ‘Wat is de 
hel eigenlijk?’ ‘Jezus aan het kruis, ik 
vind dat zo zielig!’. Allemaal vragen 

en opmerkingen die je kunt horen, als je met 
basisschoolkinderen in de kerk bent. Vragen 
en opmerkingen waar je niet zo snel een ant-
woord op hebt, maar die kinderen kennelijk 
wel bezighouden. 

Foto’s
Afgelopen juni hadden we, net als in de jaren 
voor corona, de leerlingen van de groepen 3 
en 7 van basisschool ‘De Kaleidoscoop’ in de 
kerk, om met elkaar een speurtocht te doen. 
Aan de hand van foto’s zoeken de kinderen 
dan voorwerpen op in de kerk en daarover be-
antwoorden ze vragen. 



Pas in 1986 kreeg het mozaïek van Maria van Altijddurende Bijstand 
hier een plek.  
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door Marga Huiskens

ONZE SCHATTEN

Maria-icoon schittert in 
de St. Jacobuskerk

Zijn opa was een heel gelovig mens

 A ls ik de beurt heb om mensen te begroeten in 
de St. Jacobuskerk op zondagmorgen, zeggen 
sommigen min of meer verontschuldigend: 
“Ik ga eerst even een kaarsje opsteken”. Een 

enkele keer vertelt men mij waarvoor. Bovendien komen 
er, meestal ruim voor de viering begint, bezoekers de kerk 
binnen, die enkel en alleen een kaarsje willen opsteken. Al 
die kaarsjes branden voor het mooie mozaïek van Maria 
van Altijddurende Bijstand.

Herplaatsing
Dit mozaïek is in 1937 ontworpen door Joan Collette en 
is afkomstig uit de in 1974 gesloopte Hippolytuskerk 
in Delft. De herplaatsing ervan in de St. Jacobuskerk 
ging niet vanzelf, het is in 1986 mogelijk gemaakt, 
door vele giften. Joan Collette werd geïnspireerd door 
een Byzantijnse icoon van Maria. Dit kunstwerk stamt 
uit het einde van de vijftiende eeuw en hangt in de St. 
Alfonsuskerk in Rome. De originele, op Kreta gemaak-
te, icoon werd in het Midden-Oosten en Rusland wijd 
en zijd verspreid en vereerd en werd in de loop van de 
geschiedenis bekend onder de naam Moeder van Altijd-

durende Bijstand. Het verhaal achter de icoon is dat 
het kind Jezus, geschrokken van het visioen van zijn 
lijden, in de armen van zijn moeder vlucht en met zijn 
handjes bescherming zoekt in de hand van Maria. Zij 
kijkt echter niet naar Jezus maar naar ons, met een 
buitengewoon droeve blik.

Joan Collette
De kunstenaar Joan Collette leefde van 1889 tot 1958 en 
was een zeer veelzijdig man, die zich eerst specialiseerde 
in landschappen en portretten. Daarna legde hij zich toe 
op glas-in-loodramen en muurschilderingen. In de jaren 
dertig werden het de mozaïeken. Dat laatste hoorde ik 
van zijn kleinzoon Vincent, die me ook vertelde, dat zijn 
opa zich vanaf die tijd, bijzonder ging verdiepen in de 
Byzantijnse en Oosterse kunst. Hij is twee keer naar Italië 
gereisd om de mozaïeken in Ravenna, Assisi en Rome te 
bestuderen en te bewonderen.

Kleinzoon Vincent wist verder te vertellen, dat zijn opa 
een heel gelovig mens was en een bijzondere voorliefde 
had voor het vervaardigen van Madonna’s met kind. Met 
betrekking tot het mozaïek verhaalde hij ook, dat de mo-
zaïekstukjes door zijn opa stuk voor stuk met zijn duim 
in het cement werden gedrukt. Daardoor ontstond er een 
verschil in hoogte van de mozaïekstukjes. Dit fenomeen 
brengt een schittering teweeg. Als het licht van de kaarsjes 
erop schijnt, zorgt dat voor een feeëriek effect. 
Dit met recht schitterende kunstwerk, kan ons inspireren 
en motiveren om ons tot de moeder van Jezus te wenden, 
voor haar altijddurende en oneindige hulp. Zij is hoopge-
vend en troostend voor iedereen! 
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Er is dan toch niemand bij 
me?

