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Vredesweek aan de Waterweg

Geloofsverdieping met bisschop

Van de redactie
In handen hebt u nummer vier van Kerk aan de Waterweg.
Langzamerhand groeit het blad toe naar een vaste formule.
Maar voor goede ideeën maakt de redactie zeker graag nog
ruimte. Met name willen we de nieuwsberichtgeving uit
de deelgemeenschappen versterken. Kleine stapjes daartoe
worden genomen; mocht u een rol voor uzelf zien weggelegd als verslaggever vanuit uw deelgemeenschap, dan
komen we graag in contact.
De zomer zit er praktisch op. Deze Kerk aan de Waterweg
staat daarom in het teken van de seizoensstart. Ook in de
parochie wordt het lichte zomerregime losgelaten, maken
de werkgroepen weer afspraken, slaan de koren opnieuw
aan het oefenen. Onderling wordt het een weerzien met
mensen die we vast en zeker graag weer zien. Maar lopen
we ook weer warm voor onze activiteiten, onze verantwoordelijkheden? In de kerk, maar ook thuis, op school, op het
werk of in de buurt? Hebben we er weer zin in?
Belangrijk is dat ieder van ons zijn motortje toeren laat maken, zijn hart weer gebruikt.
In de zomer hebben we de teugels

wat laten vieren, doen we dingen die ontspannen, die gaaf
zijn, waar we altijd wel zin in hebben. Dat maakt de zomer
juist zo heerlijk - en belangrijk. Maar nu gaat het ook om
dingen die we misschien gewoon moeten; waar we ooit voor
hebben gekozen, omdat het goed is, en belangrijk en we
er voor onszelf een rol zien. Maar die misschien niet zo
vanzelf komen.
Om zin te maken is het belangrijk dat we ook de zin inzien
van iets. Dat heeft te maken met zingeving. En dat is nu
precies het pakkie an van de geloofsgemeenschap. Daarom
komen we bij elkaar.
De redactie hoopt daarom dat u er weer zin in heeft - of krijgt!
Omdat het zo ontzettend zinvol is om bij elkaar te komen,
elkaar te ontmoeten en in de ander iets te ervaren van de
Ander. Onze God van liefde, die zin geeft aan ons leven.
De redactie

PS. Als de volgende Kerk aan de Waterweg uitkomt, verkeren we al in de donkere dagen, als Sinterklaas al in het land
is. Ieder die inbreng in dat nummer wil hebben, wordt gevraagd dit voor 3 november te doen. In de colofon op pagina 24 leest u hoe u de redactie
Adressen
kunt bereiken.
en telefoonnummers van de

kerken van parochie De Goede Herder:
n St. Jan de Doper-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119

St. Jan de Doper-Visitatie

EB Schiedam, 010- 4735066 n H. Hart van Jezus, Rijnstraat
1, 3114 SP Schiedam, 010- 4268648 n St. Liduina en O.L. Vrouw
Rozenkrans, Singel 104, 3112 GS Schiedam, 010-4268228 n H.H. Jacobus
en Martinus, Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam 010-4709719 n Willibrord, H.
Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-4702679 n Willibrord, Pax
Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, 010-4741790 n H.H. Andreas, Petrus
en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080

H. Hart van Jezus

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.
Het team is te bereiken via Elly Barendregt, medewerker pastoraal team:
T: 06 - 31 99 09 59 of E: e.barendregt@goedeherderparochie.nl.
Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris
Wim van der Steen. E: secretaris@goedeherderparochie.nl.
H.H. Jacobus en Martinus

St. Liduina - OLV. Rozenkrans

Willibrord, H. Lucaskerk

Willibrord, Pax Christikerk
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H.H. Andreas, Petrus en Paulus

Inhoud

In deze Kerk aan de Waterweg:
P4 Na de zomer beginnen we in de parochie aan een nieuw werkseizoen. Dat betekent het weerzien met medevrijwilligers en kerkgangers, en pastores. Dat het weerzien goed en zinvol mag zijn, wenst pastor Kees Koeleman
ons toe. En betekent het feit dat we elkaar weer zien, ook dat we er weer in zin in krijgen - in ons parochieleven?

P6 Op 2 juni was het feest in de Heilig Hartkerk. Veertig jongeren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
ontvingen er het vormsel. P9 Mirjam Heikens is de nieuwe pastoraal werker van de parochie. Wie is zij? Een
korte kennismaking. P10 Lidwien Meijer stopt juist als pastor in De Goede Herder. Liesbeth Dingenouts doet
haar uitgeleide. P12 Vertrouwen en wantrouwen, soms is het maar moeilijk hier een balans in te vinden. Soms
door schade en schande, soms met een lach op ons gezicht, leren we hier mee omgaan. P13 De parochie biedt
ook komend jaar een programma Geloofsverdieping. Voorheen werd het overzicht daarvan gebundeld tot een
klein gidsje, dit jaar is het aanbod aan verdiepende bijeenkomsten te vinden in dit parochieblad. Van harte aan-

bevolen. Het overzicht is eenvoudig uit dit blad te nemen, om bij de hand te houden en nog eens in te zien. P18
Jurriaan Govaart organiseert een bijzonder concert ter nagedachtenis van zijn vader Henk. Op 19 oktober laten
verschillende koren uit Schiedam en Vlaardingen daarom van zich horen. P20 Okido is het jeugdkoor van de Pax

P22 Het vertrouwde liturgie-overzicht ontbreekt
in dit nummer niet. Alle weekendvieringen tot en met 10 november zijn erop te vinden. P26 De Vredesweek
wordt in de parochie niet overgeslagen. Een overzicht van wat er te gebeuren staat. P28 Beeldimpressie van de

Christikerk. Petra Verheezen onderzocht hoe het ‘t koor vergaat.

Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro: volgelingen van Jezus.
P4

P6

P10

P28

P20

P26

magazine van parochie de goede herder
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Weer zin - weerzien
aanraken. Maar schijn bedriegt, want om er
te komen moet je een paar duizend meter
overbruggen.

Weer zin? Ik aarzel deze vraag met ‘ja’ te
beantwoorden. Ik kom net terug uit Italië,
uit het gebied van de Monte Rosa, een
bergmassief op de grens van Zwitserland
en Italië. De noordflank ligt in Wallis
(Zwitserland), de zuidelijke en oostelijke
hellingen liggen in de Italiaanse regio’s Valle
d’Aosta en Piemonte.
door Pastor Kees Koeleman

N

a de Mont Blanc is het Monte Rosamassief de hoogste berggroep van
de Alpen. In het Frans-Provençaalse
dialect van het Aostadal betekent
Rosa ‘gletsjer’. De naam Monte Rosa heeft
dan ook niets te maken met de gelijknamige kleur, maar betekent ‘Gletsjerberg’.
In een groot deel van Noord-Italië zijn de
witte toppen van de Monte Rosa vaak zichtbaar. Vanuit mijn onderkomen in Riva
Valdobbia kon ik ze voor mijn gevoel bijna
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Zondagochtend 31 juli een kleine tocht gemaakt. Het was immers ‘rust’-dag. Doel was
de berghut Ferioli. Daar aangekomen was
een groep van twintig wandelaars in afwachting van de warme lunch, in de buitenlucht,
aan houten tafels. Er waren nog precies twee
plaatsen vrij. Mijn zoon en ik sloten zich aan
bij een gezin met twee kinderen, waarvan de
oudste de Engelse taal beheerste. Hij functioneerde als tolk. Dankzij hem ontstond er
een alleraardigst gesprek, ontdekten we dat
zijn moeder op die dag jarig was, zijn vader
automonteur was, hij zelf vliegtuigbouwer
wilde worden en voor de maaltijd een vrijwillige bijdrage welkom was. Wonderlijk: geen
rekening na afloop dus. Iedere gast kon in een
houten kistje dat bedrag stoppen dat hij voor
de maaltijd over had. Wat een vertrouwen
spreekt hier uit! “Arrivederci”, zeiden we op
het eind tegen onze tafelgenoten, wetend dat
de kans heel klein was dat er ooit nog een ‘tot
ziens’ van zou komen.
U bent de afgelopen tijd misschien ook op
vakantie geweest. Met opzet schrijf ik ‘misschien’, omdat ik weet dat op vakantie gaan
er voor de nodige parochianen niet meer in
zit. En ik weet ook van parochianen die in de
vakantietijd zijn overleden en van families
voor wie deze tijd anders is verlopen dan gehoopt. En toch was op zondagochtend aan de
bezetting in onze zeven kerken te zien dat het
zomertijd was. Een gekke vraag misschien,
maar heeft u de vieringen in uw kerk gemist?
Vindt u het fijn om (mensen uit) de gemeenschap weer te zien?
Wellicht heeft u in de afgelopen periode ook
elders vieringen meegemaakt. Zo was ik zelf
in het dorpje Alagna bij een eucharistieviering

op zaterdagavond. Een afgeladen volle kerk.
Er moesten zelfs mensen staan. Ik verstond
er natuurlijk geen woord van, maar toch kon
ik de viering volgen. En wat kunnen die Italianen prachtig zingen. In zijn preek liet de
voorganger ineens de woorden ‘Corno Bianco’ vallen, woorden waar ik van opveerde,
want de dag ervoor had ik die berg van 3320
meter beklommen.
Met mijn hoofd ben ik inmiddels weer terug
in Nederland, maar mijn ziel ligt nog wel even
in Italië. Een paar dagen ben ik nu aan het
werk. Een nieuw werkseizoen staat voor de
boeg. Een werkseizoen waarin we het zonder
Lidwien moeten stellen. Ik zal haar (inbreng)
missen. Gelukkig zien we haar wel weer terug,
zij het dan als vrijwilliger. Zo blijft ze voor
onze parochie van betekenis. Haar opvolger,
Mirjam Heikens, is inmiddels gestart. Ik ben
haar aan het inwerken. Hopelijk vindt ze snel
haar weg, letterlijk en figuurlijk. En u vindt
het hopelijk weer aantrekkelijk om aan het
kerkelijk leven deel te nemen. Ik denk daarbij niet alleen aan de vieringen, maar ook aan
de activiteiten in het kader van de komende
vredesweek en het aanbod Geloofsverdieping
(zie het speciale katern in deze uitgave).

