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Van de redactie

Tussen hoop en vrees
We leven op onze wereld tussen hoop en vrees, dat voel 
ik heel sterk in deze tijd. Er is veel om je zorgen over te 
maken, je zou erin kunnen verdrinken. Het klimaatpro-
bleem wordt helemaal niet voortvarend aangepakt. We 
moeten dit tij toch kunnen keren? Wat willen we nou… 
dat de aarde niet meer leefbaar is voor de komende ge-
neratie? De tijd van ‘het zal wel loslopen’, is inmiddels 
toch wel voorbij!
In Oekraïne gebeuren verbijsterende dingen, die ik me 
een jaar geleden nog niet kon voorstellen. Waar moet 
dat heen? En kan al die bewapening wel iets oplossen? 
Dan de vluchtelingencrisis. Mensen op zoek naar veilig-
heid, vluchten uit hun land, stranden aan de buitengren-
zen van Europa en worden daar onmenselijk behandeld. 
Straks wonen we in een veilig continent, maar omringd 
door muren. Hoe fijn is dat?

Tot zover de vrees, dit is gelukkig niet het hele verhaal. 
Er gebeuren veel mooie dingen, die halen vaak de krant 
niet, die halen gelukkig wel dit blad! In dit nummer treft 
u tekenen van hoop en vrees aan, maar de nadruk ligt op 
de hoop… We lezen hoe de stichting Spoetnik al jaren in 
Oekraïne hulpgoederen brengt. Het begon klein, met een 
familiebezoek. Vervolgens werden mensen geraakt door 
de armoede daar, en kwam er hulp op gang. 
We lezen over indrukwekkende kerstvieringen in onze 
parochie in dit post-coronatijdperk, voor een deel ook sa-
men met mensen uit Oekraïne. We lezen hoe muzikale 
vrijwilligers al heel wat jaren inspiratie geven in onze 
kerken. We lezen hoe we weer in actie kunnen komen, 
in het kader van de vastenacties, dit jaar ten bate van de 
armen in Moldavië en Zuid-Soedan.
Het is goed die kleine tekenen van hoop, die lichtpuntjes 
te waarderen en niets deelt zo snel als het licht! 
Veel inspiratie gewenst én leesplezier!

Lidwien Meijer

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

Willibrord, Pax Christikerk

Petrus & Pauluskerk

Willibrord, H. Lucaskerk

Adressen 
en telefoonnummers van de 

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

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

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

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

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

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

Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris, 
E secretaris@goedeherderparochie.nl

De volgende Kerk aan de Waterweg verschijnt 
rond 1 juni 2023. Kopij graag inleveren voor 
1 mei 2023.
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Van de pastor

Toch maar blijven hopen…
door pastor Charles Duynstee

Tussen hoop en vrees… zo leven we vaak. Wat is de betekenis? 

 S
oms lijkt alles goed te gaan in 
je leven. Dan is geloven, ver-
trouwen gemakkelijk. Maar 
soms is er plotseling een grote 

schok, bijvoorbeeld door het overlij-
den van iemand die je zeer dierbaar 
is. Alle zogenaamde zekerheden val-
len weg. Geloven, vertrouwen heb-
ben, is dan niet meer vanzelfspre-
kend.

44 kerk aan de waterweg voorjaar 2023

stellen zich die vragen. De vraag naar 
zingeving neemt toe en niet alleen bij 
vijftigplussers. Levensvragen gaan 
ook door de hoofden van jongeren. 
‘Wat is mijn toekomst?’ 
Mensen zijn zinzoekers. Maar, wat 
is zin? In Van Dales woordenboek 
vind je vijftien mogelijke betekenis-
sen bij het woord ‘zin’, zoals zin als 
een geordend geheel van woorden; 
zin als het vatten van samenhang.  
Zinvolheid heeft betrekking op drie 
domeinen denken, voelen en hande-
len. Zinvol is aldus wat betekenisvol 
is, waardevol en bestemmingsvol. 
Waar ligt de zin, in het beheersen, 
het geven, of in het ontvangen?  En 
van waar komt de zin? Van buiten 
mij of vanuit mijzelf? 
Geluk en zin heeft veel te maken met 
‘van betekenis zijn’. Het is een ge-
schenk om voor iemand anders van 
betekenis te mogen zijn. Je kan vaak 
zelf niet begrijpen waarom je voor 
anderen van betekenis bent. Echter, 
wie genegenheid en geborgenheid 
mag geven en echt kan ontvangen, 
zal die betekenis ervaren. En die zal 
daardoor niet gauw twijfelen aan de 
zinvolheid van het leven. Wie door 
het leven is gerijpt, weet ook steeds 
meer dat gerichtheid op anderen 
meer vervulling biedt dan gericht-
heid op louter materie, of op zichzelf.

In mei 2019 ging een dertigtal paro-
chianen op bedevaart naar Lourdes. 
Ik mocht daar een bezinningsavond 
houden voor de bedevaartgangers. 
Ik koos voor een onbekende heilige, 

Waarom leven wij? Waarom en waar-
toe… dit zijn vragen die wij niet kun-
nen wegduwen en die bij ervaring 
van lijden, ziekte en tegenslag ge-
makkelijk opduiken. En zelfs als al-
les goed gaat, zijn zulke vragen niet 
ver, want is dit nou alles? Wat is de 
zin van wat ik doe? Waarom zou ik 
mij moe maken en mij om dingen en 
mensen bekommeren? Vele mensen 

Benoît Labre
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Programma
18.00 uur Eucharistieviering in de Liduinabasiliek
19.00 uur Eenvoudige maaltijd (soep en broodjes)
20.00 uur Lezing Stefan Mangnus o.p. ‘Op weg naar een luisterende kerk’, met gesprek 
21.30 uur Napraten met een hapje en een drankje.

Wij vieren samen het patroonsfeest 
van parochie De Goede Herder, in 
de Liduinabasiliek, op de avond voor 
Goede Herderzondag. Er is een af-
wisselend programma, met elemen-
ten van ontmoeting, samen vieren, 
bezinning en gesprek. Het thema is 
‘Op weg naar een luisterende kerk’.
We gaan op zoek naar een kerk waar-
in gelovigen samen onderweg zijn. 
Hoe kunnen gelovigen zich beter le-
ren uitspreken en bisschoppen beter 
leren luisteren? Hoe gaan religieuze 
tradities om met meningsverschillen?
In het spoor van het streven van 
paus Franciscus naar een synodale 
kerk kwam onlangs de bundel ‘Op 
weg naar een luisterende kerk’ uit. 
Dit boek met bijdragen van o.a. de 

Rotterdamse dominicaan Stefan 
Mangnus presenteert de rijkdom 
aan ervaringen met synodaliteit, bij-
voorbeeld binnen religieuze ordes 
en in de anglicaanse, protestantse en 
orthodoxe kerken. Stefan Mangnus 
houdt deze avond een inleiding voor 
ons. Voornaamste vraag hierbij is 
wat kunnen wij in onze parochiege-
meenschap doen om een meer luis-
terende, synodale kerk te worden? 
Stefan Mangnus (o.a. supervisor aan 
de Tilburg School of Theology) zal 
dit belichten, ook vanuit de Domi-
nicaanse traditie. 
Het patroonsfeest is op zaterdag 29 
april van 18.00 tot 22.00 uur in de 
Liduinabasiliek en De Wilgenburg 
(zaal achter de kerk) in Schiedam.

Benoît Labre. Hij is de patroon van 
armen, bedelaars, daklozen, landlo-
pers, vagebonden, ontheemden en 
zwervers. 
In dit kader wil ik graag wat meer 
over hem vertellen. In 1748 werd 
hij geboren als oudste van uitein-
delijk vijftien kinderen, in Amettes 
(Frankrijk). Zijn ouders dreven een 
eenvoudig winkeltje. Al vroeg toonde 
hij belangstelling voor geestelijke za-
ken. Daarom werd hij aanvankelijk 
toevertrouwd aan de zorgen van een 
heeroom. In 1766 werd de streek ge-
troffen door een ernstige epidemie. 
Tezamen met zijn oom verzorgde 
hij de zieken zoveel hij kon. Toen 
heeroom zelf het slachtoffer werd 
en bezweek, besloot Benoît in een 
kloosterorde te treden. Door allerlei 
tegenslagen lukte dat niet. Het be-
gon bij hem door te dringen dat hij 

wellicht geroepen was tot een geheel 
eigen vorm van godgewijd leven. Hij 
besloot ‘vagebond van God’ te wor-
den en hij ging pelgrimeren naar 
Assisi en Rome, als een arme. Hij 
doorkruiste de wijde omgeving van 

Rome en het naburige koninkrijk Na-
pels om alle bedevaartplaatsen van de 
omgeving te bezoeken en te verwijlen 
op plekken waar ooit heiligen hebben 
geleefd of zijn begraven. Stilaan werd 
hij door de mensen nagewezen als 
heilige; ze noemden hem ‘de bidder’ 
of ‘de gebedsman’. Ze vroegen om 
zijn gebed, zijn zegen of zijn advies. 

Intussen woonde hij in Rome ergens 
in een gat in de stadsmuur, eerder 
geschikt voor een dier dan voor een 
mens. De laatste jaren van zijn leven 
was hij opgenomen in een gasthuis. 
Verzwakt deed hij zijn gebeden en 
geestelijke oefeningen. 
Als hij in de Goede week van 1783 
sterft, weet iedereen in Rome te ver-
tellen dat zij een groot heilige hebben 
meegemaakt. Zeer velen verschenen 
op zijn uitvaart. 
Je zou kunnen zeggen dat Benoît 
bleef zoeken naar zin, tussen hoop 
en vrees in. Zo gaf hij aan vele men-
sen het gevoel dat ze betekenisvol wa-
ren. En zij gaven hem ook iets terug 
hij was waardevol voor de mensen 
om hem heen.Het beeld van deze va-
gebond van God staat in mijn gang. 
En zo helpt hij mij om toch te blijven 
hopen. 

De vraag naar 
zingeving neemt toe

Patroonsfeest op zaterdag 29 april



Vlaardingen tussen hoop en vrees
Van het parochiebestuur

door Jan Bekkers

 V
orig jaar is het besluit geno-
men om te kiezen voor de 
Pax Christikerk als centrale 
kerk voor Vlaardingen. In 

de brief van de bisschop wordt deze 
keuze aangeduid als ‘de meest opti-
male en meest kansrijke voor de toe-

komst’. Daarbij is aangegeven dat ‘de 
beide Vlaardingse gemeenschappen 
heel kwetsbaar zijn geworden, onder 
andere door hun beperkte omvang, 
vergrijzing en beperkte bereidheid 
tot mobiliteit. Jeugd en jongeren 
bereiken én binden is in beide ge-
meenschappen moeilijk, in de Lu-
caskerk blijkt dat veel moeilijker dan 
in de Pax Christikerk’ en vervolgens 
‘Kijkend naar de vitaliteit zijn beide 
gemeenschappen broos, maar is er 
meer vitaliteit bij de gemeenschap 
rond de Pax Christikerk, die meer 
generaties omvat.’
De hoop en de vrees zijn hiermee 

helder, de hoop zit in de nog aanwe-
zige vitaliteit, de vrees in de broos-
heid daarvan. Hoop is altijd ons ver-
trekpunt, waarbij de vrees ons scherp 
houdt.

Deskundige
Vanuit die hoop hebben we op 19 
oktober vorig jaar een volgende stap 
gezet in het proces van eenwording 
in Vlaardingen. Om dit goed te bege-
leiden is een externe procesbegeleider 
aangetrokken. Dit is Hein Steneker, 
die in het verleden de parochie ook 

Beide gemeenschappen 
zijn broos

van dienst is geweest, als deskundige 
vanuit het bisdom.
Vervolgens is een stuurgroep in het 
leven geroepen, bestaande uit leden 
van het parochiebestuur, pastoraal 
team, pastoraatgroep Vlaardingen en 
Hein Steneker.
De stuurgroep heeft eerst het doel 
van het proces vastgelegd ‘Het verder 
ontwikkelen van stappen om te ko-
men tot één parochiële deelgemeen-
schap in Vlaardingen, waarbij zowel 
parochianen van de H. Lucaskerk als 
van de Pax Christikerk hun gemeen-

De sluiting van de H. Lucaskerk komt dichterbij. Leeft Vlaardingen 
tussen hoop en vrees? Op het eerste gezicht is het misschien 
een wat dramatische benadering van de deelgemeenschap, 
maar bij nader inzien toch dicht bij de waarheid. Hieronder een 
tussenbalans.
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Vlaardingen tussen hoop en vrees
schappelijk kerkelijk thuis vinden in 
de huidige Pax Christikerk.’

Commissies 
Er werden twee commissies in het le-
ven geroepen, die onder leiding staan 
van Hein Steneker. Deze rapporteren 
aan de stuurgroep. 
Ten eerste is er de commissie ‘geza-
menlijk huis en naamgeving’. Deze 
commissie heeft tot taak om de stuur-
groep te adviseren over de aanpassin-
gen die wenselijk, dan wel nodig zijn 
om de Pax Christikerk in te richten 
als een gezamenlijk kerkelijk huis 
voor de beide gemeenschappen van 
Vlaardingen, en om een advies uit te 
brengen voor een nieuwe naam van 
het kerkgebouw.
Ten tweede de commissie ‘pastoraal 
plan van aanpak’. Deze commissie 
heeft tot taak om op grond van een 
beknopte inventarisatie (die gemaakt 
is door de pastoraatgroep van Vlaar-
dingen) een pastoraal plan van aan-
pak te schrijven. Momenteel is het 
proces om leden voor de commissies 
te werven en te benoemen vrijwel af-
gerond.

H. Lucaskerk
Onderdeel van het besluit van de 
bisschop om de Pax Christikerk als 
centrale kerk in Vlaardingen aan te 
wijzen is de voorwaarde dat er ‘zicht 
is op een goede en passende herbe-
stemming van de Lucaskerk en de 
opbrengst daarvan’. Daarom is het 
parochiebestuur gestart met het be-
naderen van partijen die mogelijk ge-
interesseerd zijn in de H. Lucaskerk. 
Na een eerste selectie is het paro-

chiebestuur in overleg getreden met 
een potentiële koper. Het betreft een 
ontwikkelaar die de H. Lucaskerk 
wil omvormen tot appartementen. 
De gemeente heeft zich al eerder 
enthousiast getoond voor een der-
gelijke optie. Deze partij had een se-
rieus bod uitgebracht, maar door de 
sterk stijgende rente is dit bod niet 
langer realistisch. Op dit moment 
wordt samen met deze partij geke-
ken hoe wij vanuit deze gewijzigde 
omstandigheden toch tot een voor 
beide partijen bevredigend resultaat 
kunnen komen. 