Siri blikt dankbaar terug

Siri uit Maassluis beleefde een waardevolle voorbereidingstijd en een 
mooie Vormselviering. Ze wil graag verder op deze weg.  

Een vlam die er altijd zal zijn…
hadden een gezellige groep en fijne begelei-
ders: Dick Nels en Pastoor Duynstee. 
Bij de eerste bijeenkomst kregen we een soort 
lesboek: In vuur en vlam heette het. Aan de 
hand van dit boek hebben we met elkaar ge-
praat en geleerd, maar we volgden het boekje 
niet helemaal. Pastor Duynstee en Dick voel-
den goed aan wat bij ons aansloeg en daar gin-
gen we dan dieper op in. Maar er waren ook 
onderwerpen die we al behandeld hadden of 
spellen die niet echt iets toevoegden. Doordat 
we heel speels kennis op deden, voelden de 
bijeenkomsten niet als een verplichting, zoals 
school, maar meer als een hobby waar je met 
plezier naartoe gaat. 

Gebedssnoer
In een van onze eerste bijeenkomsten moch-
ten we een gebedssnoer maken. Het werd een 
snoer van tien kralen, elke kraal stond voor 
een bepaalde eigenschap. Zo leerden we bid-
den aan de hand van een snoer. In volgende 
bijeenkomsten hadden we het over missies, 
ik zag een missie vroeger als een must, iets 
dat je waar moét maken. Maar ik zie het nu 

eigenlijk als een doel dat je voor ogen hebt, 
een droom die je uit mag laten komen, Als 
je een doel wilt behalen maak je meestal een 
plan. Je hebt een weg voor ogen, je wilt die 
weg volgen. Zo willen wij als christenen Je-
zus’ weg volgen. 
Maar als ik wil afvallen en is mijn plan geen 
snoep of koek meer eten, wat doe je dan 
met Kerstmis als de chocoladekransjes in de 

door Siri van Berkel

 Op zondag 29 mei mocht ik in een groep 
van achttien vormelingen het sacrament 
van het heilig Vormsel ontvangen, na een 

traject van een aantal bijeenkomsten met el-
kaar. Ik vond het een bijzondere ervaring. We 
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Ik mocht 
het gebed om 
vergeving 
doen

Een vlam die er altijd zal zijn…
boom hangen? En ja… ik word maar één keer 
veertien niet waar? Daar hoort toch ook taart 
bij! Ik heb geleerd dat ook al wil je graag dat 
rechte pad volgen, het ook menselijk is als 
dit pad soms een bocht heeft. Zolang ik van 
die bochten leer en mijn fouten inzie en de 
consequenties aanvaard, dan is dat toch niet 
zo erg? 

Steunbetuiging
In vuur en vlam, soms vind ik het moeilijk te 
geloven in iets dat je niet ziet, en helemaal als 
ik mij alleen voel. Hoe moet ik dan geloven 
dat God bij me is? Er is dan toch niemand bij 
me? Eigenlijk is God een vuur dat nooit zal 
doven, een vlam die je niet ziet, maar altijd 
aanwezig zal zijn, ook als ik me alleen voel, 
Hij zit in mij en in ons allemaal. 
Tijdens de vormselviering mochten alle vor-
melingen aan het begin van de viering hun 
doopkaars aansteken. Ook mochten we een 
gebed of een voorbede voordragen. Ik vond 
dit erg prettig, omdat ik daardoor ook iets kon 
overbrengen van wat we allemaal geleerd had-
den. Ik mocht het gebed om vergeving doen, 
dat sprak me ook het meest aan, omdat het 
besef dat God mij steeds opnieuw vergeeft, 
maakt dat er steeds een last van mijn schou-
ders afgenomen wordt. 
Halverwege de viering werden we officieel ge-
vormd. Onze ouders legden hun hand op onze 
schouder. Pastoor Duynstee had uitgelegd dat 
dit een steunbetuiging was. Onze ouders zou-
den altijd helpen om ons hoofd boven water te 
houden, als we het moeilijk hadden. Toen gaf 
de bisschop ons een kruisje met olie op ons 
hoofd.  De olie staat voor verzachting en ge-
nezing. Ik vond het heel mooi dat de bisschop 
ieder van ons echt persoonlijke aandacht gaf. 
Hij maakte het moment ook speciaal. 

