AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2011/2012
PAROCHIE DE GOEDE HERDER
SCHIEDAM-VLAARDINGEN-MAASSLUIS

‘Op pad met de Goede Herder’
Wanneer u deze brochure leest, is onze parochie De Goede Herder
nog geen half jaar oud. Veel is nog in ontwikkeling. Toch zijn er al
resultaten geboekt. Zo is in de afgelopen maanden een parochiële
werkgroep gevormd, die jaarlijks een aantal mogelijkheden tot
geloofsverdieping organiseert, om te beginnen – dit jaar – in de
Advent. Met enige trots biedt de werkgroep deze kleurige brochure
aan.
Het aanbod is verzameld onder het motto ‘Op pad met de Goede
Herder’. Waar dat pad toe leidt? De schrijver van psalm 23 zou
antwoorden: ‘… naar een oase van groen, waar het goed rusten is’.
Het komende jaar zijn er verschillende kansen om letterlijk en
figuurlijk even stil te staan en op zoek te gaan naar wat ons ten
diepste bezig houdt. Hopelijk gebeurt dan aan ons waar de psalmist
over schrijft: ‘Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder, vertrouwde
wegen, Hij voor mij uit, want God is zijn naam’.

Namens de werkgroep nodig ik u uit om niet langs de kant van de
weg te blijven staan, maar op pad te gaan. Maak een keus, kom en
doe mee!
Pastor Kees Koeleman.

Lid van de werkgroep geloofsverdieping zijn:
Annet Vijfvinkel, Lia Zoon, Jos van Rutten,
Elly Barendregt, Cintha van den Toorn, Astrid Diederiks.
1

2

DE DOORNSE
CATECHISMUS

OP HET LEVEN !

Vorm
Voorstelling van Kees Posthumus.

Inhoud
Al jaren bestaat er vanuit de St. Jan-Visitatiekerk in Schiedam een
gespreksgroep. Deze groep heeft vele boeken gelezen en besproken
over onze christelijke geloofstraditie. Nieuwe lezers zijn van harte
welkom.
Het boekje dat dit jaar wordt besproken is: De Doornse catechismus.
Hierin worden 52 klassieke geloofsvragen gesteld, zoals: Kun je God
ervaren? Wie is Jezus? Is de mens goed of slecht?
In korte hoofdstukjes worden de antwoorden geformuleerd.
Elk antwoord bestaat uit twee delen, het eerste deel is informatief, het
tweede wat meer spiritueel, poëtisch.
We lezen met elkaar het hele boekje hardop. En we reageren
uiteraard op de inhoud. Wie mee wil doen, moet het boekje zelf
aanschaffen, uitgeverij Kok – Kampen. (ISBN 978 90 435 1746 1).

Plaats
St.Jan de Doper-Visitatiekerk.

Vorm en begeleiding
Leesgroep, maandelijks op de donderdagmiddag van 14.00-15.30 uur
Begeleiding door Pastor Lidwien Meijer.

Inhoud
Aan de vooravond van de Advent komt Kees Posthumus naar onze
Goede Herder-parochie. Hij zal dan zijn nieuwe voorstelling Op het
leven! spelen, met joodse, christelijke en islamitische verhalen over
het leven, van de geboorte tot (na) de dood. De voorstelling krijgt een
oosters tintje. De drie grote monotheïstische godsdiensten vinden
immers hun oorsprong in het oosten. Muziek zal een belangrijke rol
spelen. Het thema van de voorstelling blijkt verrassend goed te
passen in het thema van de Maand van de Spiritualiteit: ‘Leef!’
‘Op het leven!’….. een verrassende start van een nieuw kerkelijk jaar
geloofsverdieping.

Data en plaats
15 december, 12 januari 2012, 16 februari,15 maart, 12 april, 14 juni.
Op 16 mei één keer op woensdagmiddag.
Alle middagen in de St. Jan de Doper –Visitatiekerk.

