
LIDUINAJAAR SCHIEDAM 2015 
 

 
 

DATUM 
 

ACTIVITEIT 
 

BESCHRIJVING 
 

Dinsdag 20 
januari, 14.00 uur 
en donderdag 29 
januari, 20.00 uur 

Liduina voor 
dummies 

Laagdrempelige inleiding over het leven van 
Liduina, door Lidwien Meijer. 

26 maart, 
‘s avonds 

Opening Liduinajaar 
door burgemeester 
Lamers 

In de Liduinabasiliek. Met lezingen en omlijstende 
zang. 

11 april -  3 
oktober 
 
 

Liduina-
tentoonstelling 
Basiliek 
 
 

Met Liduinalia in de zin van kunstvoorwerpen, 
devotionalia, Liduinabeeldjes, boeken, prentjes enz. 
Organisatie door Liduina Commissie Schiedam.. 

11 april – 3 
oktober 
 

Openstelling 
Basiliek 

Vanaf 11 april zal de kerk/tentoonstelling te 
bezichtigen zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 12.00-16.00 uur. 
Heeft u interesse om mee te werken? U kunt zich 
aanmelden via: liduinajaar@goedeherderparochie.nl 

11 april – 3 
oktober 

Bezichtiging 
Basiliek en 
tentoonstelling voor 
speciale groepen 

Speciaal bedoeld voor ouderengroepen binnen onze 
parochie, in zorgcentra en in groeperingen zoals de 
KBO en de KVB. 

Zondag 12 april Gemeenschappelijke 
ziekenzalving  

In alle deelgemeenschappen van Schiedam wordt in 
het kader van de Liduinaweek een 
gemeenschappelijke ziekenzalving gehouden en wel 
op zondag 12 april: H. Hart (9.30 uur),  St. Jan de 
Doper-Visitatiekerk (11.00 uur),  
Jacobuskerk (11.00 uur), Basiliek (15.00 uur). 

Woensdag 15 april, 
14.00-16.00 uur 

Liduina-middag 
Frankeland 

Een middag over Liduina voor ouderen van de 
Frankelandgroep in de kapel van Frankeland. Met 
presentaties en zang van Liduinaliederen. 

Vrijdag 17 april, 
zaterdag 25 april, 
vrijdag 1 mei: van 
14.00-16.00  

Lezingencyclus Leo 
de Jong (geboren in 
Schiedam, pater 
Dominicaan, 
historicus en kenner 
van de mystiek) 

Onderwerpen: Liduina in haar tijd, Liduina en haar 
ziekte, Liduina en haar geestelijke weg. Locatie: 
Sint Jan de Doper-Visitatie, Mg. Nolenslaan 99, 
3119 EB Schiedam. Pastor Kees Koeleman is 
gespreksleider. 



 

Zaterdag 18 april 
van 12.00-16.00 
uur 

De Rozentocht, een 
muzikale ommegang ter 
ere van Liduina 
 

Eén dag voor de Stille Omgang zijn er op 4 
locaties (kerken) gelijktijdig miniconcerten te 
beluisteren om 12, 13 en 14 uur, met telkens 
hetzelfde programma. Om 15.00 uur is er een 
gezamenlijk (slot)concert in de Grote Kerk, 
met medewerking van alle musici van de 
miniconcerten. 

Zondag 19 april 
 
 

Liduinafeest Basiliek 
 

Viering 9.30 uur, stille omgang langs 
Liduinaplekken 14.00 uur, vespers 15.30 uur, 
uitstelling 16.00 uur, rozenkransgebed 16.30 
uur, sluitingslof met processie relieken 17.00 
uur. 

April-mei Liduina-project 
basisscholen in 
Schiedam 
 

Stichting De Kleine Ambassade ontwikkelde in 
samenwerking met parochie De Goede Herder 
een SchavUIT doeboek over Liduina voor alle 
basisscholen in Schiedam. 

April-mei Liduinakunstwerk op 
het plein van SG 
Spieringshoek 

In het Liduinajaar zal scholengemeenschap 
Spieringshoek met de leerlingen een 
Liduinakunstbeeld op het schoolplein plaatsen. 

Zaterdag 23 mei 
14.00-15.30 uur 
 

Liduina-musical 
 

Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda 
maken ‘gelegenheidsmusicals’ op maat en over 
welk onderwerp dan ook. Op zaterdag 23 mei 
komen zij naar Schiedam (Basiliek) voor een 
musical over het leven van Liduina. 

Zondag 14 juni 
 

Liduina-naamdag Op de naamdag van Liduina (14 juni) hoopt de 
gemeente een grote groep mensen (uit het hele 
land) met de naam Liduina of een afgeleide 
daarvan naar Schiedam te trekken en een 
aantrekkelijk dagprogramma aan te bieden. 

Zondag 14 juni Liduina-Gebedsdienst In de basiliek is omstreeks 11.00 uur na de 
hoogmis een gebedsdienst met Lidwien Meijer 
als voorganger. 

Zondag 14 juni Liduinaviering in de 
H.Hartkerk en 
bezichtiging nieuwe 
Liduinakunstwerken 

Om 9.30 gaat Corry Smits voor in de 
kerkviering. Aansluitend bezichtiging van de 
nieuwe Liduinakunstwerken in de 
Liduinakapel en in het kunstscherm. 

Zondag 21 juni  
 

Viering 25 jaar Basiliek Aanvang 9.30 uur, met een vernieuwd 
middagprogramma. 

November Liduina-
muziekspektakel 

In de Havenkerk wordt gedurende drie dagen 
het Liduina-muziekspektakel opgevoerd. Met 
medewerking van diverse koren en solisten. 
Het geheel staat onder leiding van componist 
Marco Kalkman. 

 