Samen jong
De grote uitdaging zit uiteraard in 
het ‘jeugd en jongeren bereiken én 
binden’, zonder daarbij de huidige 
generatie te vergeten. 

In dat kader is vorig jaar een interes-
sant boek verschenen met de titel 
‘Samen jong’ en als ondertitel ‘Kern-
waarden van een kerk voor alle gene-
raties’. 
Het boek is gebaseerd op een groot 
Amerikaans onderzoek, Growing 
young, naar kerken die een bovenge-
middeld aantal jongeren tussen de 15 
en 29 jaar aantrekken. Daarin worden 
zes essentiële strategieën aangegeven 
om jonge mensen te helpen jouw 
kerk te leren kennen en lief te heb-

ben. In het genoemde boek worden 
deze strategieën als de volgende kern-
waarden beschreven
1 Prioriteit geven aan jonge generaties
2 Jezus’ boodschap serieus nemen
3 Hart voor jongeren hebben
4 Verantwoordelijkheid geven
5 Een warme gemeenschap vormen
6 Beste buren zijn.
Het boek bevat veel praktijkvoor-
beelden en geleerde lessen van 
Nederlandse kerken die deze kern-
waarden willen toepassen in hun 
gemeenschap. Dit boek kan een in-
spiratiebron vormen voor hoe wij in 
onze parochie om kunnen gaan met 
het boeien en binden van jongeren. 
Het kan ons helpen ook in Vlaar-
dingen de hoop op de toekomst om 
te zetten in vertrouwen in de toe-
komst.  

Dit boek kan een 
inspiratiebron vormen
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 De processie is een belang-
rijk onderdeel van het 
Liduinafeest. Het is een 
moment om naar buiten 

te treden en te laten zien waar wij als 
kerk voor willen staan. 
Vorig jaar viel het feest op 22 mei en 
daar kijken we heel dankbaar op terug. 
Voor de zesde keer (in 2015 was het 
voor het eerst) trokken we in processie 
met de relieken van de heilige Liduina 
door de straten van Schiedam. Het 
mocht weer, nadat er twee jaar, vanwe-

ge corona, geen processie mogelijk was. 
Het was een mooie dag, er liepen veel 
mensen mee, ook van buiten Schiedam. 

Het maakte indruk op de mensen langs 
de route. Ook het zonnige weer werkte 
mee.
De heilige Liduina was reeds jong, na 
een val op het ijs, aan bed gekluisterd. 

Na een periode van verzet kon zij haar 
chronische ziekte verbinden met de 
overweging van het lijden van Chris-
tus Vanaf haar ziekbed heeft ze con-
crete daden van liefde verricht door 
gebed, door de goede raad die ze gaf 
aan vele bezoekers en door haar gif-
ten aan de armen. Daarmee is zij ook 
een voorbeeld voor ons, in deze moei-
lijke tijd.

Liduinafeest en haar ‘eigenlijke’ 
feestdag
Jaarlijks vieren wij het Liduinafeest 
op de zondag voor Hemelvaartsdag. 
Maar de ‘eigenlijke’ feestdag van Li-
duina volgens de liturgische kalen-
der is op 14 juni. Ook rond deze dag 
zullen wij stilstaan bij de bijzondere 
betekenis van Liduina. Om 19.00 uur 
organiseert de broederschap van Sint 
Liduina een bezinnende avond in de 
Liduinabasiliek en de pastorie, met de 
vespers en aansluitend een lezing en 
gesprek. Op zondag 18 juni is er om 
16.00 uur een feestelijk Liduinalof in 
de basiliek. 

door Rector Henri Egging

Zondag 14 mei, Liduinafeest

Op zondag voor Hemelvaartsdag, is het jaarlijkse Liduinafeest. We zullen dan ook 
weer in processie door de straten van Schiedam trekken. 

Lopend stilstaan bij Liduina

Een moment om naar 
buiten te treden
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Programma Liduinafeest op zondag 14 mei
10.00 uur  Eucharistieviering in de basiliek.
11.30 uur  Koffie en thee in De Wilgenburg (zaal achter de basiliek) en gelegenheid de meegebrachte lunch 

te gebruiken. 
12-14 uur Openstelling van de basiliek. Rondleidingen om 12.00 uur en 13.00 uur. 
14.00 uur  Gebedsmoment in de basiliek; aansluitend opstellen van de processie op het Stadserf.
14.15 uur  Processie door de straten van Schiedam met de relieken van Liduina met om circa 14.30 uur korte 

oecumenische gebedsdienst in de Grote of St. Janskerk en om 15.30 uur een statie in Huis te Poort.
16.00 uur Korte afsluitende vesperdienst in de basiliek, met de broederschap van Liduina.
16.15 uur Ontmoeting met soep en een broodje in De Wilgenburg.
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 MOZAÏEK 

Sint Maarten in Kethel
Ruim honderd kinderen met 
hun ouders vierden op vrijdag 
11 november jl. het feest van 
Sint Maarten in en om de Ja-
cobuskerk. Er werden vrolijke 
Sint-Maartenliedjes gezongen, 
begeleid door het orkest van 
muziekvereniging Sint Radboud. 

Kinderen van groep 1 en 2 van ba-
sisschool De Vlinder voerden een 
toneelspel op over het verhaal van 
Sint Maarten. Daarna werden de 
lampionnen ontstoken en maakte 
de stoet met ouders en kinderen 
-evenals vorig jaar - een spannen-
de rondgang om de kerk door een 
feeëriek verlichte kerktuin. Ten-
slotte was er voor iedereen wat te 

drinken en voor de kinderen het 
wel bekende zakje snoep.

Vanaf 1 januari dit jaar is de Avro-
Trosserie ‘De Stamhouder’ op de 
televisie. Deze achtdelige serie 
gaat over de fascinerende fami-
liegeschiedenis van schrijver en 
journalist Alexander Münninghoff. 

Heel veel opnamen 
voor deze serie zijn 
gemaakt in Polen, 
maar ook Kethel heeft 
men weten te vinden. 
In 2020 zijn er film-
opnamen gemaakt in 
de Jacobuskerk en in 
zaal De Noord. Deze 
zaal werd toen tijdelijk 
omgebouwd tot bank-
filiaal. Parochianen 
van deelgemeenschap 
Jacobus en 

Martinus en leden van 
muziekvereniging Sint 
Radboud traden op als 
figuranten. De beelden 
zijn te zien in afleve-
ring zeven van de serie. 

Deze aflevering werd uitgezon-
den op 12 februari. 
Op de foto staan de figuranten 
op de trappen van de Jacobus-
pastorie samen met de pastoor 
(met bonnet) en wel in kledij van 
de tijd waarin de aflevering zich 
afspeelt, begin jaren zeventig. 
In de Jacobuskerk moesten alle 
zorgvuldig aangebrachte pijlen 
die de kerkbezoekers de weg 
moesten wijzen in coronatijd, 
uiteraard verwijderd worden. 

Zuster Wilhelma Ravestein overleden
Op zondag 11 december overleed zuster Wilhelma 
Ravestein, Ursuline van Bergen. Zij bereikte de gezegende 
leeftijd van 102 jaar. 
In 1946 trad zuster Wilhelma in bij de Ursulinen van 
Bergen. Ze werkte bijna veertig jaar als onderwijzeres in 
Maassluis. Daarna functioneerde ze als leidster in de groep 
van negen Ursulinen in Maassluis en ze deed veel vrijwilli-
gerswerk. In 1999 keerde zij terug naar Bergen. Vele paro-
chianen uit Maassluis zullen zich haar nog wel herinneren. 
Uit het in memoriam citeren wij ‘Zuster Wilhelma was 
een geïnteresseerde, warme medezuster met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Zij was diep gelovig. Zij bad 
graag de psalmen, als uitingen van menselijke emoties. Zij 
sloot de dag altijd af met de Completen.’

De Stamhouder
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Het kan gelukkig nog, het ervaren van een geluksgevoel, van hoop. Het overkomt 
Elly Barendregt tijdens deze kerstperiode.
door Elly Barendregt

Weer is er een mooi gevulde kerk

Ze zwaaien met witte 
lintjes

Kerst in de Pax

 Zoals altijd is de periode 
rond kerst een drukke tijd 
in de kerk. Er is zoveel te 
doen, velen steken de han-

den uit de mouwen. Het zijn allemaal 
werkzaamheden waar je als kerkgan-
ger niet zoveel erg in hebt, maar die 
toch achter de schermen gebeuren. 
En dan bedoel ik kerstvieringen sa-
menstellen, boekjes maken, koorre-
petities, de kerststal opzetten, de kerk 
schoonmaken, de godslamp en de bel 

poetsen. Zelfs het kaarsvet in het tapijt 
op het priesterkoor wordt met grauw 
papier en het strijkijzer te lijf gegaan.
De kerk wordt versierd met sfeervolle 
bloemstukken. De kinderen oefenen 
voor de kerstgezinsviering. Dit alles 
moet gebeuren! Dank aan de vele vrij-

willigers!

In een lange rij
De eerste kerstvieringen zijn met 
de scholen. Woensdag 21 december 
stappen teamleden van basisschool 
De Hoeksteen al vroeg naar binnen 
om de kerk in gereedheid te bren-
gen. Ze zetten de stoelen klaar, die 
worden netjes per groep afgeteld. Ze 
sjouwen met bankjes, die ze lenen 
van ’t Palet, de school aan de over-
kant. Zo wordt een mooie plek voor 
de kleinsten gecreëerd. De beamer 
en het geluid worden getest, en dan 
komt het seintje dat de kinderen er-
aan komen. 
De kinderen lopen in een lange rij 
van school naar de Pax Christikerk. 
Ik ga buiten staan en zie ze van ver 
aankomen. Eén lange rij kinderen 
op weg naar de kerk. Binnengeko-
men zitten ze al snel op hun plek, 
de Pax is helemaal gevuld. Dan gaat 
hun kerstfeest beginnen. Iedere 
groep heeft een eigen inbreng. In de 
sacristie staan kinderen die zich voor-
bereiden. Verkleed zijn ze al, ‘Maria’ 
heeft het ‘kindje’ in haar armen. Wat 
vinden ze het allemaal spannend en 
wat duurt het lang voordat ze aan de 
beurt zijn.
Ik houd nog maar eens een ‘pep-
talk’. Uiteindelijk verloopt alles pri-
ma, ze spreken over oorlog en vrede, 
over hoop op vrede. Ze zwaaien met 
witte lintjes, als teken van verbon-
denheid met Oekraïne. Daarna lo-
pen de kinderen weer naar school 

voor het vervolg van hun kerstfeest. 
Basisschool ’t Palet kiest ervoor 
om het grootste gedeelte van het  
kerstfeest op school te vieren. Don-
derdag komen er wel groepjes kinde-
ren langs om samen met Dick Nels 
kerstliedjes te zingen bij de stal.

Dubbelrol
Dan wordt het kerstavond. De kerst-
gezinsviering is dit jaar een oecume-
nische viering in Kerkcentrum Holy. 
Kinderkoor Okido zingt hierbij en 
kinderen van het kerkcentrum mu-
siceren. Ze beelden samen het kerst-
verhaal uit. Er is een prachtige stal 
gemaakt, er liggen balen stro, er is 
een voederbak. Jozef en Maria zijn er 

met hun kind, er zijn engeltjes met 
een dubbelrol. De dieren worden op 
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De school in de H. Lucaskerk
Vrede -Eerlijk-Gelijk-Trouw, vier kernwoorden, die centraal 
stonden in de kerstviering van IKC ‘t Palet Centrum in 
de Lucaskerk op donderdag 22 december. De woorden 
werden verbeeld door de kleinste kleuters.
Wat een geluk dat we dit jaar de kerk weer konden 
openstellen om meer dan vierhonderd scholieren Kerst 
in de Kerk te laten beleven. Hoe anders was dat een jaar 
geleden toen, op de valreep van het kalenderjaar, de school 
vroeger sloot en we al blij waren dat we in kleine groepjes 
de klassen mochten ontvangen. 
Wat hadden de kinderen er werk van gemaakt om het 
gebouw feestelijk te versieren, ook met lichtjes. Natuurlijk 
was er het kerstverhaal, prachtig verbeeld door de kinderen 
zelf op de beamer. Er werd gezongen, gebeden en gedanst 
en er was heerlijke livemuziek, door de meester gespeeld 
op de vleugel. Dit is een kerstviering zoals ik me vaker zou 
wensen, een volle kerk met enthousiaste mensen!
Een prachtige opmaat voor de kerstvieringen met de 
parochianen en onze gasten uit Oekraïne. Hierover leest 
u elders in dit blad!
Dinah Heinsbroek.

een ludieke manier uitgebeeld en de 
vertellers zingen ook mee in het koor. 
Na de warme chocolademelk wandel 
ik naar de Pax. Daar is de kerstavond-
viering met het koor Impuls. Weer is 
er een mooi gevulde kerk, bekende 
en onbekende mensen, jong en wat 
ouder, een mooie diversiteit. Impuls 
zingt prachtig, vol enthousiasme. 
Zelfs een voormalig koorlid die nu in 
het buitenland woont, is gekomen en 

zingt mee. Alles klopt, zangteksten, 
de overweging, wat een mooi geheel. 
Eerste kerstdag is het de beurt aan het 
koor Liriko. Ook dat is een bijzondere 
viering. De vreugde van het kerstfeest 
is gemengd met weemoed, vanwege 
het afscheid van dirigent/pianist Roel 
Mooren en zijn broer, drummer Sie-
bren Mooren. Deze morgen begelei-
den ze voor de laatste keer het koor. 
Donderdag voorafgaand aan kerst is 

bij de repetitie uitgebreid afscheid 
genomen van Roel en Siebren. Maar 
ook op kerstmorgen is er een welge-
meend woord van dank voor hun in-
zet in de afgelopen jaren. We hebben 
Roel zich zien ontwikkelen van een 
jongen met passie voor muziek, naar 
een gepassioneerde professional die 
van muziek zijn werk heeft gemaakt. 
Een mooie bos bloemen voor beiden 
onderstreept onze dank. 
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In gesprek met Dick en Suzanne Nels

Vader en dochter Nels zijn al van jongs af aan betrokken bij kerken van Schiedam en 
Vlaardingen. Met name voor kinderen en jongeren zetten zij zich volop in. 