Aantrekkelijk om aan
het kerkelijk
leven deel te
nemen

Weer zi(e)n!? Met dit thema is ook bedoeld dat
we ons weer gaan bezighouden met de vraag
naar wat zin geeft aan ons leven. Moeilijke
vraag om te beantwoorden. Gaat het om iets
wat je zelf in de hand hebt, of om iets dat je
juist overkomt? Gééf je zin aan je leven of ontvang je die? Het heeft in ieder geval te maken
met wat ons leven de moeite waard maakt.
de volgende alinea graag ‘gewoon’ weergeven,
dus niet inspringen:
Ik weet niet of u de film After Life wel eens
heeft gezien, van de Japanner Kore-eda. De
film begint in een oud schoolgebouw. Uit een
ondoorzichtige mist komen mannen en vrouwen de trap op en betreden het gebouw, waar
ze naar een wachtkamer worden gestuurd. Al
deze mensen zijn in het weekend daarvóór
gestorven. Ze hebben de aarde verlaten, maar
merken nu dat ze nog niet in de hemel zijn
aangekomen. Het gebouw waarin ze worden

opgewacht ligt in de wolken, tussen hemel en
aarde in.
Eén voor één worden de gestorvenen in kleine
spreekkamers binnengelaten en daar vernemen ze wat er van hen wordt verwacht. Hun
wordt gevraagd om zich de meest dierbare gebeurtenis uit hun voorbije leven voor de geest
te halen, de meest fundamentele ervaring die
hen in hun leven is overkomen. Het mag er
maar één zijn. Blijkbaar is één zo’n ervaring
al voldoende om een heel leven te kunnen dragen. Pas als de keuze gemaakt is, zo krijgen ze
te horen, worden ze uitgenodigd om naar een
filmstudio te gaan, waar acteurs en actrices
elk van die herinneringen in een film proberen vast te leggen en met de film onder de arm
mogen ze dan op weg naar de hemel.
Als kijker zit je je intussen af te vragen welke
ene ervaring jij zou meenemen. Ook ben je
reuze benieuwd welke keuze de mensen in
de film hebben gemaakt. Kiezen ze voor klassieke momenten zoals promotie, trouwen en
kinderen krijgen?
Wat opvalt is dat mensen heel andere momenten noemen. Een jong gestorven puber kiest
voor het moment dat zij als kind haar hoofd
in moeders schoot legde en de geur van haar
lichaam opsnoof. Een piloot kiest voor het
moment waarop hij de wolken op een
onbeschrijfelijke manier aan de ramen van
zijn Cessna voorbij zag glijden in een peilloze
ruimte en stilte. Verder kiezen mensen nog
al eens voor momenten waarop er licht in de
duisternis kwam. Zo vertelt een prostituee dat
op een dag een man haar op een hotelkamer
omarmt en zegt: “Ik houd van je” en verder
niets van haar moet. Een oude vrouw herinnert zich het moment van de vreselijke aardbeving in 1932. Haar ouders stuurden haar (4
jaar oud) het bamboeveld in. Er werd een touw
tussen twee stokken in gehangen waarop het
kind schommelde. Een dierbaarder moment
had ze daarna nooit meer gekend.
Een nieuw werkseizoen staat voor de boeg.
Hopelijk zien we elkaar weer en zal het zinvol
zijn.
magazine van parochie de goede herder
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Veertig jongeren doen
hun vormsel

Impressies van jongeren en ouders

De Heilig Hartkerk in Schiedam was op zondag 2 juni sfeervol versierd
met rode en witte bloemen en er brandden veel kaarsen. De bisschop had
pater Thomas afgevaardigd om veertig jongeren uit Schiedam, Vlaardingen
en Maassluis het Heilig Vormsel toe te dienen.
door Karin en Yelle Tanesha en Lennart en Anke Mureau fotografie Clemens Lammers

D

e pater sprak de jongeren
voor de viering toe. Een
van hen vertelde achteraf:

“Vooraf zaten we in een zaaltje
en ontmoetten we de pater voor
’t eerst. Hij vertelde wat hij ging zeggen op het
moment dat we gevormd zouden worden. Ook
zag ik twee kinderen die ik van school en het musicalkoor ken. We wisten niet van elkaar dat we
het vormsel zouden ontvangen.”
De jongeren deden hun intrede in de kerk
met pater Thomas en pastor Lidwien Meijer.
Een van de mensen in de kerk:
“Ontroerend hoor. Al die vormelingen met
hun eigen brandende doopkaars. Ze zijn op
deze leeftijd zo verschillend. Sommigen nog
echt een kind, anderen al bijna volwassen.”
Pater Thomas bouwde zijn preek op rond het
gebod ‘heb je naasten lief als jezelf’. Deze opdracht van Jezus houdt niet in alleen maar
een beetje aardig zijn voor elkaar. Nee: je
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leven willen geven voor een ander, dat is de
opdracht van Jezus aan ons!

“De pater sprak de taal van de jongeren. Ze gaan
de boodschap dat zomaar een béétje aardig zijn
voor de ander niet genoeg is, niet snel vergeten.”
Bij ons thuis wordt nog regelmatig gesproken over
‘niet alleen een beetje aardig zijn’!
Eén voor één kwamen de vormelingen naar voren. Een hand van vader, moeder of beide op hun
schouder. Ze werden voorgesteld en daarna werd
de vormeling gezalfd met het Heilig Chrisma: “…
(naam)… ontvang het zegel van de Heilige Geest,
de gave Gods”.

Pastor Lidwien Meijer had voor elke vormeling een klein woordje en ze hing hen een kettinkje met een kruisje uit Rome om.
“Ik vond het kruisje dat we kregen heel mooi. Ik
draag het soms. Het kruisje geeft me kracht.”
De voorbeden waren door de vormelingen
gemaakt en werden door enkelen voor gebeden.
Alle vormelingen kwamen rondom het altaar
staan om samen met iedereen in de kerk het
Onze Vader zingend
te bidden.

“Niet alleen
maar een
beetje aardig
zijn voor
elkaar”

“Leuk dat ons jongerenkoor uit Maassluis
er was. Ze zongen veel
en mooi”.
De vormseltoediening werd ervaren
als een belangrijke
mijlpaal. Reden voor
feest!
“Na de viering hebben
we thuis gevierd met
familie. Het was mooi
weer, we konden in de
tuin zitten. Samen
hebben we gegeten en
gedronken.” “Wij gingen lunchen op een terras in Schiedam; leuk
stadje!”
magazine van parochie de goede herder
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Parochie-mozaïek
Stil-moment

Iedere eerste vrijdag van de maand is stiltecentrum De
Driepas geopend voor een ‘Stil-moment’.
Onderin de Cuyperstoren op de Vlaardingse Hoogstraat wordt voortaan elke eerste vrijdag van de nieuwe
maand van 19.30 tot 20.00 uur stilgestaan bij de dingen
die ons bezighouden. Het stiltecentrum als een verkwikkend rustpunt in de drukte van het dagelijkse leven. Er is
ruimte voor een eigen tekst of rustgevende muziek.

Franck Baggen gewijd
Op 15 juni is Franck Baggen tot diaken gewijd.
Hij is in parochie De Goede Herder bekend
vanwege de stage die hij hier afgelopen jaar
liep.
De wijding in de Rotterdamse kathedraal, samen met studiegenoot Bertijn Prins, was een
intense belevenis, aldus Baggen zelf. “Het is
een moment waar ik al heel vroeg naar heb
uitgekeken, in feite al vanaf het moment dat
ik serieuze stappen zette om mijn roeping na
te volgen.”
Baggen is door de bisschop ondertussen benoemd in de parochie H. Theresia van Avila
in het Drechtstedengebied, met in totaal acht
kerkgebouwen. “In dit gebied wachten ons
(Franck en zijn vrouw Ellis) vele uitdagingen.

Dierenzegening

Alle dieren - die willen en durven
- zijn op vrijdagavond 4 oktober
welkom in de Heilig Hartkerk.
Daar denken we dan terug aan
Sint Franciscus. Bij gelegenheid van het feest van deze grote
dieren- en mensenvriend, worden
aanwezige dieren en hun baasjes
gezegend.
De kerk staat vanaf 15.45 uur
open voor alle kinderen en volwassenen met hun lievelingsdieren. Ook knuffels zijn lievelings-
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Voor mij liggen die op het vlak van de diaconie en de oecumene.”
Baggen is positief over de toekomst. “Voor mij
zijn dit geen tijden van crisis, maar juist van
kansen. Ik wil mijn steentje bijdragen aan een
actieve kerk, die zoekt naar mogelijkheden,
die de mens op waarde schat en die kritisch
naar zichzelf durft te kijken.”
dieren natuurljk. We beginnen om
16 uur. We vieren hoe mooi het is
dat mens en dier van elkaar kunnen houden. Met de zegen vragen
we Gods hulp bij het zo goed mogelijk zorgen voor onze dieren.
Behalve een korte vieringe en de
zegening van de dieren is er nog
van alles te doen. Wie daarover
meer wil lezen kijkt het best op
internet: www.heilighartkerk.nl.
plaatje met heilige dierenvriend
uit pdf.

Nieuwe pastoraal werker in parochie:

Mirjam Heikens
de een baan als wijkverpleegkundige

Mirjam Heikens is
in Kralingen.
Omdat ze verdieping zocht, begon ze
de nieuwe pastoraal
in 2000 aan een studie Theologie. Op
het HBO, in Amsterdam, in deeltijd.
werker van parochie
Toen zij zich in 2007 theoloog mocht
De Goede Herder.
noemen, ging ze aan de slag in een jonge mensen, waarbij sommigen
verpleeghuis, als geestelijk verzor- werden gevormd en anderen belijdeDe theologe is de
ger. Recent maakte pastor Heikens nis deden. Voor mij een belangrijk
opvolgster van
de overstap naar het zogenaamde moment: ik koos voor het vormsel.”
basispastoraat, het werk in de paroLidwien Meijer in het
chies: ze viel in voor een zieke collega Aansprekend
pastoraal team. Haar
in de parochiefederatie Oostland, die “Sommige typisch katholieke dingen
Berkel, Bleiswijk en Bergschenhoek, heb ik niet meegekregen.” Dat veel
takenpakket zal wel
Nootdorp en Pijnacker omvat. “Dat zaken niet vanzelfsprekend waren,
wat anders zijn dan dat was een goeie tijd daar”, vertelt Hei- merkte ze ook tijdens haar parochiedie zij voor haar studie deed. “Ik
van haar voorgangster. kens. “Ik heb er weer veel geleerd.” stage
ben er langzamerhand in gegroeid. Al
In de loop van de tijd
doende vond ik mijn weg. En ik kreeg
Oecumenisch
is ze parochiane in de Open Hof, geregeld te horen dat ik ‘zo’n frisse
zullen alle parochianen Zelf
een oecumenisch ingestelde kerk- kijk op zaken had.”
met pastor Heikens van gemeenschap bij haar in de buurt. En nu gaat ze weer een nieuwe perio“Rooms-katholiek zijn is in mijn leven de in, in de Waterweg-steden. In prindoen krijgen.
niet altijd vanzelfsprekend geweest”, cipe voor een periode van zo’n twee
door Ted Konings

