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Van de redactie
Voor u ligt de eerste uitgave van Kerk aan de Waterweg, het blad van parochie De Goede Herder in 
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Niet zonder flinke inspanningen tot stand gekomen, maar nu in de 
hand toch een blad om trots op te zijn, zo vinden we als redactie.

We hopen dat u ons oordeel deelt. Ons is er als redactie alles aan gelegen om Kerk aan de Waterweg te 
maken tot een echt blad, een orgaan, een middel om in onze jonge gemeenschap te vertellen over alles 
wat er speelt. En dat is veel, zoals u zult lezen.

Het woord ‘orgaan’ slaat op een lichaam. Iets levends. We hopen van ganser harte dat het blad een levend 
en levendig middel wordt dat onze gemeenschap versterkt. Uiteraard doen we dat niet slechts met de vier 
mensen waaruit de redactie - nog - bestaat. Het blad kan groeien en bloeien in een wisselwerking tussen 
alle mensen en organisaties in de parochie. Van harte dus onze uitnodiging aan ieder in de parochie om 
van u te laten horen, een mening of ideeën in te brengen, en vooral ook om met uw berichten, nieuwtjes 
en verhalen te komen. 
 
De redactie, het pastoraal team en het kerkbestuur hoopt en bidt dat in de uitwisseling tussen velen, 
de realiteit van een echte en hechte geloofsgemeenschap steeds duidelijker wordt. Als wij daar onze 
stappen in zetten, dan zal onze Hemelse Vader ons daarin niet laten aanmodderen; we geloven dat 
Zijn Geest onze gemeenschap zal versterken als wij de onderlinge liefde voorop zetten in alles wat we 
samen organiseren of ambiëren. Dan zal de realiteit van Christus die zichtbaar en ervaarbaar onder ons 
aanwezig is, ons blij en dankbaar maken. En een getuigenis zijn voor ieder die van God wil weten. 

Wij geloven daar in. Doet u mee?

De redactie

Weet u uitgenodigd
Daar waar twee of meer.... We zitten al snor, want de redactie bestaat momenteel uit vier mensen. Toch ervaren 
we dat meer handen - en hersencellen - lichter werk maken. Daarom staat aan ieder die zich betrokken 
weet de uitnodiging om mee te denken en doen in de redactie van dit blad. Dat kan schrijvend zijn, maar ook 
fotograferend of meer organiserend. 
Wees er daarbij van verzekerd dat uw talenten voldoen: een stukje schrijven vraagt geen grote romanciers, maar 
mensen die alert zijn als er zich iets belangwekkends voordoet en hier over kunnen vertellen. Mocht daar een 
punt of komma in ontbreken, dan is er de eindredactie om dit recht te trekken. Ook mensen die meer van het idee 
leven zijn welkom van zich te laten horen: een leuke column is een kado voor velen. Verder overwegen we in het 
komende nummer een rubriek met ingezonden reacties te plaatsen - als daar aanleiding toe is...

U kunt de redactie het makkelijkst bereiken via email: redactie@goedeherderparochie.nl. Schrijft u liever een 
brief, dan kunt u dit sturen naar het secretariaat aan de Singel in Schiedam. U vindt de gegevens achter in dit 
blad.

Coverfoto
De grote foto op de voorkant van dit blad is genomen op 3 juni, bij gelegenheid van de opening van het Stiltecentrum bij de Lucas-kerk in 
Vlaardingen. Meer hierover leest u op pagina 16.
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P6 In de wereldkerk wordt het Jaar van het Geloof gevierd. Door de paus uitgeroepen nu vijftig jaar geleden het 

Tweede Vaticaans Concilie van start ging. Het begin van het geloofsjaar voor het bisdom Rotterdam is in Schie-

dam, de stad van Liduina. De vrouw die in haar geloof een voorbeeld was voor velen. P8 De parochie in Maassluis 

is meer dan twee eeuwen oud. Dit jaar wordt gevierd dat de parochie in de ‘eerste stad aan de Waterweg’ 225 jaar 

bestaat. P15 Ongelofelijk verrassend wat je met een bloemstuk uit kunt drukken. In de deelgemeenschap St. 

Jan-Visitatie gebruikt men bloemen om de beleving van een viering te versterken. P16 Naast de Lucas-kerk in 

Vlaardingen is kort geleden een stiltecentrum geopend: de Driepas. Het moet een plek van bezinning en gebed 

worden voor velen. Helen de Koning vertelt over het waarom en hoe. P18 Jeffrey de Koster werd op Tweede 

Kerstdag gedoopt. Net als in 2011 63 andere mensen in de parochie. Alleen: Jeffrey is dertien jaar. P19 Het 

leven van parochie De Goede Herder speelt zich af in en rond onze vieringen, tijdens catechetische avonden, 

waar mensen zich diaconaal inzetten en waar parochianen onderling elkaar ontmoeten, of in gesprek gaan met 

mensen ‘van buiten’. Het mooie is dat het niet de bestuurders zijn die gezichtsbepalend zijn. Toch doen zij in 

dit nummer een boekje open over hun inzet in het eerste werkjaar. P28 Muriël Pronk (23) heeft een groot hart 

voor Taizé, de Franse leefgemeenschap bekend om de ervaring die heel veel jongeren er opdoen. Ook dicht in 

de buurt wordt geprobeerd de ervaring van Taizé vorm te geven. Ook door Vlaardingse Muriël.

In deze Kerk aan de Waterweg: 

P6

P18

P8 P15

P28

P16

P19

Inhoud
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Parochie De Goede Herder 
is per 1 juli 2011 ontstaan 
uit een fusie van de r.-k. 
parochies in Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam.

HH. Andreas, Petrus en Paulus

H. Lucaskerk

Pax Christikerk
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Sint Jan de Doper-Visitatie HH. Jacobus-Martinus

Sint Liduina-
OLV Rozenkrans

H. Hart van Jezus
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Door lijden heen geloven 
Schiedam is de stad van Liduina. Een sterke vrouw, een heilige die 
bekend is vanwege haar vermogen om haar lijden op te pakken. En 
vanwege haar geloof. Het is dan ook geen toeval dat het Jaar van het 
Geloof in het bisdom Rotterdam geopend wordt in de Schiedamse 
basiliek die aan Liduina is toegewijd. De herdenking van de opening van 
het Tweede Vaticaans Concilie begint in Schiedam. 

Opening Jaar van het Geloof in de stad van Liduina

V
an 11 oktober 2012 tot 24 november 
2013 wordt wereldwijd in de rk kerk het 
Jaar van het Geloof gevierd. Paus Be-
nedictus XVI heeft dit bijzondere jaar 

in zijn brief Porta Fidei van 11 oktober 2011 
aangekondigd. Het jaar is een uitnodiging aan 
alle gelovigen voor een authentieke en her-
nieuwde bekering tot de Heer. ‘Een jaar dat is 
opgebouwd uit een waarachtige belijdenis van 
het geloof, een intensieve viering van het ge-
loof en een daadwerkelijk getuigenis van het 
geloof’, schrijft de bisschop van Rotterdam in 
zijn uitnodigingsbrief.
Met een pontificale eucharistieviering werd in 
de basiliek H. Liduina/OLV. Rozenkrans het 
‘Jaar van het Geloof’ geopend voor het bisdom 
Rotterdam. Dat gebeurde op 11 oktober, kort 
na het ter perse gaan van dit blad. 
Bisschop Van den Hende had alle priesters, 
diakens en pastoraal werk(st)ers van het bis-
dom uitgenodigd om de opening mee te vie-
ren, evenals de leden van parochiebesturen 
en andere afgevaardigden. In verbondenheid 
met de wereldkerk vroeg de bisschop in de 
bijzondere viering om Gods zegen over het 
Jaar van het Geloof.

Jaarprogramma
Het bisdom heeft in het kader van het Jaar 
van het Geloof een programma ontwikkeld. 
Met gebed, studie en ontmoeting wordt het 
geloof beleefd en verdiept. Het programma 

Gebed om Geloof 
Bij gelegenheid van het Jaar van het 
Geloof brengt het bisdom Rotterdam 
een gebed uit in verschillende talen. 
Het gebed is verschenen op een 
kaart, bij het bisdom te verkrijgen. 
Tot dusver zijn er versies beschikbaar 
in het Nederlands, Engels, Spaans 
en Portugees. De gebedskaart is te 
bestellen bij de persdienst van het 
bisdom. Meer nieuws over het Jaar 
van het Geloof is te vinden op het 
internet: www.bisdomrotterdam.nl.

Met de openingsviering in Schiedam 
onderstreept bisschop Van den 
Hende zijn visie op Liduina als 
voorbeeld van geloof. Zoals zij voor 
veel mensen in de stad en daarbuiten 
een voorbeeld is, ook vandaag de 
dag. Vanuit de basiliek wordt er 
ook de nodige moeite gedaan om 
de herinnering levend te houden. 
Sinds juli dit jaar is er de Sint Liduina 
Commissie Schiedam (zie verder 
in de kadertekst) en in de kerk en 
de liturgie van de basiliek wordt de 
stadsheilige evenmin vergeten.

Liduinafeest april 2012, 
bisschop Van den Hende gaat voor
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is opgebouwd uit elementen van leren, vieren 
en dienen en kent een diversiteit aan thema’s 
over verschillende momenten van het jaar 
verspreid. 
Op de website www.bisdomrotterdam.nl is 
een speciale pagina over het Jaar van het Ge-
loof, die geregeld wordt geactualiseerd. Hier 
is ook het jaarprogramma te vinden en een 
‘Gebed om Geloof’.

Kwetsbaar 
Soms kost dat bloed, zweet en tranen, dus 
Liduina moet voor de mensen wel heel be-
langrijk zijn. 
Cintha van den Toorn, voorzitter van de pas-
toraatsgroep van de geloofsgemeenschap van 
de basiliek, Ruud Poels, voorzitter van de 
nieuwe commissie en rector van de basiliek 
Coert Biesjot vertellen wat hen zo aanspreekt 
in Liduina, dat zij haar geschiedenis en ver-
ering levend willen houden. 
‘Liduina is nabij’, zegt Poels. ‘Het is geen zwe-
verige heilige.’ Biesjot: ‘Liduina is een inspi-
ratie voor ons geloof. Zij is iemand die ons 
aanspreekt op onze kwetsbaarheid.’ 
Maar liefst 38 jaar lag Liduina ziek op bed. ‘Ze 
was vijftien toen ze viel op het ijs en bedlege-
rig werd’, vertelt Biesjot. ‘Ze wilde een goed 
en gelukkig leven hebben, zoals haar vrien-
dinnen. Hoe kon ze een zo heel ander leven 
gaan leiden? Hoe kon ze ondanks haarzelf zo 
door het lijden heen gaan?’ Van den Toorn: 
‘Veel mensen herkennen zich in haar, ook ik, 
omdat ze strijd heeft geleverd. Het is allemaal 
niet zo maar gegaan.’ De worsteling van Li-
duina wordt volgens haar goed verwoord in 
een lied dat nog niet zo lang geleden over Li-
duina is gemaakt. ‘Ze was ook gewoon hope-
loos eenzaam op zijn tijd.’
Biesjot: ‘Maar ook ongelofelijk nuchter. Ze 
had een mystieke kant én een eenvoudige. 
Dat maakt ook dat ze mensen kon troosten.’ 
Van den Toorn: ‘Ze heeft ook een proces door-
gemaakt. In het begin van haar ziekbed is het 
vooral: waarom? Later groeit ze naar een an-
dere dimensie. Dan is het: Wat wil God met 
mijn leven?’
‘Ze weet dan haar pijn te verbinden met het 
lijden van Christus’, aldus Biesjot. ‘Dat heeft 

Niet je rijkdom is waar 
het om gaat, maar je band 
met Christus

Hij voor ons gedaan. Liduina probeert zich 
daarmee te verenigen. Dan noemt ze zich ook 
sponsa Christi, bruid van Christus.’ Van den 
Toorn: ‘En heeft zij het idee te zijn uitverko-
ren. Dan is zij het vooral die de mensen aan 
haar bed troost.’