Datum
Vrijdagavond 25 november 2011, van 20.00-22.00 uur.
Kosten
€ 5,00.

Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
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CREATIEVE AVONDEN
IN HET KERKELIJK
JAAR

DICHTER BIJ MARCUS

Inhoud
Een Adventskrans maken… een avond in december.
In de stad en in onze huizen zie je na Sinterklaas de glitterende
kerstsfeer al volop! Maar in de kerk houden we het bij de
Adventskrans, met vier kaarsen. Het is mooi om thuis ook zo´n krans
te hebben staan, om het verlangen naar het licht langzaam te laten
groeien…We maken onze eigen Adventkrans en versieren deze met
takken en kaarsen.

Inhoud
Het komend kerkelijk jaar staat tijdens de weekendvieringen de
evangelist Marcus centraal. Elke zaterdag/zondag krijgen we een
fragment te horen, maar wat is kenmerkend voor dit evangelie in zijn
geheel?
Wie is Marcus, wat is zijn verhaal, waar legt hij accenten, welke kant
van Jezus’ optreden belicht hij meer dan de andere evangelisten?
En nog veel belangrijker….hoe dragen we de boodschap van Marcus
over en wat nemen wij mee als inspiratie voor onderweg ?

Een eigen paaskaars versieren…. een avond in maart.
In onze kerken is de paaskaars prominent aanwezig. Het is een
hoopvol teken dat het licht het altijd wint van de dood. De kaars is
versierd met symbolen die dit geloof versterken.
Deze avond gaan we – met gekleurde was - een persoonlijke
paaskaars versieren. Met eigen symbolen, die iets vertellen over de
weg in het Licht.

Begeleider
Pastor Kees Koeleman.

Vorm
Twee avonden creatief bezig zijn. Opgave, vóór 1 december en 18
maart, is noodzakelijk i.v.m. de aanschaf van de materialen.

Plaats
H.Lucaskerk.

Vorm
Een avond informatie en bezinning over het evangelie van Marcus.

Datum
Dinsdag 13 december, van 20.00 – 22.00 uur.

Plaats en data
Beide avonden zijn in de Pax Christikerk van 20.00 – 22.00 uur.
Adventskransen maken: woensdagavond 7 december.
Paaskaarsen versieren: woensdagavond 28 maart 2012.
Beide avonden zijn van 20.00-22.00 uur.

Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Kosten
€12,50 per avond. ( inclusief materiaal )
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JE KIND GELOVIG
OPVOEDEN……….
HOE DOE JE DAT ?

DIERBARE HEILIGEN

Inhoud
Heilig is voor veel mensen een woord met hoofdletters. Wat mensen
heilig is, daar blijf je vanaf. In de rooms-katholieke traditie waren
heiligen vaak mensen die niet van deze wereld waren. Onbereikbaar,
onaantastbaar, onnavolgbaar vooral. Anno 2011 denken we anders
over heiligen. Dat zal blijken uit de serie ‘Dierbare heiligen’. Wie de
avonden meemaakt zal zich beter thuis voelen in de ‘gemeenschap
van heiligen’ die ons in de geloofsbelijdenis wordt voorgespiegeld.

Inhoud
Als een kind wordt gedoopt, beloven de ouders het op te voeden in
Gods licht en liefde. Onze christelijke geloofstraditie is daarvoor de
aangewezen weg. Maar hoe doe je dat in de praktijk, in onze drukke
levens? Vaak komt het er niet van….
Op deze avond krijgen we vormen aangereikt om samen met
kinderen ons geloof te delen - Hoe bid je samen? Wat zijn geschikte
rituelen? Hoe vertel je de bijbelverhalen?
We denken dan aan kinderen van 3 jaar en ouder.

Vorm
Drie avonden informatie en bezinning over heiligen.

Vorm en begeleiding
Informatieavond o.l.v. Gerrie Huiberts.
Gerrie Huiberts is theologe. Zij schreef recent een kinderbijbel:
´Het begon met licht´, en werkte mee aan een serie van drie
geloofskoffertjes, vol ondersteunend materiaal (boekjes, spelletjes,
DVD´s enz.).

