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Van de redactie
Veel reacties ontvingen we na het verschijnen van de
eerste uitgave van Kerk aan de Waterweg. Dat maakte
ons blij, temeer daar de respons vooral enthousiast en
dankbaar was. Als parochie De Goede Herder hebben we
er een mooi medium bij, om elkaar en de mensen in onze
straten en wijken te vertellen wie we zijn.
Uw opmerkingen maakten het dankbaar werk om aan de
slag te gaan voor nummer twee, dat u nu in handen heeft.
Met versterkte gelederen: Gert-Jan Jacobs en Monica
van Dongen boden naar aanleiding van de eerste uitgave
hun diensten aan en droegen al hun steentje bij aan dit
nummer. Ook Kees Koeleman en Elly Barendregt zetten
zich nadrukkelijker in voor dit blad. Helaas moesten we
als redactie afscheid nemen van Ton van der Horst. We
danken hem voor zijn inzet bij het opzetten dit tijdschrift.
Het is de bedoeling dat we dit jaar vier nummers van
Kerk aan de Waterweg gaan uitbrengen. Dat doen we als
schrijvende, fotograferende en organiserende redacteurs.
Maar we zijn daarbij ook nadrukkelijk afhankelijk van
ieder van u. Om echt uit te groeien tot een blad dat
een blijvertje blijkt, dat bijdraagt aan het parochieleven

en onze contacten met onze stadsgenoten, hebben we
ook uw inbreng nodig: met ideeën, adviezen, tips. En
misschien wel met uw pen...
Rond Koninginnedag komt het volgende nummer uit.
Voor ieder die een bijdrage wil leveren aan het blad, geldt
zondag 7 april als uiterste termijn. We zijn benieuwd:
misschien hebt u wel een opvallende visie op een
ontwikkeling of gebeurtenis in samenleving en kerk en
weet u die goed te verwoorden. We kijken er als redactie
naar uit. Schroom ook niet om contact op te nemen als u
uw steentje bij wil dragen, maar nog niet precies voor u
ziet hoe dat er uit moet zien. De contactgegevens daartoe
vindt u op pagina 26.
Zo gaan we als kerkgemeenschap op weg naar Pasen, in
het Jaar van Geloof. Pastor Charles Duynstee vertelt in
dit blad wat voor hem geloof betekent: ‘Je zou kunnen
zeggen dat geloven en liefhebben hetzelfde zijn.’ Dat is
een sterk motto om voor ogen te houden en maakt het
bijzonder om samen te werken aan parochie-zijn, in 2013,
in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
Tot ziens!
De redactie.

Adressen en
telefoonnummers van de
kerken van parochie De Goede Herder
n St. Jan de Doper-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99,
3119 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, 0104268228 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
Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat
uit: Coert Biesjot (pr), Charles Duijnstee (pr), Kees
Koeleman (pw) en Lidwien Meijer (pw).
Stagiair: Franck Baggen.
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Inhoud

In deze Kerk aan de Waterweg:
P4 Kerkenbankruil; geen gesleept met houten banken, maar je verdiepen in de gebouwen en de mensen in onze
parochie De Goede Herder. Een begin is gemaakt. P6 Charles Duijnstee is moderator in het pastoraal team, zeg
maar “de pastoor” van de parochie. Hij neemt ons mee in zijn visie over geloof. ‘Je zou kunnen zeggen dat geloven
en liefhebben hetzelfde zijn.’ P7 We denken over deze zaken na in het kader van het Jaar van het Geloof, op 11 oktober in onze parochie door de bisschop officieel geopend. Bij dit gelegenheid zei Mgr. Van den Hende: ‘Geloof is
door God gegeven, in ons hart en met de adem van de H. Geest.’ P8 Twee maanden later, op 10 december, kreeg
De Goede Herder een eigen PCI, een Parochiële Caritas Instelling. Wat deze gaat doen, leest u in dit blad. P12
Lucas is de meest opvallende evangelist dit jaar; hij is de auteur van het leeuwendeel van de teksten die we in onze
kerken de komende tijd te horen krijgen. Kees Koeleman vertelt wat hem zo aanspreekt in Lucas. P14 De kersttijd
van intensief en spannend. In onze kerken, maar ook daar buiten. Een impressie. P16 De praktijk van het dopen in
onze parochie verandert. Twee pastors brengen in vraag en antwoord overzicht. P18 In Vlaardingen is een groep
parochianen gewoon om met regelmaat “het klooster in te gaan”. Anne van der Horst vertelt waarom. P20 Op
6 oktober vond op het Haagse Malieveld een grote bijeenkomst plaats van vertegenwoordigers van verschillende
christelijke stromingen. Zij kwamen bijeen omdat ze zich “op de een of andere manier met elkaar verbonden
weten, maar tegelijkertijd ook om ons heen zien wat een puinhoop we er vaak van gemaakt hebben en nog maken”. Vergeving werd gevraagd - en verleend. P22 Je vreest er voor en bidt dat het niet gebeurt; maar soms gaat
het mis in het kerkgebouw. Wat doe je dan? In Maassluis dacht men er over na en werd een plan uitgewerkt.
Onder het motto: better safe dan sorry.
P4

P7

P8

P12

P18
Coverfoto De grote foto op de voorkant is genomen op 23 december, tijdens de Kerstlichtjestocht in Schiedam. Fotograaf is Peter van Mulken.
magazine van parochie de goede herder
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Kerkenbankruil…

…gluren bij de buren?
Het is niet wat u misschien denkt, kerkenbankruil. Er is de afgelopen
maanden niet met kerkbanken gesleept, van de ene kerk naar de
andere. Kerkenbankruil betekent dat parochianen uit verschillende
geloofsgemeenschappen elkaars vieringen meemaken. Zo leren zij elkaars
geloofsbeleving kennen en waarderen en wordt onderlinge gastvrijheid
bevorderd. Anne van der Horst ruilde haar kerkbank in en vertelt.
door Anne van der Horst fotografie Foto Ghenne Vlaardingen

O

p initiatief van het pastorale team
zijn mensen van de verschillende geloofsgemeenschappen in parochie De
Goede Herder, oktober, november
en december uitgenodigd om zelf eens van
kerkbank te ruilen. In plaats van hun eigen
vertrouwde stek, een bank in een andere kerk
op te zoeken. Om de eigen vertrouwde kerkomgeving voor een keertje los te laten, en op
bezoek te gaan bij een andere geloofsgemeenschap. Daardoor leer je andere mensen in de
parochie kennen en ervaar je hoe het er elders
aan toegaat.
Maar kerkenbankruil gaat verder. Niet alleen
bezoeken de deelnemers een ander kerkgebouw en ontmoeten ze andere mensen, ze
wonen tevens een andersoortige viering bij.

Dit een keer te ervaren
werkt verrijkend
De eucharistieviering is iedereen vertrouwd,
een woord- en communieviering is dat niet.
Daarbij komt dat elke viering, ook al is het
eenzelfde soort viering, door een andere voorganger en een andere geloofsgemeenschap,
toch weer nuanceverschillen kent. Dat een
keer te ervaren werkt verrijkend.

4

kerk aan de waterweg winter 2013

Op 16 december werd in
de Pax Christikerk een
Taizéviering gehouden,
als onderdeel van de
kerkenbankruil

De kerkenbankruil is als een kijkje nemen bij
de buren. Je weet van elkaars bestaan, je kent
elkaar alleen van af en toe eens zien en groeten, maar kom je een keer bij elkaar op visite,
dan leer je elkaar toch beter kennen. En zeg
nu zelf: het is toch leuk om eens te kijken hoe
het er bij de buren uitziet? Zeker als het huis
ook van een andere bouwstijl is.

Visite
Een groepje parochianen ging op de uitnodiging in en woonden drie verschillende vieringen bij in drie verschillende geloofsgemeenschappen. De eerste in
de Andreas, Petrus en
Paulusgemeenschap in
Maassluis, waar pastor
Kees Koeleman voorging in een woord- en
communieviering; de
tweede, een eucharistieviering met voorganger pastor Coert Biesjot, in de gemeenschap
St. Liduina / OLV. Rozenkrans in Schiedam;
de derde viering in de Pax Christigemeenschap in Vlaardingen, waar een woord- en
communieviering in Taizé-sfeer werd gehouden met twee parochianen als voorgangers.
Een aardige verscheidenheid.

De deelnemers vonden
het erg leuk eens een
kijkje te nemen bij elkaar

Weg naar God
Na afloop van elke viering kwamen de mensen
die speciaal vanwege de kerkenbankruil geko-

men waren, bijeen voor een nagesprek. Om
met elkaar te delen hoe eenieder de viering
had beleefd en wat hem of haar mogelijk had
geraakt. Die “deel”-gesprekken resulteerden
in mooie, boeiende en uiteraard ook verschillende verhalen. Niet alleen over hoe de viering
werd beleefd, maar ook wat het kerkgebouw
voor indruk achterliet bij hen.
Met alle respect werd er naar elkaar geluisterd. De verschillen in vieren en beleven werden gezien als verrijkend. Dat in één parochie
op verschillende wijze vieringen worden gehouden, ervaren allen als heel positief. Eenheid in verscheidenheid, of zoals iemand het
verwoordde: ‘Er zijn net zo veel wegen naar
God, als er mensen zijn.’