Liturgie moet verstaanbaar zijn

Dat moet 
zestig jaar 
geleden zijn!

Vlaardingen
Dick werd dirigent van het jongerenkoor. “Ik 
schreef ook teksten, op bekende melodieën. 
Sommige zingen we nog steeds, en ze zijn 
het land door gegaan. Het was een groot koor. 
We gingen weekenden uit met elkaar, meestal 
met Pinksteren. Het werd in de loop der jaren 
helaas wel veel minder allemaal. Op den duur 
waren we nog met vijftien leden. In de tijd van 
pastoor Jan Wenting mochten we niet meer 
zingen met ons koor. Toen zijn we er maar 
mee gestopt. Heel jammer was dat, je stuurt 
dan het groepje jonge mensen dat nog naar 
de kerk komt, wel weg. 
Ik heb maar één maand zonder koor gezeten. 
We woonden toen al in Vlaardingen en mijn 
vrouw Jolanda hoorde op het schoolplein dat 
ze bij Impuls, het vervolg op het jongerenkoor 
van de Pax Christikerk, een dirigent zochten. 

door Lidwien Meijer

 Dick Nels werd 68 jaar geleden ge-
boren in Schiedam. “We gingen 
wonen op de Parkweg, splinter-
nieuw gebouwde flats waren dat 

toen. De Johannes de Doperkerk op de Nolen-
slaan was onze parochie, eerst gingen we naar 
de noodkerk en later werd een grote, nieuwe 
kerk gebouwd. De paters dominicanen waren 
heel actief. Ik herinner me pastoor Van de 
Brekel, pater Robben, pater Ribberink. Ik ging 
er naar het kinderkoor, dat moet zestig jaar ge-
leden zijn! Bij de opening van de nieuwe kerk 
zong ik ook mee, alle koren deden toen mee.”
Na het kinderkoor ging hij zingen op het 
nieuw opgerichte jongerenkoor. “Ik speelde 
ook klarinet, dus toen was het ‘Wil je komen 
blazen?’ In 1976 werd ik dirigent van weer 
een volgend kinderkoor. Met dat koor heb-
ben we ook musicals gedaan. Zeventig kin-
deren zaten daar in het begin op. Een jaar 
later stopte de dirigent van het jongerenkoor 
ermee, en ik werd zijn opvolger. Ik ben er 
echt ingerold iedere keer. De muziek sprak 
me ook aan, goede liedjes, teksten die je wat 
te zeggen hebben.” 
Dochter Suzanne (30) was als baby ook al in 
de kerk aan de Nolenslaan te vinden. “Ze wou 
nooit naar de crèche. Dan stond ik met Su-
zanne op mijn arm te dirigeren!”
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Het is 
zoeken 
naar nieuw 
materiaal

Bijvoorbeeld muziek van U2, the Beatles, 
Coldplay en van Nederlandse groepen als de 
Dijk, Frank Boeijen, Boudewijn de Groot. 
Die liedjes kunnen zó de kerk in en inspira-
tie geven. Je kunt wellicht mensen bereiken 
die niet kerkelijk zijn en meer jonge mensen. 
Ruud Halkes deed tot 2016 de muziek met 
een combo. De onafhankelijke, oecumenische 
‘Combovieringen’ waren al een langlopende 
traditie in Vlaardingen. 
Suzanne was van begin af aan betrokken bij 
dit initiatief. “De eerste bijeenkomst herinner 
ik me nog goed. Kees stelde de vraag ‘Als jul-
lie nou zelf een viering mogen samenstellen, 
welke elementen komen er dan in, en welke 
wil je weglaten.’ Eigenlijk werden we het snel 
eens. We wilden de voorbeden eruit hebben. 

Daarvoor in de plaats kwam een moment dat 
iedereen een kaarsje mocht aansteken. We ko-
zen voor een andere vorm van brood delen de 
Agapemaaltijd. Zo kun je toch iedereen laten 
meedoen, ook niet kerkelijke mensen, met 
het moment van breken en delen. We wilden 
wel in elke viering een Bijbelverhaal en het 
Onze Vader. Er kwam ook een ideeënbord in 
de hal. Mensen die suggesties hadden, kon-
den die daar kwijt.” 

Zo kwam ik daar terecht, in 2000 was het. 
We waren toen met dertien leden, nu zijn we 
met wel dertig personen. Ik kom er nu ineens 
mensen tegen die ik als kind in het Schiedam-
se kinderkoor had. We zingen eigenlijk nog 
ongeveer hetzelfde repertoire als toen. Vooral 
het project voor jongerenkoren Adem en Hart-
slag was ooit heel populair, daar zingen we nog 
steeds de liederen van. Het is wel zoeken naar 
nieuw materiaal. Inmiddels dirigeer ik ook het 
kinderkoor Okido. En dan zijn er twee keer 
per jaar de Anders dan Andersvieringen. 
Het blijft mooi om te doen. Ik kan tijdens de 
viering ineens geraakt worden. Dat is steeds 
op een ander moment. Bijvoorbeeld door een 
heel mooie slottekst, waar je iets bijzonders 
uithaalt. Of een verhaal dat je raakt. Of een 
lied natuurlijk.” 

Anders dan Anders
Suzanne is gedoopt door pastor Kees Koele-
man, toen ze zeven jaar was. Haar ouders 
wilden haar zelf laten kiezen. “Ik ging in 
Schiedam altijd al mee naar de kerk, en dat 
was leuk, gezellig. Meestal was ik een van de 
weinige kinderen en ik kreeg veel aandacht. 
In Vlaardingen wilde ik graag mijn Eerste 
Communie doen, ik wilde er echt bij horen, 
maar ik was nog niet gedoopt.”
Suzanne speelt vanaf haar elfde dwarsfluit bij 
Impuls, en ze is heel actief bij de Anders dan 
Anders vieringen. 
Het initiatief voor deze vieringen lag bij Kees 
Koeleman, Lieke de Leeuw en Ruud Halkes. 
Het uitgangspunt is in de teksten van mo-
derne popsongs en luisterliedjes schuilen veel 
religieuze, levensbeschouwelijke elementen. 

advertentie
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Plannen 
voor een 
carnavals-
feest

Toen Ruud Halkes vanwege zijn gezondheid 
moest stoppen, kwam Dick weer in beeld om 
het over te nemen. “We hebben nu een sta-
biele groep bij Anders dan Andersvieringen 
en een combo. Bij het voorbereiden bekijken 
we eerst het thema en dan kijken we wat daar-
bij past, het moet goed op elkaar aansluiten. 
We doen het twee keer per jaar en binnenkort 
voor de 25e keer. Twee keer per jaar is genoeg, 
want het is veel werk. Je moet arrangementen 
maken, liederen voorbereiden.”

Paardentram
Dick en Suzanne vinden het allebei moeilijk 
dat de kerk zo eenzijdig alleen de traditionele 
liturgie blijft volgen. Dick geeft aan “We rijden 
ook niet meer met de paardentram. Het sluit 
niet meer aan bij waar mensen mee bezig zijn 
en dan komt het niet aan. Ik weet nog dat pater 
Theo Koster in Schiedam een keer zijn preek 
begon met ‘En dan is er koffie…’. Iedereen luis-
tert dan meteen. De preek ging verder, onder 
andere over zuivere koffie, de Adventsactie, 
maar je luistert wel, je onthoudt het wel. Het 
moet verstaanbaar zijn, en dat overstijgt de Ne-
derlandse taal; in het Pinksterverhaal verstond 
ook iedereen wat er gezegd werd. Ik maak nu 
kinderen mee die enthousiast naar het kin-
derkoor komen, ze genieten van de repetities, 
maar soms haken ze af bij de vieringen. Ze be-
grijpen het niet, het doet hen niets. En dan gaat 
zo’n kind weer weg bij het koor. 
We zingen ongeveer acht keer per jaar met 
het kinderkoor. Er komen geen hordes kinde-
ren, maar toch is het leuk om de verbinding 
te houden. En we hebben ook samenwerking 
met de Eerste Communie voorbereiding.” 

Carnaval
Dick leidt samen met pastor Duynstee ook 
nog een jongerengroep. “De vormelingen 
van het afgelopen jaar doen daaraan mee, een 
gemotiveerd groepje van zes jongeren. Eens 
in de maand komen we samen. We zijn pas 
op excursie naar de politie in Den Haag ge-
weest. Dit hing samen met het thema ‘De tien 
geboden’. 
Suzanne is verder nog actief bij de kinder-
woorddienstgroep. “We doen dat met zijn 
vijven, de kinderen die te oud zijn om deel te 
nemen, gaan soms door als leiding, dat is een 
mooie manier om jongeren vast te houden. 
In de Advent doen we het iedere zondag, in 
de 40-dagentijd twee of drie keer, door het 
jaar heen is er ongeveer eens in de zes weken 
kinderwoorddienst.” 
De groep kijkt verder dan de zondagmorgen. 
Je kunt kinderen vaak beter op andere mo-
menten van de week bereiken. “We hebben 
dit jaar St. Maarten gevierd, op een doorde-
weekse avond. Eerst was er het verhaal met 
liedjes, voor de jongste kinderen was er een 
spelletje, voor de oudere kinderen een gesprek 
over het verhaal. Daarna werd er met de lam-
pionnen een rondje om de kerk gelopen. Met 
Palmpasen worden er stokken geknutseld. 
Vorig jaar konden de kinderen ook een eigen 
adventskrans maken. Nu worden er plannen 
gemaakt voor een carnavalsfeest. 
Suzanne en Dick, onvermoeibaar lijken ze 
wel. Aan het eind van het gesprek komt Mi-
chael, de vriend van Suzanne binnen met 
zoontje Sepp. “Hij is in december gedoopt”, 
vertelt Dick. “En ik had hem even op mijn arm 
tijdens het dirigeren, net als ooit Suzanne”. 
Het zou toch mooi zijn als Sepp op den duur 
lid wordt van een kinderkoor bij zijn opa! 

Voor de 25e keer is er een Anders dan Andersviering, op zondag 12 
maart. Emeritus pastor Kees Koeleman gaat dan voor. Het thema 
is ‘Hoe hoog leg jij de lat?’ Het gaat om de vraag of je alles wel tot 
in de perfectie moet willen. 
Er is muziek van onder meer Diana Ross, Pink, Peter Gabriël en 
Ramses Shaffy. Het wordt een feestelijke viering. Ook het combo 
van Ruud Halkes werkt mee en het koor Impuls. De jongeren van 
de jongerengroep en hun familieleden zijn uitgenodigd mee te 
zingen met Impuls. Aanvang 11 uur. 
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Voorbede, uitgesproken op Eerste Kerstdag
Heer, wij bidden U om vrede,
Wij smeken U of het geweld van de oorlog mag stoppen,  
zodat Oekraïense kinderen weer in vrede kunnen leven, en 
hun vaders en moeders – die nu vechten aan de frontlinie –
weer in de armen kunnen sluiten.
We bidden U vandaag om vrede, waardigheid en leven.
Dat dood en verderf mogen plaatsmaken voor uw vrede in ons 
midden.

Kerst tussen Hoop en Vrees

Hoopvol om samen kerst te vieren in deze zo moeilijke tijd. Het gebeurde 
in de Lucaskerk en in de Oekraïense kerk in Rotterdam. 

Samen met de Oekraïners
door enkele parochianen

 Op eerste kerstdag was de kerstvie-
ring in de Lucaskerk met onze ei-
gen parochianen en met enkele 
Vlaardingse vluchtelingen uit 

Oekraïne. Priester Dimitry Vinitsky van de 
Oekraïens-orthodoxe gemeenschap in Rot-
terdam was ook aanwezig. Hij las het evan-
gelie voor in het Oekraïens, daarnaast deed 
hij enkele voorbeden en het slotgebed. Ons 
eigen Willibrordkoor zong een mooie, nieuw 
ingestudeerde mis. Het was heel sfeervol. 
Via het scherm hoorden we het Onze Vader 
(Otche Nash), gezongen in het Oekraïens, met 
beelden van de Zandtovenaar. Dit is zeer in-
drukwekkend. (google Onze Vader, zandtove-
naar en je krijgt het prachtige filmpje te zien). 
Je voelt hoop bij dit Onze Vader en vrees bij de 
zandtekeningen. 
Ten slotte genoten wij van de zang van het 
Oekraïense koor, dé verrassing op deze eer-
ste kerstdag. Ontroerend dat ze het ‘Nu zijt 
wellekome’ in het Nederlands zongen. Met 
de woorden ‘D’ herders op de velden hoorden 
(wij) een nieuw lied. Dat Jezus was geboren, 
zij wisten het niet’. Nú wisten en voelden en 
beleefden wíj het! Fijn dat ze erbij waren! We 
konden hen ook een kerstpakket meegeven. 
Zoiets kan straks ook met Pasen en misschien 
nog vaker. 

In Rotterdam
Op 7 januari was het Oekraïens-orthodox 
Kerstfeest. De christelijke gemeenschap van 
Vlaardingen werd uitgenodigd deel te nemen. 
Vanuit de Willibrordgemeenschap gingen 37 
mensen mee naar de Andreaskerk in Rotter-
dam. 

We volgden de Goddelijke Liturgie van de 
heilige Johannes Chrysostomus, uit de vierde 
eeuw. De taal verstonden wij niet, maar we 
konden de eucharistie toch meemaken door 
de symbolische gebaren. Priester Dimitry las 
het evangelie voor in het Nederlands en ook 
een voorbede Om vrede voor de gehele wereld, 
standvastigheid van de heilige kerken Gods en 
eenheid van allen, bidden wij de Heer. Nogmaals 
en nogmaals, laat ons in vrede bidden tot de Heer.
Veel Oekraïense gelovigen bleven de gehele 
viering staan, kinderen liepen vrolijk heen en 
weer, er werd veel recitatief gezongen, rustge-
vend, een spirituele belevenis. We waren geen 
toeschouwers, we waren deelnemers!
De gastvrijheid na afloop was groot, met hap-
jes en drankjes. Bij de slotgroet, kregen we 
een kerstkaart, die een cadeaubon bleek te 
zijn...ik voelde me bijna bezwaard.
Hierna was er een kerstconcert van een half 
uur door het Oekraïens koor dat de zang tij-
dens de viering verzorgd had. We genoten en 
opnieuw klonk Nu zijt wellekome in het Ne-
derlands. We wisten en voelden en beleefden 
het nog intenser! 