Groepsapp
De viering was een momentopname. Nu zijn 
we gevormd en na een klein feestje thuis met 
taart werd het stil. 
En nu? Gewoon weer verder gaan zoals we 
eerst deden? Is dan het enige verschil dat 
we nu een nieuwe groepsapp hebben? Het 
Vormsel houdt voor mij meer in dan alleen 
kunnen vertellen dat ik gevormd ben. Het 
was voor mij een bevestiging dat ik iets goed 
doe maar het was ook een hek dat werd ver-
lengd. Een hek dat de bochten in mijn weg 
wat meer afsluit dan het eerst deed. 
Het Vormsel is geen hoofdstuk dat je na de 
viering afsluit. Een maand na de viering was 
er een terugkombijeenkomst. Ook hebben 
we een Vormsel groepsapp. 
Helaas zitten niet alle vormelingen in die 
app. De voorbereidingen waren namelijk 
gesplitst in twee groepen: een groep van elf 
tot zeventienjarigen en een groep van zeven-
tienjarigen en ouder. We hebben nu het idee 
om op 11 september weer met de groep af 
te spreken. Als we dat een paar keer gedaan 
hebben, kunnen we misschien als groep 
wat gaan doen in de kerk. Dat idee lijkt me 
wel verfrissend, het lijkt me fijn om meer 
leeftijdsgenoten te ontmoeten in de kerk. Ik 
vond het Vormsel een bijzondere ervaring, 
ik heb zin in de eventuele toekomstplannen 
met de leuke groep die we nu hebben!. 



Impressie van modern vergaderen

Het gebeurde vaak in coronatijd, een zoomvergadering. Thuis vergaderen, iedereen 
van achter een eigen schermpje. Voorgoed verleden tijd, hopen wij. Een vrolijke 
terugblik!    

Als een vis op het droge

H
et is donker buiten; binnen is 
het warm en licht. Zes men-
sen nemen deel aan een Goe-
de-Herder vergadering over 

ons parochieblad: Jan Bekkers, Elly 
Barendregt, Riek Wouters, Lidwien 
Meijer, Marianne Soors en Jos Cob-
ben. Pastor Henri Egging kan er niet 
bij zijn.
Het is een zoomvergadering, een 
makkie voor mensen die dagelijks 
met computers werken, maar ik vind 
het iedere keer weer spannend. Tien 
minuten van tevoren probeer ik al in 
te loggen, want elke keer gaat het in 
mijn beleving anders. Soms lukt het 
direct, zo ook deze avond (dacht ik). 

Microfoontje
Ik zie Lidwien vol in beeld verschij-
nen. Ik begroet haar; ze tuurt naar 
haar scherm, maar ze reageert niet. Ik 
probeer het nog eens, maar ze geeft 
taal noch teken.
Dan schuift Jan aan, direct gevolgd 
door Riek, Elly en Marianne. Ik be-
groet ze allemaal, maar schijnbaar 
willen ze mij wel zien, maar niet ho-
ren! Het grappige is dat ik hen wel 
hoor.
Dan zegt Jan opeens als hij mijn 
mond op en neer ziet bewegen, als 
een vis op het droge: “Hé, we zien 
Jos twee keer, maar we horen hem 
niet”, en hij wijst op het microfoon-
tje op mijn scherm en dat ik dat moet 
aanzetten. Ik klik erop. Opeens horen 
ze me, maar met een echo. Dat komt 

doordat ik twee keer in beeld ben. 
Hoe schakel ik mezelf één keer uit? 
Overdaad schaadt!
Anderen geven me tips en ik hoor 
ze allemaal. Ik haak maar even af en 
meld me daarna weer aan. En jawel 
hoor… ik ben in beeld mét geluid. 
Daar gaat een telefoon. Iedereen re-
ageert erop en hij blijkt van Lidwien 
te zijn.