Het klokje thuis
De deelnemers aan de kerkenbankruil vonden
het erg leuk om zo eens een kijkje te nemen
bij elkaar. Toch geven ze nagenoeg allen de
voorkeur aan hun eigen gemeenschap. Het
oude gezegde geldt ook hier: zoals het klokje
thuis tikt, tikt het nergens.
Drie van de zeven geloofsgemeenschappen
van onze parochie De Goede Herder hebben
tot nu toe aan de kerkenbankruilvieringen
meegedaan; in het najaar zullen de andere
vier kerken gelegenheid bieden om te “gluren bij de buren”. Wanneer precies wordt nog
bekendgemaakt. Komt u dan ook? U bent van
harte welkom!
magazine van parochie de goede herder
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Jaar van het Geloof

‘Waarom geloven?’
Naar aanleiding van het feit dat op 11 oktober 1962 het
tweede Vaticaans oecumenisch concilie van start is gegaan,
heeft paus Benedictus het Jaar van het Geloof afgekondigd.
door Pastor Charles Duynstee

T

oevallig heb ik net in een leesclub, waar
ik aan mag deelnemen, een klein boekje
gelezen over geloven. Dominee Bert Kuipers (van de Grote of Sint-Laurenskerk
in Rotterdam), heeft een boekje geschreven
met als titel: “Tien motieven om te geloven”.
Graag wil ik het eerste motief met u delen.
En deze luidt:
“Omdat een mens zich kan verwonderen”.
Elk mens, gelovig of ongelovig, stelt in zijn leven tenminste altijd de volgende twee vragen:
waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe?
Zonder vragen geen geloof.
Verwondering is het begin van geloven. Verwondering is ook het begin van genieten van
mooie, boeiende dingen. Dat kan een ondergaande zon zijn, een veld met tulpen, of een
lied dat je boeit, een schilderij, een boek, een
gedicht. Verwondering is een eigenschap die
ieder mensenkind van nature lijkt te hebben
gekregen.
Kinderen kunnen zich daar nog volledig
aan overgeven. Als je ziet hoe een kind
zich over kan geven aan verwondering,
kun je daar als volwassene jaloers op worden. ‘Geloofde ik nog maar zoals ik als
kind deed’, hoor je mensen verzuchten.
Maar ja, we zijn geen kind meer, en het leven
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stelt volwassen eisen aan ons. Als je je openstelt voor het wonder, is het net of het leven
meer dimensies krijgt, diepgang, perspectief,
ook al kun je die niet meten of wegen. Je kunt
nog verder doordenken: verwondering is ook
het beginsel van de liefde.
Stel je voor dat de liefde wederkerig is, dan
raak je voorlopig niet uitverwonderd! Hij of
zij houdt van jou, en jij houdt van hem/haar.
Hoe is het mogelijk! Verwondering brengt
je in een wereld die je niet kende, misschien
hooguit vermoedde, en die je nooit helemaal
eigen wordt.
Je zou ook kunnen zeggen dat geloven en
liefhebben eigenlijk hetzelfde zijn. Zonder
verwondering geen geloof en geen liefde.
Tenslotte een kort verhaaltje met als titel:
“Kruisteken of liefde?”.
Een pastoor probeerde na te gaan in hoeverre
een groep kandidaten het doopsel waardig
was. ‘Waaraan kunnen anderen zien dat je katholiek bent?’, vroeg hij hun. Geen antwoord.
Niemand had deze vraag verwacht. De pastoor herhaalde zijn vraag. En daarna nog eens,
waarbij hij een kruisteken sloeg in de hoop de
anderen hiermee een hint te geven. Ineens
kreeg iemand een inval. ‘Liefde’, zei hij. De
pastoor was verrast. Hij was sprakeloos. ‘Verkeerd’, wilde hij zeggen, maar hij herstelde
zich net op tijd.

‘Omdat
een mens
zich kan
verwonderen’

Geloof gave van God  en uitnodiging te beminnen
door Ted Konings fotografie Roger Pluijm

G

eloof helpt ons om mens te zijn naar
Gods bedoelingen. Dat stelde bisschop
Van den Hende tijdens de diocesane
opening in Schiedam van het Jaar van
Geloof. ‘Geloof is door God gegeven, in ons
hart en met de adem van de H. Geest’, aldus
de bisschop.
Op 11 oktober maakten honderden vertegenwoordigers van parochies, instellingen en gemeenschappen van religieus leven uit het bisdom Rotterdam, in de Schiedamse basiliek de
opening van het geloofsjaar mee. Zij vierden
mee dat vijftig jaar geleden Vaticanum II werd
geopend, de vergadering van 2500 bisschoppen, adviseurs en andere genodigden - ook uit
andere kerken - die van 1962 tot en met 1965
in Rome werd gehouden. Het jubileum was
voor de huidige paus Benedictus XVI aanleiding om het Jaar van het Geloof af te kondigen.

Opening van het Jaar van
het Geloof op 11 oktober
in de basiliek St. Liduina /
OLV Rozenkrans

De grote vraag van het concilie was in de
woorden van initiator paus Johannes XXIII:
‘Hoe kunnen we ons geloof steeds weer als
nieuw beleven?’ Mgr. Van den Hende: ‘Het
ging erom dat wij ons geloof niet zouden beleven als iets van lang geleden dat in een doosje
staat te schimmelen, maar als een werkelijk
beleefd geloof, in belijdenis, in vieren, in leven en in bidden. En dan wel op de dag van
vandaag, met de noden van vandaag, met de
uitdagingen van vandaag en de zegeningen
van onze tijd.’ Het Jaar van het Geloof heeft te
maken met alle schakeringen van ons leven,
aldus de bisschop.

geloofd, die vruchten hebben voortgebracht
waarvan we kunnen zeggen dat die van Gods
Geest zijn.’ Er zijn ook dingen gebeurd waar
het evangelie radicaal tegen is. Dingen waar
het evangelie radicaal iets van vindt, aldus
Van den Hende. ‘Ook recent. We hebben veel
zonden te belijden en tegelijkertijd moeten we
nieuw enthousiasme vinden voor ons geloof
in de omgang met elkaar en om onze roeping
in deze tijd waar te maken.’
Desondanks, zo prijsde de bisschop zich gelukkig, waren velen naar Schiedam gekomen,
op een doordeweekse dag, op een ongebruikelijk tijdstip. ‘We zijn hier met velen. Genomen uit Gods volk, gedoopt en gevormd, en
werkelijk met het geloof in het hart. Mogen
we bidden dat de Heer ons alles geeft om ook
in ons bisdom kerk te zijn van geloof, van liefde en van hoop. Zoals het evangelie getuigt,
geeft de Heer, als we er om vragen, misschien
niet altijd zoals wij gedacht hebben en niet altijd volgens onze berekeningen en zeker niet
louter langs onze beleidsplannen, maar ten
diepste omdat Hij ons niet in de steek laat.’

Programma

Doorvertellen

De bisschop gaf zijn gehoor een programma
mee, voor dit geloofsjaar, voor een leven. ‘Dit
Jaar van het Geloof is dus geen groot feest met
alleen maar vaandels en vlaggen en blaasmuziek. Het is op de eerste plaats, zoals paus Benedictus vraagt, een uitnodiging tot bekering,
een nieuw ontdekken van de rijkdom van ons
geloof en opnieuw gehoor geven aan wat Jezus van ons vraagt. Bemint God en de naasten
als jezelf (cfr. Mt. 22, 34-40).’

Hij verheugde zich over de diversiteit aan
generaties in de viering: het is een teken dat
het gesprek over het geloof levend wordt gehouden. ‘We hebben hele generaties voor
ons gezien die met vallen en opstaan hebben

De viering van het Jaar van het Geloof kent in het bisdom
Rotterdam een uitgebreid programma. Dat en meer is te vinden
op de internetpagina www.bisdomrotterdam.nl.
magazine van parochie de goede herder
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Eén PCI voor de parochie
door Lidwien Meijer fotografie Eric Blom

Z

even keer is er in het afgelopen
jaar vergaderd door de besturen
van de Parochiële Caritas Instellingen (PCI-en) van drie deelgemeenschappen uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam-Noord. Zou het
lukken om samen één PCI te gaan
vormen voor de nieuwe parochie? En
zouden de andere deelgemeenschappen (die geen PCI hebben) mee gaan
doen?
Het is gelukt! Op 10 december kwamen de gezamenlijke besturen voor
de laatste keer bij elkaar. Na afloop
werd het glas geheven op de realisatie
van de nieuwe PCI van parochie De
Goede Herder.
Er is prettig en hard gewerkt. Veel
dank ging uit naar Truus Wüts, die
vanuit het bisdom aanwezig was om
het hele traject te begeleiden. Haar
deskundigheid, vooral wat betreft allerlei formele haken en ogen, was van
grote waarde.

Voorgeschiedenis
De PCI heeft een lange voorgeschiedenis. Elke parochie had vroeger een

Caritas: vrijwilligers organiseren een warme
maaltijd bij de Pauluskerk in Rotterdam
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armenbestuur. Bemiddelde parochianen schonken geld, land of goederen
en van de rente of de pacht werden
jaarlijks de behoeftige parochianen
geholpen.
In opdracht van het bisdom werden in
1965 die armenbesturen omgevormd
tot PCI-en. De doelstelling werd uitgebreid. De individuele hulp bleef, maar
voortaan schonk men ook geld aan rk
welzijnsorganisaties. Daarnaast ging
de aandacht uit naar projecten in de
Derde Wereld en naar bewustwording
van mondiale problemen.
Tegenwoordig ondersteunen de PCIen in principe ieder die hulp nodig
heeft, ongeacht geloofsovertuiging.
Ook gaan er bijdragen uit het PCI-vermogen naar instellingen als de Voedselbank, maatschappelijke dienstverlening en inloophuizen.