Engelbewaarder
‘Liduina besprak veel met haar biechtvader’, 
vertelt Poels. ‘Dan ging het over haar visioe-
nen, haar dromen. Het is maar hoe je het be-
titelt: was er sprake van luciditeit of nachtmer-
ries? Haar gesteldheid veranderde ook. Die 
wisselende emoties hielpen haar de betrek-
kelijkheid inzien en hielpen haar zich open 
te stellen voor de nood van een ander.’

‘Je vraagt hulp, je bent uitverkoren, je krijgt 
dus hulp’, aldus Van den Toorn. ‘Zo begrijp 
ik de visioenen. In mijn eigen leven ervaar ik 
ook een engelbewaarder die me geeft wat ik 
nodig heb.’
Zo werd het Schiedamse meisje snel een be-
kende zieke. In de stad, en ommeland. Poels: 
‘Ze viel op. Er werd van haar gezegd dat ze 
zonder voedsel en medicijnen kon. Letterlijk 
etterde ze weg. In 1947 is haar gebeente te-
ruggevonden en door middel van forensisch 
onderzoek in de jaren ‘80 kon men aantonen 
dat Liduina aan de beschreven ziekten heeft 
geleden.’
Biesjot: ‘Het is haast niet voor te stellen dat 
iemand leeft op de hostie, zoals over haar ge-
zegd werd. Ze werd zo al tijdens haar leven 
gezien als heilige. Ik zie het zo dat ze echt 
leefde in de wetenschap dat je maar heel wei-
nig nodig hebt. Dat je na dit leven slechts de 
essentie meeneemt. Niet je rijkdom is waar 
het om gaat, maar je band met Christus. En 
je kunt nu ook al leven in die realiteit: meege-
nomen te zijn in God.’ 

Liduina-commissie
Afgelopen zomer 
is de Sint Liduina 
Commissie Schiedam 
van de grond 
gekomen. Het is een 
vervolg op het Sint 
Liduina Comité, dat 
tot voor kort bestond. 
De groep wil vanuit 
de Liduinabasiliek 
- en mogelijk ook 
vanuit andere kerken 
- de herinnering van 
Liduina promoten 
“in de breedste zin”. 
Gedacht wordt aan 
het verzamelen 
en verspreiding 
van nieuws, het 
organiseren van 
tentoonstellingen en 
lezingen, het uitgeven 
van devotionalia, het 
verzorgen van een 
documentatie- en 
expositieruimte, 
het openen van 
een website en 
het laten doen van 
archiefonderzoek. 
Ruud Poels is de 
eerste voorzitter van 
de commissie. Andere 
leden zijn rector Coert 
Biesjot, Eric Beijnes, 
Roger Pluijm, Eric 
Vercruysse en Aad 
Franken.
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H
endrik Moerings, een patriot, maker 
van rijglijven (korsetten) en hoepelrok-
ken, lid van de rooms-katholieke kerk 
en organist tekent in 1799 zijn levens-

verhaal op. Hij beschrijft in zijn dagboek de 
Maassluise geschiedenis van 1755 tot 1799, de 
eerste 44 jaren van zijn leven.
In 1786 sterft de eerwaarde heer Henricus Bij-
nen, pastor van Maasland. Deze pastor wordt 
alom geacht om zijn zorg ook voor de parochi-
anen uit Maassluis. Het aantal roomsgezinde 
families in Maassluis is snel gegroeid tot zo’n 
130 huishoudens. Steeds vaker wordt erover 
gesproken in deze gemeente een eigen kerk 
op te richten. Dan moeten de parochianen 
niet meer in hitte en koude, hagel en donder, 
wind en regen naar Maasland ter kerke gaan, 
soms een levensgevaarlijke onderneming. 

Door de dood van pastor Bijnen laait de dis-
cussie weer op, maar pastor Lammers, zijn 
opvolger en een aantal zeer vermogende paro-
chianen proberen dit streven zo veel mogelijk 
tegen te werken. Na lang aandringen verleent 
het college van de wet (te vergelijken met de 
huidige gemeenteraad) in 1787 toestemming 
voor het stichten van een eigen parochie. Op 
29 juni 1787, het feest van de Heiligen Petrus 
en Paulus, wordt op de korenzolder van een 
woning van een kerkbestuurder aan de Veer-
straat de eerste heilige Mis opgedragen.
Kort daarvoor is toestemming verkregen voor 
het oprichten van een eigen kerkgebouw. 
Voorwaarden hiervoor zijn o.a.: het moet een 
gebouw zijn, gelegen aan de buitengrens van 

de gemeente, dat voorzien is van normale 
openslaande ramen, rode dakpannen en de 
toegangsdeur mag niet vanaf de openbare 
weg zichtbaar zijn. Het mag ook niet het ui-
terlijk hebben van een kerkgebouw. 
Er wordt een tuin gekocht aan de grens van de 
gemeente en met ongelooflijke spoed wordt 
de kerk gebouwd, zodat op de feestdag van de 
apostelen Petrus en Paulus de kerk in het jaar 
1788 in gebruik kan worden genomen.
De pastorie wordt aan de straatzijde gebouwd 
in de vorm van een normale woning, zodat 
vanaf de straatzijde het kerkgebouw niet 
zichtbaar is. De Schuurkerk is tot stand ge-
komen. 
Hendrik Moerings beschrijft hoe vele paro-
chianen diep in de buidel hebben getast en 
de kinderen hun spaarpotten hebben geleegd 
voor de aanschaf van de nodige inventaris. 
Want uit Maasland krijgen zij niets mee al-
hoewel de meeste altaarsieraden en miskle-
den door de Maassluizers aan de kerk zijn 
geschonken. Ze krijgen niets voor de nieuwe 
huishouding. Zelfs alle gezangboeken, die ge-
zamenlijk zijn aangeschaft, moeten in Maas-
land blijven.

De aantekeningen die Moerings heeft ge-
maakt geven niet alleen de moeilijke omstan-
digheden weer waaronder de parochie is op-
gericht, maar zijn ook een beschrijving van de 
politieke situatie in de regio.
Er wordt verhaald over de aanvangstijden van 
de kerkdiensten, die niet hetzelfde mochten 
zijn als die van de hervormde kerk om te voor-

Hendrik Moerings, een patriot, maker van rijglijven (korsetten) en 
hoepelrokken, lid van de rooms-katholieke kerk en organist tekent in 
1799 zijn levensverhaal op. Hij beschrijft in zijn dagboek de Maassluise 
geschiedenis van 1755 tot 1799, de eerste 44 jaren van zijn leven.

225 Jaar katholiek Maassluis

Het Dagboek van 
Hendrik Moerings
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komen dat men elkaar op straat kan tegenko-
men, waardoor de zondag wellicht ontheiligd 
wordt. Ineke Vink, die voor de Historische 
Vereniging Maassluis het dagboek van Hen-
drik Moerings heeft samengesteld, heeft op 
20 juni 2012 een bijzonder inspirerend ver-
haal gehouden over het leven van de schrijver 
en de stichting van de Petrus en Paulusparo-
chie. Die avond is een deel van de inventaris 
van de Schuurkerk tentoongesteld, zoals de 
zilveren tabernakeldeur met een afbeelding 
van de Emmaüsgangers, de zilveren schel 
(bel), het zilveren wierookvat en het scheepje, 
waarin de wierook bewaard wordt. Naast deze 
voorwerpen uit het einde van de 18de eeuw 
hebben we ook meer recente kostbaarheden 
bewonderd als een monstrans, kelken en ka-
zuifels.

De schuurkerk heeft bijna 180 jaar dienst ge-
daan als parochiekerk. 
Op 7 april 1967 is een nieuwe kerk in gebruik 
genomen en de Schuurkerk verlaten.
Het inwoneraantal van Maassluis neemt in 
de jaren ’60 sterk toe, evenals het aantal paro-
chianen. Maassluis breidt sterk in westelijke 
richting uit en daarom wordt op 16 december 
1965 de St. Andreas Parochie opgericht. Sa-
men met de gereformeerde en Nederlands-
hervormde kerkgenootschappen in Maas-
sluis-West en de gemeente Maassluis wordt 
een multifunctioneel gebouw De Koningshof 
opgericht met een aantal kerkzalen. 
De St. Andreas Parochie heeft tot 1 januari 
1995 als zelfstandige parochie geopereerd. 

Ten gevolge van het teruglopen van het aan-
tal parochianen en het gebrek aan priesters 
wordt op 1 januari 1995 een fusie aangegaan 
met de H.H. Petrus en Paulus Parochie. De 
bestaande kerkgelegenheden aan de P.C. 
Hooftlaan en de Koningshof blijven dan nog 
in gebruik en de naam wordt H.H. Andreas 
Petrus en Paulus Parochie. In 2003 moet de 
Koningshof worden verlaten in verband met 
een totale renovatie van het gebouw. Al voor 
de sluiting van de Koningshof is het besluit 
genomen om een nieuwe kerk te bouwen. Uit 
een aantal ontwerpen is voor een futuristisch 
model gekozen.
In april 2007 wordt de nieuwe kerk in gebruik 
genomen. De kerk aan de P.C. Hooftlaan is 
enige tijd daarna afgebroken.
In 2011 is de H.H. Andreas Petrus en Paulus 
Parochie als deelgemeenschap opgenomen in 
Parochie De Goede Herder. 225 Jaar katholiek 
Maassluis is uitgebreid gevierd met de publi-
catie van het dagboek van Hendrik Moerings, 
een boeiend verhaal van Ineke Vink, stadwan-
delingen langs alle voor de parochiegemeen-
schap relevante locaties op 23 juni, een plech-
tige eucharistieviering en het patroonsfeest op 
24 juni 2012.
 
Sinds 225 jaar zijn de apostelen Petrus en 
Paulus de patroonheiligen van de katholieke 
kerk in Maassluis. De nieuwe kerk, gelegen 
aan het Andreasplein, draagt dan ook de naam 
van de Petrus en Pauluskerk. Benieuwd naar 
de inrichting van de kerk? U bent van harte 
welkom.  

Uit een 
aantal 
ontwerpen 
is voor een 
futuristisch 
model 
gekozen
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De vlag van de Vrede wapperde in Vlaardingen. 
Wat wil je ook: de stad was in de afgelopen 
Vredesweek opnieuw ‘Ambassade van Vrede’. 
Als onderdeel van het Ministerie van Vrede 
werd de week van 15 tot en met 23 september 
bijzonder beleefd.

Ga maar na: op woensdagavond 
19 september de film ‘Blood in the 
mobile’ in de Windwijzer. Vrijdag in 
het Stadshart ‘Vlaardingers Vliegen 
Vooruit’ en een thema-avond over 
Srebrenica in De Windwijzer. De 
Nacht van de Vrede in de Vredes-
ambassade (het pand van Vele 
Vlaardingers één Huis aan de Floris 
de Vijfdelaan 148). Op zaterdag de 
Vredesmarkt op de Loper en een 
multiculturele avond met als thema 
‘Buurten voor Vrede’ in de ambas-
sade. 

Wie maar wil weten over het verloop van dit pro-
gramma, bezoek op internet www.vveh.nl of vraag uw 
lokale contactpersoon.

Vlag van vrede

Vlaardingen, 
Ambassade 
van Vrede
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Week van de Dialoog 
Het thema van de Week van de 
Dialoog (van 2 tot 8 november) 
in Schiedam is ‘Verborgen 
TAALschatten’. Op het programma 
staan onder meer een politiek 
ontbijt met Tweede Kamerlid 
Mariëtte Hamer en een 
dialoogmiddag tussen jong en oud 
op het Lentiz Lifecollege. De week 
wordt afgesloten op 8 november 
met de Dag van Respect. Stichting 
Meredia organiseert op die dag een 
lunch op basisschool De Taaltuin. 
Daar zijn ‘alle vrouwen en mannen 
uit Schiedam welkom’. 
Voor meer informatie: www.meredia.nl.

Dierenzegening
De liefde tussen mens en dier, 
daar ging het om op 4 oktober, 
Werelddierendag, in de H. Hartkerk. 
Sint-Franciscus, die het voorbeeld gaf 
hoe mensen met dieren om kunnen 
gaan, werd herdacht. Tientallen 

honden, cavia’s, vissen en vogels 
kregen de zegen - net als de nodige 
knuffels. En ook voor de baasjes werd 
Gods bijstand gevraagd, om goed voor 
de dieren te kunnen zorgen. Jong en 
niet zo jong hadden plezier en gingen 
blij naar huis. 