Liplezen
Plotseling zie ik Marianne ook als 
een vis happen: mond gaat op en 
neer, geen geluid en druk gebarend. 
Help, weer eentje buiten boord! Ook 
bij haar staat de microfoon uit, zegt 
Jan en zij krijgt dezelfde tips, helaas 

zonder succes. Opeens…haar zoon 
in beeld. Hij probeert wat, maar er 
komt geen geluidsverbinding. Mari-
anne blijft praten en door liplezen is 
ze toch soms te begrijpen. Dan knikt 
zij ja of schudt heftig nee. Jan stelt 
voor om haar telefoon voor het geluid 
in te schakelen. Dat lukt en ze is er 
helemaal bij, eventjes dan. De haren 
van Marianne gaan nu omhoog, Lid-
wien woelt door haar haren en Riek 
en Elly kijken minzaam in de camera. 
Jan blijft proberen om vorderingen in 
de vergadering te maken.
Dan gaat bij mij de telefoon: Mari-
anne aan de lijn. Zij wil meedoen en 
probeert dat op deze wijze. Wanneer 
zij praat houd ik mijn telefoon voor de 
camera en kan Marianne haar verhaal 
doen.
Uiteindelijk lukt het Jan om na een 
uur aan de rondvraag te beginnen. 
Rob, de man van Riek, maakt nog 
even een schermfoto. Voor Kerk aan 
de Waterweg! 

Boekenkast
Wat is het voordeel van deze manier 
van vergaderen? Je kunt met elkaar 
vergaderen, thuis. Je krijgt een kijkje 
op de wand achter iemand: de grote 
boekenkast van Marianne en het 
mooie schilderijtje bij Jan. Ook Lid-
wien en Riek hebben leuke spulletjes 
hangen en Elly heeft een rustige ach-
tergrond. Het is wel te doen, maar ef-
ficiënt is het niet. Geef mij maar een 
echte vergadering. 

Ze geeft taal noch 
teken
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10 en 11 september, Open Monumentendagen

Duurzaamheid en oude panden

N
a een periode met corona-
beperkingen is het dit jaar 
weer een uitgebreide versie 
van Open Monumentendag. 

Het thema is ‘Duurzaam duurt het 
langst…’ Duurzaamheid geldt zeker 
voor oude panden, vooral als ze goed 
onderhouden zijn of van functie ver-
anderd.
In Vlaardingen zijn dertig gebouwen 
open voor bezoek. We noemen: de 
Poort van Hoog Lede, het Redershuis, 
panden bij de koningin Wilhelmina-
haven, het Hollandiagebouw. Uiter-
aard ook de Lucaskerk met toren en 
Stiltecentrum De Driepas. Daar hoort 
dit gedicht bij. 

Stilte…
De Cuijperstoren als oriëntatiepunt, 
Massief, kracht en kwetsbaar gegund. 
De tijd verstrijkt, de oude klokken geven 
aan, 
De stilte is hier, midden in de stad, los 
van de straat, 
Kom… we gaan. Stilte… kan. 

Bij een bezoek aan de Lucaskerk staat 
een kopje thee en koffie klaar op het 

Lucas’ kerkplein. Er is creatief werk 
van een parochiaan te zien, zoals 
beeldhouwwerk en keramiek. Er zijn 
ateliers open (vijfentwintig), want 10 
september is het ook nog Open Ate-
liers Dag. 
Op donderdag 8 september is er 
in bibliotheek De Plataan aan de 
Waalstraat om 19.30 uur een lezing: 
‘Begin met Duurzaamheid in vijf 
stappen’. 
Meer informatie over Vlaardingen 
vindt u op de website stichtingerf-
goedvlaardingen.nl.