Begeleiders
Pater Dries van den Akker: ‘Bizarre heiligenverhalen’ (1)
Pastor Coert Biesjot en Ruud Poels: Sint Liduina (2)
Pastor Lidwien Meijer: Sint Franciscus van Assisi (3)
Data en plaats
Woensdag 11 januari 2012, van 19.30-21.30 uur, Andreas, Petrus en
Pauluskerk. (let op: afwijkende tijd)
Woensdag 28 maart 2012, van 20.00-22.00 uur, De Wilgenburg,
(centrum achter de St. Liduina - basiliek).
Woensdag16 mei 2012, van 20.00-22.00 uur, H. Hartkerk.

Plaats
Andreas, Petrus en Pauluskerk.
Datum
Woensdag 25 januari 2012, van 19.30 – 21.30 uur.
Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
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IN GESPREK OVER DE FILM

MEDITATIEF SCHILDEREN
-- en in jezelf tot rust komen --

‘DES HOMMES ET DES DIEUX’

Inhoud
"Een goede herder verlaat zijn kudde niet als de wolf komt", klinkt
het in ‘Des hommes et des dieux' als acht monniken voor het wellicht
belangrijkste besluit van hun leven staan: toegeven aan terreur of
vasthouden aan hun idealen maar daarbij wel het eigen doodsvonnis
tekenen. Gebaseerd op het waargebeurde drama uit 1996 waarbij
zeven Franse monniken gedood werden door terroristen, neemt
regisseur Xavier Beauvois de kijker mee in een emotioneel maar
tevens hoopvol verhaal over het vasthouden aan waarden en
vreedzaam samenleven van religies.

Inhoud
Aan de hand van een Bijbeltekst gaan we schilderen. Eerst laten we
de tekst op ons inwerken en daarna schilderen we uit wat deze tekst
bij ons oproept.
Dat alles gebeurt in stilte.
Daarna wisselen we met elkaar uit wat dit meditatief schilderen met
ons heeft gedaan.
Je hoeft niet te beschikken over schildertalent. We hoeven er geen
kunstwerk van te maken. Het schilderen zelf is de meditatie.

Vorm en begeleiding
We kijken naar de film en gaan o.l.v. pastor Kees Koeleman over de
film met elkaar in gesprek.

Vorm en begeleiding
Een avond meditatief schilderen onder begeleiding van Frans
Gerritsma.
Frans Gerritsma is franciscaan, studeerde spiritualiteit en bekwaamde
zich in meditatief schilderen.

Plaats
Pax Christikerk.
Datum
Vrijdag 10 februari 2012, van 19.30 – 22.00 uur.

Plaats
De Wilgenburg, (centrum achter de Liduina – basiliek.).
Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.
Voor materiaal wordt gezorgd.

Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Datum
Maandag 5 maart 2012, van 19.45 – 22.00 uur.
Kosten
Nog niet bekend.
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BEZOEK AAN EEN
KLOOSTER EN
DE HOF VAN LOF

DAUWTRAPPEN

Inhoud
Het is een mooie traditie om op Hemelvaartsdag vroeg uit de veren te
gaan om een verfrissende wandeling in de natuur te maken.
We maken een wandeling door het Vlaardingse natuurgebied de
Broekpolder. Onderweg houden we even stil voor een moment van
meditatie en bezinning.
Afsluitend drinken we met elkaar koffie.
Vorm
Een wandeling van ongeveer 5 kilometer met een meditatief moment.
Plaats
Gestart wordt bij het sportcentrum De Polderpoort, Watersportweg
11 in Vlaardingen.
Datum
Donderdag 17 mei 2012, start van de wandeling ’s morgens om 7.00
uur.