Fijn dat ze 
erbij waren!
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Veertigdagentijd 2023

Met Aswoensdag, 22 februari, begint de 40-dagentijd, oftewel de vastentijd. 
Veertig dagen lang hebben we extra aandacht voor de ander, dichtbij en ver weg.
In onze parochie gaat de aandacht uit naar vluchtelingen in Zuid Soedan en naar 
oud én jong in Moldavië.

Aandacht voor Zuid Soedan en Moldavië

Ik heb nog 
steeds hoop 
voor de kin-
deren

heeft niet genoeg te eten en werk vinden is 
bijna onmogelijk.
Ondanks de moeilijke situatie helpen inwo-
ners van rustiger gebieden hun ontheemde 
landgenoten waar ze kunnen. Zoals in het 
stadje Malek aan de Witte Nijl, waar de nieuw-
komers een stukje land krijgen om  voedsel te 
verbouwen. In 2023 ondersteunt Vastenactie 
een project voor deze ontheemde mensen, 
vaak moeders met kinderen, die proberen 
hier een nieuw bestaan op te bouwen. Vas-
tenactie helpt met zaaigoed en eenvoudig ge-
reedschap. 
“Samen overleven is makkelijker dan alleen,” 
aldus een vluchtelinge, die in Malek een nieuw 
thuis vond. “Overleven is een gevecht, maar ik 
heb nog steeds hoop voor de kinderen.”
De lezers uit Maassluis vinden in deze edi-
tie van ‘Kerk aan de Waterweg’ een ‘Vasten-
zakje’. Door het formulier in te vullen en te 
versturen steunt u direct het prachtige werk 
van ‘Vastenactie’. Bent u in de gelegenheid 
om aan activiteiten tijdens de vastentijd deel 
te nemen dan gaan we letterlijk samen op weg 
naar Pasen en kunt u op diverse momenten 
bijdragen aan een mooi resultaat. Over activi-
teiten in uw deelgemeenschap wordt u lokaal 
geïnformeerd. 
Lees meer over dit project op 
www.vastenactie.nl
Werkgroepen Maassluis en Schiedam 

 In Maassluis en Schiedam doen de geloofs-
gemeenschappen mee met de (r.-k.) Vasten-

actie, dit jaar ten bate van Zuid-Soedan. De 
Vastenactiecampagne staat in het teken van 
mensen die hun huis moesten verlaten. Zij 
ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote na-
tuurrampen, anderen zijn van hun land ge-
zet. Allemaal proberen ze elders een nieuw 
bestaan op te bouwen. 
Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 
miljoen mensen op de vlucht. In 2022 raak-
ten door de oorlog in Oekraïne nog eens mil-
joenen mensen op drift. In mei 2022 hadden 
wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis ver-
laten op zoek naar een veilig heenkomen el-
ders. Het lijkt vaak alsof vluchtelingen vooral 
naar het rijke Westen trekken, maar meestal 
komen ze terecht in buurlanden. Turkije, Pa-
kistan en Oeganda vangen de meeste vluch-
telingen op.

Zuid-Soedan
De aandacht van Vastenactie gaat uit naar 
Zuid-Soedan. Door een gewelddadige bur-
geroorlog vluchtten al 2,2 miljoen mensen 
naar buurlanden in de regio. Nog eens 1,6 
miljoen mensen raakten ontheemd in eigen 

land. Volgens de vluchtelingenorganisatie van 
de Verenigde Naties behoort Zuid-Soedan tot 
de top vijf van landen met de meeste vluchte-
lingen. Zo’n zestig procent van de bevolking 

Maassluis en Schiedam
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De jongeren 
zien wat 
ze kunnen 
betekenen

Vlaardingen
Een bijzondere periode staat weer voor de 
deur. De 40-dagentijd, een tijd van bezinning 
en een tijd van speciale aandacht voor onze 
naaste dichtbij en ver weg. 
In Vlaardingen werken protestantse en katho-
lieke kerken hierin al jaren samen. Het ene 
jaar laten we ons inspireren door de landelijke 
Vastenactie (rooms-katholiek), het andere jaar 
door Kerk in Actie (protestant). Dit jaar staat 
het thema van Kerk in Actie centraal ‘Uit lief-
de voor jou’. We richten onze aandacht op het 
arme Moldavië. 

Moldavië
Door de slechte economische omstandighe-
den in Moldavië is er weinig werkgelegen-
heid. Een kwart van de bevolking is in het 
buitenland gaan werken. Het wegvallen van 
deze midden-leeftijdscategorie heeft een 
desastreus effect op de samenleving. Dat is 
zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen 
en ouderen wonen, die alleen zijn achterge-
bleven.
Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er 
zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig 
inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke 
gemeenten wel diaconale initiatieven om de 
kinderen en de ouderen te helpen. Moldovan 
Christian Aid (MCA) is een platform opgezet 

vanuit verschillende kerken. Deze organisatie 
ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine 
christelijke organisaties met training, advies 
en financiën.
In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA 
samen met de lokale kerkelijke gemeente 
kinderen en jongeren om steun te geven aan 
ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele posi-
tieve uitwerking op zowel de jongeren als de 
ouderen. De jongeren zien dat ze wat kun-
nen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor 
meer gevoel van eigenwaarde. Zij krijgen een 
training en een deel van hen doet mee aan de 
zomerschool. De ouderen krijgen ondersteu-
ning en zijn blij met de aandacht die er is, 
want zij hebben veel te maken met eenzaam-
heid.

Voedselbank
We steunen oud en jong in Moldavië. ‘Uit lief-
de voor jou’… is het thema waar vanuit Kerk 
in actie daaraan werkt. Het zijn woorden die 
laten zien dat je voor iemand van betekenis 
wilt zijn. Dat ‘t je echt om die ander te doen 
is. Jezus heeft het ons laten zien. Hij gaf zijn 
tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde 
voor mensen. Laten wij ons ook vandaag nog 
door hem inspireren? We kunnen met elkaar 
het verschil maken voor mensen dichtbij en 
ver weg. 
In Vlaardingen zullen in de 40-dagentijd 
weer verschillende activiteiten plaatsvinden. 
Zo kunt u mensen ontmoeten bij de diverse 
vastenmaaltijden. Er is een Vastenkalender 
met dagelijkse tips, die kan helpen deze pe-
riode bewust te beleven. En uiteraard kunt 
u voor vele mensen van betekenis zijn, door 
de het project in Moldavië financieel te steu-
nen. 
Het project-dichtbij is dit jaar De Voedsel-
bank. Helaas is deze bank voor steeds meer 
mensen een anker in hun bestaan. 
Meer informatie komt via Willibrord Actueel. 
Over de verschillende projecten kunt u lezen 
op de website van Kerk in Actie. 
Werkgroep MOV-ZWO Vaardingen
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In memoriam, Henry de Wolf, 1961–2022

 R uim achttien jaar geleden begon 
ik als pastoraal werkster in twee 

Schiedamse kerken, de St. Jan de 
Doper-Visitatiekerk en de Heilig-
Hartkerk. Vier uur per week was be-
stemd voor het pastoraat in en rond 
de Heilig-Hartkerk. Daar leerde ik 
Henry de Wolf kennen, de organist/
dirigent van het Heilig-Hartkoor. En-
thousiast en gemotiveerd begeleidde 
hij dit koor. Hij was creatief, viel mij 
op. Zo schreef hij nieuwe muziek 
op bestaande teksten óf nieuwe 
teksten op bestaande mu-
ziek. Op Palmzondag bij-
voorbeeld liep een lange 
stoet kinderen met hun 
Palmpaasstokken door 
de kerk, terwijl er lie-
deren klonken uit de 
musical Jezus Christ 
Superstar, met Ne-
derlandse teksten 
van Henry. Ook 
schreef hij teksten 
en de muziek voor 
twee Liduinaliederen. 
In de coronatijd werden 
er filmpjes van opgeno-
men, dochters Käthe en 
Corinne zongen. Bij zijn uit-
vaart zijn allebei de filmpjes ge-
toond, en konden we Henry achter 
de piano zijn dochters prachtig zien 
begeleiden. 
Maar Henry was zoveel meer! Hij 
bouwde de website van de Heilig 
Hartkerk, hij beheerde de pastorie, 
hij zette zich volop in bij de rommel-
markt. Toen we de lichtjestocht be-
dachten, een tocht door de wijk op de 
zondag vóór kerst, waarbij de deelne-
mende kinderen sterren konden te-
genkomen, verscheen een grote, ver-
lichte ster aan de toren van de kerk. 
Deze was door Henry uitgedacht. 

Toen ik bij de parochie kwam, was 
juist het stof een beetje neergedaald 
van de actie die gevoerd was om de 
kerk te redden van sluiting. Henry 
had een uitgebreid, grondig witboek 
geschreven, en zo overtuigde hij het 
bisdom er zit nog genoeg leven in de 
Heilig-Hartkerk. 

Wat mij ook opviel was zijn rust; daar 
moest ik ook wel aan wennen! Maan-
delijks ga ik op zondag voor in de 
kapel van zorgcentrum Frankeland. 
Om 10 uur begint daar de viering. 
Twee keer per maand speelde Henry 
er orgel. “Waar blijft hij nou?”, riep 
ik dan uit. “Oh, die komt wel”, zei de 
koster dan. “Hij is altijd op tijd”. Om 
één minuut voor tien kwam hij rustig 

binnenstappen. Daar kon je op reke-
nen, hij was op tijd! 
In de zomer van 2021 kwam aan het 
licht dat hij een ongeneeslijke her-
sentumor had. Samen bereidden we 
zijn uitvaart voor. Deze was in de Pax 
Christikerk op 16 december. Deze 
kerk koos hij bewust uit, want daar 
begeleidde hij ooit een jongerenkoor 
op het keyboard, hij was toen rond de 
zestien en het was de bloeitijd van de 

jongerenkoren. De uitvaartvie-
ring werd bijgewoond door 

ongeveer tweehonderd 
mensen. Henry had 

al veel aan de voor-
bereiding gedaan. 
De muziek, door 
hem gekozen, va-
rieerde van Bach 
tot Rammstein, 
wat ook wat zegt 
van zijn veelzij-
dige smaak. In de 
voorbeden die hij 
zelf schreef, ver-

woordde hij zijn 
verlangens. De the-

ma’s kwetsbaarheid, 
barmhartigheid en een 

menselijke kerk stonden 
op de voorgrond. En op zijn 

verzoek baden we voor de vele 
vrijwilligers in al die verenigingen 

en geloofsgemeenschappen. Dat ze 
dit enthousiast mogen blijven volhou-
den. Dit is iets wat Henry zelf al die 
jaren heeft gedaan, enthousiast, gron-
dig, volhardend. Voor de kerk, voor 
het meisjesvoetbal bij PPSC, voor de 
modelspoorvereniging. Het kwam al-
lemaal langs bij zijn uitvaart en in de 
erehaag die de voetbalmeisjes vorm-
den op de Beukenhof, waar wij hem 
tegen de schemer gingen begraven. 
Moge hij rusten in vrede. 

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

Thema Tussen Hoop en Vrees
Zo langzamerhand maken we ons weer op voor het 
voorjaar. De dagen worden langer, de sneeuwklokjes, 
narcissen en krokussen steken hun kopjes boven de 
grond. Klimatologische veranderingen zijn er debet aan 
volgens de deskundigen. Het is alsof de natuur ook leeft 
tussen hoop en vrees. Zoals wij zo vaak tussen hoop en 
vrees leven. 
Bij de Geloofsverdieping kiezen we bewust voor hoop. 
We hopen dat we een aantrekkelijk programma hebben 
samengesteld en dat u wilt deelnemen aan één of 
meerdere activiteiten.
We hopen dat u uw ideeën wilt inbrengen om het nog te 
verbeteren, en we hopen dat de activiteiten voor jeugd 
en jongeren doorgaan en aanslaan. Al met al hopen 
we op bloei en nieuw leven na de kilte van de winter en 
corona. 
In dit katern leest u alles over de activiteiten die in de 

maanden februari tot en met juni worden georganiseerd. 
Ze worden eerst in schema gezet en daarna per 
activiteit toegelicht. Zo kunt u nu al uw keuze maken en 
de data in uw agenda reserveren. 
Aan het eind van het katern leest u hoe u zich kunt 
aanmelden.
We hanteren vanaf heden een centraal emailadres, te 
weten geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
Via dit adres kunt u zich aanmelden onder vermelding 
van de naam van de activiteit waaraan u wilt deelnemen.
Heeft u ideeën voor activiteiten, we staan er altijd voor 
open. Mailen kan naar 
geloofsverdieping@goedeherderparochie.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

Rust, innerlijke vrede en harmonie door meditatie Elke 2e vrijdagavond van de maand, van 20.00 - ca. 21.00 
uur. 10 mrt, 14 apr.(mei niet), 9 juni en 14 juli

Vlaardingen, Pax Christikerk

Bloemschikking in de vastentijd Zondagmiddag 
5 maart na de viering incl. lunch tot ca. 16.00 uur

Vlaardingen, Pax Christikerk

‘Heeft de kerk nog toekomst’ twee avonden rond het boek 
van J. de Kesel

Dinsdagavonden 14 en 21 maart van 19.30-21.30 uur Schiedam Pastorie van de basiliek

Excursie naar de Beeldentuin in Hoofddorp Woensdag 5 april Vertrek 10.15 uur Maassluis Petrus en Pauluskerk

Filmavond Maria Magdalena Woensdagavond 26 april Aanvang 20.00 uur Maassluis Petrus en Pauluskerk

Sacrale dans Zaterdag 6 mei 15.30-16.30 uur Maassluis Petrus en Pauluskerk

Dauwtrappen met Hemelvaart Donderdag 18 mei, start 7.00 uur Vlaardingen, Start Polderpoort in de Broekpolder 

Vensters op God 
Avond over Christelijke kunst

Donderdag 25 mei Van 20.00- ca. 22.00 uur 
(inloop vanaf 19.45)

Vlaardingen Pax Christikerk

Kloosterweekend O.L.V. Abdij in Oosterhout Donderdag 15 t/m zondag 18 juni O.L.V. Abdij Oosterhout

ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN

Kindercarnaval Vrijdag 17 februari van 19.00 – 20.30 uur Pax Christikerk

Palmpaasstokken maken Zaterdag 1 april Maassluis van13.00-15.00 uur en in
Vlaardingen van 15.00 – 17.00 uur

Maassluis Petrus en Pauluskerk
Vlaardingen Pax Christikerk

The Passion Donderdag 6 april. Tijd nog nader te bepalen Pax Christikerk 

Hemelvaartwandeling Donderdag 18 mei van 12.30- ca. 15.00 uur Start vanaf Pax Christikerk



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, het versterkt 
het lichaam van binnenuit en vergroot de concentratie en 
helderheid. Meditatie 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 komende periode 
10 maart en 14 april, (in mei is er geen meditatie) 9 juni 
en 14 juli.
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 geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl 
of via tel. nr. 06 10709911.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Bloemschikking in de vastentijd
Inhoud De vastentijd is een tijd van inkeer en bezinning. In 
de kerk merken we dat in de liturgie, de liturgische kleur 
is paars, er wordt geen Glorialied gezongen, de Paaskaars 
wordt niet ontstoken. Ook de bloemversiering in de kerk is 

sober. Deze middag gaan we een liturgisch bloemarrange-
ment maken, passend in de vastentijd, met elementen die 
verwijzen naar de Bijbellezingen in deze tijd.