M

irjam Heikens is 53 jaar en
woont in Rotterdam-Zevenkamp. Ze is getrouwd en
moeder van twee volwassen
kinderen. Interesses: haar grote tuin,
zingen, lange-afstandwandelen en
veel lezen, bijvoorbeeld over spiritualiteit en mystiek.
Zelf maakte de geboren Lissense deel
uit van een gezin van vijf kinderen.
Als praktisch ingesteld mens koos zij
voor een opleiding HBO-Verpleegkunde. Toen deze met goed gevolg
was doorlopen, ging ze aan het werk
in een ziekenhuis in Amsterdam. Na
haar verhuizing naar Rotterdam volg-

vertelt ze. “Ik ben een behoorlijk vrije
vogel, kerkelijk gezien.” Haar ouders
stonden kritisch tegenover de eigen
parochie in het dorp. Ze waren vooral
actief betrokken bij het Leerhuis dat
zij zelf opzetten. “Daardoor hadden
we thuis zeer geregeld theologen over
de vloer.”
Vanwege de voorkeur van haar ouders kon het bijvoorbeeld gebeuren
dat Heikens niet meedeed met de
eerste communie, die op school was
voorbereid. “Ik ging gewoon een keer
met een mooie jurk aan en een kruisje om, voor het eerst mee ter communie.” Van het vormsel kwam het als
kind niet. Dat speelde pas weer toen
ze halverwege de dertig was. “Dat
was in een gezamenlijke viering met

jaar. “Ik heb er zin in, kijk er naar uit
om mijn werkervaring uit te breiden.
Ik vind het leuk om te leren. En tot nu
toe ben ik in De Goede Herder zeer
uitgebreid en hartelijk ontvangen.”
Heikens zal de contactpastor zijn voor
de pastoraatsgroepen in Vlaardingen
en van de St. Jan-Visitatie. “Verder ga
ik voor in zes kerken.” En krijgt ze
in het pastoraal team de portefeuille
Catechese. “Dat is het mooie in dit
werk: die variatie in taken en rollen.
Die doen een goed beroep op de verschillende kanten van mezelf.” En er
zijn nogal wat smaken en verschillen
in de rk kerk, ook in De Goede Herder. “Ik zie het als een belangrijke opdracht voor mezelf: aan te sluiten bij
de mensen die ik voor me heb.”
magazine van parochie de goede herder
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Pastor Lidwien Meijer
neemt afscheid

Lidwien Meijer werkt sinds 2004 als pastoraal
werker in Schiedam, en later Vlaardingen
en Maassluis. Nu gaat zij stoppen. Liesbeth
Dingenouts ging bij haar op de koffie om terug te
zien en vooruit te kijken.
door Liesbeth Dingenouts

M

aandagochtend 12 augustus rond koffietijd sta ik bij
Lidwien voor de deur aan de
Oostsingel in Schiedam. Ze
woont stijlvol: een brede straat met
mooie oude huizen en, naar ik vermoed, grote achtertuinen. Eenmaal
binnen bewonder ik haar sfeervol ingerichte woonkamer en zie dat mijn
vermoeden over de tuin klopt. Een
grote, enigszins wilde tuin en juist
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daarom zo charmant.
Op Lidwiens vraag waar ik het liefst
zit, kies ik voor de serre, met uitzicht
op de tuin. We drinken koffie en wisselen herinneringen uit. We kennen
elkaar van vroeger - hebben in de
jaren zeventig in het jongerenkoor
van de O.L.V. Visitatiekerk aan de
Dr. Schaepmansingel gezongen. Er
komen namen en gebeurtenissen bij
ons op en voor we er erg in hebben

is er al een half uur om. Tijd voor het
serieuze werk.
Ik mag haar geboortedatum noemen:
15 april 1951. Ter wereld gekomen op
de kraamafdeling van het Noletziekenhuis in Schiedam. Ze bracht haar jeugd
door op een boerderij in het hartje van
het centrum, pal aan de Schie. Tot
haar tiende jaar heeft zij daar samen
met haar ouders en broer gewoond.
Ze ging naar de Mariaschool. Daarna
volgde de MMS en de Pabo, toen nog
kweekschool, St. Lucia in Rotterdam.
Haar eerste jaar daar was in 1968,
tevens voor de St. Lucia-kweekschool
het eerste ‘gemengde’ schooljaar. Wat
moesten de zusters Franciscanessen
daaraan wennen! Het was een roerige
tijd voor studenten, niet alleen in Parijs, maar ook in Rotterdam was er
een opstandje, zij het met een andersoortige oorzaak. Er was gerommel
geweest tussen een meisje en een
jongen tijdens het douchen. Naar aanleiding daarvan verbood de schoolleiding het douchen na het sporten,
waarna de studenten besloten te gaan
staken. Maar de directrice wist ze heel
snel naar de klaslokalen te dirigeren!
Lidwiens studiejaren verliepen vlot.
Als prille twintigjarige was ze al klaar
voor een baan op de St. Martinusschool in Schiedam-Kethel. Een kleine school met een prettige, dorpse
sfeer. Ze heeft er goede herinneringen aan. Na vier jaar vond zij het tijd
worden om haar horizon te verbreden
en ruimte voor zichzelf te gaan zoeken. “Ik vond vier jaar toen een hele
tijd.”

Verkassen
Ook tijd om het ouderlijk huis te
verlaten. Ze solliciteerde op verschillende banen en het werd een school
in Schalkhaar, waar ze tien jaar met
veel plezier heeft gewerkt. Haar woonplaats werd Deventer, waar ze eerst op
kamers woonde en daarna een huis
kocht.
Door terugloop van leerlingen was zij

Lidwien Meijer tijdens de Dierenzegening

genoodzaakt na te denken over de toekomst, en eigenlijk wilde ze ook wel
weer eens iets nieuws ondernemen.
Een kennis zei: “Een studie Theologie
lijkt me echt iets voor jou!” Ze reageerde verbaasd, zelf had zij daar nog
niet aan gedacht, maar gaandeweg beviel dat idee haar wel.
Ook door Maria Ter Steeg, van wie
Lidwien een viering zag van het Omroeppastoraat in Amersfoort, werd
ze geïnspireerd. Ze was al lectrice en
vrijwilligster in de kerk in Deventer,
onder meer bij de kindergezinsvieringengroep. Het werd een fulltime
studie Theologie in de stad Utrecht.
Twee dagen per week college volgen
en de rest thuisstudie.
In 1992 werd Lidwien ‘ontdekt’ door
het Bisdom Utrecht. Dit naar aanleiding van een door haar geschreven artikel in het bisdomblad. Ze ging in op
de uitnodiging er te komen werken
als bureauredacteur en werkte heel
prettig samen met de perschef van
het bisdom. Ook volgde ze een specifieke opleiding in Den Haag. Haar
redactionele vaardigheden kwamen

‘Ik ga
veel missen’
ook nog goed van pas bij het schrijven van theaterteksten voor Amnesty
International.
In 2000 volgde een functie in het pastoraat. Ze ging wonen in een groep, in
de pastorie naast de Broederenkerk in
Deventer, maar deze woonvorm was
toch niet wat ze ervan verwacht had
en Lidwien besloot te gaan solliciteren en weer te gaan verhuizen.

Terug in Schiedam
Hoewel Lidwien nooit gedacht had
(zeg nooit nooit…) naar Schiedam terug te gaan, is dit toch gebeurd. Ze reageerde op een advertentie waarin een
pastoraal werker gezocht werd voor
24 uur en werd op gesprek gevraagd.
Dit verliep van beide zijden goed en
zo kwam het dat ze in het najaar van
2004 terugkeerde naar haar geboortestad. Haar werkplekken werden de

St. Jan de Doper-Visitatieparochie in
de Nolenslaan (20 uur) en de H. Hartkerk in Schiedam-Zuid (4 uur).
En nu - augustus 2013 - gaat ze met
vervroegd pensioen. Op mijn vraag of
ze er lang over nagedacht heeft antwoordt Lidwien: “Ik merkte vorig jaar
na de vakantie dat ik er zo tegenop
zag om weer te beginnen en dat moeizame gevoel bleef. Ik kon er uiteindelijk niet aan wennen dat er geen vaste
gemeenschap meer was voor mij, na
de fusie, waar je mee optrekt, waar
je de mensen goed leert kennen. Je
kon eerder zo mooi voortborduren
op ontwikkelingen, de lijntjes waren
kort en het werk was te overzien. Dat
gaf me altijd zoveel arbeidsvreugde.
‘Wonen overal, nergens thuis’, is een
kerkliedje. Zo voelde ik me.’
Lidwien zal zeker ook dingen gaan
missen. “Als vrijwilliger blijf ik veel
doen wat ik graag doe: voorgaan in
vieringen, ik geniet ervan een overweging te maken, de bijbelverhalen
te laten leven en er toepasselijke liederen bij te zoeken. Uitvaarten vind ik
mooi, dankbaar werk. Dat wil ik ook
graag blijven doen.
Maar ik ga ook veel missen: de goede
teamvergaderingen, het contact met de
pastoraatsgroepen in Vlaardingen, en ik
ben geen pastor meer, ik word vrijwilliger, dat is toch een andere positie.”
Wij op onze beurt zullen Lidwien missen als pastoraal werker. Haar serieuze
inzet, maar ook haar humor en warme
persoonlijkheid. Maar de ervaring die
zij opgedaan heeft tijdens haar werkzame leven zullen we gelukkig niet
helemaal hoeven te missen. Ze is benaderbaar voor vrijwilligerswerk en
staat ingeroosterd als voorganger in
de weekenden. De maanden september en oktober gaat ze sabbatten. We
gunnen het haar van harte.
Lidwien, geniet van de rust en heel,
heel graag tot ziens. In elk geval zien
we elkaar op zaterdag 9 november,
de dag waarop je officieel afscheid
neemt.
magazine van parochie de goede herder
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Column

Wantrouwen of vertrouwen?
Alweer enige jaren geleden waren we met de
auto op weg naar een verjaardag in NoordHolland. Bijna bij onze bestemming besloten
we nog even te tanken.
door Liesbeth Dingenouts