Schiedam
In Schiedam is er een uitgebreid pro-
gramma op 10 en 11 september. De 
Liduinabasiliek is beide dagen open 
van 12 – 17.00 uur. Onze Jacobus-
kerk is te bezichtigen, op zaterdag van 
11.00 uur tot 17.00 uur en op zondag 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. Ook de 
Havenkerk, die al lang niet meer voor 
de eredienst wordt gebruikt, maar 
nog steeds herinneringen aan een rijk 
Rooms verleden bevat, is geopend, op 
zondag van 12 – 17.00 uur. 
Het kerkenpad kan men vervolgen 
met een bezoek aan de Grote kerk, 
het oudste gebouw van Schiedam. 
De interessante Oudkatholieke kerk 
op de Dam opent haar deuren op za-
terdag tussen 11.00 uur en 17.00 uur. 
Op zeker moment is er orgelspel van 
Andries Stam. 
Extra bevelen we een bezoek aan de 
Roemeens-orthodoxe kerk aan, bij de 
voormalig r.k.-begraafplaats onder-
aan de Vlaardingerdijk. In deze kerk 
(de voormalige grafkapel) zijn vele 

recent geschilderde iconen aanwezig. 
Ook is er een tentoonstelling en een 
proeverij van Roemeense gerechten. 
Op de voormalige begraafplaats zijn 
op zaterdag om 12.00 uur en om 
14.00 uur rondleidingen. 
Wie de Heilig Hartkerk (die twee jaar 
geleden haar deuren sloot) nog eens 
wil bezichtigen, ook deze kerk is open 
op zaterdag- en zondagmiddag. 
Deze en alle andere informatie is te 
vinden in een prachtig uitgevoerd 
boekje dat u kunt krijgen bij het in-
formatiepunt Binnenstad bij de Waag 
aan de Lange Kerkstraat. 

(Helaas was van Maassluis nog geen 
programma bekend bij het samen-
stellen van dit nummer). 

De deuren van allerlei gebouwen gaan open op de Open 
Monumentendagen. Ook vele kerken doen mee.    
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Liturgisch rooster weekendvieringen medio september-begin december 2022, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

 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. 10 september    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

zondag 11 september Eucharistie C. Duynstee, Andreas Petrus en Pauluskoor Gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie met gezamenlijke Ziekenzalving, M. 
Tharsis SVD, 10:30 uur, Willibrordkoor

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, dameskoor 
‘Jubilatio’

Eucharistie H. Egging, samenzang

zat. 17 september    Eucharistie M. Tharsis SVD  

begin Vredesweek 
zondag 18 september

Oecumenische viering A. Kunnekkadan SVD en ds. P. Brouwer, 
samenzang, Immanuelkerk, 9:30 uur 

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

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

Eucharistie C. Duynstee, samenzang

vrijdag 23 september Vesperviering, L. Meijer, 17:00 uur

zat. 24 september    Eucharistie H. Egging  

einde Vredesweek zondag 
25 september

Woord- en communieviering, parochiaan, koor ‘Intermezzo’ Oecumenische viering, L. Meijer en ds. H. Habekotté, cantorij, 
Kerkcentrum Holy, 10:30 uur

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, Willibrordkoor Eucharistie H. Egging, cantorij Oecumenische viering, C. Duynstee en Hilde Zwaan 
Kruit, m.m.v. een samengesteld koor, Jacobuskerk, 

11:00 uur

zat. 1 oktober    Eucharistie C. Duynstee  

zondag 2 oktober Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Woord- en communieviering, parochiaan, Kerkenbandviering, 
gezinsviering met kinderkoor ‘Okido’, 10:30 uur

Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie C. Duynstee, herenkoor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie H. Egging, koor ‘Corazon’

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

zat. 8 oktober    Eucharistie H. Egging  

zondag 9 oktober Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, Andreas Petrus en Pauluskoor Eucharistie C. Duynstee, koor ‘Liriko’ Eucharistie C. Duynstee, Willibrordkoor Rozenkransfeest, H. Egging, 10:00 uur, koren 
‘Jubilatio’ en ‘In Honorem Dei’

Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang

Vespers / Lof, H. Egging en broederschap Sint Li-
duina, koren ‘Jubilatio’ en ‘In Honorem Dei’, 16:00 uur

zat. 15 oktober   Eucharistie M. Tharsis SVD  

zondag 16 oktober Eucharistie C. Duynstee, koor ‘To Be Continued’ Eucharistie H. Egging, zanggroep ‘Impuls’, met kinderwoord-
dienst/10+

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

Woord- en communieviering, parochiaan, samen-
zang

zat. 22 oktober    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

zondag 23 oktober Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang Woord- en communieviering, parochiaan, Wil-
librordkoor