Vorm en begeleiding We 
staan stil bij de ge-
bruikte materialen 
en de symboliek. 
Begeleiding Rita 
Vlierhuis en Dien 
van Bel. 

Plaats Pax Christi kerk.
Datum en tijd Zondagmiddag 5 maart, na de viering.
Voor deelnemers is er na de viering koffie, soep en een 
broodje.
De middag duurt tot ca. 16.00 uur.
Opgave Aanmelden (tot en met zondag 26 februari) is nood-
zakelijk in verband met de aanschaf van materialen, bij 
voorkeur via het e-mailadres 
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of telefo-
nisch via 06-10709911.
Kosten Lunch en workshop, inclusief materiaal, koffie/
thee, € 12,50 (Graag zelf een snoeischaar en een mesje 
meenemen)

‘Heeft de kerk nog toekomst?’ 
-- Serie van twee avonden --
Kardinaal Jozef de Kesel, bisschop van Mechelen-Brussel, 
heeft het boek geschreven ‘Geloof & Godsdienst in een 
seculiere samenleving’. Dit boek bestaat uit twee delen. 
In twee avonden gaan we het bespreken. De eerste avond 
proberen wij de veranderde situatie te begrijpen. We leven 
niet meer in een religieuze en christelijke samenleving. 
Voor sommigen is dat de oorzaak van de crisis en verwar-
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Heeft de kerk nog toekomst? 
- serie van twee avonden -

Afgelopen jaar heeft kardinaal Jozef de Kesel (aartsbisschop van Mechelen-Brussel) het 
boek geschreven ‘Geloof & Goddienst in een seculiere samenleving’. 
Dat de Kerk in crisis verkeert is duidelijk. Maar hij gelooft niet dat de Kerk naar haar einde gaat. Ze 
zal zich moeten herbezinnen over haar zending en zich herpositioneren.

Twee avonden van bezinning en verdieping over verleden en de toekomst van de Kerk onder bege-
leiding van pastor Charles Duynstee. Dinsdagavonden 14 en 21 maart van 19.30 – 21.30 uur, in de 

pastorie van de basiliek. 

TOELICHTING PER ACTIVITEIT



ring in de Kerk. Deze overtuiging deelt de kardinaal niet. 
Dat de Kerk in crisis verkeert is duidelijk, maar hij gelooft 
niet dat de Kerk naar haar einde gaat. Ze moet wel de teke-

nen van de tijd leren verstaan. Tijdens 
de tweede avond willen we nadenken 
welke rol de Kerk in de toekomst kan 
hebben. Ze zal zich moeten herbezin-
nen over haar zending en zich herpo-
sitioneren.
Vorm en begeleiding twee avonden van be-
zinning en verdieping over verleden en 
de toekomst van de Kerk onder begelei-

ding van pastor Charles Duynstee. 
Plaats de basiliek.
Data en tijd Dinsdagavond 14 maart, van 19.30 – 21.30u. De 
situatie begrijpen. Dinsdagavond 21 maart, van 19.30 – 
21.30u. Waarom Kerk.
Opgave bij R. Wouters via e-mailadres geloofsverdieping@
goedeherderparochie.nl
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Excursie naar de Beeldentuin in 
Hoofddorp
Inhoud We gaan een dag naar Hoofddorp en bekijken er 
de tuin, en bidden de Kruisweg. Achter de Joannes de 
Doperkerk in Hoofddorp ligt een grote tuin. Daar groeien 

kruiden, planten en bomen die in 
de Bijbel genoemd worden. Ook 
staan er ruim veertig beelden van 
Bijbelse en inspirerende perso-
nen, gemaakt door de beeldhou-
wer Karel Gomes. Verder ligt er 
in deze tuin een labyrint.
Van pastoor Kees van Lent kreeg 

beeldhouwer Karel Gomes ook de opdracht om veertien 
kruiswegstaties te maken. De staties zijn aangebracht op 
de muur achter het kerkhof. Het vijftiende beeld, van de 
verrezen Christus, staat er tegenover. Als symbool van Le-
ven, dat altijd zal winnen.
Datum en tijd woensdag 5 april. Vertrek om ca. 10.15 uur (na 
afloop van de ochtendviering), vanaf de Petrus & Paulus-
kerk in Maassluis. 
Per eigen vervoer of – bij voldoende aanmeldingen – per 
bus rijden we naar Hoofddorp. Daar is de ontvangst met 
koffie of thee. Vervolgens lopen we onder leiding van 
pastor Avin Kunnekkadan de Kruisweg. Daarna is er een 
gesprek over deze ervaring. 
De lunch is rond 12.30 uur, met eigen lunchpakketjes. 
Daarna kan er door de tuin gewandeld worden. Ook kunt 

u het winkeltje met religieuze voorwerpen en boeken be-
zoeken. Meer informatie en foto’s vind u op de website 
www.bijbelsetuininhoofddorp.nl 
Vertrek ca. 15.30 uur. 
Kosten een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Moch-
ten we een bus gaan regelen dan worden de kosten daar-
van hoofdelijk omgeslagen.
Aanmelden Graag vóór 27 maart per email naar
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

Filmavond Maria Magdalena
Inhoud Mary Magdalena is een dramafilm uit 2018, geregis-
seerd door Garth Davis. De film vertelt het Bijbelse ver-
haal van Christus’ openbare leven vanuit het oogpunt van 
Maria Magdalena. Zij is op zoek naar een nieuwe manier 
van leven en verlaat haar familie om Jezus te volgen. In 
de film wordt zij neergezet als een van de apostelen, die 
Jezus als eerste terugzag na zijn kruisiging. 

Naarmate er steeds 
meer mensen zich 
aangetrokken voelen 
tot de boodschap van 
Jezus, zal Maria’s 

spirituele reis haar naar Jeruzalem brengen. Het is een 
schitterende rol van Rooney Mara. Joaquin Phoenix als 
Jezus is ook indrukwekkend.
De film ging in première in de National Gallery in Londen 
op 26 februari 2018.
Vorm en begeleiding Samen de film bekijken en nabespreken 
onder leiding van René Eysink Smeets.
Datum 26 april 2023
Locatie Petrus & Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL 
Maassluis. 
(Achter de kerk is gratis parkeerruimte.)
Aanmelden vóór 21 april via 
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
Toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.

Sacrale dans
Inhoud Sacrale dans, ook bekend als sacred dance, is meer 
dan dansen in een kring. Eenvoudige passen worden 
steeds herhaald. Zo ontstaat er een (ca)dans waardoor we 
– steeds beter – kunnen voelen wat de dans met ons doet. 
Bij sacrale dans draait het niet alleen om de beleving van 
plezier en ontspanning, maar ook om de ontmoeting met 
elkaar, in verbondenheid. 
De dansen variëren van ingetogen tot uitbundig. Ze kunnen 
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advertentie

ons uitnodigen om van binnen stil te worden, dan wordt 
het meditatief. Sacrale dans wordt daarom ook wel me-
ditatieve dans genoemd. De symboliek die in een dans 
schuilt, wordt met het aanleren uitgelegd. Zelfs zonder 
danservaring is het mogelijk om mee te doen.

Vorm Na een korte introductie 
en een paar oefeningen wor-
den in alle rust enkele sacrale 
dansen samen uitgevoerd. Na 
een pauze (ca. 16.15 uur) en 

het tweede gedeelte wisselen we onze indrukken uit. 
Begeleiding Bonnie Groenewout (ervaren sacrale-dansdo-
cent uit Maassluis).
Plaats Petrus en Paulus-kerk, Andreasplein 1, 3144 PL, 
Maassluis. Achter de kerk is gratis parkeerruimte.
Datum en tijd Zaterdagmiddag 6 mei.  
Inloop vanaf 15.15 uur, Aanvang 15.30 uur, einde ca. 17.30 
uur
Aanmelden is gewenst, via
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
Graag voor 28 april a.s. onder vermelding van naam, 
emailadres en telefoonnummer.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Dauwtrappen met Hemelvaart
Inhoud Traditiegetrouw gaan we dauwtrappen op Hemel-
vaartsdag in Vlaardingen. De wandeling start om 7 uur, 

als de dauw er net nog 
is. We wandelen ander-
half uur door de mooie 
natuur van de Broekpol-
der. Onderweg staan we 
stil voor een bijzonder 
verhaal en een medita-

tief moment, waar we tijdens het verder wandelen met 
elkaar over praten. 
We sluiten af met een eenvoudig ontbijt. Aansluitend kan 
men naar de viering in de Pax Christikerk, die om half 
11 begint.
Vorm en begeleiding Een wandeling door natuurgebied de 
Broekpolder, met meditatief moment, o.l.v. Anne van 
der Horst.
Plaats We starten bij sportcentrum Polderpoort in de 
Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen
Datum en tijd Donderdag 18 mei, start 7.00 uur tot ca. 9.30 
uur. Viering in de Pax Christikerk, aanvang 10.30 uur.
Kosten Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Opgave Aanmelden is wenselijk en kan via e-mail geloofs-
verdieping@goedeherderparochie.nl of via de intekenlijst 
in de kerk.

Vensters op God 
-- Avond over Christelijke kunst --

Inhoud Aan de hand van het boek Ars Sacra maken we een 
reis door verschillende eeuwen kunstgeschiedenis. Van 
vroege eenvoudige voorstellingen uit de catacomben tot 
rijk gedecoreerde kathedralen uit de hoogtijdagen van de 
Christelijke kunst. Wat zeggen de vormen ons over het ge-
loof in die tijd. Wat wil deze kunst ons vandaag vertellen. 

Welke Bijbelverhalen worden uit-
gebeeld en wie zijn de figuranten 
op de voorstellingen?
Vorm Ds. Hugo Habekotté houdt 
een inleiding en neemt ons mee 
door de boeiende wereld van de 
Christelijke kunst. 
Na afloop gelegenheid voor ont-

moeting, een hapje en een drankje.
Datum en tijd donderdag 25 mei 2023, aanvang 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.45 uur )
Waar Pax Christi, Reigerlaan 51 
Opgave graag vooraf aanmelden via e-mail 
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via tele-
foon 06 10709911. 
Kosten een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Kloosterweekend O.L.V. Abdij in 
Oosterhout 
-- Bezoek aan O.L.V. Abdij in Oosterhout --
Inhoud Even loskomen van de alledaagse hectiek; tijd voor 
bezinning; tijd om je mee te laten nemen in het rustgeven-
de ritme van het kloosterleven. Dat kan in het vernieuwde 
gastenverblijf van de zusters Benedictinessen in Ooster-
hout. We volgen de gebedsdiensten en we gaan in gesprek 
met de gastenzuster rondom een thema. Naast bezinning 
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is er ook ruimte om zelf in 
te vullen, lezen, wandelen, 
niets doen; het kan allemaal. 
De kloostergasten worden 
door de zusters goed van 
eten en drinken voorzien. 
Begeleiding Zuster Hildegard 

en Anne van der Horst.
Plaats Onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901 
HX Oosterhout.
Datum en tijd Donderdagmiddag 15 juni tot en met zondag 
18 juni.
Opgave Aanmelden is noodzakelijk, vóór 28 februari. Via 
e-mail geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via 
telefoon 06 10709911. 
Maximum aantal deelnemers is 10.
Kosten € 140,00 inclusief maaltijden en koffie/thee; exclu-
sief reiskosten. De kosten mogen geen belemmering zijn 
om mee te gaan; neemt u dan contact met ons op. (werk-
groep Geloofsverdieping Vlaardingen, tel. 06 10709911)

Kindercarnaval -- Vlaardingen
Inhoud Carnaval is een volksfeest dat dit jaar in februari 
plaatsvindt. Het is de bedoeling dat je nog even ‘uit je 
dak gaat’ en gek doet voordat de vastentijd begint, want 

dat is een tijd van 
matiging, eenvoud 
en bezinning. Car-
naval wordt vooral in 
de rooms-katholieke 
landen gevierd. Het 
staat dan ook op de 
r.k.-kalender. 

Ook wij gaan carnaval vieren, in de traditie van Venetië. 
Hiervoor gaan wij, onder begeleiding, samen maskers 
maken, terwijl wij luisteren naar carnavalsmuziek. En 
natuurlijk is er wat lekkers.
Datum en Tijd Vrijdagavond 17 februari, van 19.00 tot ca. 
20.30 uur
Plaats Pax Christikerk.
Aanmelden voor 13 februari via emailadres 
jongerenwerkpaxchristi@gmail.com

Palmpaasstokken maken
MAASSLUIS
Inhoud Op zaterdag 1 april (géén grap) kunnen kinderen 
een Palmpaasstok komen versieren. Kun je dan niet ko-
men, dan mag je ook thuis een Palmpaasstok maken en 
neem deze dan zondag 2 april mee naar de kerk! Tijdens 

de Palmpasen-viering, aanvang 9.30 uur, draag je de stok 
de kerk in en worden alle stokken gezegend (graag om 
9.10 uur aanwezig zijn). Na de viering ga je jouw Palm-
paasstok, bij iemand brengen, die wel wat extra blijdschap 
kan gebruiken. De naam en het adres geven we aan je 
mee. 
Vorm en begeleiding Kind en begeleider (bijvoorbeeld een van 
de ouders of grootouders) gaan een Palmpaasstok maken. 
Wij zorgen voor kale stokken, plakband, crêpepapier, 
broodhaantjes, plastic zakjes. Zelf meenemen bv. man-
darijntjes, chocolade-eitjes, theezakjes, biscuitjes. Etens-
waren moeten verpakt zijn, in verband met de hygiëne. 
Plaats In de narthex (hal) van de Petrus en Pauluskerk, 
Andreasplein 1 te Maassluis. 
Datum en tijd Zaterdag 1 april tussen 13.00 en 15.00 uur. 
Opgave Aanmelden graag vóór 25 maart, dan krijg je de 
kleurplaat van het haantje gemaild, zodat je thuis al kan 
kleuren. Is niet verplicht. Geef je op via een email
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust!
Kosten Geen.