N

et wilden we wegrijden toen
een wanhopig kijkende man
ons aansprak. Zijn aanwezigheid was ergens dringend vereist, maar hij stond zonder benzine
en zonder portemonnee. Of we hem
10 euro konden lenen, zodat hij met
een klein beetje benzine, op tijd op
zijn superbelangrijke afspraak kon
zijn. Nou, vooruit, denk je dan, het zal
wel. Op het verjaardagsfeest vertelden
we het voorval. Iedereen schoot in de
lach, wat bleek? Hij was een beruchte
figuur daar en het geintje had hem al
aardig wat opgeleverd.
Enige maanden later liepen we in het
park van het Kröller-Müllermuseum
na te genieten van de mooie Pissarro’s
en van Goghs, toen een keurig geklede jongeman ons in een beetje bekakt
Algemeen Beschaafd Nederlands om
hulp vroeg. Hij moest naar huis in
Beilen, Drenthe, een eindje weg van
Otterlo. Hij had zijn tasje met geld
en spullen bij vrienden in de auto laten liggen. Hij kon hen niet bereiken
en kon zijn treinkaartje terug niet
betalen. Konden wij hem 17,70 euro
lenen? Volgens hem precies de prijs
voor zijn terugtocht. Als we hem ons
rekeningnummer gaven, zou hij het
onmiddellijk terugstorten. We waren
moe en er hing een enorme regenbui in de lucht, dus besloten we het

12

kerk aan de waterweg najaar 2013

te wagen. Nou had ik alleen groot geld
en het werd een briefje van 50, we
zouden het immers teruggestort krijgen? We vroegen zijn naam en adres
en namen afscheid. Even later kwam
de regen met bakken uit de hemel en

“Niet alleen maar een
beetje aardig zijn voor
elkaar”
mijn echtgenoot zei enigszins wrokkig: “Hij had een paraplu, die had hij
ons toch wel kunnen aanbieden als
onderpand?”
Thuisgekomen kwamen we er snel
achter dat het opgegeven adres niet
bestond en tot op heden hebben we
de 50 euro niet teruggezien. Het adres
hebben we nog steeds in portefeuille.
Zeker weten dat als we weer naar dat
museum gaan, we hem weer tegenkomen en zullen aanspreken.
Wel een beetje gênant, hoor, je twee
keer achter elkaar zo beet te laten
nemen. Maar een van mijn dochters
zei relativerend dat we iemand misschien wel de dag van zijn leven hadden bezorgd!
Soms schaam je je omdat je te naïef

bent geweest, andersom komt ook
voor.
Eens kwam een nogal woest uitziende
man aan de deur die meldde dat hij
scharensliep was. Had ik werk voor
hem? Eigenlijk leek het me wel wat.
We hadden de messen gedurende
onze huwelijksjaren nog nooit geslepen. Figuurlijk al verschillende keren
natuurlijk, letterlijk nog nooit. Ik dong
nog wat af op de prijs en gaf het spul
mee. Toen hij ermee weg was werd ik
toch een beetje ongerust. Eerst was ik
bang dat hij er niet mee zou terugkomen, daarna zag ik weer tegenop dat
hij wel zou terugkomen en er iets gevaarlijks mee zou doen. Na geruime
tijd stond hij weer voor de deur: “Zo,
wijffie, weer vlijmscherp, niet je vinger er langs halen hoor!”
Onmiddellijk had ik spijt van mijn
achterdocht.
Door allerlei alarmerende berichten
in het nieuws is het soms lastig niet
wantrouwig te zijn. Maar wanneer er
een kind aan de deur komt om geld
op te halen voor een goed doel, wil
ik niet denken aan oplichterij. Laatst
kwam er een jongetje van een jaar of
tien langs met een lijst. De kinderen
van zijn school gingen rondjes hardlopen om geld in te zamelen voor de
zeehondjes.
Een paar weken later zagen we hen
vanuit ons raam rennen. Stel je eens
voor dat niemand meer de deur zou
opendoen voor die kinderen? Ze moeten toch kunnen geloven in de mogelijkheid iets te
doen voor anderen, zonder gewantrouwd te worden? Soms pakt het wel
eens verkeerd uit. Alert blijven en vertrouwen houden in de samenleving:
het blijft belangrijk.

Aanbod Geloofsverdieping in een nieuw jasje

V

oor de derde keer komt parochie De Goede Herder met een
aanbod Geloofs-verdieping.
Niet, zoals u gewend was, in de
vorm van een boekje, maar in de vorm
van een speciaal katern in Kerk aan
de Waterweg. Zo’n katern heeft een
aantal voordelen.
Bij het begin van een nieuw werkseizoen kunnen we in vogelvlucht laten
zien wat er op het gebied van geloofs-

verdieping allemaal aan zit te komen.
In elke uitgave van Kerk aan de Waterweg kunnen we vooral die onderdelen
belichten die in de periode van uitgave
actueel zijn. Vier keer per jaar komt er
zodoende een prikkel om mee te doen.
Bovendien is er een grotere kans om
rekening te houden met onverwachte
ontwikkelingen.

genoot een zekere bekendheid. Sommigen spraken over het ‘Schapenboekje’. Maar met de nieuwe aanpak
besparen we kosten en doen we mee
met het mooie parochieblad Kerk aan
de Waterweg. Het belangrijkste is dat
we met de nieuwe aanpak nog meer
parochianen in beweging hopen te
krijgen.

Als werkgroep kostte het ons best
moeite om het boekje los te laten. Het

De werkgroep Geloofsverdieping

inleiding

Vele wegen naar de kern

O

m tot de kern van de zaak te komen kun je soms met een paar
woorden volstaan. ‘Het onzichtbare zichtbaar maken’, staat op
de auto’s van een bedrijf dat handelt in röntgenapparatuur. Speels en toch duidelijk wordt
het product aan de man gebracht.
In het pastoraal beleidsplan van de parochie is
gekozen voor het motto: ‘Groeien in relatie’.
Met deze drie woorden vatten we de essentie
van ons parochie-zijn samen. Bij al onze activiteiten streven we naar persoonlijke groei:
in de relatie met God en Jezus Christus, met
elkaar en de omringende samenleving. Ook
de activiteiten van het nieuwe programma Geloofsverdieping zijn op deze kern gericht.
Op allerlei manieren gaan we met u naar die
kern op weg. Er zijn eenmalige activiteiten
(de meeste). Andere activiteiten zijn verspreid
over meerdere bijeenkomsten. Er zijn de vertrouwde ankers, zoals de evangelist van het
kerkelijk jaar, een film en een middagprogramma over spiritualiteit. Er zijn ook veel
nieuwe elementen toegevoegd. Er zijn luisteractiviteiten én gespreksactiviteiten. Het hele

Met deze
drie woorden
vatten we
de essentie
van ons
parochiezijn samen

jaar door kan men genieten van een brede
waaier aan bezinningsmomenten. We hopen
dat er iets van uw gading bij zit.
Niet voor niets heet het nieuwe programma:
Vele wegen naar de kern. Het aanbod is heel
divers, maar alle activiteiten vormen hopelijk
een hulpmiddel om dichterbij de kern van de
zaak te komen.

Bisschop opent nieuwe seizoen
Ook dit jaar is het ons gelukt om een bekend persoon aan te
trekken voor de opening van het nieuwe seizoen geloofsverdieping.
Twee jaar geleden speelde Kees Posthumus zijn voorstelling
‘Op het leven’. Vorig jaar stond Leo Fijen stil bij de reis van
je hoofd naar je hart. Dit jaar hebben we bisschop Van den
Hende bereid gevonden om een verhaal te houden over zijn
mooiste bijbelpassage. Ongetwijfeld zal zijn verhaal andere
lievelingsverhalen ontlokken.
Deze avond vindt plaats in de prachtig gerestaureerde
Jacobuskerk, op vrijdagavond 4 oktober, en start om 20.00 uur. Aan
het eind van de avond is er voor iedereen een drankje en een hapje.

Geloofsverdieping
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ACTIVITEIT

WANNEER

WAAR

Mijn mooiste bijbelverhaal

Vrijdagavond 4 oktober

H.H. Jacobus en Martinus

Weg van Maria

Woensdagmiddag 9, 16 en 23 oktober

St. Jan de Doper-Visitatie

De kunst van geloven

Zaterdag 12 oktober

God rijpt

Woensdagmiddag 6, 13 en 20 november

Bezoek aan museum Boijmans Van
Beuningen
St. Jan de Doper-Visitatie

Doornse levenskunst

Donderdagmiddag 14 nov., 12 dec., 30 jan.,
27 febr., 27 maart, 24 april, 15 mei, 12 juni
Maandagavond 25 november

St. Jan de Doper-Visitatie

Dichter bij Matteüs

H.H. Andreas, Petrus en Paulus

Filmavond
Live of Pi
Bijna-doodervaringen

Vrijdagavond 13 december

Pax Christi

Woensdagavond 15 januari 2014

H. Lucas

Meditatief schilderen

Avond in februari Datum nog niet bekend

Wandelen langs heilige plaatsen

Zaterdag 29 maart

Centrum De Wilgenburg
(achter de St. Liduina - OLV. Rozenkrans)
Van Geervliet naar Den Briel

Geloven in de bajes

Maandagavond 12 mei

Pax Christi

Franciscus, leven en denken van Jorge
Bergolio
Bezoek aan een klooster

Donderdagavond 5 juni

Centrum De Wilgenburg
(achter de St. Liduina -OLV. Rozenkrans)

Zaterdag 21 juni

Andere activiteiten die in de parochie worden georganiseerd:
ACTIVITEIT

WANNEER

Avonden verzorgd door de heer Frans Rosier Woensdagavond 16, 23, 30 oktober en 6
november
Woensdagavond 20, 27 november en 4 ,11
december

WAAR
H. Hart van Jezus
Centrum De Wilgenburg

OVERZICHT AANBOD GELOOFSVERDIEPING SEIZOEN 2013 – 2014
Op deze pagina vindt u
het totaaloverzicht van de
diverse activiteiten die in het
seizoen 2013-2014 worden
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georganiseerd. Zo kunt u nu al
uw keuze maken en de diverse
data in uw agenda reserveren.
In elke uitgave van Kerk

aan de Waterweg worden
de actuele activiteiten in die
periode uitgebreid toegelicht.
Kijkt u maar verderop.