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantorij Eucharistie C. Duynstee, Open Hof-cantorij

vrijdag 28 oktober    Vesperviering, L. Meijer, 17:00 uur  

zat. 29 oktober    Eucharistie C. Duynstee  

zondag 30 oktober Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie H. Egging, samenzang Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie C. Duynstee, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang

Allerheiligen, dinsdag 1 
november

Eucharistieviering H. Egging 19:00 uur, dameskoor 
‘Jubilatio’

Woord- en communieviering, parochiaan, 9:15 uur, 
samenzang 
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Liturgisch rooster weekendvieringen medio september-begin december 2022, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

 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. 10 september    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

zondag 11 september Eucharistie C. Duynstee, Andreas Petrus en Pauluskoor Gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie met gezamenlijke Ziekenzalving, M. 
Tharsis SVD, 10:30 uur, Willibrordkoor

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, dameskoor 
‘Jubilatio’

Eucharistie H. Egging, samenzang

zat. 17 september    Eucharistie M. Tharsis SVD  

begin Vredesweek 
zondag 18 september

Oecumenische viering A. Kunnekkadan SVD en ds. P. Brouwer, 
samenzang, Immanuelkerk, 9:30 uur 

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

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

Eucharistie C. Duynstee, samenzang

vrijdag 23 september Vesperviering, L. Meijer, 17:00 uur

zat. 24 september    Eucharistie H. Egging  

einde Vredesweek zondag 
25 september

Woord- en communieviering, parochiaan, koor ‘Intermezzo’ Oecumenische viering, L. Meijer en ds. H. Habekotté, cantorij, 
Kerkcentrum Holy, 10:30 uur

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, Willibrordkoor Eucharistie H. Egging, cantorij Oecumenische viering, C. Duynstee en Hilde Zwaan 
Kruit, m.m.v. een samengesteld koor, Jacobuskerk, 

11:00 uur

zat. 1 oktober    Eucharistie C. Duynstee  

zondag 2 oktober Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Woord- en communieviering, parochiaan, Kerkenbandviering, 
gezinsviering met kinderkoor ‘Okido’, 10:30 uur

Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie C. Duynstee, herenkoor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie H. Egging, koor ‘Corazon’

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

zat. 8 oktober    Eucharistie H. Egging  

zondag 9 oktober Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, Andreas Petrus en Pauluskoor Eucharistie C. Duynstee, koor ‘Liriko’ Eucharistie C. Duynstee, Willibrordkoor Rozenkransfeest, H. Egging, 10:00 uur, koren 
‘Jubilatio’ en ‘In Honorem Dei’

Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang

Vespers / Lof, H. Egging en broederschap Sint Li-
duina, koren ‘Jubilatio’ en ‘In Honorem Dei’, 16:00 uur

zat. 15 oktober   Eucharistie M. Tharsis SVD  

zondag 16 oktober Eucharistie C. Duynstee, koor ‘To Be Continued’ Eucharistie H. Egging, zanggroep ‘Impuls’, met kinderwoord-
dienst/10+

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

Woord- en communieviering, parochiaan, samen-
zang

zat. 22 oktober    Eucharistie A. Kunnekkadan SVD  

zondag 23 oktober Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang Woord- en communieviering, parochiaan, Wil-
librordkoor

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, cantorij Eucharistie C. Duynstee, Open Hof-cantorij

vrijdag 28 oktober    Vesperviering, L. Meijer, 17:00 uur  

zat. 29 oktober    Eucharistie C. Duynstee  

zondag 30 oktober Eucharistie H. Egging, cantor Eucharistie H. Egging, samenzang Eucharistie M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie C. Duynstee, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie M. Tharsis SVD, samenzang

Allerheiligen, dinsdag 1 
november

Eucharistieviering H. Egging 19:00 uur, dameskoor 
‘Jubilatio’

Woord- en communieviering, parochiaan, 9:15 uur, 
samenzang 
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 Petrus & Pauluskerk 09.30 Pax Christikerk 11.00 H. Lucaskerk 09.30 St. Liduinabasiliek zat. 18.00; zon. 10:00 H. Jacobuskerk 11.00