VLAARDINGEN
Inhoud Ieder jaar op Palmzondag, dit jaar is dat op 2 april, 
herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. De 
mensen verwelkomden hem met palmtakken. Sindsdien 
vieren we elk jaar Palmzondag en maken we Palmpaas-
stokken. 
Het is een mooi gebaar om de Palmpaasstokken na afloop 
weg te geven aan iemand die wel wat troost en steun kan 
gebruiken. Na de viering van 2 april brengen we ze naar 
een verzorgingstehuis in Vlaardingen. 
Aanvang van de viering 11.00 uur. Graag 10.45 uur aan-
wezig zijn.
Vorm en begeleiding Kind en begeleider (bijvoorbeeld een van 
de ouders of grootouders) gaan een Palmpaasstok maken. 
Wij zorgen voor kale stokken, plakband, crêpepapier, plas-
tic zakjes. 
Zelf meenemen broodhaantje en bv. mandarijntjes, cho-
colade-eitjes, theezakjes, biscuitjes. Etenswaren moeten 
verpakt zijn, vanwege de hygiëne. 
Wanneer Op zaterdag 1 april gaan we de Palmpaasstokken 
maken. Kun je niet komen, dan mag je thuis een Palm-
paasstok maken en neem deze dan zondag 2 april mee 
naar de kerk!
Tijd 15.00 uur tot 17.00 uur
Waar Pax Christikerk
Leeftijd basisschoolkinderen
Aanmelden voor 27 maart 2023 opgeven via 
jongerenwerkpaxchristi@gmail.com
Kosten Geen kosten.



Terugblik

The Father, een indrukwekkende film
Bij de uitnodiging voor deze film waren mijn vrouw en ik 
zeer benieuwd wat de acteurs Olivia Colman en Anthony 
Hopkins over dementie zouden laten zien.
Mijn ervaringen zijn in één zin samen te vatten ik heb 
grote bewondering voor hun acteerwerk en ben ook ge-
raakt door het thema dement worden. Met dit schrikbeeld 
zijn we in onze directe omgeving meermaals geconfron-
teerd. 
In de film zien we een vader die steeds meer de kluts kwijt 
is en in een afzienbaar tijdsbestek, steeds nadrukkelijker 
het verleden en het heden door elkaar gaat halen, met 
tussendoor heldere momenten, waarin hij denkt dat zijn 
dochter, schoonzoon en andere mensen om hem heen, 
‘knots’ zijn, behalve hijzelf. 
Hij kwetst zijn dochter, die alles doet om hem te hel-
pen. Ze wordt geschoffeerd, vooral als hij haar fijntjes 
laat weten dat zij nooit zijn favoriete kind was. Voor de 
dochter voelt dit als een mes in de rug. De huiselijke situ-
atie wordt onhoudbaar en de vader belandt uiteindelijk 
in een tehuis.
Mijn indruk is, dat de lijdensweg minder groot is voor de 
patiënt, maar veel meer voor zijn/haar naasten. Zo heb 
ik deze film ervaren.
Johan de Groot

Adventskrans maken

Zaterdag 26 november is het een drukte van belang 
in de narthex van de kerk in Maassluis. Zo’n twintig 
dames hebben zich verzameld om onder leiding van 
Marjoes van Lier een adventskrans te maken. We begin-
nen met de koffie en een heerlijk plakje kruidcake, door 
Marjoes zelf gebakken. 
Je kon zelf iets meenemen wat je graag wilde verwer-
ken in de krans, maar er was ruim voldoende materiaal 
beschikbaar. 
Het begin is altijd het moeilijkst, de basis moet worden 
gelegd en als die niet goed is wordt het met de afwerking 
ook niks. Dat geldt niet alleen voor adventskransen…
Sommigen zijn hier bedreven in maar niet iedereen 
heeft even groene vingers, dus er wordt hier en daar 
gezucht, maar met hulp van Marjoes of van handige 
mededeelnemers, komt het uiteindelijk goed en gaat 
iedereen met een mooie krans en een goed gevoel naar 
huis.
Het was een mooie ochtend en het is fijn om zo met een 
groep mensen bezig te zijn. 
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The Passion
Inhoud De Passion (De passie) is een Nederlands muzikaal-
Bijbels evenement over het lijden en sterven van Jezus 

Christus. Sinds 2011 wordt 
het jaarlijks op Witte Donder-
dag gehouden, telkens in een 
andere stad. Het evenement 
wordt rechtstreeks op televisie 
uitgezonden. 

Vorm We gaan gezamenlijk de Passion bekijken. 
Wanneer donderdag 6 april
Tijd nader te bepalen. De uitzending start om 20.30 uur. 
Waar Pax Christikerk
Leeftijd 12+
Aanmelden voor 31 maart 2023 opgeven via 
jongerenwerkpaxchristi@gmail.com

Hemelvaartwandeling
Vorm In de voetsporen van de Emmaüsgangers, maken we 
een wandeling met elkaar in (de omgeving van) Vlaar-
dingen. Tijdens het wandelen is er tijd om met elkaar te 

praten. Na afloop van de wan-
deling is er een versnapering.
Wanneer Donderdag 18 mei, 
van 12.30 uur tot circa 1500 
uur

Waar Start bij de Pax Christikerk
Leeftijd 12+
Aanmelden voor 12 mei 2023 opgeven via 
jongerenwerkpaxchristi@gmail.com

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 Maas-
sluis. (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 Martinus-
kerk 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.
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Ze malen 
brokstukken 
fijn

In gesprek met Beja Kluiters

Stichting Spoetnik, opgericht door het Vlaardingse echtpaar Kluiters, bestaat al heel 
lang. Hoe gaat de hulp aan Oekraïne verder in de oorlog?

Hoop in een land vol vrees
door Elly Barendregt

 Beja Kluiters is nauw verbonden met Oe-
kraïne. Die betrokkenheid ontstond door 
familiebanden, haar schoonmoeder komt 

uit Oekraïne. Tijdens de Tweede Wereldoor-
log werd zij in Berlijn tewerkgesteld. Daar ont-
moette ze een Nederlandse man. Ze trouwden 
in mei 1945 in Duitsland, anders mocht ze 
niet mee naar Nederland. 
“Aan haar tongval kon men horen dat zij 
uit Oost-Europa kwam, een Russin dacht 
iedereen. Dat ontkende ze altijd met klem, 
ze kwam uit Oekraïne en wilde niet als Rus-
sin gezien worden. Dat zal te maken hebben 
met de Holodomor die in de jaren dertig heeft 
plaatsgevonden. Miljoenen mensen werden 
toen letterlijk door uithongeren om het leven 
gebracht, in opdracht van het Kremlin.”

Familiebezoek
In 1989 ging het gezin Kluiters voor het eerst 
op familiebezoek naar Oekraïne. Ze vertrok-
ken met een vouwwagen achter de auto. Het 
visum was tot de camping in Kyiv, verder 
mochten ze niet. Daar kwam hun familie hen 
in twee Oekraïense auto’s ophalen. Zo konden 
ze hun reis vervolgen.
Bij de familie maakten ze kennis met het le-
ven op het platteland. Al snel constateerden zij 
dat de mensen dringend hulp nodig hadden. 
Maar het aanbod om hulp te bieden werd afge-
slagen. In 1991 werd Oekraïne onafhankelijk, 
en toen ontving Beja de eerste brief met een 
hulpvraag. Vóór de onafhankelijkheid mocht 
men niet toegeven hulp nodig te hebben.
In 1992 volgde een reis naar Oekraïne met 
een vrachtauto vol goederen, toen nog als pri-
vépersonen. In 1993 werd de stichting Spoet-
nik opgericht. Spoetnik betekent ‘begeleider’. 

De intentie is om op basis van gelijkwaardig-
heid samen te werken. Beja: “We kunnen van 
elkaar leren, kennis uitwisselen, over en weer. 
Dat is gelukt. Ook voormalig burgemeester 
Bruinsma heeft daarin een rol gespeeld.”

Drie vrachtwagens
Al dertig jaar gaan er nu vrachtwagens vol 
goederen naar Oekraïne. De spullen komen 
via mond-tot-mond reclame. Vanaf februari 
2022, toen de oorlog begon, kwam Spoetnik 
veel op de televisie. Op een gegeven moment 
stonden er drie cameraploegen voor de deur 
op hun beurt te wachten. Allerhande spullen 
werden aangeboden. Er reden drie vrachtwa-
gens per week naar Oekraïne. Gelukkig waren 
er voldoende transportbedrijven die aanboden 
om te rijden. 
Het uitgangspunt is om de goederen in Oe-
kraïne te lossen en niet in een ander land. 
Spoetnik werkt samen met geregistreerde 
ontvangers. Het is humanitaire hulp voor 
de lokale bevolking of bijvoorbeeld voor kin-
dertehuizen. De goederen mogen niet door-
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advertentie

Drie camera-
ploegen voor 
de deur

De spanning was al voelbaar. Ik wil er nu niet 
meer heen, omdat ik weet wat wij voor hen 
betekenen. Ze hebben flessen water, geen 
kraanwater. Maar het laatste glaasje water 
zouden ze ons geven.”
Het thema van dit blad is: tussen hoop en 
vrees. Hebben de Oekraïners nog hoop?
Beja: “De vrees is momenteel heel erg groot. 
Maar ze hopen allemaal op vrede. Ze laten 
zich niet klein krijgen. Jongeren reizen vanuit 
Kyiv naar elders om daar te werken aan de 
wederopbouw. Ze malen brokstukken fijn om 
er weer nieuwe stenen van te maken.
Beja wordt hier in Nederland met allerhan-
de problemen geconfronteerd. Steeds weer 
gaat de telefoon met de volgende vraag, het 
volgende probleem. “Maar”, zegt ze, “ik ben 
doortastend, pak de problemen aan, nee heb 
je, ja kun je krijgen”. 
Ze heeft ook goede raad voor onze lezers om 
de hoop vast te houden: “Ga vredelievend 
met elkaar om en heb uw naaste lief als uzelf. 
Dat is het grote gebod dat Jezus ons gegeven 
heeft. Je krijgt er ook zoveel dankbaarheid 
voor terug.” Zo regelde ze opvang voor een 
familie die onderweg was naar Nederland. 
“De mensen kwamen gebroken aan. Nu heb-
ben ze hun draai gevonden, er ligt weer een 
lach op hun gezicht en ze hebben werk!” 

verkocht worden. De mensen moeten zich 
aanmelden, ze staan geregistreerd en krijgen 
vervolgens een uitnodiging. Ze moeten zich 
legitimeren en documenten ondertekenen als 
ze goederen ontvangen hebben. Momenteel 
loopt er een project in Kyiv voor slechtzien-
den. En met kerst was er een project voor mi-
litairen. Onze minister van defensie zorgde 
voor een begeleidende brief. 
De goederen moeten direct terecht komen bij 
de mensen die het nodig hebben. Daar is Beja 
heel duidelijk in. Openheid en eerlijkheid staan 
voorop. Door strikte regels wordt voorkomen 
dat de spullen ‘de handel’ in gaan. Er is inmid-
dels een heel netwerk ontstaan van hulpvra-
gers, hulpgevers en controlerende instanties. 

Duurder
Door de oorlog is alles wel veel moeilijker 
geworden. Het transport, de prijs van diesel 
is gestegen, tolwegen worden duurder. Ge-
lukkig zijn er sponsoren die bijdragen in de 
kosten. Een kringloopwinkel uit Borculo be-
taalde bijvoorbeeld de kosten voor een trans-
port. “Voorheen gingen wij zelf vier keer per 
jaar naar Oekraïne om projecten te bezoeken 
en controles te doen. Januari 2022 zijn we 
er voor het laatst geweest. Onze chauffeur, 
waar we 25 jaar lang mee samenwerkten, was 
overleden en we gingen naar zijn begrafenis. 

Spoetnik kan financiële hulp goed 
gebruiken: Stichting Spoetnik 
NL 68 ABNA 0413 76 3021. 
Ook menskracht is nodig om vrachtwagens 
te laden of kleding uit te zoeken en in te 
pakken (al is het maar vier uur per 
maand). Je kunt Beja Kluiters bellen via 
06 54607683.