Mijn mooiste bijbelverhaal
Inhoud
Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Zoveel mensen, zoveel voorkeuren.
We vallen niet allemaal op dezelfde
romanschrijver. Wat de één met het
evangelie van Lucas heeft, heeft een
ander weer met het evangelie van
Marcus. Gelukkig maar, die verschillen. Het levert een grote diversiteit
aan lievelingsverhalen op, ook als het
gaat om bijbelverhalen.
Tijdens de opening van het nieuwe
seizoen Geloofsverdieping vertelt
bisschop Van den Hende over zijn
mooiste bijbelverhaal en legt hij uit
waarom juist dit verhaal veel voor
hem betekent. Ongetwijfeld leidt dit
tot een gesprek over andere favoriete
bijbelteksten.
Vorm
Inleiding van de bisschop, gevolgd
door gesprek en een hapje en drankje.
Begeleider
Bisschop Van den Hende en pastor
Kees Koeleman.
Plaats
Jacobuskerk, Kerkweg 51, SchiedamNoord.
Datum
Vrijdagavond 4 oktober, van 20.00 tot
22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

De kunst van geloven
Inhoud
Om tot geloof te komen, moet je geraakt worden van binnen. Geloven
heeft iets te maken met het openstaan
voor het onzichtbare in ons leven.
Generaties voor ons hebben deze weg
bewandeld. Zo ook de schilders van de
Middeleeuwen. Het is daarom dat we

gezamenlijk de middeleeuwse kunst
van museum Boijmans Van Beuningen gaan bekijken. Een unieke collectie: van Van Eyck tot Bruegel.
Tijdens de rondgang worden er zaken uitgelegd, daarna delen we wat
ons raakt.
Vorm
Bezoek aan museum Boijmans Van
Beuningen.
Begeleiding
Pastor Charles Duynstee.
Datum
Zaterdag 12 oktober, van 11.00 tot
13.00 uur. Om 10.00 uur verzamelen in de hal van station SchiedamCentrum. Per metro of trein gaan we
naar Rotterdam.
Kosten
Vervoersbewijs voor metro of trein en
entreebewijs of museumjaarkaart.

God rijpt
Inhoud
Die titel klinkt misschien wat vreemd.
Tomaten, appels en peren rijpen: zij
worden steeds meer gezond en eetbaar. Een mens kan rijpen: hij/zij
wordt dan steeds menselijker, steeds
wijzer. Maar God? Die is toch de
Eeuwige, de Onveranderlijke? Geleerden zeiden: de schepping en de
mens WORDT; God IS. En zo houdt
de kerk het ons toch ook voor, weet u
nog, in de catechismus?
Maar toch. Deze titel stamt uit een gedicht van Rainer Maria Rilke. En bij
hem - en bij meerdere dichters - kan
je er maar beter van uitgaan, dat er
iets diepzinnigs mee bedoeld wordt.
Bijvoorbeeld dat God steeds beter
'God' wordt, steeds heilzamer, steeds
meer 'Onze Lieve Heer'. Mag en kan
je zó over God spreken en denken,
geloven en bidden?
De cursusbijeenkomsten worden parallel gegeven in St. Jan-Visitatiekerk
en op Het Steiger in Rotterdam. Zo

kunt u, als u voor een bijeenkomst
verhinderd zou zijn, voor de andere
locatie kiezen.
Vorm
Drie middagbijeenkomsten (in Het
Steiger drie avondbijeenkomsten).
Plaats en data
St. Jan-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan
99, Schiedam.
Woensdagmiddag 6, 13 en 20 november, van 14.30 uur tot 16.30 uur.
Bent u een keer verhinderd, dan kunt
u voor een bijeenkomst in Het Steiger
kiezen. U moet zich daarvoor apart
aanmelden bij het secretariaat van
Het Steiger, tel. 010-414 78 51.
Het Steiger, ingang: Eerste Nieuwstraathof 2, Rotterdam.
Maandagavond 11, 18 en 25 november, van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Begeleiding
Pater Leo Raph. A. de Jong o.p.
Kosten
Een bijdrage van € 4,- per bijeenkomst wordt op prijs gesteld.

Doornse levenskunst
Inhoud
We zijn slechts korte tijd op aarde,
vinden sommigen. Het is de uitdaging daar iets moois, iets waardevols
van te maken. De bijbel en de christelijke traditie geven ons aanzetten en
oriëntatie.
Hierover gaat het boekje: Doornse levenskunst. In 52 hoofdstukjes worden
thema’s belicht als: dankbaarheid,
navolging, eenvoud, enthousiasme,
gastvrijheid, macht.
In de groep lezen we de tekst aan elkaar voor. Onderweg komen we genoeg gesprekstof tegen.
Het boekje is geschreven door zestien
dominees, uit de theologenkring Op
goed gerucht, die geregeld in Doorn
bij elkaar komt. Het is een vervolg
Geloofsverdieping
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op Doornse katechismus, wat de afgelopen tijd ook gelezen werd in de
middagleesgroep en wat een zinvolle
vorm bleek.
Plaats
St. Jan-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan
99, Schiedam.
Data
Donderdagmiddag 14 november, 12
december, 30 januari, 27 februari, 27
maart, 24 april, 15 mei, 12 juni.
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur.
Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.
Deelnemers moeten het boekje
zelf aanschaffen (uitgeverij Kok,
Utrecht).

Algemene informatie

De adressen van de diverse kerken
waar de activiteiten worden gehouden vindt u voorin het blad Kerk aan
de Waterweg.
In verband met de organisatie is het
prettig wanneer u zich aanmeldt
voor de activiteit(en) waaraan u wilt
deelnemen.
Bij voorkeur via e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of telefonisch bij het secretariaat van uw kerk.
Wilt u meer informatie over een activiteit dan kunt u dit ook via bovenstaand e-mailadres opvragen.
U KUNT ONS VOLGEN VIA :
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Dichter bij Matteüs
Inhoud
In het nieuwe kerkelijk jaar lezen we
tijdens de weekendvieringen doorgaans uit het evangelie van Matteüs.
In dit evangelie staan teksten die je
bij de andere evangelisten niet tegen
komt, over de wijzen uit het Oosten,
de vlucht naar Egypte, de zaligsprekingen, het laatste oordeel en de wijze en
de domme meisjes. In deze teksten en
in de opbouw van het evangelie leren
we de schrijver kennen.
Wie is Matteüs, waar legt hij accenten,
welke kant van Jezus’ optreden belicht
hij meer dan de andere evangelisten?

Weg van Maria

En nog veel belangrijker… hoe
dragen we de boodschap van Matteüs over en wat nemen wij mee
als inspiratie voor onderweg ?
Vorm
Een avond informatie en bezinning
over het evangelie van Matteüs.
Begeleider
Pastor Kees Koeleman.
Plaats
Petrus- en Pauluskerk, Andreasplein
1, Maassluis
Datum
Maandag 25 november, van 20.00 tot
22.00 uur.
Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

Inhoud
Heeft Maria ons nog wat te zeggen? Wat betekenen haar woorden voor
ons eigen leven van haastig zoeken in een drukke tijd? Luisteren naar
Maria middels drie teksten uit het Nieuwe Testament waarin Maria zelf
sprekend aanwezig is: de Annunciatie uit het Lucasevangelie, eveneens
uit Lucas het bezoek van Maria aan Elizabeth, waarin Maria het loflied
aanheft wat wij kennen als het Magnificat, en tenslotte de tekst die wij
kennen als ‘de bruiloft van Kana’ (evangelie volgens Johannes).
Vorm
We lezen de teksten op een manier die ‘Lectio Divina’ wordt genoemd. Belangrijk hierin is het gezamenlijk lezen (beurtelings hardop), naast korte
momenten van persoonlijke overdenking, stilte –meditatie en gebed. Zo
wordt geprobeerd de innerlijke dialoog van ieder met de tekst dieper en
persoonlijker te maken. De bijeenkomsten liefst als serie bijwonen, maar
een enkele bijeenkomst kan ook.
In het weekend van 26/27 oktober ronden we de Lectio Divina van Mariateksten af met een liturgieviering waarin Maria centraal staat.
Begeleiding
Mevrouw Door Heezemans, lid Dominicaans Leerhuis voor Spiritualiteit,
Rotterdam.
Datum
Woensdagmiddag 9, 16 en 23 oktober, van 14.30 tot 16.30 uur.
Plaats
St. Jan-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, Schiedam.
Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld (indicatie: rond € 4,-).

Parochie-mozaïek
Jubileum Impuls
Impuls bestaat vijftien jaar. Het 'koor met jonge
mensen' uit de Pax Christikerk viert dat op 24
november.
Astrid Arts is één van de 25 leden; ze is er vanaf het
allereerste begin bij. Dat ze over hart voor het koor
beschikt, was al snel duidelijk. “Met kerst 2000 zat ik
in een gipscorset en wilde per se zingen. In het gips,
in een groen jasje was ik erbij. Zingen ging niet echt,
maar ik was er.”
Het koor zingt eigentijdse, Nederlandstalige muziek en
staat onder leiding van Dick Nels. “Ik heb jarenlang

Jongerenkoor Sint Jan de Doper in Schiedam geleid.
Toen dit ophield te bestaan, zat Impuls zonder
dirigent. Het kwam precies zo uit. Op het schoolplein
sprak mijn vrouw een koorlid van Impuls en zo kwam
van het één het ander.”
Nels maakt uitgebreid werk van nieuwe nummers.
Stemmingen, akkoordenschema's, eventueel een extra
stem. “Met potlood en stuf achter het keyboard werk
ik dat thuis uit. Een nieuw nummer kost mij ongeveer
een hele werkdag.” Dick zit daarbij thuis niemand
dwars. Want mevrouw Nels zit ondertussen ook 'op
het koor'. En de muzikale ondersteuning van Impuls is

Impuls

Achthonderd ‘klanten’ van de
Voedselbank schuiven op 5 oktober
aan, aan de dis in de Rotterdamse
Laurenskerk. Het Stijlvol Diner dat
daar wordt aangericht is een van de
activiteiten op de Laurentiusdag. De
Maasstad staat die dag - op initiatief
van de kerken - in het teken van
diaconie en armoedebestrijding.
De dag is vernoemd naar SintLaurentius, de eerste diaken in
de kerk (‘icoon voor het helpen
van mensen die geen helpers
hebben’) en patroon van de stad
Rotterdam.
Tijdens het Stijlvol Diner
worden achthonderd Voedselbankgebruikers bediend door
vrijwilligers, die zich kunnen
aanmelden tegen betaling van
25 euro. Met het diner willen de
organisatoren een brug slaan
tussen klanten van de Voed-