In verschillende deelgemeenschappen 
van de parochie zijn vrijwilligers 
de komende maanden actief 
met de verkoop van de Missie-
Zendingskalender. Met deze uitgave 
probeert Mensen met een Missie 
geld bijeen te brengen om het werk 
van Nederlandse missionarissen te 
ondersteunen.
Bijzonder is dat de kalender van 2013 
de laatste zal worden in een reeks van 
ruim dertig; Mensen met een Missie en 
de Nederlandse Zendingsraad houden 

op met de druk en verspreiding van de 
kalender. 

‘Kijken met andere ogen’ is dit jaar het 
thema. Bijvoorbeeld naar de schepping 
en de dieren. De kalender bevat werk 
van drie kunstenaars die werken op 
het Indonesische eiland Bali. Er zijn 
schilderijen met duidelijk bijbelse 
referenties, zoals ‘Jesus onderwijst’ 
van Erland Sibuea. Andere werken 
zijn vrijer, zoals ‘Liefde’ van dezelfde 
kunstenaar of ‘Opgesloten vrijheid’ van 

Sriwardani en ‘De schepping van zon en 
maan’ van Nyoman Darsane.

U als lezer bent van harte uitgenodigd 
deze laatste gelegenheid tot aanschaf 
van de kalender te grijpen. Bij het 
afronden van dit blad waren de lokale 
verkoopgegevens nog niet bekend. 
Mocht u interesse hebben in de 
kalender er geen verkoper kennen of 
kunnen bereiken, stuur ons dan een 
bericht: redactie@goedeherderparochie.
nl. Wij kunnen uw bestelling dan 
doorgeven.

Laatste Missie-Zendingskalender

Altaarwijding en reünie in Kethel
Zondag 18 november wordt een bijzondere dag in de Jacobuskerk. Dan 
wijdt bisschop Hans van den Hende tijdens een bijzondere viering, het 
nieuwe altaar van de kerk in. 
Aansluitend is er een reünie, voor parochianen en oud-parochianen, 
georganiseerd door het Jacobusgilde. Het programma is vooral: 
ontmoeting & ontmoeting. Verder is er de gelegenheid om kerk en 
pastorie ‘van onder tot boven’ te bezichtigen en een lezing bij te 
wonen. Uiteraard wordt er ook iets lekkers geserveerd.
De viering met de bisschop begint om 10.00 uur. De reünie vangt aan 
rond 12.30 uur en zal tot 16.00 uur duren. De deelnamekosten van
 de reünie zijn € 15,- per persoon.
 
Aanmelden kan via e-mailadres jacobusreunie@gmail.com en gelijktijdige overboeking op rekening 
501536 ten name van DGH HH Jacobus en Martinus of door het sturen van een schriftelijk opgave met 
naam, adres en woonplaats aan: pastorie Kerkweg 51, 3124 KD Schiedam en gelijktijdige overboeking 
op rekening 501536 ten name van DGH HH Jacobus en Martinus.

Het Jacobusgilde 
zegt: ‘Stel uw 
oude bekenden 
niet teleur, en 
schrijf u in!’
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Vormen van Herinneren
Het zit in de tijd. Overal om ons heen zie je dat de aandacht groeit voor 
het gedenken van de overledenen. Verbaasden we ons nog niet zo lang 
geleden over de levendige indruk die begraafplaatsen op vakantie in Zuid-
Europese landen maakten, nu kunnen we op de rustplaatsen van onze eigen 
overledenen, vergelijkbare taferelen aantreffen. 
In Vlaardingen is de afgelopen jaren een kleine traditie gegroeid. Eerst 
onder de naam ‘Allerzielen Alom’, later ‘Vormen van Herinneren’. Het 
zijn niet de traditionele kerken, noch de uitvaartondernemers die deze 
herdenkingsbijeenkomsten opzetten, maar een stichting die verbinding wil 
leggen tussen de mensen in de stad, liefst op een creatieve manier. Ze legt zelf 
uit wat Vormen van Herinneren is en wat de gedachten er achter zijn. 
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S
tichting Flagen organiseert ‘Vormen 
van Herinneren’, de herdenkingsavond 
voor nabestaanden van overledenen op 
of rond Allerzielen. Oprichters van Fla-

gen zijn beeldend kunstenaar Jan van Dorp 
en haptotherapeut Elma Oosthoek. Zij was 
ooit ook de stadsdichter van Vlaardingen. 
Juist deze verschillende achtergronden ma-
ken dat Flagen verschillende mensen weet 
aan te spreken en in beweging kan brengen. 
Dit jaar vindt Vormen van Herinneren plaats 
op begraafplaats Emaus, op 3 november. Maar 
de avond is niet alleen bedoeld voor nabe-

staanden van mensen die op Emaus liggen. 
Ieder die iemand wil gedenken, is welkom. 
Juist in een seculiere tijd is er een zoeken 
naar rituelen om gevoelens vorm te geven. 
Begraafplaats Emaus kent vele oude graven 
en oude bomen. De natuur is er sterk om-
hullend aanwezig. Daar wordt gebruik van 
gemaakt door de herinnerplaats met allerlei 

Allerzielen

Allerzielen wordt in de r.-k. kerk ‘gevierd’ op 2 november. Het is de 
dag van het herdenken van de overledenen. Het feest hangt nauw 
samen met dat van Allerheiligen, op 1 november. De koppeling van 
beide dagen benadrukt dat Gods volk, zowel de mensen op aarde 
als hun overledenen, één gemeenschap vormt. Het was paus 
Johannes XIX die in de twaalfde eeuw Allerzielen invoerde, als 
feestdag voor alle gelovigen. 
Allerheiligen en Allerzielen zijn in de kerk bij uitstek de dagen 
dat de thema’s sterfelijkheid, dood en laatste oordeel aan de orde 
komen. Maar ook opstanding en leven in eeuwigheid. 
De beide dagen kennen talrijke gebruiken. Behalve het bijwonen 
van missen, deelname aan processies, bidden en het branden van 
kaarsen behoren kerkhofbezoek en versiering van graven met 
(witte) bloemen tot de plechtigheden.
De gebruiken rond Allerzielen hebben ook aanleiding gegeven 
tot verteltradities. Verhalen over de tijdelijke terugkeer van 
doden, lichtjes die daarbij de weg moesten wijzen, klokluiden en 
gekruiste bosjes stro op graven als afweer tegen het kwade, zijn 
daar voorbeelden van. Bekend vanwege de sterke invloed van de 
Amerikaanse cultuur in onze maatschappij, is Halloween - in het 
Engels All Hallows eve(ning) -, de avond voor Allerheiligen, dus 
31 oktober. In Engeland ontwikkelde Halloween zich al vanaf de 
zestiende eeuw als wereldlijk feest. 

De kinderen kunnen  
drijf elementen maken in 
het water

natuurlijke materialen vorm te geven. Voor 
kinderen is er de mogelijkheid om een drijf-
element te maken in het water. Bij een oude 
boom zijn bezoekers uitgenodigd led-lampjes 
met namen op te hangen. De lampjes krijgen 
ze bij de ingang. 

Persoonlijk en collectief
De herdenkingsavond is tegelijk persoonlijk 
en collectief. Persoonlijk, omdat mensen op 
hun eigen manier gedenken, ook al kunnen 
de organisatoren daar bij helpen. Dat was de 
eerste jaren voor mensen even wennen. Maar 
nu is het fijn om te zien hoe deelnemers als 
voorbereiding lantaarns maken en mensen 
uitnodigen om mee te doen. 
Het herinneren is ook collectief. Het gebeurt 
gezamenlijk. Zo wordt er samen stilgestaan 
bij de doden waar geen tastbare plaats van 
aanwezig is, bijvoorbeeld omdat de as is ver-
strooid, de mensen elders zijn begraven of het 
graf al is geruimd. 

Andere 
herdenkings-
vieringen
Allerzielen wordt 
gevierd in alle 
zeven kerken van 
de Goede Herder-
parochie. In het 
liturgisch rooster 
achter in dit blad 
vindt u meer 
informatie.
Ook op de Schie-
damse begraaf-
plaats Beukenhof 
aan de Van Haar-
enlaan zal er een 
herdenking zijn, 
op zaterdag 27 
oktober. Aanvang 
11.00 uur.
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Warmteplekken
Bezoekers lopen in alle rust rond over de be-
graafplaats. Ze kunnen iets opschrijven, of bij 
een vuurtje zitten bij de warmteplaatsen. De 
invulling daarvan is bewust gekozen vanuit 
maatschappelijke organisaties: muzikanten 
uit de buurt, het Leger des Heils, de groep 
Lucas Cooking, wijkgemeente Ambacht-Oost, 
uitvaartverzorgers. 
De belevingsplaatsen worden ingericht door 
kunstenaars: iets doen, iets ervaren, een brief 
schrijven, een lapje naaien op een rouwjas, 
een naam ergens opschrijven, zomaar mijme-
ren bij teksten.
Vormen van Herinneren wordt ingebed in de 
samenleving. Er komen levensvragen op ons 
af: ‘Kunnen jullie alsjeblieft aandacht beste-
den aan…’ Dat herdenken niet los staat van 
de maatschappij werd ons wel heel duidelijk 
in 2011. Toen hebben we de rouw na suïcide 
van een dierbare uitgelicht. 
Voor 2012 is het thema broer/zus-rouw. Met 
de website ‘broederziel alleen’ en haar recent 

M
isschien heeft u hem afgelopen 
maand gesproken of gezien? Pa-
ter Carlinhos was even in Maas-
sluis.

In Maassluis een bekende en graag gezie-
ne pater, in de andere deelgemeenschap-
pen is hij waarschijnlijk niet of nauwelijks 
bekend. Vandaar dat wij hem aan u willen 
voorstellen.
Carlos Antonio Araujo roepnaam Carlinhos, 
geboren op 29 augustus 1964 in Campina 
Grande in Brazilië, maakt in 2005 kennis met 
de parochie in Maassluis. Aanleiding is een 
vanuit Nederland gesteund project voor oplei-
ding van jonge mensen in de plaats Monteiro 
in Brazilië.
De parochie in Maassluis financiert in 2007 
de bouw van een kapel in Vila Santa Maria. In 

verschenen boeken lijkt Minke Weggemans 
de uitgelezen persoon voor het verzorgen 
van een lezing. Verder is er een kunstenaar 
om bij dit thema een interactief kunstwerk 
te maken. 

Voorbereiding
Vormen van Herinneren beperkt zich niet tot 
de avond op de begraafplaats. Voorafgaand 
kan Stichting Flagen komen spreken en mee-
denken op scholen of bijvoorbeeld een avond 
van de Rotary. De laatste club vroeg vorig jaar 
om een lezing; een schoolklas wilde hulp om 
een herdenkingsritueel voor een klasgenoot 
voor te bereiden. 
Met een speciaal seniorenproject besteedt Fla-
gen aandacht aan ouderen. Richtinggevend is 
daarin de vraag: ‘Waar ervaart u een dierbare 
herinnering?’ Antwoorden worden gegeven 
aan de hand van verschillende kunstvormen. 
Bijzonder is ook de bijstand van jongeren die 
Flagen helpen als onderdeel van hun maat-
schappelijke stage. 

Stichting Flagen 
‘Vormen van 
Herinneren’ wordt 
georganiseerd door 
Stichting Flagen. 
Flagen werkt altijd 
rond thema’s van 
de tijd, de mens, 
de geschiedenis – 
maar vooral met de 
verhalen die daar-
bij horen. Rond die 
verhalen sluiten 
de initiatiefnemers 
op een creatieve 
manier aan bij be-
staande activiteiten 
(zoals Open Mo-
numentendag) of 
ontwikkelen ze zelf 
nieuwe projecten, 
zoals Spijkenisjes 
en Groentjes. 
Meer informatie treft u op 
de website www.flagen.nl

Even uitrusten in Maassluis
door Ria Sosef en Clemens Lammers de kapel vinden tal van activiteiten plaats. Je 

zou het kunnen omschrijven als een wijkcen-
trum in een missiegebied.