Allerzielen     
woensdag 2 november 

  Eucharistie C. Duynstee, 8:30 uur  

Woord- en gebedsviering M. Tharsis SVD, 19:30 uur, Rouw en 
Trouwkoor

Woord- en gebedsviering C. Duynstee, 19:30 uur, Willibrordkoor Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie H. Egging, 19:00 uur, herenkoor ‘In 
Honorem Dei’

Woord- en gebedsviering parochiaan, 19:30 uur, 
koor ‘Corazon’ o.l.v. Irma Metaal

zat. 5 november    Eucharistie C. Duynstee  

zondag 6 november Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Gezamenlijke viering in H. Lucaskerk Eucharistie Willibrordzondag M. Tharsis SVD, 10:30 
uur, koor ‘Liriko’

Eucharistie C. Duynstee, herenkoor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie H. Egging, koor ‘Corazon’

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

zat. 12 november    Eucharistie C. Duynstee  

zondag 13 november Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, Andreas Petrus en Pauluskoor ‘Anders dan anders’-viering, parochiaan, combo Eucharistie C. Duynstee, Willibrordkoor Eucharistie H. Egging, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie C. Duynstee, samenzang

Zaterdag 19 november    Eucharistie H. Egging  

Christus Koning Zondag 20 
november

Eucharistie H. Egging, koor ‘Intermezzo’ Eucharistie H. Egging, gezinsviering met kinderkoor ‘Okido’ Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie C. Duynstee, koren ‘Jubilatio’ en ‘In 
Honorem Dei’

Woord- en communieviering, parochiaan, samen-
zang

Christus Koning-lof, H. Egging, 16:00 uur, koren 
‘Jubilatio’  en ‘In Honorem Dei’

vrijdag 25 november    Vesperviering L. Meijer, 17:00 uur  

zat. 26 november    Eucharistie M. Tharsis SVD  

Eerste zondag van de Advent, 
27 november

Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie C. Duynstee, zanggroep ‘Impuls’ Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, Willibrordkoor Eucharistie M. Tharsis SVD, cantorij Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, samenzang

zat. 03 december    Eucharistie H. Egging  

Tweede zondag van de Advent, 
4 december

Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Liriko’, met kinderwoord-
dienst/10+

Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie H. Egging, herenkoor ‘In Honorem Dei’ Woord- en communieviering, parochiaan, koor 
‘Corazon’Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, C. Ebaa CSSp, 

15:00 uur

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, 
donderdag 8 december

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 9:00 uur Eucharistie M. Tharsis SVD, 19:00 uur, koren ‘Jubi-
latio’ en ‘In Honorem Dei’
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Vacatures in Maassluis
De Commissie Beheer heeft een vacature voor een finan-
cieel beheerder. De vereisten zijn: kennis en ervaring 
in financiën, een analytisch vermogen om de financiële 
rapportages te beoordelen en te rapporteren, budgettaire 
verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiën 
en een constructieve inbreng tijdens de commissie bij-
eenkomsten. Geboden wordt: een gedegen inwerkpe-
riode en zo nodig opleiding in het financiële systeem. 
Heeft u interesse in deze vacature? U kunt contact op-
nemen met Ria Sosef, coördinator vrijwilligers, e-mail: 
riasosef@hotmail.com, tel: 06-46178091

De werkgroep Liturgie heeft een vacature voor een 
koster. De vereisten zijn: Vertrouwdheid met de ka-
tholieke liturgie. Representatief zijn en zorgvuldig in 
doen en laten. Creativiteit en organisatievermogen bij 
onvoorziene omstandigheden. Verantwoordelijkheid 
voor de meditatieve sfeer voor en tijdens de vieringen.                                                                                                                                       
Geboden wordt: een gedegen inwerkperiode en een op-
leiding in de liturgische rituelen en symbolen.  
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met: Ria 
Sosef, coördinator vrijwilligers, e-mail: 
riasosef@hotmail.com, tel: 06-46178091

De werkgroep Bedrijfshulpverlening heeft een vacature 
voor een bedrijfshulpverlener (BHV-er). In 2008 zijn we 



 Petrus & Pauluskerk 09.30 Pax Christikerk 11.00 H. Lucaskerk 09.30 St. Liduinabasiliek zat. 18.00; zon. 10:00 H. Jacobuskerk 11.00