Laurentiusdag
selbank en mensen die verwachten
dat nooit te worden. Burgemeester
Aboutaleb opent het diner.
De benodigde middelen voor het
diner worden onder meer bij elkaar
gelopen door de deelnemers aan
een sponsorloop, ook op 5 oktober.

voor een belangrijk deel in handen van Nelsen: zoon is
gitarist, dochter fluitist.
Groei
In de afgelopen vijftien jaar is het aantal leden van
Impuls gegroeid. En de gemiddelde leeftijd van de
zangers gek genoeg gedaald. De liederen zijn ook
vlotter geworden, aldus Arts. “Met mooiere teksten.”
De vieringen die Impuls ondersteunt, hebben niet
langer eenzelfde voorganger. “Daardoor zijn alle
vieringen weer anders. Speciaal zijn natuurlijk de
themavieringen met 3D, waar we vorig jaar mee gestart
zijn. In de viering wordt een beamer gebruikt en we
studeren voor die vieringen vaak popsongs in.”
Jos van Rutten treedt op als de 'verbindingsman'
van het koor: hij mailt repetitieschema's door, en
aanvangstijden en fungeert ook als contactpersoon
voor mensen van buiten. En hij is zeer betrokken bij
de voorbereiding van de vieringen, waar het gaat om
de keus van thema's en het vinden van aansprekende
teksten. Ook het uitwerken van de vieringen in een
'missaaltje' neemt hij voor rekening.
Impuls oefent om de week op woensdagavond. Meestal
zingt het koor dus in de Pax Christikerk, maar soms
ook in een andere kerk. Wie contact wil leggen met
Impuls: zangroep-impuls@planet.nl. Zie ook pagina 25
Voormalig wereldkampioen hardlopen Nelli Cooman geeft daarvoor
het startschot, rond 12 uur ‘s-middags. Ook gebruikers van scootmobiels komen in actie; zij gaan ‘rondjes om de kerk’ maken, om geld bij
elkaar te brengen. Opvallend is ook
de Tassenactie: in de week voorafgaand aan de Laurentiusdag worden
honderdduizend tassen verspreid
in de stad. De bedoeling is dat
mensen deze tassen gaan vullen met levensmiddelen, voor
gebruik door de Voedselbank.
Verder staat er een symposium
op het programma met als titel:
‘Wat doet armoede met mensen?’
Meer informatie is te vinden
op www.laurentiusdag.nl of via
telefoonnummers (010) 412 92
43 en (010) 466 67 22.
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Zeven vragen aan Jurriaan Govaart

Herinneringsconcert
Henk Govaart
De naam Govaart doet bij veel katholieken
in Vlaardingen en Schiedam een belletje
rinkelen. Henk Govaart (1944-1988) leidde
en begeleidde koren in de H. Hartkerk, de
H. Geestkerk, de St. Jan de Doperkerk, de
Visitatiekerk en de Pax Christikerk.
door Henry de Wolf

Z

ijn zoon Jurriaan nam het dirigeerstokje
over en was actief in de H. Geestkerk, de
Visitatiekerk, de H. Hartkerk, Pax Christikerk en de Lucaskerk. Beiden een gedegen opleiding op het Rotterdams conservatorium, beiden werkzaam als muziekdocent.
Op 19 oktober is het 25 jaar geleden dat Henk
Govaart onverwacht kwam te overlijden. In de
H. Hartkerk in Schiedam organiseert Jurriaan op deze datum een herinneringsconcert,
met medewerking van zangers en koren uit
Schiedam en Vlaardingen, onder meer Liriko,
het H. Hartkoor en het Lucaskoor. Aanvang
20.00 uur, toegang gratis.

Henk Govaart in de Visitatiekerk, 1986.
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Waarom een herinneringsconcert?
“Ik zit nu vier jaar van de leeftijd af waarop
mijn vader overleed. Dan ga je er wel anders
tegenaan kijken. Ook ik heb een gezin met
jonge kinderen. Verder probeer ik mij een
beeld te vormen van waar mijn vader mee
bezig was. Op dit moment zijn er nog veel
mensen in leven die mijn vader bewust hebben meegemaakt. Dat kan over tien jaar an-

ders liggen. Nu al zie ik dat ons langzaamaan
mensen ontvallen, zoals mijn tante Mieke (in
2012 overleden), die overigens ook met ideeën
van een herdenkingsconcert voor haar broer
rondliep.”
Wat hebben andere mensen aan een avond vol
muziek van Henk Govaart?
“Mijn vader heeft tientallen missen en nog
meer liederen geschreven en heeft velen daarmee geraakt. Betrokkenen denken met liefde
terug aan die tijd. Maar je moet niet alleen
achterom kijken. Zijn muziek is nog steeds
te horen in kerken, niet alleen in deze omgeving, maar tot in Duitsland, waar diverse
koren zijn 'Missa Pro Sponso et Sponsa' op
het repertoire hebben staan. Blijkbaar raakt
zijn muziek mensen nog steeds.”
Hoe zou je de muziek van je vader willen karakteriseren?
“Ten eerste moet je weten dat mijn vader voornamelijk voor amateurkoren en voor de zang
in kerken schreef. Zijn muziek ligt daardoor
uitstekend in het gehoor, is niet moeilijk in
te studeren en kan al snel worden meegezongen. En toch is het meeste meerstemmig en
voor koren leuk om te zingen. Veel van zijn
muziek is tijdloos. Ik denk dan bijvoorbeeld
aan zijn Missa Ritmica. Die klinkt nog steeds
modern – hetgeen ook wel iets zegt over de
ontwikkeling in onze kerk gedurende de afgelopen vijftig jaar. Wel vind ik dat sommige
van zijn teksten een update zouden mogen
krijgen, bijvoorbeeld: ‘Zing, mijn ziel, Gods
heil’ge Naam, uit de grond van mijn gemoed’.
Qua taalgebruik zitten we nu op een ander
level dan in de jaren zestig en zeventig.”

Henk Govaart tijdens
een van de kerstconcer-

Was jouw vader bezig met vernieuwingen in de
kerk?
“Mijn vader vond het prachtig wat vooruitstrevende mensen als Huub Oosterhuis, Antoine
Oomen en Louis van Dijk deden en sloot daar
vanaf de jaren zestig bij aan. Met het door hem
in 1983 opgerichte koor Liriko (Liturgisch Ritmisch Koor) wilde hij op zijn wijze bijdragen
aan liturgische vernieuwing. ‘Zingen doet iets
met je, vroeger moest je vooral in de kerkbanken luisteren’, zo zei hij. De liederen van mijn
vader nodigen uit om mee te zingen. Aan de
andere kant was mijn vader geen hemelbestormer, en de kerken waar hij en ik actief waren, behoorden ook niet bepaald tot een van
de vleugels van onze rk kerk. Tot zijn dood
leidde hij bijvoorbeeld het mannenkoor van
de Visitatiekerk, dat elke vijde zondag dienstbaar was met Gregoriaanse zang.”
Het was bij jullie thuis zeker een en al muziek
dat de klok sloeg?
“Nou, dat valt wel tegen. Als klein kind heb
ik mijn vader weinig horen spelen, op de momenten dat ik van school kwam, gaf hij muziekles en ’s avonds en in het weekend was hij
met koren in de weer. De enige keren dat ik
thuis veel muziek hoorde, was als het Vlaardings Begeleidingsorkest in onze huiskamer
kwam repeteren voor het jaarlijks kerstconcert. Vijftien heeft hij er georganiseerd. (Jurriaan wijst wat artikelen aan in een plakboek.)
Kijk maar, de eerste was in 1969. Henk had er
een gecombineerd koor voor opgericht: Unisono, een honderd-koppig koor, bestaande uit
de kerkkoren van de H. Hartkerk en de H.
Geestkerk. In beide kerken werd het concert

uitgevoerd. Na zijn overstap van de H. Hartkerk naar de Visititatiekerk waren ook daar
kerstconcerten te horen.”

ten in de H. Geestkerk

Wat heb jij meegekregen van je vader?
“Het grappige is dat ik tot in mijn tienerjaren eigenlijk niet zo gegrepen was door de
muziek, hoewel ik ook toen al kinderkoren
begeleidde. Eigenlijk was het pas tijdens
– wat achteraf bleek – de laatste maanden
van mijn vaders leven duidelijk dat ik naar
het conservatorium wilde. Toen heeft hij
mij overal bij betrokken. Maar behalve de
muziek, heb ik van hem ook de interesse
in foto’s, video, computers meegekregen.
Wist je dat mijn vader in de jaren tachtig
al een muzieknotatieprogramma voor de
computer heeft ontwikkeld? Als hij iets voor
de muziek kon inzetten, verdiepte hij zich
erin. Zo heeft hij zelf bedieningspanelen
voor lichtinstallaties bij concerten ontwikkeld!”
Heb je nog een boodschap aan de lezers van
dit blad?
“Ja, een hele simpele. Het herinneringsconcert op zaterdag 19 oktober moet laagdrempelig zijn, niet al te officieel. Het moet een soort
‘belevingsavond’ worden, met koorzang, filmbeelden en geluidsfragmenten van vroeger.
Met in de pauze volop gelegenheid om met
eenieder bij te praten! En iedereen die mee wil
zingen, mag meezingen. Ook nodig ik oude
koorleden van harte uit te komen. Er zijn drie
gezamenlijke repetities gepland: woensdag
2, 9 en 16 oktober, in de H. Hartkerk, vanaf
19.30 uur. Iedereen van harte welkom!”