Ook in Brazilië blijven priesters niet hun 
hele leven in dezelfde parochie. Pater Car-
linhos is in februari van dit jaar overge-
plaatst naar Campina Grande. Samen met 
twee priesters heeft hij nu de zorg over 

ruim 80.000 parochianen, een hoofdkerk 
en negen kapellen, waarvan sommigen niet 

meer zijn dan een schuurtje.
Pater Carlinhos was in Maassluis op uitnodi-
ging van een parochiaan, om even op adem te 
komen. Even weg uit de drukte van alledag. 
Als u dit artikel leest is hij al weer aan het 
werk in Brazilië. Vanuit Maassluis blijven wij 
zijn werk volgen. Het zou mooi zijn als zijn 
werk ook in de harten van onze deelgemeen-
schappen in Vlaardingen en Schiedam zou 
gaan leven.  
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Vertel ‘t met bloemen
Ongelofelijk verrassend wat je met een bloemstuk uit kunt drukken. 
Die ervaring had Cisca Verhart toen zij zich verdiepte in het liturgisch 
bloemschikken. Op bezoek bij Anneke Durenkamp leerde zij hoe je met 
bloemen de beleving van een viering kunt versterken.

E
ind jaren ‘70 kreeg pastoor Van 
Diepen, werkzaam in de O.L.V. 
Visitatieparochie in Schiedam, 
iedere veertien dagen zo’n hon-

derd rozen van een kweker. Voor de 
kerk. De pastoor vroeg aan Anneke 
Durenkamp ze te schrappen en in een 
emmer te zetten. Of toch maar in een 
vaas te schikken, voor op het altaar. 
Zo werd zij ‘hoofd kerkversiering’ van 
de parochie. In het begin alleen, later 
met twee andere dames, met kerst en 
Pasen was er nog meer hulp. Tot de 
kerk in 1996 werd gesloten. 
In de nieuwe fusieparochie St. Jan de 
Doper – Visitatie had pater Jan Wen-
ting als hobby bloemschikken. Na zijn 
vertrek nam pastor Tessica Dam het 
stokje over. Aan Anneke Durenkamp 
vroeg zij tijdelijk het schikken van de 
bloemen over te nemen. Natuurlijk 
zei deze geen ‘nee’ en sindsdien ont-
fermt zij zich over de bloemenversie-

ringen in de kerk. 
Op zondag is het heel normaal dat 
er op het altaar bloemen staan, vaak 
ook bij Maria. Deze arrangementen 
worden in de St. Jan-Visitatiekerk ge-
maakt door Anneke Durenkamp. Met 
Pasen en kerst krijgt zij hulp van haar 
dochter Susanne en Anneke van der 
Steen.

Symboliek
Bloemschikken werd geleidelijk aan 
liturgisch bloemschikken. Voor het 
eerst tijdens de Vasten- en tijdens de 
Adventstijd. Van een bloemstuk dat 
de sfeer van de tijd in het (kerkelijk) 
jaar probeerde te verbeelden, werden 
de stukken gaandeweg meer en meer 
onderdeel van de dienst. 
In de kerkelijke traditie hebben bloe-
men lange tijd een rol gespeeld om 
het verhaal van het evangelie te vertel-
len. Bloemen kregen een symbolische 

duiding. Kleuren, vormen, lijnen en 
karakter van bloemen en planten heb-
ben ieder een eigen betekenis. Deze 
kan worden gebruikt om aan bijzon-
dere diensten een eigen, speciale bij-
drage te leveren. 
Er zijn voorbeeldboeken op dit gebied. 
Ook geeft uitgeverij Gooi en Sticht, 
voor hen die de liturgie voorbereiden, 
suggesties bij vieringen, ook op het 
vlak van liturgisch schikken. 
Anneke Durenkamp heeft deze in-
breng niet echt meer nodig. Door 
haar jarenlange ervaring heeft ze vol-
doende inspiratie en creativiteit opge-
bouwd om schikkingen volgens eigen 
idee te maken. 
Ze laat mij voorbeelden zien aan de 
hand van foto’s. U vindt er hiernaast 
enkele afgebeeld. Bekijk ze eens goed 
en besef hoe je ook op heel andere 
wijze naar een bloemstuk kunt kijken: 
als een verrijking van de viering! 

door Cisca Verhart  fotografie Anneke Durenkamp

Voorjaar
Vastentijd: afbreken en 

opbouwen van de tempel
Palmzondag Witte Pasen Hemelvaart: twaalf 

apostelen in witte wolk
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De Driepas... een plaats van stilte
Vlaardingen kent sinds kort een stiltecentrum. De Driepas is te vinden pal 
naast de Lucas-kerk; de initiatiefnemers willen er een plek van maken van 
bezinning en gebed voor velen. Helen de Koning, een van hen, vertelt over 
de totstandkoming en de verwachtingen.
door Helen de Koning

Opening stiltecentrum

D
e behoefte aan stilte neemt toe. Dat 
is heel verklaarbaar. In onze jachtige 
wereld is weinig ruimte voor stilte. 
Verkeerslawaai, mobiele telefoons en 

achtergrondmuziek dringen zich overal op. 
Stiltemomenten kun je zelf creëren en in je 
eigen leven inbouwen. Dat is niet eenvoudig 
in een samenleving waarin de nadruk ligt op 
tempo, consumptie en een hoge waardering 
voor activiteit.
Stiltecentra willen antwoord geven op een 

behoefte aan stilte, aan bezinning. Op zoek 
naar stilte, ruimte geven aan je persoon-
lijke gedachten. Stilte heeft geen woor-
den. Probeer eens te stil te zijn net zolang 
totdat uw gedachten zich niet meer aan u 
opdringen. U zult een ongekende kracht 

in uzelf ervaren. Een kracht om het 
leven verder te leven. Stilte is de 

grondtoon van ons leven. Stilte is 
de geboorteplaats van vrede.

Initiatief 
Een werkgroep onder de vlag 

van Vele Vlaardingers Eén Huis, 
mocht vijf jaar geleden een stilte-

centrum inrichten op de begane grond 
van de Cuypers-toren. Dit proces vertoonde 
kenmerken van een pelgrimstocht. 
Steeds op zoek naar harmonie verstreken een 
aantal leerzame jaren.
Een uitdaging pur sang. Niet alleen vanwege 
de beperkte ruimte, maar ook om de bele-
ving van de bestaande inrichting met op elke 
muur waardevolle, historische en religieuze 
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De Driepas... een plaats van stilte
wandschilderingen van een voor ons nog on-
bekende schilder.
De werkgroep moest met veel geduld wachten 
op de algehele zoutonttrekking in de ruimte. De 
vochtige muren moesten drogen, voordat het 
restaureren van de schilderingen kon begin-
nen. Dit duurde ruim een jaar. De wandschil-
deringen zijn gemaakt in 1953. Elke schilde-
ring heeft een eigen verhaal. De bijbehorende 
verhalen staan op papier. De Kunstwacht heeft 
de schildering heel zorgvuldig gerestaureerd. 
Voor de wandschilderingen zijn glazen pane-
len aangebracht ter bescherming.
Zo konden we op de uitnodiging voor de ope-
ning zetten: ‘Een plaats van stilte… waar het 
zout van de tand des tijds is overwonnen, waar 
schilderingen zijn gerestaureerd, waar het 
daglicht spelend met kleur binnenvalt.’ 

Ster
Op de stenen vloer van het stiltecentrum 
bevindt zich een prachtige witte ster. Een 
technisch vernuft, noemt kunstenaar Cor 
Maarleveld die. De zitbankjes en de halftrans-
parante afscherming zijn rondom de ster ge-
organiseerd en vormen zo een cirkel. De ster 
is geworden tot een aandachtspunt van stilte, 
rust en bezinning. 
De bankjes en de afscherming zijn ontwor-
pen door architectenbureau TAK uit Delft. 
Het heeft in 2008 ook de Cuypers-toren ge-
restaureerd. Ooit behoorde de toren toe aan 
de verdwenen Sint Joannes de Doperkerk.
Functionele uitgangspunten waren het cre-
eren van een rustige plek om te zitten, die 
uitnodigt tot stilte. Ook vonden we het nodig 
om te kunnen zien of er mensen binnen zijn 
of binnenkomen. Er wordt een overgang ge-
creëerd tussen binnen en buiten, waarbij je 
langzaam tot het binnenste komt.  

Aan de rechterzijde van 
de entree is de afscher-
ming hoger, waardoor 
er geen direct zicht is 
naar binnen of buiten 
en inkijk en afleiding 
wordt voorkomen. 

In de nis op de rechterwand een plaats om een 
lichtje te branden, met een tekst als meditatie-
handreiking. Een ontwerp van de Vlaardingse 
kunstenaar Cor Maarleveld.

De vensters boven de ingang en in de achter-
wand zijn ook ontworpen door Cor Maarleveld 
en gemaakt door de Vlaardingse glazenier Jan 
de Winter. Het glas-in-loodvenster boven de 
ingang kreeg de titel: ‘Samen…’ en de glasap-
plicatie kreeg als titel: ‘Pinksteren’. 

Poort
Buiten het stiltecentrum voor de ingang staat 
een poort, ook wel boog genoemd, van ruim 
drie meter hoog. De poort symboliseert een 
buiging naar de plaats van stilte. De poort is 
gemaakt van Corten-staal en ook ontworpen 
door Cor Maarleveld en de Vlaardingse kun-
stenaar Jan van Dorp. 
Rechts van de toren staat een fontein, een 
bron in de vorm van de driepas. Het stro-
mend water van de fontein verbeeldt de bron 
van leven. Ze is uitgevoerd in Corten-staal en 
terrazzo-materiaal en is eveneens ontworpen 
door Maarleveld en Van Dorp. 
Aan de linkerkant staat een nieuwe bank, ook 
van terrazzo-materiaal en er is nieuw plaveisel 
gelegd, naar idee van Van Dorp. 
We hebben veel medewerking mogen ontvan-
gen van Vlaardingse bedrijven. Niets was hen 
te veel. Het stiltecentrum De Driepas is een 
echt Vlaardings product geworden!
De naam De Driepas is ontstaan door de vorm 
de driepas boven de toegangsdeur. Een drie-
pas is een versieringsvorm uit de Gotische 
architectuur en favoriet bij Pierre Cuypers, 
architect van de toren.
Op de borden bij de ingang van de Lucas-kerk 
kunt u delen van het proces volgen en voor 
de liefhebbers ligt er een fotoboek van ver-
schillende ontwerpen van de architect TAK 
en van de kunstenaars Jan van Dorp en Cor 
Maarleveld. 
Bij het schrijven van dit verhaaltje vloeide er 
spontaan een gedichtje uit mijn pen dat ik 
graag met u wil delen:  

Stilte…
De Cuypers-toren als oriëntatiepunt, 
massief, krachtig en kwetsbaar gegund. 
De tijd verstrijkt, de oude klokken geven 
aan, 
de stilte is hier, midden in de stad, los van 
de straat,
kom…. we gaan. 

Stilte is de grondtoon 
van ons leven. Stilte is de 
geboorteplaats van vrede

Object van aandacht

Drukbezochte opening
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‘Een nieuw begin’
Jeffrey de Koster gedoopt

‘Ik geloof dat 
God bestaat’, 
zegt Jeffrey 
de Koster. ‘En 

in Jezus Christus.’ 
Toch was Jeffrey als 
baby’tje niet gedoopt. 
De omstandigheden 
in het gezin waarin 
hij opgroeide, maak-
ten dat het er gewoon 
niet van kwam. 
Dat veranderde toen 
de vader van Jeffrey 
overleed, en niet veel 

later ook zijn broer. Toen werd wat triviaal was 
in het leven, volledig onbelangrijk. En wat er 
toe deed, nog belangrijker. Zijn moeder was 
katholiek, zijn band met haar werd sterker; 
Jeffrey stelde voor om gedoopt te worden. 
Pastor Coert Biesjot begeleidde hem op de 
weg naar zijn doop. ‘We zijn de kerk rond-
gegaan en bij alle dingen, de beelden, de 
schilderingen op de muur, het glas-in-lood 
vertelde pastor Biesjot iets.’ Jeffrey sloeg met 
regelmaat de kinderbijbel open om te lezen. 
‘Ik vond bijvoorbeeld het verhaal gaaf over de 
rieten mand met drie broden, die genoeg was 
om vijfduizend mensen te eten te geven, en 
er waren ook nog drie vissen of zoiets.’ Het 
wonder, dat dat kan, dat sprak hem vooral 
aan. ‘Jezus is mijn beschermer, en dat merk 
je in dit verhaal ook.’