Eén nieuwe rekening
Drie van de voormalige parochies in
deze regio hadden zo’n PCI: H.H. Jacobus en Martinus in Schiedam, Willibrord in Vlaardingen en H.H. Andreas, Petrus en Paulus in Maassluis.
Deze zijn nu samengevoegd tot één
Goede Herder-PCI. De vermogens
zijn bijeengevoegd en het geld komt
op één nieuwe rekening.
De drie andere deelgemeenschappen
stappen voortaan ook op deze “trein”.
Zij dragen alle een startbedrag af voor
de “PCI-pot” en houden twee keer per
jaar een extra collecte met de PCI als
doel. Uiteraard kunnen gemeenschappen een beroep doen op het geld van
de PCI.
Er is een bestuur gevormd dat bestaat
uit vijf personen. Daarin vormen drie
vertegenwoordigers van de vroegere
PCI-en het dagelijks bestuur; twee
leden zijn afkomstig uit de andere

deelgemeenschappen (zie verder het
kader). Voor de H. Hart wordt nog
gezocht naar een vertegenwoordig(st)
er. In elke deelgemeenschap is een
diaconiegroep, of tenminste een vertegenwoordiger, die contact onderhoudt met dit PCI-bestuur.
Als mensen of instellingen komen
aankloppen bij een van de kerken
voor financiële ondersteuning worden zij doorverwezen naar deze diaconiegroep, die vervolgens de PCI
benadert.
De tijd zal leren of dit de goede manier
is om de parochiële PCI zinvol te laten
functioneren.
Het bestuur gaat in elk geval de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Het PCI-bestuur wordt gevormd
door:
Annelies Eysink Smeets,
voorzitter
Rob Poels (Jacobus-Martinus),
penningmeester
Ted van der Geest (Willibrord),
secretaris
Wim Engelen (St. Jan-Visitatie),
lid
Thea Bakker (St. Liduina / OLV.
Rozenkrans), lid

Niet meer weg te denken:
de Voedselbank, ook bij de Pauluskerk

Altaar Jacobuskerk ingewijd
door Theo Reyman

B

isschop Van den Hende heeft op zondag 20 november het altaar van de St.
Jacobuskerk in Schiedam-Kethel ingewijd. Het was niet de eerste keer dat
zo’n handeling op die plek werd verricht. Het
nieuwe, vierkante altaar is namelijk het derde
“voorwerp” met dezelfde functie. De eerste
altaarwijding vond plaats op maandag 5 mei
1890 toen de nieuwe neo-romaanse kerk feestelijk in gebruik werd genomen. Bisschop Bottemanne van Haarlem was de avond tevoren
naar Schiedam afgereisd. Hij stond vroeg op,
want ‘om zeven uur was de bisschop begonnen met de consecratie van de nieuwe kerk en
werden in de altaarsteen relikwieën ingemetseld van de heiligen Fortunatus en Blasius’.

Marmer
Het hoofdaltaar was ontworpen door de architect van de kerk A.C. Bleijs. Het bedrijf van
Margry en Snickers vervaardigde het pronkstuk voor vijfduizend gulden. Eind 1966 werd
het altaar gesloopt en maakte plaats voor een
moderne, marmeren offertafel naar ontwerp
van de architect H.G. Rooling.
Van het oorspronkelijke hoofdaltaar resten

nog de koperen tabernakeldeur met de afbeelding van Christus en de twee koperen
engelenbeelden. Deze - met een wierookvat
zwaaiende figuren van 1,82 meter hoog - zijn
eveneens ontworpen door bouwmeester Bleijs.
De engelen kostten destijds 1.600 gulden.

Heel
bijzonder
is dat het
altaar is
vervaardigd
van oude
kerkbanken

Kerkbanken
Met de recente vernieuwing van het interieur
heeft de Jacobuskerk haar derde altaar gekregen. Het vierkante meubel is ontworpen door
architect Gert-Jan Borgman. Meubelmaker
Pim van der Heijden zorgde voor de uitvoering. In het nieuwe altaar is een met lakzegel
gesloten loden doosje verwerkt, dat verwijderd
is uit het gesloopte marmeren exemplaar. Of
dit “pakketje” een relikwie bevat – en van
welke heilige – is niet bekend.
Heel bijzonder is dat het altaar uit oude kerkbanken is vervaardigd. Dat heeft verschillende symbolische betekenissen. De bisschop
wijdde dus een altaar waarop “beminde gelovigen” hebben gezeten... Denk u zich eens
in: honderden mensen, tientallen jaren lang.
Met hun blik naar voren gericht, luisterend,
denkend. In tijden van lief en leed!
Bisschop Van den Hende wijdt het nieuwe altaar in

magazine van parochie de goede herder
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Don Boscokoor viert feest
Het Don Boscokoor
bestaat 25 jaar. Het
koor, verbonden aan
de deelgemeenschap
Jacobus & Martinus in
Schiedam-Noord, viert
het jubileum in april
nog eens uitbundig.
door Rob Poels

H

et gemengde koor is opgericht
in september 1987. Omdat
destijds de paters Salesianen
van Don Bosco verbonden waren
aan de Martinuskerk in Groenoord,
vonden de oprichters de naam Don
Boscokoor zeer toepasselijk. Aanvankelijk werd vooral muzikale en
liturgische medewerking gegeven
aan vieringen in de Martinuskerk,
later volgden geleidelijk aan steeds
meer vieringen in de Jacobuskerk.
Sinds de opheffing van de eerstgenoemde kerk in 2005, heeft het koor
zijn domicilie gevonden in laatstgenoemde kerk in Schiedam-Kethel.
Daarnaast zingt het koor regelmatig
in andere rk- en protestantse kerken, in bejaarden- en verzorgingstehuizen en bij concerten, al dan
niet in samenwerking met andere
koren en orkesten. Het koor heeft
een eigen liturgiecommissie die
samen met de dienstdoende priester of lekenvoorganger de viering
voorbereidt.
Rond 2000 telde het koor het
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grootste aantal zangers, zo rond de
vijftig. Inmiddels is dat geslonken
tot veertig leden, die elke woensdagavond in Ontmoetingscentrum
De Werf in Kethel met veel enthousiasme van 8 tot 10 uur repeteren,
onder leiding van dirigent Rob
Poels en pianist Harimada Kusuma.
Naast het plezier van samen zingen,
speelt ook het sociale aspect een
grote rol. Het repertoire is zeer
divers: traditionele kerkliederen,
liederen van onder andere Huub
Oosterhuis, klassieke muziek van
tekst voorzien door Jan Lemmens,
de huisdichter van het koor, gospels, noem maar op.
Feest
Dit seizoen staan twee evenementen in het teken van het jubileum.
Op zondag 21 oktober gaf het
koor medewerking aan een zeer
sfeervolle eucharistieviering in de

basiliek H.H. Agatha en Barbara
in Oudenbosch; een verkleinde
replica van de St. Pieter in Rome.
Een prachtig kerkgebouw met een
geweldige akoestiek. Daarna werd
het koor op deze feestelijke zondag
getrakteerd op een gezellige daguit.
Op zondag 21 april verzorgt het
Don Boscokoor de jubileumviering in de Jacobuskerk. Aanvang
11 uur. Aansluitend aan de viering
houdt het koor een reünie voor alle
oud-leden, waarbij uiteraard ook de
huidige leden aanwezig zullen zijn.
Velen ontvingen al een persoonlijke
uitnodiging. Mocht dat bij u niet het
geval zijn, meldt uw komst dan aan
via het speciale aanmeldingsformulier. te vinden op de website www.
donboscokoorschiedam.nl.
Het koor hoopt op deze dag veel
oud-leden te mogen begroeten.

Vastenaktie: pelgrimstocht
DHet duurt nog even, maar de tijd van carnaval en
vasten komt er weer aan. Vastenaktie speelt daar
op in; dit jaar organiseert het voor de derde keer
een zogenaamde Pelgrimstocht. Van 21 tot en met
24 maart kunnen deelnemers de tocht meelopen,
om zich te bezinnen vanuit een spiritualiteit van

gerechtigheid en soberheid, zoals Vastenaktie
die wil uitdragen. Dat kan alleen, maar ook met
anderen of als groep. Het doel van Vastenaktie dit
jaar is om voor migranten, hun familie en anderen in
Honduras een nieuwe start mogelijk te maken.
Ga naar de site en ontwerp je eigen poster! Info:
www.vastenaktie.nl.