Jurriaan Meijer
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Okido zingt er vrolijk op

In de Pax Christikerk in Vlaardingen-Holy zingt regelmatig het kinderkoor
Okido. Een van de ‘schatten’ van parochie De Goede Herder. Mireille van
Reisen en Lia van Wijk startten het koor op. Petra Verheezen ging bij hen
haar licht opsteken.
door Petra Verheezen

W

aarom een kinderkoor opstarten en
hoe begin je?
“Rond 2006 stopte het koor ‘De
Paxgenootjes’ van de Pax Christikerk. Vanaf dat moment was er tijdens de
gezinsvieringen altijd een volwassen koor
aanwezig. Maar de liedjes die een kinderkoor
zingt, sluiten iets beter aan bij de gezinsvieringen. In 2009 deden onze kinderen hun
eerste communie en bij de voorbereiding
dachten wij er aan om zelf een kinderkoor
op te zetten met de kinderen van de eerstecommuniegroep. We zijn gestart met twaalf
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kinderen.
Dan ben je er nog niet; er is ook begeleiding
nodig. Gelukkig kwam Frank Giesen op ons
pad, als een lot uit de loterij. Hij kwam als
energieke, muzikale jongeman het kinderkoor leiden. Dankzij hem werd elke repetitie
een feest; het was niet alleen maar zingen, er
werden ook muzikale spelletjes gedaan. Dit
was het begin van Okido.”
Hoeveel kinderen zingen er op dit moment in het
kinderkoor?
“Het koor bestaat op dit moment uit negentien

los

kinderen en er is altijd nog plek voor meer.
Elk jaar repeteren de kinderen die hun eerste
communie doen in de Pax Christikerk /
H. Lucaskerk en de Jacobuskerk mee. Wij zijn
dan altijd blij dat er een paar kinderen zijn die
bij het koor willen komen.”
Hoe oud moet je zijn om mee te mogen zingen en
tot welke leeftijd kan je bij Okido blijven?
“Als kinderen kunnen lezen dan zijn ze welkom bij het kinderkoor. Eerst was het totdat
kinderen naar de middelbare school gingen,
maar sommige vonden het nog zo leuk, dat er
besloten is dat ze mogen blijven zolang ze het
leuk vinden om mee te zingen.”

Dankzij hem
werd elke
repetitie een
feest

Hoe vaak zingt Okido?
“Wij repeteren om de veertien dagen in de
even weken op dinsdag van 18:30 tot 19:30
uur. Zo liggen de jongsten van het koor gewoon op tijd op bed. We zingen gemiddeld
tien vieringen per jaar en die zijn niet alleen
in de Pax Christikerk. We begeleiden de eerstecommunieviering in de Jacobuskerk. Okido
zingt ook in de H. Lucaskerk als daar de eerstecommunieviering en de gezinspaaswake is.
Op Tweede Kerstdag
hebben we de laatste
drie jaar de begeleiding gedaan van de
levende kerststal in
de H. Lucaskerk.”
Klopt het dat jullie een
keer per jaar iets gezelligs doen met elkaar?
“We proberen eens
per jaar een gezellig
uitje te organiseren.
Wij vragen de ouders dan om wat lekkers te
maken en de kinderen te rijden naar de plek
die we uitgezocht hebben, bijvoorbeeld naar
het strand. Hier eten we dan samen en gaan
spelletjes doen.”
Vorig jaar stopte Frank Giesen; wat betekende
dit voor Okido?
“Frank is vorig jaar afgestudeerd en is fulltime gaan werken op een middelbare school.
Hij wilde daar al zijn energie en tijd in stop-

pen en wij respecteerden zijn keuze. Via de
Jacobuskerk kwamen wij in contact met Tom
de Vette. Hij wilde ons best komen helpen,
maar dan graag met een dirigent erbij. Na hier
en daar wat rondgevraagd te hebben, kwamen
we bij Dick Nels uit, de dirigent van Impuls.
Hij wilde ons wel helpen tot aan kerst. Toen
het eenmaal kerstmis was, bleek hij het begeleiden van Okido zo leuk te vinden om te
doen, dat hij besloot te blijven. Via de school
waar hij werkt nam hij nog enkele nieuwe
kinderen mee.”
Hoe komen jullie aan die leuke liedjes die Okido
zingt?
“Frank heeft toen hij bij ons kwam, liedjes
meegebracht. Zelf hebben wij een aantal
boeken met liedjes van onder andere Marcel
Zagers. Door te luisteren naar andere kinderkoren krijg je ook ideeën. Onze nieuwe dirigent komt regelmatig met nieuwe liedjes. Het
belangrijkste van de liedjes is dat ze passen bij
de belevingswereld van de kinderen.”
Hebben jullie en de kinderen een favoriet tussen
de liedjes?
“Ieder kind heeft wel een favoriet lied maar
‘Iedereen is anders’ staat bovenaan als lijflied
van Okido.”
Stel: ik zit op de basisschool en vind zingen leuk.
Hoe kan ik me bij Okido aanmelden?
“Je kan een mailtje sturen naar mvanreisen@
hotmail.com of bellen naar 010-4741385. Na
de grote vakantie gaan we weer in de even weken repeteren. De eerste repetitie is op 3 september. Je kan dan altijd langskomen om te
kijken of je het leuk vindt om bij ons te komen
zingen. De repetities zijn nog altijd in de Pax
Christikerk van 18:30 tot 19:30 uur.”
Wat vinden jullie zelf van het begeleiden van
Okido?
“Het kost best wel tijd om alles te regelen voor
het kinderkoor, maar dat is het waard als je
al die blijde gezichten van de kinderen ziet
tijdens het zingen. De combinatie met de gezinsviering werkt ook goed. De liedjes die de
kinderen zingen passen goed bij de gezinsvieringen en eerstecommunieviering.”
magazine van parochie de goede herder
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Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

22

Wetering
18.00 uur (za.)
H. Lucaskerk
9.30 uur (zo.)

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

Za 31 aug

--

Eucharistie
E. Clarenbeek

--

Zo 1 sept

Eucharistie
C. Biesjot

Eucharistie
E. Clarenbeek

Eucharistie
priester-assistent

Za 7 sept

--

Eucharistie
E. Clarenbeek

--

Zo 8 sept

Eucharistie
E. Clarenbeek

Eucharistie
E. Clarenbeek
ziekenzalving

Woord- en communieviering
parochiaan

Za 14 sept

--

Eucharistie
C. Biesjot

Eucharistie
Ch. Duynstee

Zo 15 sept

Oecumenische viering in Kerkcentrum
Holy
3D en Ds. J. de Geus
Aanvang 10.30 uur

Eucharistie
C. Biesjot

Oecumenische openluchtviering
nabij De Koningshof
Ch. Duynstee en
Ds. Schröder
Aanvang 10.00 uur

Za 21 sept

--

Woord- en communieviering
parochiaan

--

Zo 22 sept

Eucharistie
E. Clarenbeek

Woord- en
communieviering
parochiaan

Eucharistie
priester-assistent

Za 28 sept

--

Eucharistie
E. Clarenbeek

Eucharistie
C. Biesjot

Zo 29 sept

Woord- en communieviering
M. Heikens

Oecumenische viering in de
Bethelkerk
E. Clarenbeek en
Ds. G. Fröberg aanvang 10.00 uur

Eucharistie
C. Biesjot

Za 5 okt

--

Woord- en communieviering
C. Koeleman

--

Zo 6 okt

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie
Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
parochiaan

Za 12 okt

--

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie
Ch. Duynstee

Zo 13 okt

Eucharistie
Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie
Ch. Duynstee
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Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
St. Liduina en OLV. Rozenkrans
18.00 uur (za.)
9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus

Eucharistie
C. Biesjot

--

Woord- en communieviering
parochiaan

--

Eucharistie
C. Biesjot

Woord- en communieviering
parochiaan

Woord- en communieviering
parochiaan

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie
P. Vismans

--

Eucharistie
C. Biesjot

--

Eucharistie
Ch. Duynstee en
F. Baggen

Woord- en communieviering
C. Koeleman

Eucharistie
C. Biesjot

Woord- en communieviering
C. Koeleman

Eucharistie
A. van Well

--

Woord- en communieviering
parochiaan

--

Eucharistie
P. Vismans

Eucharistie priester-assistent

Woord-en communieviering
parochiaan

Oecumenische viering in De Ark
C. Koeleman en Ds. Kwakkel
Aanvang 10.00 uur

Eucharistie
P. Vismans

--

Eucharistie
Ch. Duynstee

--

Eucharistie
C. Biesjot
’s middags ziekenzalving

Eucharistie
Ch. Duynstee

Eucharistie
Ch. Duynstee

Eucharistie
C. Biesjot

Eucharistie
A. van Well

--

Woord- en communieviering
C. Koeleman

--

Eucharistie
P. Vismans

Eucharistie
priester-assistent

Woord- en communieviering
C. Koeleman

Eucharistie
C. Biesjot

Eucharistie
C.Biesjot

--

Eucharistie
Ch. Duynstee

--

Eucharistie
C. Biesjot

Woord- en communieviering
C. Koeleman

Eucharistie
Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie
P. Vismans

--

Woord- en communieviering
M. Heikens

--

Eucharistie
P. Vismans

Eucharistie
C. Biesjot

Woord- en communieviering
M. Heikens

Eucharistie
C. Biesjot

9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper en OLV. Visitatie
17.00 uur (za.)
11.00 uur (zo.)

St. Jacobus
11.00 uur (zo.)
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Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

Wetering
18.00 uur (za.)
H. Lucaskerk
9.30 uur (zo.)

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

Za 19 okt

--

Eucharistie
E. Clarenbeek

--

Zo 20 okt

Eucharistie
E. Clarenbeek

Eucharistie
E. Clarenbeek

Eucharistie
priester-assistent

Za 26 okt

--

Eucharistie
C. Biesjot

--

Zo 27 okt

Anders dan Anders viering
Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
L. Meijer

Woord- en communieviering
M. Heikens

Vrij 1 nov
Allerheiligen

--

--

--

Za 2 nov
Allerzielen

Woord- en communieviering
C. Koeleman

Wetering: Eucharistie
E. Clarenbeek
H.Lucas Eucharistie
E. Clarenbeek
Aanvang 19.30 uur

Eucharistie
C. Biesjot

Zo 3 nov

Woord- en communieviering
C. Koeleman

Eucharistie
E. Clarenbeek

Eucharistie
C. Biesjot

Za 9 nov

--

Woord- en communieviering
parochiaan

a--------

Zo 10 nov

Pax Christikerk gesloten

Eucharistie
C. Biesjot
Willibrordzondag

Woord- en communieviering
parochiaan
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Kerk aan de Waterweg is een
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Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
St. Liduina en OLV. Rozenkrans
18.00 uur (za.)
9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus

Eucharistie
C. Biesjot

--

Woord-en communieviering
C. Koeleman

--

Eucharistie
C. Biesjot

Woord- en communieviering
parochiaan

Woord- en communieviering
C. Koeleman

Woord- en communieviering
L.Meijer

Eucharistie
Ch. Duynstee

--

Eucharistie
L. de Jong

--

Eucharistie
C. Biesjot

Eucharistieviering
priester-assistent

Eucharistie
L. de Jong

Eucharistie
C. Biesjot

Eucharistie
P. Vismans

--

--

--

Eucharistie
Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie
L. de Jong

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie
Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
C.Koeleman

Eucharistie
L. de Jong

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie
A. van Well

--

Woord- en communieviering
parochiaan

--

Eucharistie
P. Vismans

Eucharistie
Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie
Ch. Duynstee

9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper en OLV. Visitatie
17.00 uur (za.)
11.00 uur (zo.)