Techniek
Op Tweede Kerstdag 2011 werd Jeffrey door 
Coert Biesjot gedoopt. Hij was toen 12 jaar en 
zat in de eerste klas van het Geuzencollege, 

een kader-VMBO. ‘Binnenkort moet ik kie-
zen; ik denk dat ik voor Techniek ga kiezen.’
Voor de doop kwamen een oom en tante over 
uit Portugal, het land van Jeffrey’s moeder. 
Ook andere familie, ook van zijn vader, kwam 
er voor naar de kerk. En later, op het feest 
in de eigen tuin, kwamen nog meer mensen. 
‘En ik kreeg deze schoenen’, wijst Jeffrey trots 
naar het paar dat hij vandaag ook aan heeft. 
‘Ik was best wel blij toen ik gedoopt werd. Dat 
God er altijd voor je is...’
Op school kwam hij in de les Levensbeschou-
wing ook te spreken over zijn doop. ‘En ook 
met mijn vrienden praten we wel eens over 
God. Ik zit met moslims in de klas, en ook 
met christenen.’
Een half jaar later was het voor Jeffrey weer 
bijzonder. Toen deed hij zijn Eerste Com-
munie. Hij deed de voorbereiding mee met 

tien andere kinderen 
in de Heilig Hart-
kerk. Een beetje raar, 
want hij was vier, vijf 
jaar ouder dan de 
meeste andere kinde-
ren. ‘Maar de Eerste 
Communie viel niet 
tegen. Ik kreeg een 
helemaal wit pak. Als 
teken van een nieuw 
begin. Ik mocht ook 
iets voorlezen en de 
handen van de pas-
toor wassen.’
En nu, vier maanden 

verder? ‘Het zakt weg, maar het is er. Net zo-
iets als dat je een broertje of zusje krijgt. Het 
wordt normaal. Maar het is er wel.’ 

In 2011 werden in de Goede Herderparochie 64 mensen 
gedoopt. Dertien van hen waren zeven jaar of ouder. Een van 
hen was Jeffrey de Koster uit Schiedam.

Ik was best wel blij toen 
ik gedoopt werd. Dat God 
er altijd voor je is...
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Jeffrey, met zijn moeder 
(r) en een tante
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Vele facetten van parochieleven 
vormen inspirerend mozaïek

door Ted Konings  fotografie Trees Sonnenschein

Bestuur De Goede Herder ruim jaar aan het werk

T
och lijkt het ons, als bestuur van de nieu-
we parochie, goed om u te vertellen over 
onze inzet in het afgelopen jaar. Niet 
om interessant te doen, maar om u een 

indruk te geven van de vele facetten waaruit 
onze gemeenschap bestaat, en wat er voor no-
dig is om deze allemaal tot hun recht te laten 
komen. Opdat het mozaïek dat wordt gevormd 
door al die activiteit van velen, u inspireert.   

Gemeenschap
Fusie, kerkgebouwen, financiën. Het paro-
chiebestuur van De Goede Herder heeft in 
zijn eerste jaar van bestaan zijn inzet vooral 
gericht op de ‘grote’ zaken die komen kijken 
bij het goed functioneren van een geloofs-
gemeenschap. Maar ook minder in het oog 
lopende elementen van het parochie-zijn kwa-
men aan de orde: wat heeft het pastoraal team 
nodig om goed te kunnen werken, hoe zitten 
de vrijwilligers in hun vel en hoe versterken 
we het draagvlak onder onze parochie? Ver-
veeld hebben we ons zeker niet.
Op 1 juli vorig jaar ontstond onze parochie 
door de bundeling van zes voormalige paro-
chies. We hadden er niet zo bij stilgestaan, 
maar alleen al dit feit zorgde voor enkelen 

van ons voor veel werk in de zomerperiode: 
de organisatie van de eerste ‘grote’ afspraak 
van de nieuwe gemeenschap, de feestelijke 
oprichtingsviering op 17 september in de Hei-
lig Hartkerk. 
Dat was geweldig leuk om te doen - wie wil er 
niet op zijn tijd een feestje organiseren - maar 
ook een duidelijke uitdaging: we kenden nog 
maar weinig mensen buiten onze eigen lo-
cale geloofsgemeenschappen, en moesten wel 
zorgen dat ieder werd uitgenodigd om haar 
of zijn steentje bij te dragen. Of om in ieder 
geval aanwezig te zijn. Met inzet van velen die 
we op deze manier snel leerden kennen, is 
dat gelukt. De viering en de ontmoeting daar-

Het leven van parochie De Goede Herder speelt zich af in en rond onze 
vieringen, tijdens catechetische avonden, waar mensen zich diaconaal 
inzetten en waar parochianen onderling elkaar ontmoeten, of in 
gesprek gaan met mensen ‘van buiten’. Dat is het mooie, dat het niet de 
bestuurders zijn die gezichtsbepalend zijn. Elders in kerk en maatschappij 
is dat nogal eens anders. 
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opvolgend waren feestelijk, druk bezocht en 
kunnen we ons herinneren als een echte start 
van een nieuwe gemeenschap. 

Voorwerk
Allicht betekende de eerste bestuursverga-
dering na de oprichting van de parochie, op 
6 september, niet onze eerste gezamenlijke 
vergadering. Op initiatief van de begeleidings-
groep die de parochiefusie heeft voorbereid, 
was Hans Stout op pad gegaan om medestan-
ders te vinden voor een te vormen bestuur van 
De Goede Herder. Eind januari vorig jaar had 
hij zijn team zo’n beetje rond. De eerste moei-
lijkheden dienden zich al direct aan, want de 
meeste beoogd-bestuurders hadden ervaring 
in deze sport, en wilden wel duidelijke afspra-
ken maken voor ze in dit nieuwe avontuur 
stapten. Een goede manier om elkaar te leren 
kennen, zo bleek. Enig minpunt, zo beschou-
wen we nu, is het feit dat aan het eind van het 
liedje het nieuwe bestuur alleen uit mannen 
bestaat. Acht in eerste instantie, onder voor-
zitterschap van pastoor Charles Duynstee, en 
na het om persoonlijke redenen stoppen van 
Jan van de Water als bestuurder, met zeven.
Op 3 maart kwamen we voor het eerst bij el-
kaar en werden portefeuilles verdeeld. U vindt 
een overzicht onder aan dit stuk. Van toen af 
ging het snel: een structuur optuigen, met 
vergaderdata, aanmelding van benoemingen, 
vaststellen van een reglement en een agenda-
commissie. Het klinkt allemaal heel ambtelijk 
en een tikkeltje saai, maar het is wel nodig 
om aan de gang te kunnen. De relatie met de 
beheercommissies van de deelgemeenschap-
pen moest geformuleerd, de tenaamstelling 
van bank- en girorekeningen veranderd, een 
smoelenboek samengesteld, functie-om-
schrijvingen op papier gezet en vastgesteld. 
Zodoende konden we vanaf de fusie een vlie-
gende start maken als eerste bestuur van de 
parochie De Goede Herder.

Aandachtspunten
Welke punten springen eruit als het gaat om 
onze inzet in dat eerste werkjaar? Dat zijn er 
nogal wat, wisselend in belang. Het ene besluit 
leidde tot groot plezier, een ander vergde veel 
beraadslagingen, weer een ander had grote 
consequenties.

We noemen er een paar, in willekeurige volg-
orde:
•  op 12 mei wordt voor het eerst een vrijwil-

ligersdag in onze parochie gehouden. De 
organisatie was in handen van onze bestuur-
der met de portefeuille Vrijwilligers. De dag 
kende een mooie opkomst en smaakt naar 
meer. 

•  belangrijk in een gemeenschap is weten wie 
er bij de club hoort - en die mensen weten 
te bereiken. Daarom heeft de ledenadminis-
tratie een niet te onderschatten belang in de 
parochie. Een van ons heeft de verschillende 
systemen die daarvoor bij de deelgemeen-
schappen in gebruik zijn in kaart gebracht 
en inzichtelijk gemaakt wat er nog nodig is 
om er voor te zorgen dat alle parochie-on-
derdelen gebruik kunnen gaan maken van 
een en hetzelfde systeem. Opdat uitwisse-
ling eenvoudig wordt is daarvoor landelijk 
het systeem Navision aangewezen.

•  sommige kerkgebouwen in de parochie on-
dergingen het afgelopen jaar bouwkundige 
aanpassingen. Van een reparatie hier of 
daar, tot aan complete renovatie. In eerste 
instantie werk voor de beheercommissies, 
maar uiteraard kijkt het bestuur mee. Soms 
kost het wat moeite om die inkijk echt te re-
aliseren, op het moment dat er nog geen on-
herroepelijke besluiten zijn genomen. Ook 
zijn er in de parochie nogal wat ruimtes die 
leeg staan, in afwachting van nieuw gebruik. 
Het bestuur denkt hierover mee en neemt 
initiatief waar gewenst.

•  een beetje club heeft een jaarlijkse feestdag 
en onze parochie vormt geen uitzondering.
Op 28 april werd het Goede Herderfeest ge-
vierd, in de Lucaskerk in Vlaardingen, onder 
ruime belangstelling. Het heeft er alles van 
weg dat de dag een traditie gaat worden.

•  de aanstelling van mevrouw Elly Barend-
regt als secretariële ondersteuning van onze 
pastores. Sinds het voorjaar werkt ze vanuit 
de uitvalsbasis van het team in de pastorie 
van de basiliek aan de Singel in Schiedam, 
enkele dagen per week. Omdat zij het team 
organisatorisch en secretarieel werk uit han-
den neemt, kan dat team beter functioneren. 
Uiteraard werd er voor mevrouw Barendregt 
een functionele werkplek ingericht.

•  op het vlak van communicatie binnen de 
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parochie en naar de buitenwereld, zijn de 
eerste stappen gezet. Al bij de oprichtings-
viering kon een parochielogo worden gepre-
senteerd; verder zijn de eerste gedachten 
gevormd, afspraken gemaakt, aanzetten ge-
geven om te komen tot een parochiefolder, 
een parochiewebsite en een parochieblad. 
Als u dit leest, is het werk aan het laatste 
medium in ieder geval tot een goed eind ge-
komen. Een redactie, klein nog en open voor 
versterking, is aan het werk gegaan. Zeker 
hier blijkt keer op keer dat we als bestuur 
slechts een radertje zijn in het geheel van de 
kerkgemeenschap; zonder medewerking van 
de andere instanties en vrijwilligers binnen 
de parochie komen we nergens. Omdat we 
als bestuur zeer zuinig willen zijn, gewoon, 
letterlijk op de penning, geschiedt alle inzet 
praktisch in zijn geheel op vrijwillige basis. 

•  waar het gaat om financiën behouden de 
deelgemeenschappen vooralsnog hun eigen 
verantwoordelijkheid, zo is bij de fusie afge-
sproken. Onder het motto ‘ieder houdt zijn 
eigen broek op’, hebben de grondleggers wil-
len voorkomen dat er al vroeg in het bestaan 
van de nieuwe parochie scheve gezichten 
konden komen omdat middelen waarvoor 
sommigen lang en hard gespaard hebben, 
elders worden uitgegeven. Aan de andere 
kant draagt het bestuur de verantwoordelijk-
heid voor een goede gang van zaken, net als 
voor de betaling van met name de salarissen 
van onze pastors. Dit betekent dat er werk-
bare systemen moesten komen, zoals voor 
de verdeling van kosten. En er moest duide-
lijk in kaart worden gebracht wat de eigen-
dommen van de parochiegemeenschap – en 
hier en daar een schuld – zijn. Dat is nog 
niet zo gemakkelijk, want u zult begrijpen 
dat dat in iedere deelgemeenschap op een 
andere manier is vastgelegd. Onze penning-
meester heeft hier veel energie en creativi-
teit – naast natuurlijk zijn kennis en kunde 
– in gestoken, om tot helderheid te komen. 
Die helderheid maakt weer dat ieder in de 
parochie zijn verantwoordelijkheid kan ne-
men. Zeer belangrijk, want het blijkt dat de 
financiële marges in de parochie zeer klein 
zijn. De komende jaren zal het voor ieder-
een actief in onze gemeenschap een kwestie 
zijn van eurootjes omdraaien, en nog eens 

omdraaien, en ook creatief zijn waar het gaat 
om het creëren van inkomsten. Een aparte 
werkgroep gaat daar vanuit het kerkbestuur 
ook aan werken. 