Herinneringen aan Gerard Reve
Zo’n veertig mensen kwamen op donderdagavond
13 december naar boekhandel Post Scriptum in
Schiedam-Noord. Daar stond - de biografie van Gerard Reve centraal. In oktober verscheen het
derde deel van de biografie, over de tijd dat Reve
in Schiedam woonde.
door Lidwien Meijer fotografie Roger Pluijm

Op de achterflap van
het boek zien we de
Liduinabasiliek, met
Gerard Reve voor
het Heilig Hartbeeld,
palmtakjes in de hand.
Hier was hij - onder
meer woonachtig in de
Nassaulaan - parochiaan
en Mgr. Vismans, lange
tijd de pastoor, heeft hem vaak ontmoet. ‘Toen ik
jarig was kreeg ik ooit het tijdschrift Playboy van
Gerard cadeau, met een artikel over hem erin. Ik
mocht het pas uitpakken als de visite de deur uit
was. Hij kwam vaak op zondag naar de Heilige Mis,
maar vóór het laatste lied ging hij weg, dan stak
hij wel eerst een kaarsje op bij Maria. Maria was
WJD in Rio
Rio de Janeiro is “hot”. Nog meer dan te doen
gebruikelijk. Nog voor de Olympische Spelen en het
WK Voetbal het New York van Zuid-Amerika aandoen,
verwelkomt Rio de Wereldjongerendagen. Deze vinden
aanstaande zomer plaats.
Voor wie de jongerendagen, de twee- tot driejaarlijkse wereldwijde ontmoeting van vooral

belangrijk voor hem. Zij bood hem warmte.’
Vismans heeft Reve dikwijls de biecht afgenomen,
maar daar kan hij uiteraard niets over zeggen. ‘Het
best bewaarde geheim, is het biechtgeheim.´
Bij het pausbezoek in 1985 kreeg Reve het verzoek
stukken hierover te schrijven voor het het NRC.
‘Moet ik daar wel aan beginnen?’, vroeg hij
Vismans om advies. ‘Beter jij dan een heiden die
nergens vanaf weet’, was de reactie van de pastoor.

Rust
Ook biograaf Nop Maas was aanwezig. Hij legde
uit waarom, volgens hem, Gerard Reve roomskatholiek werd. ‘Het was een heel onrustige man,
altijd conflicten, problemen, gedoe. De kerk bood
hem rust, het ging hem daarbij om het mysterie,
wat in de kerk wordt uitgedrukt in de liturgie.’
Reve werd opgevoed in een streng communistisch
gezin. ‘Zo’n systeem is benauwend, maar biedt ook
veiligheid en uiteindelijk had hij daar veel behoefte
aan. Het communisme wierp hij ver van zich af,
maar daarmee was hij ook zijn houvast kwijt.
De rooms-katholieke kerk gaf hem dit enigszins
terug. Daarbij was Maria, de Moeder Gods, van
grote waarde. “Ga nou toch eens naar Lourdes,
daar knap je van op”, heeft hij me meermalen
geadviseerd. ’

katholieke jongeren mee wil maken, zijn er
verschillende reisinitiatieven vanuit Nederland. Een
daar van is Binding, een reis georganiseerd door de
bisdommen Rotterdam en Breda. Deze reis, van 13 tot
en met 30 juli, heeft een uitgebreid voorprogramma in
Paramaribo. Met de jongeren in Suriname is bij vorige
Wereldjongerendagen een sterke band opgebouwd
door deelnemers uit onze streken. Het is wel zaak

snel te handelen: de inschrijftermijn verstrijkt
binnenkort en het zal echt nodig zijn om sponsors te
vinden, of op een andere manier geld te verdienen, om
de reis te kunnen maken. Deze kost 2600 euro.
Meer info is te vinden op de websites www.
jongkatholiek.nl en www.rio2013.com en op www.
facebook.com/groups/479750602044017.
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In de keuken bij de evan
De meeste evangelielezingen die dit kerkelijk jaar in de godshuizen van
onze parochie zijn te horen, zijn van de hand van Lucas. Een Syrische arts
die volgeling werd van de apostelen, en als martelaar stierf. Pastor Kees
Koeleman heeft “een geschiedenis” met Lucas...
door Kees Koeleman fotografie Foto Ghenne Vlaardingen

D

it kerkelijk jaar lezen we uit het evangelie van Lucas, één van de vier levensbeschrijvingen van Jezus in de bijbel.
Levensbeschrijvingen die niet bepaald
hetzelfde zijn. Elke evangelist zegt er het zijne
van.
Al tijdens mijn theologiestudie viel het mij
op dat het bij de evangelist Lucas zo vaak over
eten gaat. Op maar liefst tien momenten gaat
Jezus met mensen aan tafel, twee keer zo veel
als bij de evangelisten Marcus en Matteüs. Als
een kralensnoer heeft Lucas deze maaltijden
over zijn evangelie verspreid. Bij zeven van die
maaltijden valt verder op dat Jezus aan tafel
een lange toespraak houdt. En steeds vormt
een incident de aanleiding voor de tafelrede.
Laten we eens een kijkje in de keuken nemen
en proberen te ontdekken wat het geheim is
achter deze maaltijden.

Pijnlijk
Om daar achter te komen zoem ik met de
camera in op de maaltijd bij een vooraanstaand farizeeër (Lucas 14,1-24). Jezus is uitgenodigd voor het sabbatmaal. Wat gebeurt
er? Plotseling staat er een waterzuchtige
voor zijn neus. Lucas schrijft: ‘… en Jezus
antwoordde’. Heeft die waterzuchtige dan
iets gevraagd? Nee, dat niet, maar hij is wel
één en al vraag naar eten. Deze man lijdt
aan hongeroedeem. En daar antwoordt Jezus op door hem aan tafel te nodigen. ‘Hem
erbij nemend’, zo staat er letterlijk, ‘genas
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hij hem en bevrijdde hij hem (van zijn hongeroedeem)’. Bij de farizeeën valt dit gebaar
niet in goede aarde. Reden voor Jezus om aan
tafel van wal te steken en tegen de gastheer te
zeggen: ‘Wanneer je een maaltijd aanbiedt,
vraag dan niet je vrienden, je verwanten of
rijke buren, maar nodig armen, kreupelen,
verlamden en blinden uit.’ En zo gaat het wel
vaker als Jezus aan tafel gaat. Hij is meestal

Het valt op dat het
bij Lucas zo vaak over
eten gaat
niet zo’n gezellige gast. Bij elke maaltijd zegt
hij wel pijnlijke dingen. Voortdurend pleit
hij voor het dichten van de kloof tussen arm/
laag en rijk/hoog.

Verrassend
Opvallend is dat Jezus in het evangelie van Lucas ook te gast is bij tollenaars. Tollenaars waren mensen die belasting verzamelden voor
de Romeinen en vaak veel meer geld eisten
dan het bedrag waar zij recht op hadden. Het
is geen wonder dat de gewone bevolking geschokt is als Jezus met hen aan één tafel gaat
zitten. Het lijkt er zelfs op dat hij, zo doende,
de handelwijze van de tollenaars goedkeurt.
Dat is echter niet zo. Zondaars spoort hij over-

gelist Lucas (1)
duidelijk aan om een nieuw leven te beginnen.
Maar hoe werkt dat? Kunnen tollenaars als
Levi en Zacheüs zichzelf veranderen? Lucas
maakt op een subtiele manier duidelijk dat de
kracht tot verandering soms van buiten moet
komen. ‘Kom vlug naar beneden’, zegt Jezus
tegen Zacheüs, ‘want vandaag moet ik in jouw
huis verblijven’. Een volstrekt onverwacht initiatief. En omgekeerd gebeurt hetzelfde: ‘Kijk
Heer’, zegt Zacheüs aan tafel, ‘de helft van
mijn bezittingen is voor de armen’. Van een
grove graaier wordt hij een gulle gever.
Door heel het evangelie van Lucas heen zie je
dat Jezus met mensen aan tafel gaat. Drie keer
eet hij in gezelschap van farizeeën, drie keer
in het bijzijn van tollenaars, vier keer met andere personen (een menigte van 5000 mensen, Maria en Marta, zijn leerlingen bij het

Telkens weet hij zijn
tafelgenoten te verrassen,
door zijn woorden, zijn
daden, zijn impact
laatste avondmaal en de Emmaüsgangers).
Het zijn bijzondere maaltijden. Vaak brengt
Jezus een gesprek op gang over de maatschappelijke en economische ongelijkheid. En telkens weer weet hij zijn tafelgenoten te verrassen, door zijn woorden, zijn daden, zijn
impact. Niet voor niets wordt Lucas de evangelist van de maaltijd genoemd én de evangelist van de armen. Maar eigenlijk hoorden
we dat al met Kerstmis. In het begin van zijn
evangelie vertelt Lucas (alleen hij) over Jezus’
geboorte, hoe hij werd geboren in Bethlehem
(het Hebreeuwse woord voor Broodhuis), hoe
hij werd neergelegd in een voedsel(!)bak en
hoe mensen aan de rand van de samenleving
hem komen opzoeken.
De evangelist Lucas staat afgebeeld in glas in de Lucas-kerk in Vlaardingen
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Kerst aan de Waterweg
De geboorte van Jezus ging niet ongemerkt voorbij in Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam. In de kerken, maar ook daarbuiten. Heel
veel vrijwilligers met bergen creativiteit zetten zich rond kerstmis in en
verzorgden feestelijke spektakels die nog veel meer mensen blij maakten.
Als een kind zo blij...
met dank aan Marianne Kalb, Monique den Ouden, Arlène Drenkelford en Rita van der Eijk-Lamein
fotografie Peter van Mulken, Roger Pluijm en Ton Kalb

Kerstwandeltheater in Kethel
14 december

D

e route was wat moeilijk te vinden, tijdens het eerste Kerstwandeltheater
op vrijdagavond 14 december in SchiedamNoord. Het regende pijpenstelen, de kaarsjes die de route uitlichtten doofden. Maar de
deelnemers die zich samen met die geweldige vrijwillige acteurs niet uit het veld lieten
slaan door een buitje, konden hun route toch
vinden; de spelers speelden hun rol, zongen,
maakten muziek en straalden. Daar kon niemand omheen.
Vanaf het schoolplein van basisschool Kethel,
met hulp van de Romeinse soldaten, naar de
aankondiging van de geboorte aan Maria
door de engel Gabriël. En zo verder. Veertien
scenes in totaal kwamen de bezoekers tegen,
met de wijzen, en koning Herodes en natuurlijk de stal. In sommige scenes konden
de kleumende Schiedammers die de route
volgden hun inwendige mens opwarmen.
Enkele van hun reacties in het gastenboek: ‘In
de kerk na de lange kerstwandeling fluisterde
mijn zoontje (zes jaar) dat hij “kerst toch echt
leuker vindt dan Sinterklaas”.’ En iemand
anders: ‘Fantastisch initiatief, leuke tocht,
volgend jaar weer!’ Aan de initiatiefnemers,
Stichting Meredia, PKN Schiedam-Noord en
De Speeldoos, om dat te realiseren.
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Kerstlichtjestocht