Inhoud
Ruim 350 jaar staat het klooster van de minderbroeders in Megen. De
broeders wonen er, bidden in de kerk het koorgebed, werken in huis
of daarbuiten. Al die tijd heeft het klooster een ommuurde tuin. Het is
altijd een moestuin geweest die groente en fruit moest leveren voor
de bewoners. Het aantal bewoners werd kleiner en hierdoor kwam
een flink deel van de tuin beschikbaar voor een nieuwe bestemming:
de Hof van Lof. Bomen, bloemen en planten vertellen nu hun eigen
verhaal. Niet om wat ze opbrengen worden ze gewaardeerd, maar om
wat ze zijn. Een stukje van de schepping, mooi door hun kleur en
vorm, boeiend ook door de ideeën waarop ze je brengen.
Vorm
In de middag een rondleiding door de Hof van Lof met vooraf een
presentatie en uitleg.
In de ochtend een bezoek aan het klooster Sint Josephberg van de
Clarissen in Megen, of een bezoek aan het klooster van de
Franciscanen. Tevens zullen we rond het middaguur een
getijdengebed meemaken van de zusters of van de broeders.
Plaats
Megen.

Kosten
Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden.
De kosten voor koffie en eventueel iets lekkers zijn voor eigen
rekening.

Datum
Zaterdag 9 juni 2012 (vertrektijd wordt nog bekend gemaakt).
Kosten
Nog niet bekend (bestaan uit vervoerskosten, kosten voor lunch en
donatie kloosters).
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Adressen:
U kunt zich opgeven voor één of meerdere activiteiten:
St.Jan de Doper-Visitatie telefoon: 4735066.
Mgr.Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam.

 Bij voorkeur via het emailadres:

H.Hart van Jezus telefoon: 4268648.
Rijnstraat 1, 3114 SP Schiedam.

geloofsverdieping.parochiedegoedeherder@hotmail.nl
 Door het deelnameformulier achter in deze brochure in te
vullen en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie weken voor
aanvang van de activiteit, in te leveren bij het secretariaat van
uw kerk.

St.Liduina en O.L.Vrouw Rozenkrans telefoon: 4268228.
Singel 104, 3112 GS, Schiedam.
Centrum De Wilgenburg bevindt zich achter de kerk.

 Telefonisch bij het secretariaat van uw kerk.

H.H.Jacobus en Martinus telefoon: 4709719.
Kerkweg 53, 3124 KD, Schiedam.
Willibrord, H. Lucaskerk telefoon: 4702679.
Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.

Op de volgende pagina vindt u de adressen en
telefoonnummers van de kerken waar de activiteiten
plaatsvinden.

Willibrord, Pax Christikerk telefoon: 4741790.
Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
H.H.Andreas,Petrus en Paulus telefoon: 5912080.
Andreasplein1,3144 PL Maassluis.
De uitgave van deze brochure is mogelijk gemaakt door het bestuur
van parochie de Goede Herder, Schiedam-Vlaardingen-Maassluis.
Samenstelling: Werkgroep geloofsverdieping.
Omslag:
Wijnand Burggraaf / www.Burgshots.nl
Met dank aan Thomas, de schaapherder van de
Broekpolder in Vlaardingen en zijn kudde.
Foto’s:
Wijnand Burggraaf/Burgshots, Elly Barendregt.
Druk:
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TBV Vlaardingen.

Deelnameformulier
Naam:……………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:………………………………………….
Telefoonnr……………………emailadres……………………….

geeft zich op voor
o Op het leven !
o De Doornse catechismus
o Creatieve avonden in het kerkelijk jaar
o Dichter bij Marcus
o Je kind gelovig opvoeden…..hoe doe je dat?
o Dierbare heiligen
o In gesprek gaan over de film’ Des hommes et des dieux’
o Meditatief schilderen –en in jezelf tot rust komen –
o Dauwtrappen
o Bezoek aan een klooster en de Hof van Lof

Wilt u s.v.p. aankruisen voor welke activiteit(en) u zich
opgeeft.
Bij onvoldoende deelnemers vervalt de activiteit.
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