•  een belangrijk besluit van het bestuur is ver-
der geweest om geen grote stappen te zetten 
richting een parochiesecretariaat. Dat bete-
kent voor onze secretaris dat hij veel werk 
zelf verstouwt: notulen, agenda’s, binnenko-
mende post en correspondentie. Veel werk, 
en het gebeurt. Goed.

•  afgelopen jaar is vanuit het bestuur ook het 
gesprek in gang gezet tussen de parochiële 
caritasinstellingen (PCI’s) die in onze nieuwe 
gemeenschap bestaan. Het ligt in de bedoe-
ling dat deze op afzienbare termijn fuseren. 
Meer hierover ongetwijfeld later dit jaar.

•  sommige deelgemeenschappen kennen nog 
een eigen begraafplaats, of een die nauw 
verbonden is met de kerk. Ook hiermee is 
vanuit het bestuur contact gelegd, om te ko-
men tot werkafspraken en een plan voor de 
toekomst.

•  op tot dusver twee bestuursvergaderingen 
waren de coördinatoren van de beheercom-
missies te gast. Dit om de uitwisseling le-
vendig te houden, te horen van ontwikke-
lingen en eventuele knelpunten in een vroeg 
stadium te onderkennen. Zeer vruchtbaar, 
en ook fijn om elkaar te ontmoeten. 

•  en als laatste, maar niet het minst belangrijk, 
gaat het bestuur met regelmaat het gesprek 
aan met het pastoraal team. Om een vinger 
aan te pols te houden over het wel en wee, en 
bijvoorbeeld mee te sturen waar het gaat om 
het opvangen van de inzet van pastor Biesjot 
nu die op sabbatical gaat. We hopen dat we 
zo een ruggesteun kunnen zijn voor onze 
belangrijke priesters en pastoraal werkers, 
de echte professionals in onze parochie. 

Al deze elementen van ons parochie-zijn heb-
ben zo onze aandacht gehad. Samen vormen 
ze de structuur, het skelet van onze gemeen-
schap. Die levend wordt als we in onze ini-
tiatieven, vergaderingen en vieringen, er in 
slagen de onderlinge liefde te beleven. We 
wensen ons en u toe dat we zo samen ge-
meenschap zijn, en we weten dat we dat niet 
alleen, of met elkaar hoeven te doen, maar dat 
de Hemelse Vader met ons gaat. 

Het Goede Herder-bestuur:
Van boven naar beneden: 
Charles Duynstee, 
voorzitter
Hans Stout, 
werkvoorzitter
Wim van der Steen, 
secretaris
Frans Verweijen, 
penningmeester
Rob Poels, 
algemene zaken
Jos Cobben, 
vrijwilligers
Ted Konings, 
communicatie
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Verantwoordelijkheid nemen 
voor het pastoraat in de gemeenschap
De pastoraatsgroep. Voor sommigen in de Goede 
Herderparochie een relatief nieuw fenomeen, voor 
anderen een vertrouwd referentiepunt. Met een 
groeiend belang. De pastoraatsgroepen worden 
meer en meer de spil van het parochieleven. 

V
eel ervaring met de pasto-
raatsgroep is er in Schiedam-
Noord. De pastoraatsgroep van 
de deelgemeenschap Jacobus-

Martinus is een van de oudste in het 
bisdom. Al in de jaren ‘80 realiseer-
den de paters Salesianen, toentertijd 
belast met de pastorale zorg aldaar, 
zich dat het leven en de structuur van 
de parochiegemeenschap een extra 
instrument nodig hadden om goed 
te kunnen functioneren. 
De parochies Martinus in Groenoord 
en Jacobus in Kethel gingen samen en 
in die tijd van verandering, kwam ook 
de pastoraatsgroep van de grond. Niet 
langer bepaalden slechts de geestelij-
ken de gang van zaken, maar kregen 
de leken-parochianen een stem in het 
kapittel. ‘De Salesianen hadden de vi-
sie om in te zien dat dat de toekomst 
van de kerkgemeenschap was’, zegt 
Riek Wouters, een van de vijf leden 
van de huidige pastoraatsgroep.
In die begintijd zette de nieuwe groep 
in de parochie zich vooral aan het be-
zoeken van zieken en het organiseren 
van de Vormselvoorbereiding. Maar 
gaandeweg ging de pastoraatsgroep 
steeds meer de gang van zaken in de 
parochie bepalen. Beleid formuleren, 
leiding geven aan nieuwe initiatieven 

of veranderingen, sturen en bestu-
ren. 

Samenbrengen
Die ontwikkeling gaat eigenlijk door 
tot de dag van vandaag, constateert 
Cobie Blok. ‘Ook wij moeten er soms 
nog bij stilstaan dat we niet zelf din-
gen gaan doen, maar dat we de inzet 
van anderen in onze groep samen-
brengen. En dat we besluiten die we 
hier nemen, niet zelf uit gaan voeren, 
maar anderen aan het werk zetten.’ 
Die ontwikkeling zette recent fors 
door, na het afzwaaien van wat lijkt 
te zijn de laatste ‘eigen priester’ van 
wat tot voor kort een zelfstandige pa-
rochie was, pater Jan-Jetse Bol. ‘Met 
hem er bij gingen zaken nog wat 
algemener, hij pakte een hoop aan’, 
zegt Blok. ‘Maar nu we onderdeel zijn 

van een grotere parochie en te maken 
hebben met een pastoraal team, blijkt 
eens te meer hoe belangrijk de rol van 
de pastoraatsgroep is om vorm te ge-
ven aan de kerkgemeenschap.’

Agenda
Waar gaat het nu zo over in de pas-
toraatsgroep? We spreken de dames 
en heer - behalve Wouters en Blok 
ook Marja Reijman en pastor Kees 
Koeleman, pal na hun reguliere ver-
gadering, iedere twee weken. Koele-
man onderhoudt vanuit het pastoraal 
team de contacten met de groep in het 
bijzonder en de kerkgemeenschap in 
Kethel in het algemeen. Louise Riet-
man, niet bij het interview aanwezig, 
is het vijfde lid. ‘We hebben het net ge-
had over de liedboekjes’, vertelt Blok. 
‘Omdat in de missaaltjes van Hees-
wijk steeds minder zingbare liedjes te 
vinden zijn, hebben we kort geleden 
de bundel GvL aangeschaft. Nu gaat 
het er over wie dan voor een viering de 
selectie van de liedjes doet. Er is ook 
een groep Liturgie in oprichting.’
Reijman: ‘Verder spraken we over het 
Vreugdebord. We zijn natuurlijk een 
Jacobuskerk, dus hebben we het idee 
opgevat om behalve de overledenen, 

door Cisca Verhart en Ted Konings  fotografie Theo Reyman en Janet Bisschop

Pastoraatsgroep Jacobus-Martinus draait al even mee

Riek Wouters Cobie Blok Louise Rietman
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ook de doopjes en de andere sacramen-
ten te herdenken op een bord, door 
middel van Jacobsschelpjes met daarin 
de naam van het kindje of het paar dat 
trouwt. Na een jaar ongeveer zijn dan 
de ouders of de mensen zelf welkom 
om de schelp op te komen halen.’
Ook ter tafel kwamen op de bewuste 
vergadering de gemeenschappelijke 
ziekenzalving in oktober en ook de 
‘checklist Gastvrije Kerk’, een hulp-
middel om te onderzoeken hoe de 
kerkgemeenschap omgaat met men-
sen die voor het eerst de kerk binnen-
lopen. ‘Heel boeiend om het over te 
hebben’, aldus Koeleman. ‘We heb-
ben voor de kerk bijvoorbeeld een 
publicatiebord staan, maar wat staat 
daar op voor toeristen die langs ko-
men fietsen en meer willen weten?’ 
Ook stond de groep in vergadering 
stil bij de mogelijkheid om de men-
sen die op zondag naar de viering 
komen, persoonlijk bij binnenkomst 
te ontvangen, met een groet en een 
misboekje bijvoorbeeld.

Eigen rol 
Kees Koeleman heeft zowel een verte-
genwoordigende (vanuit het pastoraal 
team) als ondersteunende (advies) 
rol in de pastoraatsgroep. Hij on-
derscheidt enkele belangrijke taken 
voor een pastoraatsgroep: ‘De noden 
en wensen in het pastoraat in kaart 
brengen; het voorbereiden en doen 
uitdoen van pastoraal beleid; het ont-
werpen en opstarten van pastorale 
projecten en activiteiten; en het on-
dersteunen en begeleiden van perso-

nen en groepen in de gemeenschap.’
Een duidelijk onderscheiden rol dus 
van wat vroeger het parochiebestuur 
was, nu de beheercommissie van de 
lokale kerkgemeenschap. Die gaat 
veel meer over het zekerstellen van 
de middelen om kerk te zijn. Cobie 
Blok: ‘Het is wel altijd zo geweest bij 
ons dat een vertegenwoordiger van de 
pastoraatsgroep in de bestuursverga-
dering aanwezig was en ook Jan-Jetse 
Bol gaf als voorzitter van beide groe-
pen terugkoppeling.’
Opvallend, dat er toch vooral vrouwen 
lid zijn van de pastoraatsgroep. Schie-

dam-Noord is wat dat betreft niet uit-
zonderlijk. ‘Misschien dat mannen 
toch wat meer een zakelijke inslag 
hebben en dus eerder in het bestuur 
gaan dan zich over pastorale zaken te 
buigen’, aldus Riek Wouters. 

Vriendschap
Is een pastoraatsgroep nu ook een plek 
om vrienden voor het leven op te doen? 
De leden treffen elkaar frequent, ope-
nen hun vergadering met ‘een stukje’ 
bezinning en eens per jaar gaat men 
samen een dagje uit. ‘Natuurlijk heb-
ben we nu net eerst allemaal over onze 
vakantie verteld!’ Toch staat er vaak zo 

veel op de agenda, dat al te persoon-
lijke ontboezemingen niet wenselijk 
zijn. Marja Reijman: ‘Maar het is ze-
ker zo dat we met elkaar begaan zijn 
en je kunt ook zonder meer zeggen dat 
er een wederzijdse klik is.’
‘Belangrijk is wel’, zegt Wouters, ‘dat 
ieder zich veilig en prettig voelt in de 
groep. Dat we meestal de grootste ge-
mene deler kunnen vinden, omdat 
ieder zijn eerste idee op basis van ar-
gumenten van de anderen een beetje 
bijstelt. Het is eigenlijk nooit zo dat ik 
thuiskom en het idee heb dat iemand 
in de vergadering zijn zin heeft door-
gedreven.’ 
Ook al zijn de leden van de pasto-
raatsgroep het dus niet op voorhand 
al over van alles eens, zij delen wel 
een liefde voor de kerk. Voor zichzelf 
hebben ze een motto geformuleerd: 
Rijk aan traditie, goed bij de tijd. ‘Zo 
zien we de kerk. Want zonder de tra-
ditie zouden wij hier nu niet zijn. En 
bij de tijd? Ja, graag!’ Tegelijk schuilt 
daar ook een zorg in, ‘want het lijkt 
wel alsof de kerk de laatste tijd alleen 
maar oog heeft voor de traditie’. 

Tuttig & trots
Tegenover die zorg staan veel mooie 
ervaringen. Waar worden de pasto-
raatsgroepleden nu, terugdenkend, 
blij van? ‘De vrijwilligersdag’, zegt 
Reijman. ‘Op 22 april heb ik vol ver-
wondering naar het enthousiasme van 
al die mensen gekeken.’ Blok: ‘Ik ben 
natuurlijk trots op de Jacobuskerk. 
Verder zag ik er tegenop toen Jan-Jetse 
Bol vertrok, ik kon er op rekenen dat 
alles anders zou worden. Maar het valt 
me niet tegen. En de verschillen tus-
sen de pastores voegen juist wat toe, is 
mijn ervaring.’ Wouters: ‘Ik sta vooral 
nogal eens van mezelf versteld. Dat ik 
zo graag uit wil dragen dat het mooi is 
om bij de kerk te horen. Tuttig, denk ik 
daar dan soms zelf over. Maar ook wel 
goed en fijn om vast te houden en ver-
antwoordelijkheid voor te nemen.’ 

