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SINT LIDUINA COMMISSIE SCHIEDAM 
   

NIEUWSBRIEF Nr. 2  6 juni 2013 

 
SINT LIDUINA FEEST SCHIEDAM      14 april 2013 

 
            Plechtig Lof met processie met de relikwieën van Liduina. Geheel links bisschop Mgr. J.van den Hende. 

(foto's op deze pagina: R.J. Pluijm) 

 

In de Liduinabasiliek in Schiedam wordt sinds lang het Liduinafeest niet op 14 juni gevierd, 

haar landelijke feestdag. En ook niet op haar geboorte- of sterfdag. Deze laatste dagen 

vallen veelal in de vastentijd of paastijd en alle data meestal niet op zondag. Daarom werd 

ooit gekozen voor een altijd beschikbare zondag: de tweede zondag na Pasen. Dit jaar viel 

deze dag samen met de sterfdatum van Liduina 14 april. En dan ook nog 580 jaar na haar 

overlijden. 

De gehele dag door konden pelgrims terecht in de 

Liduinabasiliek. De plechtige H. Mis werd opgedragen 

door de rector van de 

basiliek C. Biesjot en 

emeritus-pastoor mgr. 

P.Vismans en werd 

meegevierd door bijna 

300 personen. Er was 

luisterrijke zang door het 

mannenkoor "In Honorem Dei" en het dameskoor 

"Jubilatio". 

Tijdens de ontvangst met koffie in parochiecentrum 

"De Wilgenburg" achter de kerk konden 

liduinadevotionalia worden aangeschaft. Dat was ook 

mogelijk in de kerk die na de H. Mis tot het eind van de 
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middag toegankelijk bleef. Voor geïnteresseerden was er een informatieve rondleiding door 

de kerk. De Stille Omgang door Schiedam langs de plekken die aan Liduina herinneren werd 

geleid door C. Biesjot (rector van de basiliek) en R.W. Poels (voorzitter van de Sint Liduina 

Commissie Schiedam). Er namen 25 personen aan deel.  

De Stille Omgang door het oude centrum van Schiedam start   Rector C. Biesjot mediteert aan   

bij de Liduinabasiliek.               de Lange Achterweg bij de 

                plaats waar Liduina heeft 

(foto's: M. Latooij)              gewoond.  

 

De daarop volgende Vespers werden gezongen door de Liduina Broederschap, bestaande 

uit priesters uit Schiedam en elders en in aanwezigheid van Mgr. J.H.J.van den Hende, de 

bisschop van Rotterdam. 

 
Foto links: Tijdens de Vespers. Van links naar rechts: pastoor van parochie De Goede 

Herder Ch. Duynstee, M. Hagen (pastoor), rector van de basiliek C. Biesjot, bisschop J.van 

den Hende, emeritus-pastoor van de basiliek P. Vismans, J.van Winkel (emeritus-pastoor). 

Foto rechts: De bisschop van Rotterdam Mgr. J.H.J.van den Hende houdt de predicatie tijdens 

het Liduinalof. Op de voorste bank de burgemeester van Schiedam C. Lamers en echtgenote. 

(Foto's: R.J. Pluijm) 

 

Na het rozenkransgebed werd het Liduinalof geleid door Mgr. van den Hende, bisschop van 

Rotterdam. Tijdens dit Lof predikte de bisschop en werden de relikwieën van Liduina de kerk 
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rondgedragen in een processie, voorafgegaan door bruidjes. De in december 2012 

geïnstalleerde burgemeester van Schiedam C. Lamers was tijdens het Lof aanwezig met zijn 

echtgenote. Bisschop en burgemeester en veel andere aanwezigen ontmoetten elkaar 

tijdens de afsluitende bijeenkomst in het parochiecentrum. 

 

Herdenkingsprentje 14 april 2013 

Het samenvallen van het Liduinafeest met haar 580e sterfdag 

was voor de Sint Liduina Commissie Schiedam reden een van 

de datum 14 mei 2013 voorzien Liduinaprentje uit te geven in 

kleine oplage. Dit werd aan alle 300 aanwezigen op dit 

Liduinafeest uitgereikt.   

      (ontwerp R.J. Pluijm) 

 

 

Liduinakerkje in Afrika geopend in 2012 

Terwijl de laatste jaren in Nederland twee Liduinakerken zijn 
verdwenen (Tilburg en Den Haag) is in centraal Afrika vorig 
jaar een Liduinakerkje gebouwd. Het werd geopend op            
1 december 2012 in het plaatsje Vikuku aan de rand van de 
grote stad Butembo in het oosten van Congo.  
Hoe kom je dat vanuit Schiedam aan de weet en wat is de aanleiding geweest? 
De oorzaak moet gezocht worden in Boxtel in Noord-Brabant. Aldaar was voorheen het Sint 
Liduinaziekenhuis. Na verregaande reorganisatie en concentratie verdween de naam Liduina 
bijna geheel. Wel kon de naam Liduina behouden blijven voor het verpleeghuis: 
"Gecombineerd Centrumverpleeghuis Liduina". Aldaar wordt nog de gedachtenis aan Liduina 

levend gehouden, zoals door de viering van haar feestdag op 14 
april, en door een Liduinaraam. De heer M. Hendriks, geestelijk 
verzorger in dat verpleeghuis, nam voor enige informatie over 
Liduina contact op met  Schiedam.  
Maar in Boxtel is tevens een klooster van de missiezustercongregatie 
de Oblaten van de Assumptie. Deze zusters hebben ook een 
standplaats in het plaatsje Vikuku. De voorbije jaren was één van 
hen, zuster Darlène Mwasi enige tijd in Boxtel en assisteerde o.a. in 
het verpleeghuis. Zuster Darlène had als wens in Vikuku een kerkje 
te bouwen en heeft op de katholieke gemeenschappen in en rond 
Boxtel met succes een beroep gedaan. Toen bleek dat voldoende 
financiën beschikbaar waren kon in 2012 op haar initiatief in Vikuku 
de bouw van start gaan.  
Het gebouw is multifunctioneel. Het is ook gemeenschapshuis, 

school en opvang voor vluchtelingen. 
De bouw heeft 3/4 jaar geduurd, waarna de opening op 1 december plaats had. 
Dat Liduina de naamgever van het kerkje is geworden is na het voorgaande geen verrassing.  
Zr. Darlène, die inmiddels weer in Afrika is, heeft zelf aangegeven wat de reden is:      
     