 MOZAÏEK 

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar is de 
titel van de digitale 40-dagenretraite in 2023. De 
retraite gaat op Aswoensdag (22 februari) van start 
en eindigt met Pasen. Het is de achttiende digitale 
retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n twintigdui-
zend mensen aan deelnemen. De teksten zijn deze 
keer geschreven door jezuïet Wiggert Molenaar.
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale 
retraite:
“Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde 
wijze gebed in te plannen én vol te houden.”
“Ik deed de retraite samen met mijn man. Het heeft 
mooie gesprekken opgeleverd.”
“Zo’n dagelijkse speldenprik doet me goed: een 

klein moment van aandacht en bezinning.”
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrij-
ven via www.40dagenretraite.org.
De deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail 
met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en 
technische gebedstips. Het geheel vormt een inner-
lijke reis om deze 40-dagentijd intenser te beleven.   
De Jezuïeten verzorgen jaarlijks twee digitale 
retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd. Het 
doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de 
speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer 
bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun 
leven. Meer informatie vindt u op: 
ignatiaansbidden.org

Na 45 jaar stopt de Pastorale school. Het einde van 
een tijdperk… 
Vorming en toerusting vanuit het bisdom gaan echter 
door. Onder de noemer ‘Kort en Krachtig’ gaat de 
Pastorale Dienstverlening kortlopende cursussen en 
impulsbijeenkomsten voor parochiële vrijwilligers 

aanbieden. Daarnaast kunnen parochies een beroep 
doen op de Pastorale Dienstverlening voor kortlo-
pende cursussen op maat. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Ria Sosef, contactpersoon. Telefoon: 06 46178091, 
E-mail: riasosef@hotmail.com

De digitale 40-dagenretraite 2023

Gezellig kerkplein
Op woensdag 28 december hebben 
wij het ontmoetingsjaar van de Lu-
caskerk afgesloten. U kon hierover 
lezen vorig jaar in dit blad. Van alle 
activiteiten van 2022 waren foto’s 
en die hebben Paul van Aken en 
Ghenne van Rumste gebruikt voor 
het maken van een ‘film’. Met veel 
trots hebben wij deze film bekeken 
en herinneringen opgehaald aan 
een fijn jaar: de boottocht, bezoek 
museum Anderson, uitleg beeld-
houwen, schilderen tijdens de 
Vredesweek en de Indiase lunch, 
gekookt door pater Melvin. Bij de 
jaarafsluiting hebben wij natuurlijk 
een oliebol gegeten en geproost op 
onze gezondheid en op een nieuw 
jaar van ontmoeten!
Op 11 januari was de eerste bij-

eenkomst van 2023. Het aantal 
bezoekers groeit nog steeds. Wij 
hebben nu twintig vaste bezoekers! 
Iedereen is erg betrokken en denkt 
mee. Geregeld is er koek voor bij de 
koffie. Er wordt ook afgesproken om 
voor soep en/of broodjes te zorgen. 
Naast de praattafel is er een kla-
verjas- en een rummikubtafel. Er 

komt ook een creatieve tafel en 
een sjoelbak. Het winter- en het 
lenteprogramma zijn al klaar. We 
hebben een mailadres: 
ontmoetenkerkpleinlucas@gmail.com 
Iedere tweede en vierde woensdag 
van de maand komen we bij elkaar, 
van 10-12 uur. Van harte welkom!
José Smeele
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Pastorale school stopt, maar…



 D e veelzijdige kunstenaar Héman, werd in 1914 in 
Duisburg geboren. In 1992 overleed hij in Rotter-
dam. Maria vormt in zijn loopbaan een steeds te-
rugkerend onderwerp. Hij had veel aandacht voor 

het mystieke, het sprookjesachtige en het kleurrijke. 
Het onderwerp ‘Maria’ was een persoonlijke keuze. De 
belangstelling van Héman voor Maria blijkt ook uit zijn 
ongepubliceerde sprookjes, die hij in de oorlog schreef. 
Deze sprookjes zijn sterk autobiografisch. In dromerige 
taal, met tekeningen en kleine aquarellen, beschrijft hij 
zijn jeugd en academietijd. Hij vertelt over de eerste Ma-
donna die hij maakte. Herinneringen aan zijn moeder, 
een ontmoeting met een meisje, het zoeken naar de ge-
droomde vrouw en zwerftochten door Rotterdam maken 
deze verhalen tot een mix van terugverlangen naar zijn 
vroeg overleden moeder en zijn belangstelling voor Maria.
Héman maakte Madonna’s in opdracht, maar ook voor 
zichzelf en voor familie en bekenden. Er zijn 55 keramie-
ken en 23 houten beelden bekend. Niet één Madonna is 
gelijk aan een ander. De kleinste is 23 cm. hoog, maar in 
de Utrechtse kathedraal is er een, die bijna tien keer zo 
groot is. Het beeld in de Lucaskerk is 73 cm. hoog. 
Maria’s gezicht heeft altijd dezelfde eivorm met meestal 
gesloten ogen en een lichte glimlach. Het zijn taferelen 
van moeder-met-kind: de jonge moeder die van het kind 
geniet. Naast kleuren gebruikt hij ook (blad)goud.

Maria in de Lucaskerk draagt een blauwe mantel, die de 
hemel symboliseert, een rood onderkleed en zilveren schoe-
nen. Ze heeft een witte sluier over het donkerblonde haar en 
zit met gevouwen handen op een gouden stoel. Het geheel 
staat op een groene sokkel. Een been rust op een gouden 
voetenbank. Het kind zit in gele kleding op de knie, zegent 
met de ene hand en heeft in de andere een gouden bol, die 
verwijst naar Maria’s kroning tot Hemelse Koningin.
Het beeld is na de bouw van de H. Lucaskerk opgehan-
gen. Het is niet bekend waar het vandaan komt, mogelijk 
is het geschonken uit particulier bezit. Er was ooit een  
veel groter Mariabeeld van Gérard Héman. Dat hing in de 
dagkerk van de voormalige Willibrorduskerk in de West-

wijk en werd door de parochianen liefkozend ‘Maria met 
de kersjes’ genoemd. Dit beeld heeft ooit een plek gekre-
gen in de Delftse Adelbertuskerk. 
Meer over het werk van Héman vind u op: 
https://www.hemanart.nl We zijn uiteraard wel benieuwd 
naar de herkomst van dit beeld. Als iemand van u het 
weet, wilt u dit ons dan melden? 

Boven de keuken in de H. Lucaskerk hangt een Mariabeeld, vervaardigd door 
Gérard Héman. 
door Cissy Siebel

ONZE SCHATTEN

Maria op een gouden stoel
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De parochie zoekt…

3030 kerk aan de waterweg voorjaar 2023

LiRiKo zoekt toetsenist
Het gemengd koor LiRiKo, een van 
de koren van geloofsgemeenschap 
Pax Christi zoekt een toetsenist, als 
het kan iemand die ook dirigeert. Li-
RiKo is een seniorenkoor geworden, 
met leden die nog heel graag zingen. 
Bent u of kent u iemand hiervoor? 
We komen graag met die persoon in 
contact voor een oriënterend gesprek. 
Informatie: Anne van der Horst, tele-
foon 06-27241418.

Pastoraatgroep Maassluis zoekt 
coördinator 
Onder leiding van de coördinator 
wordt de pastorale zorg via de werk-
velden Liturgie, Diaconie, Gemeen-
schapsopbouw en Catechese binnen 
de deelgemeenschap gestalte gege-
ven. Er wordt samengewerkt met de 
Commissie Beheer.
Hierbij behoren de volgende deelta-
ken:
a.  Het signaleren en bespreken van 

de pastorale behoeften, noden en 
wensen

b.  Het voorbereiden en (doen) uit-
voeren van pastoraal beleid

c.  Het ontwerpen en opzetten van 
pastorale projecten en activiteiten 

d.  Het begeleiden van personen en 
groepen die in de deelgemeen-
schap actief zijn.

Voor deze functie is het belangrijk 
dat de kandidaat een nauwe betrok-
kenheid heeft met de r.-k. kerk, be-
kendheid of ervaring heeft bij een of 

meerdere werkvelden, beschikt over 
communicatieve en leidinggevende 
capaciteiten en zo mogelijk deel uit-
maakt van de deelgemeenschap. 
Er wordt een gedegen inwerkperiode 
geboden met een volledige overdracht 
van de benodigde documentatie. De 
sfeer in de groep is fijn. 
Voor meer informatie: Ria Sosef 
(tel. 06 46 17 80 91 of email: 
riasosef@hotmail.com)

Elisabethgroep zoekt uitbreiding
De zorg voor onze ouderen en zieken 
wordt in Maassluis gedragen door 
de enthousiaste vrijwilligers van de 
Elisabethgroep. De leden brengen al 
jaren bezoekjes aan jarige ouderen. 
De laatste tijd komen er vragen van 
mensen die vaker bezoek zouden wil-
len. Maar dan moet de groep groter 
zijn! Wie zijn bereid om parochianen 
te bezoeken? Belangrijk is een luiste-
rend oor bieden. 
De Elisabethgroep kent nog meer ac-
tiviteiten. Drie keer per jaar verzorgt 
de groep een eucharistieviering voor 
de ouderen en jaarlijks is er een seni-
orendag. Ook worden er wenskaarten 
gemaakt. 
Voor meer informatie: Anita van An-
raad, coördinator. Tel: 06 55 54 20 10, 
E-mail: vananraadanita@gmail.com

MOV-groep Vlaardingen zoekt 
versterking
September 2011 werd Vlaardingen 
PAX Ambassadestad van Vrede. Jan 

Terlouw werd toen landelijk ambassa-
deur en burgemeester Tjerk Bruins-
ma de plaatselijke ambassadeur. 
De wereld is vol conflicten. Ook dicht-
bij merken we de gevolgen. We pro-
beren toch door te gaan, De MOV-
groep in Vlaardingen, die bestaat uit 
Ted van der Geest, Anne van der 
Horst, Han Raeijmaekers en Antoi-
nette van Rutten is op zoek naar men-
sen die willen meewerken aan het 
ambassadewerk, in samenwerking 
met de ZWO-groep. 
Meer informatie: movzwo@hetnet.nl   
- ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl  
Tel.: 0630565296
https://vredesweek.nl/ambassades. 

DrieMaasStede zoekt vrijwilligers
Corona ligt gelukkig achter ons. Het 
is verheugend dat binnen DrieMaas-
Stede in Schiedam, de bewoners de 
weg weer te weten te vinden, naar de 
Brasserie, naar de huiskamer of naar 
de Harmonie, voor ontmoetingen en 



activiteiten. In de Harmonie is elke 
zondag een kerkdienst. Het evangelie 
wordt gedeeld, er zijn gebeden en de 
zegen wordt meegegeven. Naast de 
geestelijk verzorger zijn er een pasto-
raal werkers uit kerken in Schiedam 
die hun medewerking verlenen. 
We zijn momenteel op zoek naar vrij-
willigers, die de bewoners kunnen ha-
len en brengen van en naar de afde-
ling. Het ophalen begint rond 10.30 
uur en de dienst begint om 11.00 
uur. Rond 12.00 uur zijn de bewo-
ners weer terug op de afdeling. Als u 
eerst wilt komen luisteren en kijken, 
van harte welkom.  Mocht u mee wil-
len werken, dan wordt in overleg een 
rooster opgesteld. 
Verder zijn we op zoek naar een pia-
nist die, zo mogelijk, bekende liede-
ren kan begeleiden. 
Meer informatie en vragen: Ruud 
Baas, geestelijk verzorger Locatie 
DrieMaasStede, daar aanwezig op 
maandag en donderdag. 
Telefoon: 06-30522100. Mail: 
Baas@argoszorggroep.nl

Kerkinterieurverzorging Maassluis
Op de derde dinsdagmorgen van de 
maand wordt er gepoetst in de kerk 
van Maassluis. Het aantal harde wer-
kers varieert per keer, maar een vaste 
kern komt trouw de handen uit de 
mouwen steken. Natuurlijk wordt 

er ook gezellig koffie gedronken. De 
werkgroep zoekt een paar handen er-
bij. Informatie: Cecilia Wubbels, tele-
foon: 010 – 59 178 34; e-mail: 
cecilia.en.paul.wubbels@caiway.nl.

Liturgisch vaatwerk Maassluis
Enkele keren per jaar moeten de kel-
ken, schalen en kandelaars gepoetst 
worden. Het is geen zwaar- maar wel 
secuur werk en altijd met een ‘schit-
terend’ resultaat. Informatie: Ria So-
sef. Telefoon: 06 46 17 80 91, e-mail 
riasosef@hotmail.com

Coördinator beheercommissie 
Maassluis
Dit gaat om de volgende taken: een 
vergadering uitschrijven van de Be-
heercommissie, de interne informa-
tievoorziening behartigen en contact 
hebben met het parochiebestuur. 
De coördinator stuurt ook het lokale 
secretariaat aan. Informatie: 
Ria Sosef, tel. 06 46 17 80 91, 
e-mail: riasosef@hotmail.com

Financieel beheerder Maassluis
Dit gaat om de volgende taken: het 
beheren van de financiën van onze 
deelgemeenschap samen met de 
Commissie Financiën, waarin de fi-
nanciële administratie en de Actie 
Kerkbalans administratie zijn on-
dergebracht. Daarnaast rapporteren 

over de financiële ontwikkelingen en 
adviseren in de vergaderingen van de 
Commissie Beheer. Budgettaire ver-
antwoordelijkheid door tijdig te rap-
porteren. 
Men is ook contactpersoon voor de 
penningmeester van het Parochiebe-
stuur. 
Vereist wordt: Analytisch vermogen 
om financiële rapportages te kunnen 
beoordelen, kennis en/of ervaring 
met financiële processen en financi-
ele systemen. Tot slot ervaring met 
de structuur van organisaties in de 
katholieke geloofsgemeenschappen. 
Geboden wordt: adequate begeleiding 
tijdens de inwerkperiode en een vrij-
willigers - overeenkomst. 
Geïnteresseerden kunnen contact op-
nemen met: Ria Sosef 06 46 17 80 91 
email: riasosef@hotmail.com
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Je zag dat de mensen 
het gemist hadden!

Ouderencontactdag, 16 november

Eindelijk na twee jaar kon het weer: de contactdag voor oudere parochianen in 
Maassluis, de Elisabethdag.  

Kroketten mochten niet ontbreken!

door Anita van Anraad

 Er komt heel wat kijken bij de orga-
nisatie van de Elisabethdag. Het 
begon al halverwege 2022 met 

een bijeenkomst van de leden van de 
Elisabethgroep om samen te praten 
over de invulling van deze dag. De 
keuze voor de uitnodiging werd ge-
maakt en het thema van de Eucha-
ristieviering besproken. In het najaar 
gingen de uitnodigingen de deur uit. 
We waren heel benieuwd hoeveel aan-
meldingen er zouden komen na zo’n 
onzekere periode, maar de aanmel-
dingen stroomden binnen en toen 
kon er echt begonnen worden met de 
voorbereidingen. 

Niet al te roestig
De routine zat er nog in, deze was ge-
lukkig niet al te roestig geworden. Eerst 
de vrijwilligers benaderen, want zonder 
al deze fijne mensen zou het onmoge-
lijk zijn om zo’n dag te realiseren.
De maandagavond vóór de dag werd 

de narthex in orde gemaakt. We ver-
sierden de tafels met verse bloemen 
en ze werden mooi gedekt zodat het 
er feestelijk uitzag. Boodschappen en 
drinken stonden klaar in de koelkast, 
zodat op de dag zelf alleen nog verse 
broodjes gehaald moesten worden. 

Om half tien druppelden de eerste 
gasten binnen. Om tien uur begon 
de Eucharistieviering. Ondertussen 
werd de koffie alvast gezet. Na de 
koffie, uiteraard met iets lekkers erbij, 
was het tijd voor een drankje en een 
hapje. Je zag dat de mensen het ge-
mist hadden om zo met elkaar te zijn 
en weer eens bij te praten. De sfeer 
was geweldig. Na het borrelen werd 
het tijd voor de lunch. De pastor ging 
voor in gebed en toen kon er gegeten 

worden. Er waren broodjes met kaas 
en krentenbollen, maar ook warme 
kroketten. Die mochten natuurlijk 
niet ontbreken.