Marja Reyman Kees Koeleman Het nieuwe Vreugdebord

Opvallend veel 
vrouwen zijn lid van 
de pastoraatsgroep
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De lezing van 
Leo Fijen was 
de start van een 
nieuw seizoen 
Geloofsverdieping 
van de parochie 
de Goede Herder. 
Onder de titel: 
Raken aan de bron 
is er een boekje 
verschenen, 
vol activiteiten 
(lezingen, gesprek, 
films, wandelingen 
enz.).
De boekjes zijn te 
vinden in de zeven 
kerken van de 
parochie. 

We moeten leren elkaar 
meer tot last te zijn… 
Op vrijdagavond 21 september gaf Leo Fijen een lezing in een goed 
gevulde Pax Christikerk. Stilte was een belangrijk aspect van zijn verhaal. 
‘Stilte die sprekender is dan al onze woorden.’

door Lidwien Meijer  fotografie Foto Ghenne Vlaardingen 

Leo Fijen sprak in Pax Christikerk

O
p reis van je hoofd naar je hart. Zo luid-
de het thema van vanavond. Op die 
reis is stilte je voertuig. ‘Als je af en 
toe stil bent, kom je bij de deur van je 

hart. Daar wonen de schaduwen van je leven. 
God woont onder de schaduwen.’ Aldus KRO-
programmamaker en auteur Leo Fijen. 
‘Iedereen draagt eigen schaduwen met zich 
mee: een beperkte gezondheid, verlies, te-
leurstelling. Je kunt God pas toelaten als je 
vrede hebt met de schaduwen.’ Als voorbeeld 

noemt hij de ouders van de slachtoffers van 
de Volendam-brand. ‘Sommigen blijven boos, 
verbitterd. Anderen zoeken de stilte, vinden 
nieuwe ruimte. “Ons bestaan heeft meer 
diepte gekregen”, hoorde ik een echtpaar ooit 
zeggen. Ze hebben nu pleegkinderen. Ze zijn 
ergens doorheen gegroeid.’ 

Verzoend
De ouders van Leo Fijen overleden in 2005 en 

2007. Van heel dichtbij maakte hij hun laatste 
levensfase mee. ‘Hun leven illustreert waar 
het mij omgaat. Aanvaard je wat je gegeven 
wordt, óf laat je je leiden door teleurstelling.’ 
Fijen vertelt dat zijn moeder zo graag had wil-
len studeren, maar ze moest van kostschool 
af, thuis het huishouden komen doen. Op 
haar sterfdag verzuchtte ze nog dat ze geen 
eerlijke kansen had gehad. ‘Ze kon ook niet 
tegen de stilte. Ze was altijd druk, bezig, kri-
tisch. Ze heeft haar situatie nooit kunnen 
aanvaarden.’
Zijn vader hield van de stilte. Hij leefde het 
geloof in stilte voor. Hij zocht ook op zijn 
sterfbed de stilte om zijn doodvonnis te aan-
vaarden. Hij stierf als een vrij man, verzoend 
met alles wat er gebeurd was in zijn leven, 
ook met de mensen die hem verdriet hadden 
gedaan.’
Fijen heeft het sterfbed van zijn ouders in-
tens beleefd. ‘Ik ben tegen die vereniging die 
het heeft over een voltooid leven. Toen mijn 
ouders niets meer konden, gaven ze me het 
meest. Er was volop aandacht, van mens tot 
mens. Als mensen bijna niets meer kunnen, 
geven ze vaak onverwacht hun hart prijs. We 
moeten weer leren elkaar tot last te zijn. Als 
je zegt: “Help me”, kan de ander echt bij je 
komen.’ 

Je kunt God pas toelaten 
als je vrede hebt met de 
schaduwen

Leo Fijen
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Gemis
Fijen heeft zelf aan den lijve ondervonden 
hoe het is om afhankelijk te zijn. In 2009 
liep hij een gecompliceerde polsbreuk op. ‘Ik 
kon niets meer, had allerlei pennen in mijn 
arm. Overal moest mijn vrouw me bij helpen. 

We zijn echt dichter tot 
elkaar gekomen, die 
periode. Toen de pen-
nen eruit gingen, zei 
mijn vrouw: “We gaan 
dit nog missen!” Als 
mensen horizontaal 

moeten gaan, krijgt het verticale… de hoogte 
en de diepte, ook meer ruimte.’ 
Hoe heeft Fijen het verdriet verwerkt rond de 
dood van zijn ouders, was een vraag uit de 
kerkzaal. ‘Schrijven, veel opschrijven. Wat me 
ook heeft geholpen is het besef dat ik echt al-
les tegen hen gezegd heb. Ook dat ik van ze 
hou. Doe dat op tijd, het geeft ruimte. Maar 
op onverwachte momenten kan het verdriet 
toeslaan. Pas was ik in Limburg, toen klonk 
het Limburgse volkslied. Meteen moest ik aan 
mijn vader denken, die kwam daar vandaan, 
hij vond dat zo mooi… En dan is het verdriet 
en het gemis er opeens weer.’

Eenzaam en alleen
Fijen zoekt zelf ook graag de stilte. ‘Elke och-
tend sta ik om 6 uur op. Dan verblijf ik een 
uur in de stilte. Geen muziek, of nieuws, ook 
niet in de auto. Als je in het hier en nu, met 
aandacht leeft, kun je God ervaren, dat wat 

Het begrip alleen, kun je 
lezen als Al-een, één met 
het Al

ons overstijgt. Dit valt helemaal niet mee in 
onze tijd. De moderne techniek beheerst zo 
ons leven. En al die keuzes die je moet ma-
ken!’
Veel wijsheid heeft hij opgedaan in de jaren 
dat hij kloosters bezocht en zusters en broe-
ders interviewde. ‘Zuster Hedwig, kluizena-
res in Doetinchem, leefde jaren alleen. Het 
begrip eenzaam vatte ze op als: Een-zaam, sa-
men met de Ene. Uiteindelijk kon haar niets 
gebeuren. Dat gaf haar kracht. Het begrip al-
leen, kun je lezen als Al-een, één met het Al.’ 
Stilte is niet makkelijk te vinden, reageerde 
iemand uit de kerk. ‘Ik word zo gauw afgeleid 
door allerlei gedachten.’ Dat herkende Fijen 
zelf ook. ‘Toch zijn er momenten dat ik daar 
doorheen breek. Ik heb het ook met fietsen. 
Dan weet ik niet meer dat ik fiets. Ik ga op in 
het Al. Dan gebeurt het, er breekt iets door-
heen.’ Dan komen ook diepere inzichten.

Het goede voorbeeld
Hoe moeten we omgaan met de jongere ge-
neraties?, was een vraag uit het publiek. Leo 
Fijen heeft daarvoor geen pasklare oplossing. 
‘Als je zelf het goede voorbeeld geeft, zonder 
wat op te dringen, dan komt het zaad wel weer 
op. Organiseer korte, krachtige activiteiten 
die aansluiten bij hun belevingswereld. En 
jongeren zijn het best te raken door andere 
jongeren. Dat zie je in Taizé en op de Wereld-
jongerendagen.’
‘Kijk ook waar het wél lukt en wanhoop niet. 
Een club die klaagt, daar wil je niet bij horen. 
Ik klaag niet, ik ben nog iedere week blij om 
naar de kerk te gaan.’ 
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Pax Christikerk 11.00 uur (zo.) Wetering W (za) 18.00 uur en 
H. Lucaskerk (zo) 9.30 uur

HH. Andreas, Petrus en Paulus 
9.30 uur (zo.)

St. Liduina en OLV 
Rozenkrans 9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus 9.30 uur (zo.) St. Jan - Visitatie 
11.00 uur (zo.)

St. Jacobus 11.00 uur (zo.)

Za 27 okt - Eucharistie E. Clarenbeek Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie L. de Jong

Zo 28 okt Anders-dan-andersviering C. Koeleman Eucharistie E. Clarenbeek Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Woord- en communieviering L. Meijer Eucharistie L. de Jong Eucharistie C. Duijnstee

Do 01 nov Allerheiligen Eucharistie C. Duijnstee

Vrij 02 nov Allerzielen Eucharistie E. Clarenbeek Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie C. Biesjot Eucharistie P. Vismans Woord- en communieviering parochiaan Woord- en communieviering L. Meijer Woord- en communieviering parochiaan

Za 03 nov Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Woord- en communieviering L. Meijer

Zo 04 nov Woord- en communieviering C. Koeleman Woord- en communieviering C. Koeleman Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie C. Biesjot Woord- en communieviering L. Meijer Woord- en communieviering parochiaan

Za 10 nov Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie A. van Well Eucharistie L. de Jong

Zo 11 nov  Eucharistie E. Clarenbeek Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie P. Vismans Eucharistie A. van Well Eucharistie L. de Jong Eucharistie C. Biesjot

Za 17 nov Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie C. Biesjot Eucharistie L. de Jong

Zo 18 nov Woord- en communieviering L. Meijer Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie priester-assistent Eucharistie C. Biesjot Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie L. de Jong Eucharistie Mgr. J. van den Hende 
en C. Koeleman 

Za 24 nov Eucharistie C. Biesjot  Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie A. van Well Woord- en communieviering parochiaan

Zo 25 nov Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie P. Vismans Eucharistie A. van Well Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie C. Biesjot

Za 01 dec - Eucharistie E. Clarenbeek Eucharistie C. Biesjot Eucharistie L. de Jong

Zo 02 dec  Eucharistie E. Clarenbeek  Woord- en communieviering parochiaan Woord- en communieviering L. Meijer Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie L. de Jong Woord- en communieviering parochiaan

Za 08 dec Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Woord- en communiev. C. Koeleman

Zo 09 dec Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie C. Biesjot Eucharistie priester-assistent Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie A. van Well Woord- en communiev. C. Koeleman Eucharistie C. Biesjot

Za 15 dec Eucharistie E. Clarenbeek - Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee

Zo 16 dec Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie E. Clarenbeek Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie C. Biesjot Eucharistie J. Spruijt Eucharistie C. Duijnstee Woord- en communieviering L. Meijer

Za 22 dec - Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie C. Biesjot Eucharistie A. van Well Eucharistie L. de Jong

Zo 23 dec Eucharistie C. Duijnstee Woord- en communieviering C. Koeleman Eucharistie C. Biesjot Eucharistie P. Vismans Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie L. de Jong Woord- en communiev. C. Koeleman

Ma 24 dec 18 u. Woord- en communieviering L. Meijer
20 u. Woord- en communieviering L. Meijer

22.30 u. Eucharistie E. Clarenbeek

18 u. Woord- en communieviering parochiaan W 
19.30 u. Eucharistie C. Biesjot 

22.30 u. Woord- en communieviering C. Koeleman

18 u. Woord- en communieviering parochiaan 
20 u. Eucharistie C. Duijnstee

18 u. Viering parochiaan(?) 
20 u. Eucharistie P. Vismans 
24 u. Eucharistie C. Biesjot

19 u. Woord- en communieviering 
C. Koeleman 

22 u. Eucharistie A. van Well

21 u. Eucharistie L. de Jong 19 u. Woord- en communieviering 
parochiaan 

22.15 (?) u. Eucharistie C. Duijnstee

Di 25 dec Eucharistie E. Clarenbeek Woord- en communieviering L. Meijer Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Woord- en communieviering 
C. Koeleman

Eucharistie L. de Jong Woord- en communieviering L. Meijer

Wo 26 dec Eucharistie C. Duijnstee

 Za 29 dec Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie A. van Well - Woord- en communieviering parochiaan -

Zo 30 dec Eucharistie C. Biesjot Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie P. Vismans Woord- en communieviering 
C. Koeleman

Woord- en communieviering parochiaan Woord- en communieviering L. Meijer

Ma 31 dec   18 u. Eucharistie P. Vismans Oecumenische viering in de dorpskerk

Weekendvieringen, najaar 2012, de voorgangers
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Pax Christikerk 11.00 uur (zo.) Wetering W (za) 18.00 uur en 
H. Lucaskerk (zo) 9.30 uur

HH. Andreas, Petrus en Paulus 
9.30 uur (zo.)