Musical in de basiliek

I

wintig kinderen van allerlei leeftijden verzorgden op kerstavond een musical in de
basiliek in Schiedam. Samen natuurlijk met
Trees Hagen, die met de kinderen wekenlang
oefende, en Bas van Houte die de muziek
verzorgde. Voor de achtste keer alweer werd
het verhaal van de geboorte van Jezus op deze
manier verteld, maar toch ook weer een beetje
anders dan voorgaande keren. En wat waren de
kinderen mooi uitgedost! De kinderen die kwamen kijken en luisteren, mochten vooraan zitten om alles goed te kunnen volgen. De spelers
deden het enorm goed, maar toen ze hun wens
“Zalig Kerstfeest en vrede op aarde” lieten horen, waarop applaus volgde, toen waren ze ook
wel weer opgelucht. Volgend jaar weer?!

23 december

n de Gorzen in Schiedam ging een kleurige stoet op 23 december op zoek naar het
kerstkind. Dat bleek nog niet zo eenvoudig! De
nieuwsgierige ster Twinkel wordt door de engel Gabriël op pad gestuurd om de ruim veertig kinderen te helpen de weg te vinden. En
het lukt. In de Heilig Hartkerk vinden ze het
kindje Jezus. Ze geven Hem het speelgoed dat
ze hebben meegenomen. Uiteindelijk gaat die
mooie spullen met de Actie Schoenendoos naar
kinderen die helemaal geen speelgoed hebben,
omdat ze arm zijn, of in oorlogsgebied wonen.
Zo wordt het dichtbij en ver weg kerst!

De nieuwsgierige ster
Twinkel
wordt door
de engel
Gabriël
op pad
gestuurd
om de ruim
veertig
kinderen
te helpen
de weg te
vinden

24 december

T

Levende kerststal
26 december

I

n de Lucaskerk in Vlaardingen kregen bezoekers op Tweede Kerstdag het kerstverhaal voorgeschoteld. Twee keer kon het publiek
meegenieten van het verhaal van de hoogzwangere Maria, op pad met
Jozef, op zoek naar onderdak. De jongste acteur telde nog geen jaar.
De kerk was omgebouwd tot een stal; het rook er naar vers stro en dit
keer ook naar geiten en kippen - in plaats van schapen. Het kinderkoor
Okidoki zong “Er is geen plaats”, een modern kerstlied. In de stal werd
het steeds drukker, met herders en koningen en engelen met een grote
ster. De kinderen zongen, de ouderen deden mee, de fotocamera’s
knipten en ieder at beschuit met muisjes. En hé, was daar niet die-endie, lang niet gezien! En het was kerstmis.
magazine van parochie de goede herder
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Nieuwe werkgroep
Doopvoorbereiding
Hoe zag de doopvoorbereiding er tot nu toe uit?
Er waren twee geloofsgemeenschappen waarin een werkgroep Doopvoorbereiding actief
was: die van de Andreas, Petrus en Paulus in
Maassluis en die van de Jacobus en Martinus
in Schiedam-Noord. In Maassluis namen
meerdere ouders aan de voorbereiding deel
en liep dit uit op een gezamenlijke doopviering. In Schiedam was de aanpak (meestal)
per familie. In de vijf andere gemeenschappen bestond de doopvoorbereiding uit een
huisbezoek van de pastor.
Hoe gaat de doopvoorbereiding er voortaan uitzien?
Voor parochie De Goede Herder is een nieuwe werkgroep Doopvoorbereiding opgericht.
Deze werkgroep organiseert tien keer per
jaar een serie van twee voorbereidingsavonden. Elke doopserie staat open voor ouders
uit de hele parochie. Elly Barendregt, medewerker van het pastoraal team, spreekt met
de ouders af aan welke doopserie ze deelnemen. In Maassluis en Vlaardingen wordt
drie keer per jaar een doopserie georganiseerd, in Schiedam vier keer per jaar. Naast
twee mensen van de werkgroep Doopvoorbereiding is er elke avond ook een pastor
aanwezig.
Hoe ziet zo’n doopvoorbereiding er uit?
Tijdens de eerste avond staan de ouders, na
met elkaar kennis gemaakt te hebben, stil
bij hun doopmotivatie en de oorspronkelijke
betekenis van de doop(rituelen). Tijdens de
tweede avond gaan de ouders met elkaar in
gesprek over de vraag wat bij de gelovige opvoeding van kinderen belangrijk is. Ook wordt
de doopdienst samengesteld.
Welke variatie aan doopdiensten is er?
In Maassluis zijn twee opties: je kind laten
dopen tijdens de zondagochtendviering of
tijdens een gezamenlijke doopdienst na de
zondagochtendviering (met kinderkoor). In
Vlaardingen en Schiedam zijn die opties er
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Parochie pakt dopen
De doop van een kind is een groot feest. Voor
iedereen die er bij betrokken is, is het een moment om stil te staan bij het nieuwe leven, de
pijn en het geluk van een geboorte, het belang
van leven en de schoonheid er van. De doop van
een volwassen iemand is net zo indrukwekkend, zo niet nog specialer. De doop wordt ook
wel “de deur” naar een gelovig leven genoemd.
In parochie De Goede Herder worden ieder
jaar in de verschillende deelgemeenschappen
tientallen kinderen en enkele volwassenen gedoopt. Daarin gaat nu iets veranderen.
door
Lidwien Meijer
en Kees Koeleman

fotografie
Peter van Mulken

ook, maar is er daarnaast de mogelijkheid een
individuele, aparte doopdienst te houden.
Welke vrijwilligers zijn lid van de werkgroep
doopvoorbereiding?
Hélène van Broekhoven, Joke Adams en Gerarda Havermans uit Schiedam, Cora Snoeren en Karin Starink-Siebel uit Vlaardingen,
Marieke Verhart-Paalvast en Miranda van
Leeuwen-van der Post uit Maassluis.
Wat hoopt het team met deze nieuwe aanpak te
bereiken?
Op de eerste plaats hopen we dat er goede geloofsgesprekken ontstaan en de doopmotivatie van de ouders zich verdiept. Op de tweede
plaats hopen wij dat er een band ontstaat tussen de doopouders en dat zij zich thuisvoelen
en betrokken weten in en bij onze parochie.

gezamenlijk aan
Als je
verlangen
serieus is,
dan doe je
mee met het
traject dat
weer begint in
de komende
adventstijd

Nieuwe werkgroep
Catechumenaat
Waarom worden er volwassenen gedoopt?
In Nederland worden zo’n achthonderd mensen per jaar rooms-katholiek. Daar zijn uiteenlopende redenen voor. De belangrijkste is dat
mensen ergens door geraakt worden. Ze zijn
op zoek en vinden in een plaatselijke geloofsgemeenschap. Houvast, inspiratie, verbondenheid, een goede sfeer. ‘Ik voel me hier thuis’,
hoor je vaak. ‘En nu wil ik er ook echt bij horen.’
Soms is een huwelijk met een rooms-katholieke partner een reden. Men wil de partner graag
volgen in zijn of haar geloofsbeleving. Men wil
graag trouwen in de kerk.

Hoe zag de voorbereiding er bij ons tot nu toe
uit?
De geloofsleerlingen werden door pastores
of vrijwilligers van de parochies (nu de deelgemeenschappen), voorbereid. Ze kregen
meestal een-op-eenbegeleiding.
En hoe gaat het voortaan in het Goede-Herderverband?
Vorige maand is pastor Kees Koeleman begonnen met de voorbereiding van drie geloofsleerlingen, die zich betrokken voelen bij drie
verschillende deelgemeenschappen. Samen
met een vrijwilligster, Margareth van der Nol
uit Vlaardingen, gaat hij hen gedurende zeven
avonden inwijden in de rk geloofstraditie. Bij
de voorbereiding wordt ook het geloofsaanbod
uit het boekje Raken aan de Bron betrokken.
De voorbereiding duurt van Advent tot Pasen.
Het is de bedoeling dat de doopkandidaten
in de paastijd worden gedoopt en gevormd in
de kerk waar ze zich thuis voelen. Ze doen
dan in dezelfde viering ook de Eerste Heilige
Communie.
In die deelgemeenschap is er voor de geloofsleerling ook een “steunpilaar”, iemand waar
hij of zij bij kan aankloppen of in weekendvieringen contact mee kan hebben.
Welke thema’s komen aan bod bij de voorbereiding?
Natuurlijk gaat alles in vogelvlucht. Men moet
zich later zelf verder verdiepen. Er is een
bijeenkomst over geloven in God, er wordt
gesproken over de sacramenten, over de inrichting van de kerk, over de opbouw van de
weekendviering, het kerkelijk jaar en de heiligen worden besproken en ook de bijbel komt
uiteraard aan bod.
Stel, ik woon in de Goede-Herderparochie en ben
niet-gedoopt. Ik kom in een kerk en wil misschien
wel katholiek worden. Wat moet ik doen om contact te leggen?
Het beste kun je dan het secretariaat van de
deelgemeenschap benaderen. Dan volgt er
een huisbezoek door iemand van het pastoraal team. Als je verlangen serieus is, dan doe
je mee met het traject dat weer begint in de
komende adventstijd, in het najaar.
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Het klooster-leven werkt rustgevend
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Lekker weg naar het klooster…
Zouden de mensen dat vroeger ook gezegd hebben? ‘Lekker weg naar het
klooster...’ Of was dat niet gepast? Moest de ernst, de bezinning, het devote
van een kloosterbezoek met eenzelfde serieusheid benoemd worden? Hoe
het ook zij, tegenwoordig wordt er door mensen die voor een aantal dagen
naar een klooster gaan toch vaak gesproken in termen van “lekker even er
tussenuit”. Ook in onze parochie.
door Anne van der Horst