3D viert een feestje
De werkgroep 3D verzorgt iedere maand een
woord- en communieviering, voornamelijk in
de Pax Christikerk, maar soms ook in de H.
Lucaskerk of in zorgcentrum De Wetering.
Na een periode van opleiding en voorbereiding,
verzorgd door pater Wim Saris, is de werkgroep
van start gegaan. Op 2 maart 2003 werd de eerste
viering gehouden met het intrigerende thema:
Is God ons beu? Met zo’n thema zou het zomaar
bij één viering kunnen blijven. Maar, we vieren
nu ons tienjarig bestaan en hebben na die eerste
viering nog vele vieringen verzorgd.
De naam 3D komt niet van ‘drie dames’, zoals

soms beweerd. Met de naam willen we aangeven
hoe we als werkgroep de vieringen voorbereiden
en wat we beogen. ‘3D’ staat voor: Denken, Delen
en Doorgeven.
Ter voorbereiding van een viering lezen we het
aangeboden materiaal en Denken we er over na.
In een bijeenkomst Delen we onze gedachten met
elkaar over datgene wat we in de teksten vonden,
wat spreekt ons aan, wat wordt er bedoeld, hoe
kunnen we de bijbelse boodschap verstaan in
onze tijd. Daarna gaan we de viering vormgeven.
Wat al zoekend, denkend en gelovend naar voren

St. Jacobus
11.00 uur (zo.)

is gekomen en wat ons heeft geïnspireerd, wordt
in de liederen, teksten en gebeden en in de
overweging Doorgegeven.
In samenwerking met de koren van de Pax
Christikerk of andere groepen binnen de
deelgemeenschap, werken we regelmatig mee
aan vieringen met een speciaal accent, zoals
vieringen rond een bepaald thema, Vastenaktie,
Vredesweek of vieringen in het kader van de
kerkenband met La Granja.
Zo vieren we ons jubileum ook samen met het
koor Impuls. Op 24 november. Waar de werkgroep
3D dan viert dat het tien jaar bestaat, gedenkt
Impuls het vijftienjarig bestaan, in wat we hopen,
een feestelijke viering.
magazine van parochie de goede herder
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Syrië centraal in de Vredesweek
Hoe krijgt de jaarlijkse Vredesweek gestalte in onze parochie? In alle
kerken zal er aandacht voor zijn in deze periode. Maar het zwaartepunt ligt
in ambassadestad Vlaardingen.
door Lidwien Meijer fotografie Bob Karhof

V

an 21 tot en met 29 september is er de
landelijke Vredesweek. IKV Pax Christi koos dit jaar voor het thema ‘Act for
peace’. In goed Nederlands ‘Werken
voor vrede’. Vredesactiviteiten krijgen deze
week volop aandacht. En Syrië, het land dat
al meer dan een jaar gebukt gaat onder een
burgeroorlog, speelt een centrale rol.
Tijdens de Vredesweek is er een minister
van Vrede. Cabaretier Jörgen Raymann is
deze vredesminister. Voor de derde achtereenvolgende keer is Vlaardingen ambassadestad van vrede. In totaal zijn er in Nederland en Vlaanderen in de Vredesweek
ongeveer veertig ambassades, in steden als
Rotterdam, Amersfoort, Breda en Zuthpen.
In Vlaardingen zijn de ambassadeurs Finan
Ragab, Corrie Kortleven en Henny Petray.

Activiteiten
Wat gebeurt er vanuit Vlaardingen in de Vredesweek? Welke rol spelen de Vlaardingse
kerken? Bijna iedere dag is er wel wat te doen
op allerlei plaatsen in de stad. Bij alle activiteiten ligt het accent op mogelijkheden zoeken
om in een wereld met zoveel onveiligheid en
geweld, toch de weg van vrede te blijven volgen en tegenstellingen uit te bannen.
Hieronder in vogelvlucht het programma, van
dag tot dag.
Op zondag 15 september geven de kerken
van Holy de aftrap tijdens een oecumenische
dienst in kerkcentrum Holy. Aanvang: half
11.
Op vrijdag 20 september is er een interreligieuze gebedsbijeenkomst in de Lucaskerk,
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kerk aan de waterweg najaar 2013

met vertegenwoordigers van allerlei wereldgodsdiensten. Aanvang 19:30 uur.
Zaterdag 21 september is er in winkelcentrum
De Loper een ‘andere markt’. Er is een stand
van MOV-ZWO. En er zijn optredens van
shantykoor ‘De Vlaerdingse Maatjes’ en Ed
Boender zingt folksongs. Behalve de kraam
van de kerken zal een groot aantal groeperingen vertegenwoordigd zijn (waaronder Unicef, Amnesty International, Stichting Boombehoud, verschillende fondswervers). Er zijn
activiteiten voor kinderen en er is een ‘bric á
brac-kraam’ met allerlei leuke spulletjes voor
een klein prijsje.
Tijd: 12:00 uur tot 16:00 uur.
Op zondag 22 september is in de Lucaskerk
een themaviering, met medewerking van de
heer Raja Deeb, een Palestijn, geboren in een
vluchtelingenkamp in Damascus. Hij richtte
de Aidoungroep op, een politiek onafhankelijke groep die opkomt voor de rechten van
Palestijnse vluchtelingen in Syrië. Door de
oorlog is de situatie in de Palestijnse kampen
erg verslechterd, omdat ook Syrische ontheemden er worden opgevangen.
Aanvang: half 10.
Ook in de Pax Christikerk gaat het deze zondag in de gezinsviering over vrede. Aanvang:
11 uur.
Dinsdagavond 24 september zal Raja Deeb
spreken tijdens een bijeenkomst in het centrum ‘Vele Vlaardingers Eén Huis’ (Floris de
Vijfdelaan 148). Tevens zal Jan Jaap van Overzee, medewerker van IKV Pax Christi daar het
woord voeren.
Aanvang 20:00 uur.

Vredesweek:
werken aan vrede
En verder…

Donderdag 26 september is in centrum De
Windwijzer een avond met religie-wetenschapper Mirjam van Esschoten. Zij spreekt
over religie en geweld. Hoe kan religie motiveren tot geweld? Hoe kan religie juist ook
aanzetten tot vredeswerk en geweldloosheid?
Mirjam maakt gebruik van beeld- en geluidsfragmenten en gaat in gesprek met haar publiek.
Aanvang 20:00 uur. Toegang: 5 euro.
Speciaal voor jongeren is op donderdagavond
26 september in de Kroepoekfabriek (Koningin Wilhelminahaven ZZ 2a) een benefietconcert. Jongerenbands verlenen gratis hun
medewerking.
Zaterdag 28 september uur: de Multiculturele
Avond ‘Buurten voor Vrede’, met maaltijd, gesprek, spel, muziek en aandacht voor veertig
jaar Chilenen in Nederland. Na de staatsgreep
in 1973 vluchtten velen van hen naar Nederland. Het boek ‘40 jaar, 40 verhalen’ vertelt
over hen. Dit boek zal vanavond worden gepresenteerd.
Plaats: Vele Vlaardingers Eén Huis, Floris de
Vijfdelaan 148. Tijd: 18:00 –22:00. Entree: 3
euro, inclusief maaltijd.

Een vredesvlucht!
De ‘Vredesvlucht’ is bedoeld om als parochiegemeenschap naar een vredeswerker of een organisatie die je bewondert, een vredesduif te sturen.
De Lucasdeelgemeenschap doet dit al vier keer
per jaar: met Pinksteren, Vredeszondag, Advent
en 40-dagentijd.
Via MOV-ZWO zijn de houten duiven om te versturen voor een klein bedrag te koop (movzwo@
hetnet.nl).
Uitgebreide informatie over alle activiteiten in
Vlaardingen kunt u vinden op de website van de
centrale post van ambassadestad Vlaardingen:
‘Vele Vlaardingers Eén Huis’: www.vveh.nl.
Een overzicht van alle landelijke activiteiten
staat op www.ministerievanvrede.nl en van
plaatselijke (ook Vlaardingse) activiteiten op
www.ministerievanvrede.nl/ambassades. De collecte in de Vredesweek is bestemd voor de noden
in de Syrische vluchtelingenkampen.
Het woord
Luister mijn zoon, het woord heeft
Zoals jij weet en ik weet
Nog meer waarde dan diamanten
Als je de geschiedenis vraagt naar het woord
Krijg je het antwoord:
Wij gaan dood en het woord sterft nooit
Als je mijn droom wilt vervullen
En je hebt het geluk dat anderen van je houden
Zoek dan het woord dat het duister verlicht
Dat maakt jouw leven veel waardevoller
Dan woorden in je huis te accepteren
Die het willen verwoesten
Fouad Haidar, (schrijver-dichter, Syrisch christen,
woonachtig in Enschede)

Zondag 29 september zal een oecumenische
dienst in de Bethelkerk de Vredesweek afsluiten. Aanvang 10:00 uur.

In 2011 waren Jan Terlouw en Petra Stienen respectievelijk minister en staatssecretaris van Vrede
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Volgelingen van Jezus
Ga de wereld in, wees niet bang en
wees dienstbaar in je leven. Dat was
in één zin de boodschap van paus
Franciscus aan de jongeren in Rio
de Janeiro. Bij de afsluiting van de
Wereldjongerendagen (WJD) op het
strand van Copacabana had Franciscus voor de naar schatting drie
miljoen vooral jonge mensen die daar
waren verzameld, een duidelijke opdracht. Die weerklank vond.
En zo werd het feest. De woorden van
de paus, het samen-zijn als jonge
volgelingen van Jezus, de ontroering
en schoonheid van ontmoeting en
weerzien, zelfs de ongemakken en
ontberingen droegen bij aan een week
die voor velen onvergetelijk was. Het
aantal Nederlandse deelnemers was
beperkt tot een paar honderd. De ongeveer vijftig deelnemers uit het bisdom Rotterdam gingen via Suriname,
waar ze eerst een verdiepingsweek
meemaakten.
Ook zij komen terug thuis met het
verlangen om - zoals een van hen het
zei: - 'anders te zijn'. “We moeten niet
met de grote massa meepraten; vanuit de WJD heb ik meegekregen om
niet bang te zijn. Om te zijn als Jezus
en mezelf de vraag te stellen: hoe zien
mensen dat ik een volgeling van Hem
ben?”
Met dank aan Ramon Mangold, Peter van Mulken, Thom Oosterveer en Jasper Zandvliet voor de fotografie