Dierbare mensen, 
Uit dankbaarheid de christenen van Vikuku willen de NAAM VAN LIDUINA GEVEN AAN 
VIKUKU.  
Dus als de bouwactiviteit klaar is, Vikuku wordt LIDUINA IN CONGO  want wij zijn zo spraakloos 
voor alles NEDERLAND OF BOXTEL HEEFT GEDAAN AAN VIKUKU . 
Doen groeten aan alle bekende, zr Darlene 
 
Hallo Mathieu , 
Kan je de INFORMATIE OVER LIDUINA AAN  MIJ DOORSTUREN ?? Want de christenen van 
Vikuku die willen LIDUINA NOEMEN, willen horen over hun toekomst patroon Heillige Liduina. 
Doe groeten aan alle, zr DARLENE 
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De naam van Liduina wordt in Vikuku niet alleen maar uitgesproken. Haar naam en beeltenis 
zijn aan de buitengevels ook zichtbaar. In de voor- en zijgevel zijn twee in hout gesneden 
voorstellingen van Liduina aangebracht. Boven de toegangsdeur Liduina op haar ziekbed 
met de tekst "BARAZA ST. LIDWINA" en in de zijgevel de val op het ijs met tekst "LIDWINA 
VAN SCHIEDAM". Het woord baraza is een woord in het Swahili en betekent zo veel als 
samenkomst, beraad. 
 

    
 
 

LITANIE VAN LIDUINA 

De heer M. Hendriks uit Boxtel vraagt naar het al of niet bestaan van een Litanie van Liduina. 

Hij zou deze ook willen opsturen naar zuster Darlène in Vikuku. De Sint Liduina Commissie 

Schiedam heeft diverse personen in Schiedam daarover benaderd, maar kon geen positief 

antwoord verkrijgen. Misschien dat ontvangers van deze Nieuwsbrief meer weten. Eventueel 

antwoord kunt u sturen naar het e-mailadres aan het eind van deze Nieuwsbrief. 

 

          Aankoop tekening Sint Liduina 

In april 2013 werd door een kunsthandel in Eindhoven een potloodtekening/aquarel te koop 

aangeboden met een voorstelling van Liduina. Het kunstwerk op dun karton heeft als 

afmetingen 20 bij 24,5 cm. Liduina 

is er op afgebeeld met geheven 

(beschermende of zich over 

gevende) handen met op de 

achtergrond haar geliefde 

voorbeeld, Christus het kruis 

dragende. Verder een verbeelding 

van het oude Schiedam in 

wintertooi. De tekening is in 

potlood uitgevoerd waarbij met 

name Liduina in aquarel is 

aangezet. Rechtsonder de tekst 

"H. LIDVINA b.v.o." (= bid voor 

ons). Er is geen datering, maar 

vermoedelijk valt deze binnen de 

periode 1933-1965. Er is ook geen 

signatuur. Derhalve is de maker 

onbekend, maar het is in ieder geval iemand met voldoende vaardigheid. Verder is de vraag 

of dit een oorspronkelijk werk is, een reproductie of één waarbij de maker zich heeft laten 
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inspireren door een andere prent of schildering. Vooralsnog moet de Sint Liduina Commissie 

de antwoorden hierop schuldig blijven. Wij doen daarom een beroep op de lezers.   

Het kleine kunstwerk is door de Sint Liduina Commissie Schiedam aangekocht. 

 

 

SINT   LIDUINAHERDENKING   14 JUNI 2013 

in de HEILIG HARTKERK te SCHIEDAM 
 

Jaarlijks herdenkt de Heilig Hartkerk in Schiedam-zuid de 

Heilige Liduina op de officiële landelijke feestdag van Liduina 

vrijdag 14 juni. 

Deze dag valt dit jaar op een doordeweekse dag.  
Daarom is de viering met muzikale inbreng 's avonds in de  

Heilig Hartkerk, Rijnstraat 1 om 19.00 uur. 
Pastor Lidwien Meijer gaat voor 

 

 

 

LIDUINABASILIEK SCHIEDAM DIT JAAR ELKE ZATERDAG OPEN 

vanaf april tot oktober 

van 13.00 - 15.00 uur 

met mogelijkheid tot aankoop van Liduina-devotionalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie: R.W. Poels 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Voor contact: 

R.W. Poels, voorzitter Sint Liduina Commissie Schiedam 

telefoon: 010-4700191; e-mail: poelsrw@hetnet.nl 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

U kunt anderen die deze Nieuwsbrief wensen te ontvangen hun e-mailadres laten doorgeven via: 

poelsrw@hetnet.nl 

Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u zich laten uitschrijven door een e-

mailbericht te zenden aan: poelsrw@hetnet.nl 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Website van de Liduinabasiliek Schiedam: www.liduinabasiliek.nl  

Ook in de Heilig Hartkerk in Schiedam is veel aandacht voor Liduina. Zie: www.heilighartkerk.nl 

De Sint Liduina Commissie heeft (nog) geen eigen website.  

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 