L

De dagorde tijdens het verblijf
ziet er als volgt uit:
06.00 uur: vigilie
07.30 uur: lauden
08.00 uur: ontbijt
09.30 uur: eucharistieviering
10.30 uur: koffie en gesprek
met de gastenzuster
11.00 uur: groepsgesprek
12.10 uur: warme maaltijd
14.00 uur: middaggebed –
daarna vrij
17.00 uur: vespers
18.30 uur: avondeten
20.15 uur: completen
20.45 uur: thee en
groepsgesprek

ekker even er tussenuit naar een klooster heeft wel duidelijk een ander karakter dan naar een hotelletje of een bungalowpark. Naar een klooster gaan meestal
mensen die behoefte hebben aan innerlijke
rust en bezinning, aan tijd om weer bij jezelf
te komen.
Kloosters bieden bij uitstek de gelegenheid
om in die behoefte te voorzien. De rust en
regelmaat van het kloosterleven werken ook
rustgevend op hun gasten.
In de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout
wonen sedert begin 1900 zusters Benedictinessen. Het hele jaar door ontvangen zij gasten. Gastvrijheid is een belangrijk aspect van
een benedictijner gemeenschap.

Oosterhout
Al 23 jaar gaat een groep parochianen uit
Vlaardingen voor een lang weekend naar deze
kloostergemeenschap in Oosterhout. Behalve
het bijwonen van de gebedsdiensten en liturgie is er elke ochtend de mogelijkheid met de
gastenzuster koffie te drinken. Daarbij kunnen allerhande onderwerpen en vragen besproken worden, waar de zuster met plezier
een antwoord op poogt te geven.
Ook al hangt er een ingetogen sfeer in het
klooster, er wordt ook veel gelachen. Als groep
gaan we verschillende keren met elkaar in gesprek rond een bepaald thema. ’s Middags is
er gelegenheid om zelf in te vullen; wie wil
kan gaan wandelen - alleen of met anderen,

je kunt je terugtrekken op je kamer of even
mediteren in de meditatieruimte.
De combinatie van tijd met elkaar en tijd voor
jezelf wordt als heel plezierig ervaren.
Ieder jaar wanneer het kloosterweekend weer
nadert, hoor je van de mensen die al vaker
meegingen de kreet die boven dit artikel staat:
‘Weer lekker weg naar het klooster …’

Pasen
Dit jaar wordt er wederom een bezoek aan de
zusters Benedictinessen gebracht en wel het
weekend na Pasen, van donderdag 4 tot en
met zondag 7 april. Mensen die belangstelling hebben om een keer mee te gaan, zijn
van harte welkom. Dat geldt ook voor mensen
buiten Vlaardingen.

Gastvrijheid is een
belangrijk aspect van een
benedictijner gemeenschap
Heeft u interesse of wilt u meer informatie,
dan kunt u contact opnemen met Anne van
der Horst, telefoon 010 - 4745926, e-mail aeavanderhorst@kpnplanet.nl.
Aanmeldingen voor dit kloosterweekend moeten vóór 1 maart binnen zijn, want het aantal
gastenkamers is beperkt.
magazine van parochie de goede herder
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Wij kiezen voor eenheid
Samen kerk in Nederland zijn. Om Gods liefde in de samenleving zichtbaar te
maken. Een mooi visioen, om na te leven en naar te leven. Of een groeiende
realiteit?
door Ted Konings

W

at moet je doen
om samen op weg
te gaan, om vrienden te worden?
Een kind weet het: je zegt sorry
en gaat samen iets spannends ondernemen.
Onder gelovigen en tussen kerken
gaat het niet anders. Wat in de loop
van jaren uit elkaar groeide, dat is
niet een-twee-drie recht te trekken. Verschillen zijn er - we zijn
mensen, hebben een mening, een
eergevoel en een groot
hart. Sorry-zeggen is
daarom niet makkelijk. Maar het is wel de
beste, snelste manier
om te verbroederen.
Dat bleek op 6 oktober, in een grote tent
op het Malieveld in
Den Haag. Zo’n drieduizend mensen waren daar bij elkaar gekomen, christenen hoofdzakelijk, met verschillende roots.
Katholieken, maar ook mensen die
naar een Pinkster-kerk gaan, mensen van PKN-huize, maar ook uit
reformatorische kerken. Een bont
gezelschap van mensen die elkaar
voordien nooit of zelden troffen.
Want ook al is oecumene een
door velen sinds een halve eeuw
sterk gevoelde hartenwens, in de
praktijk blijft het aantal contacten
tussen mensen van verschillende
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kerken beperkt, ook in Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam. Bedenk hoe verbaasd je soms staat
als je merkt dat een collega ook in
God blijkt te geloven en daar werk
van maakt...

Eenheid
Het werd “een mijlpaal in de geschiedenis van de kerk” volgens
sommigen, daar op het Malieveld.
Ik heb te weinig weet van het oecumenische proces, laat staan van
de lange geschiedenis van de kerk,
om dat te kunnen beamen. Maar
dat het een bijzondere, ontroerende ontmoeting werd, tsja...
“Wij Kiezen voor Eenheid”, was
het motto van samenkomst. Eenheid zoals Jezus die afsmeekt in
Johannes 17: ‘Dat zij allen één zijn,
zoals U en Ik één zijn’. Bisschop
De Korte zei dat het jammer is dat
“de kerk zo verdeeld is geraakt”.
‘Wij zijn daarmee ontrouw aan
het gebed van Jezus. Voor buitenstaanders is de veelheid van verschillende kerken en christelijke
gemeenschappen verwarrend’,
zegt de bisschop van GroningenLeeuwarden. ‘Wij kunnen niet
langer gezapig zijn en alleen bezig
blijven met onze eigen club.’
Geen “makkelijke” of “gezellige”
dag dus. De ontmoeting, uitgeschreven door een verbond aan
christelijke kerken in Nederland,

stond in het teken van “verootmoediging”. Zoals de voorzitter
van de organisatie Wilkin van de
Kamp het zei: ‘Door onze hoogmoedige en zelfingenomen houding naar elkaar, hebben we onze
opdracht om te getuigen van Gods
liefde verwaarloosd en voelen we
ons mede verantwoordelijk voor
de ontkerstening van ons land.’

Vergeving
Dan is vergeving vragen een wijze
stap. En dat was wat er gebeurde.
Zoals nog nooit vertoond, wat mij
betreft. Met een brok in mijn keel
hoorde ik protestanten en katholieken elkaar om vergeving vragen... en meteen ook krijgen!
Bisschop De Korte sprak namens
de katholieken uit dat hij dankbaar
was dat hij Christus heeft leren
kennen binnen de rk kerk, “een
wereldkerk met gelovigen uit alle
rassen, klassen en talen”. Een kerk
ook die leeft vanuit de sacramenten, waaronder de eucharistie, zaken die hij mist in andere kerken.
‘Spiritueel beschouw ik het geloof
in Gods menswording in Jezus
Christus en het belijden van het
geheim van God als Vader, Zoon
en Geest als het centrum van het
katholicisme.’
Naast hem op het podium stond
Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij
zei: ‘Ik heb het geloof van huis uit

mee gekregen. Dat huis was een
hervormd gezin, dat leefde uit de
traditie van de Reformatie. Op
die weg ben ik ook persoonlijk
tot geloof in Christus gekomen.’
En ook: ‘De liefde voor de bijbel
zit in mijn bloed. Het besef dat
de Geest van Christus vrij over de
wereld waait, en niet gebonden
is aan welk instituut dan ook, is
voor mij heel wezenlijk. Ik geloof
dat de kerk zelf staat of valt met
Christus en zijn liefde alleen. Ik
weet me als Protestant verbonden
met de rooms-katholieke kerk in
het geloof in de drie-enige God.
Ik heb moeite met de rk kerk die
de kerk van de Reformatie niet
als kerk ziet, en betreur het dat
er daarom geen gezamenlijke
viering mogelijk is van het avondmaal.’ Herkenbaar toch?!
Dit was over de mooie kanten
van de eigen kerk, de eigen traditie. Maar bisschop De Korte
erkent dat er ook veel is aan te
merken. De breuken tussen de
kerken van het westen en het
oosten, en ook binnen de christelijke kerk in West-Europa.
Schaamte kent De Korte ook
over “het machtsdenken en de
hoogmoed in mijn kerk. Katholieken hebben arrogant neergekeken op andere christenen.’ De
oecumenische beweging kan rekenen op de grote dankbaarheid
van de vertolker van de katholieke stem. ‘De toenadering tussen christenen van verschillende tradities vormt voor mij een
groot geschenk van Gods Geest.
Na eeuwen van verkettering,
geweld en zelfs moord, hebben
wij geleerd elkaar te ontmoeten
en te verrijken. De ketters en
papen van gisteren zijn vandaag
de broeders en zusters in de ene
Heer geworden.’
‘In onze tijd beginnen wij niet bij
de verschillen, maar bij de over-

eenkomsten, zonder overigens te
vervallen in een goedkope knuffeloecumene. De dialoog over de
waarheid gaat voort, maar wel in
een broederlijke en zusterlijke
sfeer. In het verleden hebben wij
elkaar vervloekt. Vandaag willen
wij God daarvoor om vergeving
vragen. Laten wij elkaar als leden
van het ene Lichaam van Christus tot zegen zijn.’