St. Liduina en OLV 
Rozenkrans 9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus 9.30 uur (zo.) St. Jan - Visitatie 
11.00 uur (zo.)

St. Jacobus 11.00 uur (zo.)

Za 27 okt - Eucharistie E. Clarenbeek Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie L. de Jong

Zo 28 okt Anders-dan-andersviering C. Koeleman Eucharistie E. Clarenbeek Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Woord- en communieviering L. Meijer Eucharistie L. de Jong Eucharistie C. Duijnstee

Do 01 nov Allerheiligen Eucharistie C. Duijnstee

Vrij 02 nov Allerzielen Eucharistie E. Clarenbeek Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie C. Biesjot Eucharistie P. Vismans Woord- en communieviering parochiaan Woord- en communieviering L. Meijer Woord- en communieviering parochiaan

Za 03 nov Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Woord- en communieviering L. Meijer

Zo 04 nov Woord- en communieviering C. Koeleman Woord- en communieviering C. Koeleman Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie C. Biesjot Woord- en communieviering L. Meijer Woord- en communieviering parochiaan

Za 10 nov Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie A. van Well Eucharistie L. de Jong

Zo 11 nov  Eucharistie E. Clarenbeek Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie P. Vismans Eucharistie A. van Well Eucharistie L. de Jong Eucharistie C. Biesjot

Za 17 nov Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie C. Biesjot Eucharistie L. de Jong

Zo 18 nov Woord- en communieviering L. Meijer Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie priester-assistent Eucharistie C. Biesjot Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie L. de Jong Eucharistie Mgr. J. van den Hende 
en C. Koeleman 

Za 24 nov Eucharistie C. Biesjot  Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie A. van Well Woord- en communieviering parochiaan

Zo 25 nov Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie P. Vismans Eucharistie A. van Well Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie C. Biesjot

Za 01 dec - Eucharistie E. Clarenbeek Eucharistie C. Biesjot Eucharistie L. de Jong

Zo 02 dec  Eucharistie E. Clarenbeek  Woord- en communieviering parochiaan Woord- en communieviering L. Meijer Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie L. de Jong Woord- en communieviering parochiaan

Za 08 dec Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Woord- en communiev. C. Koeleman

Zo 09 dec Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie C. Biesjot Eucharistie priester-assistent Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie A. van Well Woord- en communiev. C. Koeleman Eucharistie C. Biesjot

Za 15 dec Eucharistie E. Clarenbeek - Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee

Zo 16 dec Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie E. Clarenbeek Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie C. Biesjot Eucharistie J. Spruijt Eucharistie C. Duijnstee Woord- en communieviering L. Meijer

Za 22 dec - Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie C. Biesjot Eucharistie A. van Well Eucharistie L. de Jong

Zo 23 dec Eucharistie C. Duijnstee Woord- en communieviering C. Koeleman Eucharistie C. Biesjot Eucharistie P. Vismans Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie L. de Jong Woord- en communiev. C. Koeleman

Ma 24 dec 18 u. Woord- en communieviering L. Meijer
20 u. Woord- en communieviering L. Meijer

22.30 u. Eucharistie E. Clarenbeek

18 u. Woord- en communieviering parochiaan W 
19.30 u. Eucharistie C. Biesjot 

22.30 u. Woord- en communieviering C. Koeleman

18 u. Woord- en communieviering parochiaan 
20 u. Eucharistie C. Duijnstee

18 u. Viering parochiaan(?) 
20 u. Eucharistie P. Vismans 
24 u. Eucharistie C. Biesjot

19 u. Woord- en communieviering 
C. Koeleman 

22 u. Eucharistie A. van Well

21 u. Eucharistie L. de Jong 19 u. Woord- en communieviering 
parochiaan 

22.15 (?) u. Eucharistie C. Duijnstee

Di 25 dec Eucharistie E. Clarenbeek Woord- en communieviering L. Meijer Eucharistie C. Biesjot Eucharistie C. Duijnstee Woord- en communieviering 
C. Koeleman

Eucharistie L. de Jong Woord- en communieviering L. Meijer

Wo 26 dec Eucharistie C. Duijnstee

 Za 29 dec Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie A. van Well - Woord- en communieviering parochiaan -

Zo 30 dec Eucharistie C. Biesjot Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie C. Duijnstee Eucharistie P. Vismans Woord- en communieviering 
C. Koeleman

Woord- en communieviering parochiaan Woord- en communieviering L. Meijer

Ma 31 dec   18 u. Eucharistie P. Vismans Oecumenische viering in de dorpskerk

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
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Muriël Pronk doet Taizé-ervaring op in Vlaardingen
Muriël Pronk uit Vlaardingen heeft haar hart verpand 
aan een Frans dorpje. Ook al is ze er nog nooit 
geweest. Maar het is dan ook geen gewoon dorpje...

Europese Jongerenontmoeting in Rome

Viering in Taizé
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Muriël Pronk doet Taizé-ervaring op in Vlaardingen
Dik zeventig jaar geleden begon de 
Zwitser Roger Schutz in Taizé met 
de opvang van vluchtelingen - het 
was immers oorlog. Na de oorlog 
ontwikkelde de groep zich tot een 
leefgemeenschap, op religieuze 
grondslag. Zij wilde een getuigenis 

zijn van de mogelijkheid om in vrede 
met elkaar te leven. Oecumenisch. 
Onder de bewoners wijdden enkelen, 
maar steeds meer, mannen zich 
aan het gewijde, celibataire leven. 
Momenteel leven er ongeveer 
honderd van deze broeders in het 

dorp - en ook elders in de wereld. 
Het mooie is dat de broeders niet 
alleen katholiek zijn, maar ook 
afkomstig uit andere christelijke 
tradities, zoals protestants en 
orthodox. 
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Terug naar Muriël Pronk. Zij leerde al jong 
de realiteit van Taizé kennen. Niet dus door er 
naartoe te gaan, maar omdat Taizé naar haar 
kwam. Een vriendin vroeg haar mee naar een 
viering, volgens de vorm en inhoud die in het 
Bourgondische dorp gebruikelijk is. Gehou-
den in Vlaardingen, in de Emmaus-kerk, op 
de hoek van de Kethelweg en de Van Hogen-
dorplaan.
Ze had het er goed naar de zin. Toen de Em-

maus-kerk werd gesloten 
elders waar de vieringen 
werden gehouden: in de 
H. Geestkerk en in de 
Pax Christikerk en later 
ook in de Bethelkerk en 
de H. Lucas. De groep 
mensen die ze er ont-

moette - ook al was ze eerst pas 11 - was aardig, 
het gebed en de liederen spraken haar aan. 
Vooral was ze blij dat ze daar, in een kerk, 
mensen van haar eigen leeftijd tegen kwam.

Ook al waren dat er niet zo veel. Door de jaren 
heen wisselende de animo om aan Taizé-vie-
ringen mee te doen. Soms waren de dragende 
krachten jong, soms flink ouder. En meer en 
meer bemoeide Pronk zich met de organisa-
tie, altijd samen met haar vriendin Jolanda 
Groen en later ook haar moeder. Altijd was 
het wel aanpoten, om de interesse die er door 
de jaren heen was in Taizé, te vertalen naar 
deelname en inspirerende vieringen. 

Europese ontmoeting
Tot een paar jaar geleden. Toen stokte de 
organisatie, en stopten uiteindelijk de vierin-
gen. Net te vroeg eigenlijk, want niet veel later 
kondigde bisschop Van Luyn van Rotterdam 
aan dat de broeders van Taizé naar zijn stad 
zouden komen, voor hun grote, jaarlijkse, in-
ternationale bijeenkomst: de Europese Jon-
gerenontmoeting. Dat bracht nieuw elan. De 
organisatie vroeg in en om de stad om slaap-
plaatsen en mede-organisatoren. 

Bezig zijn met je geloof, 
met jongeren.’ Dat blijft 
supergaaf

In Ahoy rond Oud en Nieuw 2010/11.
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‘In eerste instantie was de eis dat er tenminste 
vijftien jongeren waren om de gasten in een 
stad te ontvangen’, vertelt Pronk. Behalve sla-
pen volgden de jongeren in iedere ontvangst-
groep ook een ochtendprogramma van gebed, 
en ook leerden ze de stad, en Nederland ken-
nen. ‘Later is die eis afgezwakt, want hier in 
Vlaardingen waren wel veel mensen die zich 
in wilden zetten, maar niet zo veel jongeren. 
Dat was voor mij geen verrassing.’
In de Bethelkerk, waar de groep bij elkaar 
kwam, genoot Pronk met volle teugen. ‘En 
uiteindelijk hadden we wel tweehonderd jon-
geren te gast.’ In de middagen voltrok het pro-
gramma zich in Rotterdam. Die dagen voor 
en na Oud 2010 en Nieuw 2011, stond de stad 
op zijn kop met de duizenden jongeren van 
overal en nergens die de Maasstad smoel ga-
ven met hun groepjes met rugzakken, soms 
bonte uiterlijk en meestal blije gezichten.

Delft
Na Rotterdam kwam Berlijn. Muriël Pronk 
was er weer bij. Met vriendin Jolanda. Op-
nieuw had ze het ‘geweldig’ naar de zin. 
‘Vooral de ontvangst was heel hartelijk.’ Als 
echte Hollandse ook een minpunt: ‘De locatie 
waarin we bij elkaar kwamen was echt veel 
minder dan Ahoy.’ 
Een ander gemis was haar vriend. De 23-jarige 
studente Bos- en Natuurbeheer, een HBO-stu-
die op InHolland in Delft, oriënteerde zich de 
afgelopen jaren meer op het studentenleven 
in de stad van Vermeer. ‘Daar is na de We-
reldjongerendagen van Keulen een jongeren-
groep opgericht van nu 53 mensen.’ Een van 
hen was Ward, nu haar verkering. Toen de 
vriendschap met hem groeide, besloot ze ook 
mee te gaan doen in die groep, de RKJ Delft.
‘In Berlijn miste ik hem wel. Het is natuurlijk 
wel een bijzonder moment in het jaar, waarin 
je ook bij familie wilt zijn.’ Zozeer, dat ze nog 
niet weet of ze dit jaar naar de Europese Jon-
gerenontmoeting in Rome zal gaan. 
Ondertussen kan Pronk wel ieder aanraden 
om een keer de jongerenontmoeting van Tai-
zé mee te maken. ‘Bezig zijn met je geloof, 
met jongeren.’ Dat blijft supergaaf. ‘En het 
zingend gebed, dan lukt het bidden bij mij 
beter.’
Uit het enthousiasme na ‘Rotterdam’ worden 

ook in Vlaardingen weer Taizé-bijeenkomsten 
gehouden. Wisselend in de Bethelkerk en de 
Lucaskerk. In deze laatste is de komende ont-
moeting, op 25 november. Aanvang 19.00 
uur. ‘Komen hoor!’ zegt Muriël Pronk. 

Colofon
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Het pastoraal team van parochie De Goede 
Herder bestaat uit: Coert Biesjot (pr), Charles 
Duijnstee (pr), Kees Koeleman (pw) en 
Lidwien Meijer (pw). Stagiair: Franck Baggen.
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Ga mee naar de Europese Jongerenontmoeting in Rome rond oud en nieuw!

De ervaring van de religieuze 
gemeenschap van Taizé vormt 
een bron van inspiratie voor 
veel mensen. In Schiedam komt 
iedere eerste woensdag van de 
maand een groep bij elkaar voor 
een viering in de Oud-Katholiek 
St. Jan de Doperkerk op de Dam. 
Ook hier is de aanvangstijd 19.00 
uur.
In Maassluis en andere dorpen in 
Midden-Delfland zijn meerdere 
kerkgemeenschappen bezig 
met de voorbereiding van 
een reis naar de Europese 
Jongerenontmoeting in Rome. 
Janny en Peter Bergmans 
zijn hier bij betrokken - en te 
bellen op 010 - 5920520. Op 11 
november is er een Taizé-viering 
in de Petrus en Pauluskerk.
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Viering in Taizé