Allerzielen     
woensdag 2 november 

  Eucharistie C. Duynstee, 8:30 uur  

Woord- en gebedsviering M. Tharsis SVD, 19:30 uur, Rouw en 
Trouwkoor

Woord- en gebedsviering C. Duynstee, 19:30 uur, Willibrordkoor Gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie H. Egging, 19:00 uur, herenkoor ‘In 
Honorem Dei’

Woord- en gebedsviering parochiaan, 19:30 uur, 
koor ‘Corazon’ o.l.v. Irma Metaal

zat. 5 november    Eucharistie C. Duynstee  

zondag 6 november Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Gezamenlijke viering in H. Lucaskerk Eucharistie Willibrordzondag M. Tharsis SVD, 10:30 
uur, koor ‘Liriko’

Eucharistie C. Duynstee, herenkoor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie H. Egging, koor ‘Corazon’

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

zat. 12 november    Eucharistie C. Duynstee  

zondag 13 november Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, Andreas Petrus en Pauluskoor ‘Anders dan anders’-viering, parochiaan, combo Eucharistie C. Duynstee, Willibrordkoor Eucharistie H. Egging, dameskoor ‘Jubilatio’ Eucharistie C. Duynstee, samenzang

Zaterdag 19 november    Eucharistie H. Egging  

Christus Koning Zondag 20 
november

Eucharistie H. Egging, koor ‘Intermezzo’ Eucharistie H. Egging, gezinsviering met kinderkoor ‘Okido’ Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie C. Duynstee, koren ‘Jubilatio’ en ‘In 
Honorem Dei’

Woord- en communieviering, parochiaan, samen-
zang

Christus Koning-lof, H. Egging, 16:00 uur, koren 
‘Jubilatio’  en ‘In Honorem Dei’

vrijdag 25 november    Vesperviering L. Meijer, 17:00 uur  

zat. 26 november    Eucharistie M. Tharsis SVD  

Eerste zondag van de Advent, 
27 november

Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie C. Duynstee, zanggroep ‘Impuls’ Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, Willibrordkoor Eucharistie M. Tharsis SVD, cantorij Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, samenzang

zat. 03 december    Eucharistie H. Egging  

Tweede zondag van de Advent, 
4 december

Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie M. Tharsis SVD, koor ‘Liriko’, met kinderwoord-
dienst/10+

Eucharistie C. Duynstee, cantor Eucharistie H. Egging, herenkoor ‘In Honorem Dei’ Woord- en communieviering, parochiaan, koor 
‘Corazon’Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, C. Ebaa CSSp, 

15:00 uur

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, 
donderdag 8 december

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 9:00 uur Eucharistie M. Tharsis SVD, 19:00 uur, koren ‘Jubi-
latio’ en ‘In Honorem Dei’
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gestart met bedrijfshulpverlening. De leden van de werk-
groep zijn in het bezit van een diploma EHBO, AED en/
of bedrijfshulpverlening. Zij verlenen tijdens de zondag-
ochtendvieringen, bij bijzondere vieringen door de week 
en de Soosmiddag eerste opvang aan kerkbezoekers bij 
onwel worden en (kleine) ongevallen. Enkele BHV-ers 
van het eerste uur zijn afgehaakt. Het zou fijn zijn als 
de groep weer groter wordt. Voldoet u aan bovenstaande 
eisen en heeft u recent een cursus EHBO en/of AED 
gevolgd, dan kunt u contact opnemen met: Marianne 
Soors, BHV-coördinator, e-mail: 
m.j.p.soors@planet.nl, tel. 06-54797022
De werkgroep interieurverzorging heeft een vacature 
voor een Interieurverzorger. 

Elke derde dinsdag van de maand wordt onze kerkruimte 
schoon gemaakt. Van 8.30 uur tot 11.00 uur wordt er ge-
stoft en gezogen, gezeemd en gedweild.Wilt u een paar 
uurtjes in de maand mee helpen, neem dan contact op 
met: Cecilia Wubbels, coördinator interieurverzorging, 
e-mail: cecilia.en.paul.wubbels@caiway.nl