Zelfverheffing
Daarop nam Plaisier opnieuw
het woord. ‘Het is goed om elkaar in de ogen te zien en daarbij ook schuld uit te spreken.
Dat wil ik hier dan ook doen.’
De PKN-voorman kon sterke
voorbeelden noemen van wat er
mis ging: ‘Dat wij protestanten
zo gemakkelijk in de scheuring
van de kerk hebben berust en
ons verheven hebben boven de
kerk van Rome, die als de antichrist is beschouwd. Het gemak
waarmee op protestants erf verder is gescheurd (..) Het gemak
waarmee veel gebruiken in de
Roomse kerk op voorhand als
afgoderij of bijgeloof zijn bestempeld en de zelfverheffing
van onze kant die daar vaak mee
gepaard is gegaan.’
‘Ik ben ook blij dat na tijden van
wederzijds geweld en uitsluiting
er andere tijden zijn aangebroken en dat we elkaar zijn gaan
aanvaarden als broeders en zusters in Christus. Samen zitten we
in de Raad van Kerken. Ik juich
het toe dat we elkaar hebben gevonden, om samen getuigen te
zijn van het evangelie, denk aan
The Passion. Ik hoop dat er een
tijd zal komen waarin in Jezus’
naam kerkmuren zullen vallen
en we aan de ene tafel van de
Heer zullen zitten.’
Wat valt er meer te zeggen? Aktie!

Cursus Spiritualiteit
Een intrigerende cursusserie
verzorgt pater Leon de Jong in
onze parochie. Hij introduceert
deze hieronder zelf.
In onze streken, het Vierstromenland van
Rijn, Maas, IJssel en Schelde, kronkelt zich
een grootse spirituele rivier. Soms is zij heel
duidelijk aanwezig, soms meer ondergronds
en verborgen. Zij draagt verschillende namen:
“Vrouwenmystiek”, “Rijnlandse mystiek”, “Brabantse mystiek”, “Mystiek op straatniveau”. In
onze eigen tijd is zij weer heel duidelijk aan het
licht getreden, getuige het verschijnen van zeer
vele boeken met teksten van en over de grote
vrouwen en mannen, die de stroom vormden
en volgden. En waar zo’n aanbod is, is er natuurlijk ook de vraag...

Genen
Het aanvoelen van deze stroming zit vaak in
onze genen, want wij zijn de kinderen van dit
Vierstromenland. Dat zijn wij ons meestal niet
zo bewust, maar het bepaalt wel mede onze
manier van denken over God en godsdienst,
moraal en levensstijl. Gaat u mee om deze
stroom en de inwerking op ons eigen religieus
aanvoelen een beetje te verkennen?
De data zijn: woensdag 13, 20 en 27 februari
Steeds van 14.30 uur tot 16.30 uur
In de kerk van St. Jan-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99 in SchiedamNieuwland

Raken aan de bron
De cursus Spiritualiteit is een van de onderdelen van het programma Raken aan de bron. Parochie De Goede Herder wil in dit programma
voor alle geïnteresseerden stof tot nadenken
en gesprek bieden. In de komende weken zijn
er bijeenkomsten over bidden en over de eucharistie, wordt gezamenlijk film gekeken en
worden er paaskaarsen gemaakt. Meer weten?
Neem het boekje met het programma-aanbod
mee uit een van de kerken of mail naar geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl.
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APP maakt werk van hulpver
Waar grotere groepen mensen samenkomen, kan er iets ongewensts
gebeuren. De voorbeelden zijn er, helaas, van brand of geweld. Gelukkig
blijven calamiteiten in Nederlandse kerken meestal beperkt tot mensen
met gezondheidsproblemen. In de Petrus en Pauluskerk in Maassluis
is een plan opgesteld hoe om te gaan met deze incidenten. Vrijwillige
hulpverleners worden getraind. Marianne Soors, betrokken bij de
hulpverlening, doet een boekje open.
door Marianne Soors fotografie Dirk Docter

I

n april 2007 is de Petrus en Pauluskerk
aan het Andreasplein in Maassluis in gebruik genomen. De klimatologische omstandigheden in het gebouw lieten in de
eerste jaren wel wat te wensen over. Een lekker zonnetje deed de temperatuur in de kerk
snel oplopen. Het kwam daarom nog wel eens
voor dat er tijdens een viering iemand onwel
werd.
Op basis van de arbowet waren op dat moment al behoorlijk wat parochianen binnen
hun bedrijf of organisatie als EHBO-er of als
bedrijfshulpverlener (BHV-er), betrokken bij
hulpverlening bij incidenten binnen het bedrijf. De Commissie Beheer van de Andreas
Petrus en Paulusparochie heeft in augustus
2008 in het parochieblad AProPos een oproep geplaatst met het verzoek aan die parochianen om zich aan te melden als vrijwillige
hulpverlener tijdens de vieringen. Toegezegd
werd dat zij enkele malen per jaar professioneel zouden worden getraind om in de kerk
de gewenste en noodzakelijke hulp te kunnen
verlenen.
In december 2008 was de eerste bijeenkomst
van de commissie met deze vrijwilligers. Daarin werden de volgende afspraken gemaakt:
•	Er zijn altijd twee hulpverleners in de zondagochtendvieringen aanwezig; er wordt maandelijks een rooster gemaakt.
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lening in de kerk

Impressie van een van
de oefeningen BHV in de
Petrus en Pauluskerk

•	Twee keer per jaar worden trainingen gegeven door Dirk Docter, oud-ambulance
verpleegkundige van de GGD Rotterdam en
EHBO-instructeur en Henk van Lienden,
EHBO-instructeur/Lotus. Tijdens de training
moet een vertegenwoordiger van de kosters
aanwezig zijn.
•	Door de hulpverleners wordt meegedacht
over het ontruimingsplan van de kerk en op
termijn wordt een ontruimingsoefening gehouden.
•	De hulpverleners kunnen adviezen geven
betreffende hulpverleningsmaterialen en vervoer van slachtoffers binnen de kerk. Daarnaast worden temperatuur- en CO2- metingen tijdens vieringen gedaan. De conclusies
die aan deze metingen worden verbonden,
zijn opgenomen in het draaiboek voor de kosters. In dat draaiboek, dat regelmatig wordt
bijgesteld, staan alle taken die de kosters hebben in het kader van de hulpverlening.

Oefening
Inmiddels wordt er een tot twee keer per jaar
geoefend onder de bezielende leiding van
onze instructeurs. Kleine letsels, reanimeren, het gebruik van de AED (de automatische externe defibrillator, in het kerkgebouw
geplaatst dankzij de gift van een weldoener)
komen aan bod. Ook wordt er naar de vluchtwegen gekeken. De hulpverleners zijn actief

tijdens vieringen en activiteiten in de kerk
waarbij veel mensen aanwezig zijn.
Zij hebben hebben vaste plaatsen in de kerkzaal, waardoor zij tijdens de vieringen overzicht hebben en direct kunnen reageren bij
noodsituaties. Bij een calamiteit gaat de hulpverlener mee indien er een ambulance aan te
pas komt – gelukkig is het zo ver nog niet
gekomen –, of begeleidt deze hulpverlener de
patiënt naar een huisartsenpost of naar huis.
Wel is er verschillende keren contact geweest
met de huisartsenpost en de 112-telefoon, naar
aanleiding van incidenten.

De hulpverleners zijn
actief bij vieringen en
activiteiten waarbij veel
mensen aanwezig zijn
Er is sinds enige tijd een registratieformulier
waarop de meest relevante gegevens van een
incident worden vermeld. Een kopie van dit
formulier gaat met de patiënt mee naar de behandelend arts en/of de familie van betrokkene. Er is een actuele lijst van telefoonnummers van hulpverleners in de regio gemaakt.