Een prachtige roos
Na de lunch deelden de dames die 
ook altijd de mooie verjaardagskaar-
ten verzorgen, een zelfgemaakte at-
tentie uit aan de aanwezigen. 
Na afloop hebben we vóór het opruimen 
met de vrijwilligers nog even de dag 
doorgesproken. Terwijl we lekker zaten, 
kregen we allen een prachtige roos als 
dank! Dat was zo’n leuke verrassing.
Naderhand hebben we nog parochia-
nen gesproken, die vertelden dat het 
een fijne dag was geweest en dat ze 
enorm verwend waren. Het is onmo-
gelijk alle vrijwilligers hier bij naam 
te noemen, maar we waren met el-
kaar weer een fantastisch team en we 
hopen in november weer zo’n dag te 
kunnen organiseren. 

De naamgeefster van de Elisabethdag en de 

Elisabethgroep is Elisabeth van Thüringen of Elisabeth 

van Hongarije. Zij leefde van 1207 tot 1231. In haar 

korte leven toonde zij zich begaan met de armen en de 

zieken. Ze verlaat haar kasteel, de Wartburg in 

Thüringen, en gaat leven in eenvoud, met enkele 

vertrouwelingen. Al haar bezit geeft ze weg. 

Er is een rijk geïllustreerd boekje verschenen over 

Elisabeth, negen korte gebedsdiensten (een novene) 

met thema’s uit haar leven. Het is voor vijf euro te 

koop via: Franciscaanse Beweging, 

www.franciscaansebeweging.nl.
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Liturgisch rooster weekendvieringen eind februari-begin juni 2023, met voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
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Petrus & Pauluskerk 09.30h Pax Christikerk 11.00h H. Lucaskerk 09.30h St. Liduinabasiliek zat. 18.00; zon. 10.00h H. Jacobuskerk 11.00h
Aswoensdag 22 februari  Gebedsdienst met askruisje, A. Kunnekkadan, 

10:30 uur
Eucharistie met askruisje C. Duynstee, 8:30 uur Gebedsdienst met askruisje, parochiaan, 9:15 uur, 

koor ‘Corazon’

Gebedsdienst met askruisje, M Tharsis SVD, 19:30 uur, cantor Gebedsdienst met askruisje, A. Kunnekkadan SVD, 
19:30 uur, cantor

 Eucharistie met askruisje, H. Egging, 19:00 uur, 
koren ‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’

vrijdag 24 februari    Vesperviering, L. Meijer, 17:00 uur  

zaterdag 25 februari    Eucharistie, C. Duynstee  

Eerste zondag van de 
Veertig-dagentijd, 26 februari

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, samenzang Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, samenzang Eucharistie, M. Tharsis SVD, Willibrordkoor Eucharistie, C. Duynstee, cantorij Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

zaterdag 4 maart    Eucharistie, H. Egging,  

Tweede zondag van de 
Veertig-dagentijd, 5 maart

Eucharistie, C. Duynstee Eucharistie, C. Duynstee, koor ‘Liriko’ Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie, H. Egging, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor ‘Corazon’

Zaterdag 11 maart    Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD  

Derde zondag van de Veertig-
dagentijd, 12 maart

Eucharistie, M. Tharsis SVD, Andreas Petrus en Pauluskoor Anders dan anders-viering, K. Koeleman, combo Eucharistie, H. Egging, Willibrordkoor Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie, C. Duynstee, samenzang

Zaterdag 18 maart    Eucharistie, C. Duynstee  

Vierde zondag van de Veertig-
dagentijd, 19 maart

Woord- en communieviering, parochiaan, samenzang gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantor, 10:30 uur Eucharistie, C. Duynstee, koor In Honorem Dei Eucharistie, H. Egging, samenzang

Maria Boodschap zaterdag 
25 maart

   Eucharistie M. Tharsis SVD, 18:00 uur, koren 
‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’

 

Vijfde zondag van de 
Veertig-dagentijd, 26 maart

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, cantor Woord- en communieviering, parochiaan, zanggroep ‘Impuls’, 
kinderwoorddienst – 10+

Eucharistie, C. Duynstee, Willibrordkoor Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantorij Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

vrijdag 31 maart    Vesperviering, L. Meijer, 17:00 uur  

zaterdag 1 april    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

Palmzondag 2 april Eucharistie, H. Egging, cantor Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, koor ‘Liriko’, 
kinderwoorddienst – 10+

Eucharistie, C. Duynstee, Willibrordkoor Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor In Honorem Dei Eucharistie, C. Duynstee, koor ‘Corazon’
Gebedsgroep ‘Mama di Rosario’, C. Ebaa CSSp,

15:00 uur
maandag 3 april Boeteviering, C. Duynstee 19:30 uur, samenzang, 

biechtgelegenheid
Gezamenlijke viering in Lucaskerk Boeteviering, H. Egging, 19:30 uur, samenzang, 

biechtgelegenheid
Boeteviering, M. Tharsis SVD, 19:00 uur, koren ‘In 

Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’, biechtgelegenheid
 

dinsdag 4 april     Eucharistie met boeteaccent, A. Kunnekkadan SVD, 
9:15 uur, samenzang

Witte donderdag 6 apr. Eucharistie A. Kunnekkadan SVD, 19:30 uur, cantor Eucharistie H. Egging, 19.15 uur, zanggroep ‘Impuls’ gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, C. Duynstee SVD, 19:00 uur, koren 
‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’

Eucharistie, M. Tharsis SVD, 19:00 uur

Goede Vrijdag 7 april
 

   Kinderkruisweg C. Duynstee, 11:00 uur  
Kruisweg, parochiaan, 15:00 uur, cantor Kruisweg, parochiaan, 15:00 uur, koor ‘Liriko’ Kruisweg, parochiaan, 15:00 uur, samenzang Kruisweg, A. Kunnekkadan SVD, 15:00 uur, koren 

‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’
Kruisweg, parochiaan, 15:00 uur, samenzang

Avondplechtigheid, A. Kunnekkadan, 19:30 uur, Andreas Petrus 
en Pauluskoor

Avondplechtigheid, H. Egging, 19:30 uur, Willibrordkoor gezamenlijke viering in Pax Christikerk Avondplechtigheid, C. Duynstee, 19:00 uur, koren 
‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’

 

Stille Zaterdag, 8 april
 

 Gezamenlijke gezinsviering in Lucaskerk Gezinsviering, L. Meijer, 19:00 uur, 
kinderkoor ‘Okido’

Zegening paasmandjes, M. Tharsis SVD, 12:00 uur  

Paaswake, A. Kunnekkadan SVD, 21:00 uur, 
Andreas Petrus en Pauluskoor

Paaswake’, H. Egging, 21:00 uur, koor ‘Liriko’ Gezamenlijke Paaswake in Pax Christikerk Paaswake, C. Duynstee, 21:00 uur, koren 
‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’

Paaswake, M. Tharsis SVD, 21:00 uur, koor ‘Corazon’

Paaszondag, 9 april Eucharistie, H. Egging, koor ‘Intermezzo’ Eucharistie, M. Tharsis SVD, zanggroep ‘Impuls’ Eucharistie, M. Tharsis SVD, Willibrordkoor Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, koren 
‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’

Eucharistie, C. Duynstee, samenzang

Paasmaandag 10 april    Eucharistie, H. Egging, koor ‘Jubilatio’  

Zaterdag 15 april    Eucharistie H. Egging  
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Oogmeting
Oogdrukmeting
Contactlenzen
Computerbril
Zonnebrilllen
Rijbewijs CBR keuring

Groenelaan 99a
3114 CD Schiedam
010-4261930

Geopend van ma t/m za
van 9:00 uur t/m 19:00 uur

advertenties

3838 kerk aan de waterweg voorjaar 2023

Petrus & Pauluskerk 09.30h Pax Christikerk 11.00h H. Lucaskerk 09.30h St. Liduinabasiliek zat. 18.00; zon. 10.00h H. Jacobuskerk 11.00h

Beloken Pasen zondag 16 april Eucharistie, C. Duynstee, cantor Gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie met Eerste Communie, M. Tharsis SVD, 
kinderkoor ‘Okido’, 10:30 uur

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

Zaterdag 22 april    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

Derde zondag van Pasen, 
23 april

Eucharistie & Eerste Communie, A. Kunnekkadan SVD, 
cantor of kinderkoor

Eucharistie, C. Duynstee samenzang Eucharistie, C. Duynstee, Willibrordkoor Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantorij Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

Vrijdag 28 april Vesperviering, L. Meijer, 17:00 uur

zaterdag 29 april    Patroonsfeest parochie De Goede Herder, Eucharis-
tie, C. Duynstee, 18:00 uur

 

Vierde zondag van Pasen, 
30 april

Eucharistie, H. Egging, samenzang Woord- en communieviering, parochiaan, samenzang Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie, C. Duynstee, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie, H. Egging, samenzang

zaterdag 6 mei    Eucharistie, C. Duynstee  

Vijfde zondag van Pasen, 7 mei
 

Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantor
 

Woord- en communieviering, parochiaan, koor ‘Liriko’, kinder-
woorddienst – 10+ 

Eucharistie, H. Egging, cantor
 

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

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

Zaterdag 13 mei    Eucharistie, H. Egging  

Zesde zondag van Pasen, 
14 mei

Woord- en communieviering, parochiaan, Andreas Petrus en 
Pauluskoor

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, zanggroep ‘Impuls’ Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, Willibrordkoor Eucharistie Liduinafeest, H. Egging, 10:00 uur, koren 
‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’

Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

Liduinaprocessie, 14:00 uur

Vespers met broederschap, 16:00 uur

woensdag 17 mei    Eucharistie vooravond Hemelvaart, M. Tharsis SVD, 
19:00 uur

 

Hemelvaartsdag, donderdag 
18 mei

Eucharistie, H. Egging, cantor Eucharistie, C. Duynstee, 10:30 uur, Willibrordkoor gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie, H. Egging, samenzang

zaterdag 20 mei    Eucharistie, C. Duynstee  

Zevende zondag van Pasen 
21 mei

Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie, H. Egging, cantor Eucharistie, C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie, H. Egging, samenzang

vrijdag 26 mei Vesperviering, L. Meijer, 17:00 uur

zaterdag 27 mei    Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD  

Pinksteren, zondag 28 mei Eucharistie, C. Duynstee, koor ‘Intermezzo’ gezamenlijke viering n Lucaskerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, 10:30 uur, koor ‘Liriko’ Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, cantorij Eucharistie, C. Duynstee, koor ‘Corazon’

Pinkstermaandag, H. Maria, 
Moeder van de Kerk, 29 mei

   Eucharistie, C. Duynstee, koor ‘Jubilatio’  

Zaterdag 03 jun.    Eucharistie, C. Duynstee  

Zondag 04 jun. Eucharistie, H. Egging, samenzang Eucharistie, gezinsviering, H. Egging, kinderkoor ‘Okido’ Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie met Eerste Communie, C. Duynstee Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor ‘Corazon’

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



 

  

 

 
 

Noordvliet 5 
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Petrus & Pauluskerk 09.30h Pax Christikerk 11.00h H. Lucaskerk 09.30h St. Liduinabasiliek zat. 18.00; zon. 10.00h H. Jacobuskerk 11.00h

Beloken Pasen zondag 16 april Eucharistie, C. Duynstee, cantor Gezamenlijke viering in Lucaskerk Eucharistie met Eerste Communie, M. Tharsis SVD, 
kinderkoor ‘Okido’, 10:30 uur

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

Zaterdag 22 april    Eucharistie, M. Tharsis SVD  

Derde zondag van Pasen, 
23 april

Eucharistie & Eerste Communie, A. Kunnekkadan SVD, 
cantor of kinderkoor

Eucharistie, C. Duynstee samenzang Eucharistie, C. Duynstee, Willibrordkoor Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantorij Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

Vrijdag 28 april Vesperviering, L. Meijer, 17:00 uur

zaterdag 29 april    Patroonsfeest parochie De Goede Herder, Eucharis-
tie, C. Duynstee, 18:00 uur

 

Vierde zondag van Pasen, 
30 april

Eucharistie, H. Egging, samenzang Woord- en communieviering, parochiaan, samenzang Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantor Eucharistie, C. Duynstee, koor ‘Jubilatio’ Eucharistie, H. Egging, samenzang

zaterdag 6 mei    Eucharistie, C. Duynstee  

Vijfde zondag van Pasen, 7 mei
 

Eucharistie, M. Tharsis SVD, cantor
 

Woord- en communieviering, parochiaan, koor ‘Liriko’, kinder-
woorddienst – 10+ 

Eucharistie, H. Egging, cantor
 

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

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

Zaterdag 13 mei    Eucharistie, H. Egging  

Zesde zondag van Pasen, 
14 mei

Woord- en communieviering, parochiaan, Andreas Petrus en 
Pauluskoor

Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, zanggroep ‘Impuls’ Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, Willibrordkoor Eucharistie Liduinafeest, H. Egging, 10:00 uur, koren 
‘In Honorem Dei’ en ‘Jubilatio’

Woord- en communieviering, parochiaan, 
samenzang

Liduinaprocessie, 14:00 uur

Vespers met broederschap, 16:00 uur

woensdag 17 mei    Eucharistie vooravond Hemelvaart, M. Tharsis SVD, 
19:00 uur

 

Hemelvaartsdag, donderdag 
18 mei

Eucharistie, H. Egging, cantor Eucharistie, C. Duynstee, 10:30 uur, Willibrordkoor gezamenlijke viering in Pax Christikerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie, H. Egging, samenzang

zaterdag 20 mei    Eucharistie, C. Duynstee  

Zevende zondag van Pasen 
21 mei

Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie, M. Tharsis SVD, samenzang Eucharistie, H. Egging, cantor Eucharistie, C. Duynstee, koor ‘In Honorem Dei’ Eucharistie, H. Egging, samenzang

vrijdag 26 mei Vesperviering, L. Meijer, 17:00 uur

zaterdag 27 mei    Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD  

Pinksteren, zondag 28 mei Eucharistie, C. Duynstee, koor ‘Intermezzo’ gezamenlijke viering n Lucaskerk Eucharistie, M. Tharsis SVD, 10:30 uur, koor ‘Liriko’ Eucharistie, A. Kunnekkadan SVD, cantorij Eucharistie, C. Duynstee, koor ‘Corazon’

Pinkstermaandag, H. Maria, 
Moeder van de Kerk, 29 mei

   Eucharistie, C. Duynstee, koor ‘Jubilatio’  

Zaterdag 03 jun.    Eucharistie, C. Duynstee  

Zondag 04 jun. Eucharistie, H. Egging, samenzang Eucharistie, gezinsviering, H. Egging, kinderkoor ‘Okido’ Woord- en communieviering, parochiaan, cantor Eucharistie met Eerste Communie, C. Duynstee Eucharistie, M. Tharsis SVD, koor ‘Corazon’

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