Teamverband
We hebben nu tien BHV-ers. Naast de scholing in de kerk krijgen zij de BHV-training
gefinancierd door hun werkgever. De vrijwilligers die geen BHV-er (meer) zijn, maken
gebruik van de EHBO-cursus, die door de
gemeente Maassluis aan vrijwilligers wordt
aangeboden. Extern wordt de geldigheid van
het diploma geregeld, bij de interne scholing
ligt de nadruk op het in teamverband hulpverlenen in de Petrus en Pauluskerk.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding
van dit artikel of mocht u in uw deelgemeenschap hulpverlening op willen zetten, dan
kunt u via de redactie contact opnemen met
de schrijver van dit stuk.
magazine van parochie de goede herder
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Weekendvieringen, winter 2013, de voorgangers
Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)
Za 26 jan
Zo 27 jan

Woord- en communieviering parochiaan

Za 02 feb

Za 02 mrt
Zo 03 mrt

Eucharistie priester-assistent
Aswoensdagviering C. Koeleman 19.30 uur

Eucharistie Ch. Duynstee
Eucharistie Ch. Duynstee
Aswoensdagviering C. Koeleman 17.00 uur

Oecumenische viering L.Meijer en J.de Geus
in Kerkcentrum Holy

Woord- en communieviering C. Koeleman
Aswoensdagviering
priester-assistent 19.30 uur

Eucharistie T. van Steekelenburg

Woord- en communieviering parochiaan

Woord- en communieviering parochiaan

Woord- en communieviering L. Meijer

Eucharistie priester-assistent

Woord- en communieviering L. Meijer

Woord- en communieviering L. Meijer
Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communieviering L. Meijer

Eucharistie
E. Clarenbeek

Za 16 mrt

Eucharistie
E. Clarenbeek
Woord- en communieviering parochiaan

-Woord- en communieviering parochiaan

Woord- en communieviering C. Koeleman
Woord- en communieviering parochiaan

Za 23 mrt
Woord- en communieviering C. Koeleman

Din 26 mrt
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Eucharistie priester-assistent

Woord- en communieviering parochiaan

Zo 10 mrt

Zo 24 mrt
Palmzondag
Maa 25 mrt

Eucharistie priester-assistent

Woord- en communieviering L. Meijer

Za 09 mrt

Zo 17 mrt

Eucharistie priester-assistent

Woord- en communieviering parochiaan

Za 23 feb
Zo 24 feb

Oecumenische viering L. Meijer en G. Fröberg

Eucharistie Ch. Duynstee

Za 16 feb
Zo 17 feb

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

Woord- en communieviering parochiaan

Zo 03 feb
Za 09 feb
Zo 10 feb
Wo 13 feb
Aswoensdag

Wetering W (za.)
18.00 uur
H. Lucaskerk (zo.)
9.30 uur
Woord- en communieviering parochiaan

kerk aan de waterweg najaar 2012

Woord- en communieviering C. Koeleman
Eucharistie
E. Clarenbeek
Eucharistie
E. Clarenbeek
Boeteviering
C. Koeleman 19.30 uur

Eucharistie priester-assistent

Woord- en communieviering L. Meijer

Boeteviering
Ch. Duynstee 19.30 uur

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
St. Liduina en OLV. Rozenkrans
18.00 uur (za.)
9.30 uur (zo.)
Eucharistie
A. van Well
Eucharistie P. Vismans
Eucharistie Ch. Duynstee
Eucharistie Ch. Duynstee
Eucharistie P. Vismans
Eucharistie P. Vismans
Ch. Duynstee 8.30 uur
Aswoensdagviering
Ch. Duynstee 19.00 uur
Eucharistie Ch. Duynstee
Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie
A. van Well
Eucharistie P. Vismans
Eucharistie P. Vismans
Eucharistie P. Vismans

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

Eucharistie
L. de Jong
Eucharistie A. van Well
Eucharistie
L. de Jong
Woord- en communieviering
parochiaan
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
parochiaan
parochiaan
Woord- en communieviering L. Meijer
Woord- en communieviering L. Meijer Woord- en communieviering L. Meijer
Aswoensdagviering F. Baggen 9.30 uur Aswoensdagviering L. Meijer 17.00 uur

Eucharistie priester-assistent

Woord- en communieviering C.
Koeleman
Eucharistie priester-assistent

Eucharistie Ch. Duynstee
Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie P. Vismans
Eucharistie P. Vismans

Eucharistie priester-assistent

Eucharistie priester-assistent
Eucharistie P. Vismans

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

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie
L. de Jong
Eucharistie
L. de Jong
Woord- en communieviering C.
Koeleman
Woord- en communieviering C.
Koeleman
Eucharistie Ch. Duynstee
Eucharistie Ch. Duynstee
Eucharistie
L. de Jong
Eucharistie
L. de Jong
Woord- en communieviering
parochiaan
Woord- en communieviering
parochiaan
Eucharistie
L. de Jong
Eucharistie
L. de Jong

St. Jacobus-Martinus
11.00 uur (zo.)

Woord- en communieviering C.
Koeleman

Woord- en communieviering
parochiaan
Eucharistie Ch. Duynstee
Aswoensdagviering
parochiaan 19.00 uur

Eucharistie priester-assistent

Woord- en communieviering L. Meijer

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communieviering C.
Koeleman

Eucharistie Ch. Duynstee

Boeteviering
Ch. Duynstee 19.00 uur
Boeteviering
L. Meijer 19.00 uur
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Pax Christikerk

Witte Donderdag,
28 mrt

Eucharistie
E. Clarenbeek 19.30 uur

Wetering W (za.)
18.00 uur
H. Lucaskerk (zo.)
9.30 uur
Eucharistie
E. Clarenbeek 17.00 uur

Goede Vrijdag
29 mrt

Parochiaan 15.00 uur
E. Clarenbeek 19.30 uur

Parochiaan 15.00 uur
Ch. Duynstee 19.30 uur

Parochiaan 15.00 uur
C. Koeleman 19.00 uur

Za 30 mrt
Paaswake

Woord- en communieviering
L. Meijer 22.00 uur

Eucharistie
Ch. Duynstee
Paaswake 22.00 uur

Zo 31 mrt
Pasen

Woord- en communievieringen L. Meijer
9.00 uur, C. Koeleman 11.00 uur,
Eucharistie E. Clarenbeek

Woord- en communieviering
Parochiaan W 18.00 uur
Woord- en communieviering
C. Koeleman 19.00 uur
Eucharistie
E. Clarenbeek 21.00 uur
Eucharistie
Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
C. Koeleman

Eucharistie
E. Clarenbeek
Eucharistie
C. Biesjot

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie
C. Biesjot

Eucharistie
Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie
Ch. Duynstee
1e H. Communie

11.00 uur (zo.)

Maa 1 apr
2e Paasdag
Za. 06 apr
Zo 07 apr

Eucharistie
E. Clarenbeek

Za 13 apr

Zo 14 april

Colofon

Anders-dan-andersviering
C. Koeleman

Monique den Ouden, Rob Poels, Theo
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HH. Andreas, Petrus en Paulus
19.00 uur (za.)
9.30 uur (zo.)
Eucharistie
Priester-assistent 19.30 uur

Reyman, Foto Ghenne Vlaardingen en
Benedictinessen Oosterhout
Drukkerij:
TBV, George Stephensonweg 43, 3133
KJ Vlaardingen
Overnemen:
Artikelen uit Kerk aan de Waterweg
mogen met bronvermelding, vrij
worden overgenomen. Illustraties en
foto’s mogen alleen worden gebruikt
als vooraf toestemming is verleend
door de redactie.

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

H. Hart van Jezus

St. Jacobus-Martinus

9.30 uur (zo.)

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

Eucharistie
P. Vismans
19.00 uur
F. Baggen 11.00 uur
F. Baggen 15.00 uur
P. Vismans 19.00 uur

Eucharistie
Priester-assistent
19.00 uur
Parochiaan 15.00 uur

Eucharistie
L. de Jong
19.00 uur
Parochiaan 15.00 uur

Eucharistie
Ch. Duynstee
19.00 uur
Parochiaan 15.00 uur
L. Meijer 19.00 uur

Eucharistie
P. Vismans
21.00 uur Paaswake

Eucharistie A. van Well
21.00 uur Paaswake

Eucharistie
L. de Jong
21.00 uur Paaswake

Woord- en communieviering
C. Koeleman
21.00 uur Paaswake

Eucharistie
P. Vismans

Eucharistie A. de Lange

Eucharistie
L. de Jong

Eucharistie
Ch. Duynstee

Eucharistie
Ch. Duynstee
Eucharistie
Ch. Duynstee
Eucharistie
P. Vismans

Eucharistie
Ch. Duynstee
1e H. Communie

Eucharistie A. van Well

Eucharistie C. Biesjot
Patroonsfeest H. Liduina

11.00 uur (zo.)

Woord- en communieviering C.
Koeleman
Woord- en communieviering C.
Koeleman

Eucharistie C. Biesjot

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

Kerkbalans 2013
Als deze editie van de Kerk aan de
Waterweg op uw deurmat valt is de
Aktie Kerkbalans 2013 al op gang gekomen. Vele van u worden door hun
(deel)gemeenschap benaderd met de
vraag aan te geven wat uw financiële
bijdrage voor 2013 wordt, of uitgenodigd een bedrag over te maken.
Mij is gevraagd langs deze weg de
Aktie Kerkbalans nog eens extra bij
u onder de aandacht te brengen. Namens het parochiebestuur doe ik dat

Woord- en communieviering
L. Meijer

met enige nadruk,
omdat voor 2013 de
begroting van onze
zes deelgemeenschappen in totaal
een gat laat zien
van 90.000 Euro.
Van die zes is er
slechts eentje die in 2013 een kleine
plus verwacht. Dat is bepaald geen
vrolijk vooruitzicht.
Het afgelopen jaar 2012 laat, volgens de laatst-bekende cijfers, bij de
meeste deelgemeenschappen een

Woord- en communieviering
parochiaan

tekort op de exploitatie zien. Tot nu
toe kunnen alle gemeenschappen
hun tekorten nog met hun reserves
opvangen, maar het wordt voor een
enkele gemeenschap in de heel nabije toekomst heel moeilijk. Ik verzoek u allen, goed kennis te nemen
van de informatie van uw (deel)gemeenschap en waar mogelijk uw bijdrage aan uw gemeenschap te verhogen. Bij voorbaat hartelijk dank.
Frans Verweijen
penningmeester parochie De Goede Herder
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