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Van Kethel naar Santiago

Voorbereiden op het Vormsel

De dagen van de duif

Op weg naar Eerste Communie

Pinksteren
het feest van de geest
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Van de redactie

en zijn hoopvol. Zou het kunnen zijn dat deze voorman
ook een voorloper in de liefde wordt, in de kerk en in de
wereld?! U leest er ook over in dit blad.

Met uitgave drie voor u, begint Kerk aan de Waterweg
al een vertrouwd fenomeen te worden. Behalve het nog
steeds onverminderd enthousiasme van de beginnelingen,
proberen we nu ook de ervaring van voorgaande nummers
in te brengen. We hopen dat u dit aan deze nummer drie
kunt af zien. Onveranderd is het feit dat we als redactie
afhankelijk zijn van ieders bijdrage; met ideeën, tips of
correcties, creativiteit of kennis. Mocht u rondlopen met
een idee voor Kerk aan de Waterweg, breng het ons over.
Goeie kans dat we er mee aan de slag gaan.

Daarin ook veel berichtgeving over de jonge mensen in
de parochie. Kinderen en tieners hebben zich voorbereid
- of zijn daar nog mee bezig - op de toediening van de sacramenten van de Communie en het Vormsel . Het zorgt
voor een bijzondere dynamiek in de parochie.

Dit nummer staat in het teken van Pinksteren. Kees Koeleman neemt u als lezer mee in de bijbelse achtergrond van
dat grote feest. Dan blijkt dat het helemaal niet zo ongewenst is dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Want
wat er gevierd wordt op deze dagen, doet “alles en allen
op hun bestemming komen”.

De redactie

We wensen ieder van u die dynamiek toe, nu de lente
echt op streek is, de dagen lengen en ons land een nieuwe
koning en koningin heeft. Geniet van al uw ondernemingen!

PS. De volgende Kerk aan de Waterweg komt uit als de
zomer op zijn eind loopt, zo rond 1 september. Inbreng
voor dit nummer willen wij graag voor 4 augustus ontvangen. In de colofon op pagina 27 leest u hoe u de redactie
kunt bereiken.

Voorgegaan door een nieuwe paus, Franciscus. De eerste
indrukken die de man op vriend en vijand relativering past voor beide begrippen
Adressen
- achterlaat, lijken veelbetekenend
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 Pasen en Pinksteren die op één dag vallen, dat staat synoniem met zéér onwaarschijnlijk. Pastor Kees
Koeleman vertelt ons echter dat Pasen en Pinksteren veel meer met elkaar gemeen hebben dan slechts het onwaarschijnlijke. P6 Cora en Paul Snoeren uit Vlaardingen brachten twee maanden door als lekenmissionarissen

in Kenia en vertellen daar met vuur over. P8 “Blijft dit doen” is een nieuw project waarmee kinderen kunnen
worden voorbereid op hun Eerste Communie. In Maassluis, Vlaardeungen en Schiedam hebben voorberei-

dingsgroepen dit jaar voor het eerst gebruikgemaakt van deze methode. Tot tevredenheid. P11 Franciscus is de
opzienbarende nieuwe paus. Ted Konings vertelt wat hem getroffen heeft bij de kennismaking met deze nieuwe
kerkvader. P12 Behalve in de voorbereiding op de Eerste Communie, is ook voor de aanzet tot het Vormsel een
nieuwe methode van het bisdom in gebruik, door twee groepen in onze parochie.

P14 Nico Bouman liep in

ruim vier maanden van Schiedam naar Santiago de Compostella en trad zo in de voetsporen van duizenden en

duizenden pelgrims in de loop van eeuwen. P17 Het Vlaardingse koor Liriko bestaat dertig jaar en dat wordt

gevierd. P18 Een bijzondere band van jaren tussen Vlaardingen en La Granja, op de Filippijnen. Drie betrokkenen vertellen er alles over. P20 Driedubbel feest in de Jacobuskerk, toen de kinderen Palmpasen vierden. Want
ook de eerstecommunicanten werden voorgesteld en de kinderen die hen vorig jaar voorgingen, kregen hun
Jacobsschelp terug. P26 Het klinkt als een misdaadthriller: de dagen van de duif. Maar het gaat over de komst

van de Geest! P27 Liduina is Schiedams’ stadsheilige en wordt ook in de H. Hartkerk niet vergeten. P28 Voor
wie op bedevaart wil naar het heiligdom van de Martelaren van Gorcum in Brielle.
P4

P11

P6

P20

P8

P26
P19

P14
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Het Pinksterfeest de bijbelse achtergrond
door Pastor Kees Koeleman

P

inksterbloemen zijn bloemen van het
natte grasland. In vorige eeuwen zijn
ze ooit zo genoemd. Holland had toen
te maken met de ‘kleine ijstijd’. Deze
duurde van 1430 tot 1850. Het waren eeuwen
met lange, strenge winters, zoals nog te zien
is op oude schilderijen. In die tijd kwam de
lente laat op gang en bloeiden de pinksterbloemen pas rond Pinksteren, hoewel die datum variabel is. Vandaag de dag zouden we ze
beter paasbloemen kunnen noemen.

Feest
Pinksterbloemen die met Pasen bloeien. Mooi
die verwarring. Het Nieuwe Testament lijkt er
mee in te stemmen. Twee van de vier evangelisten plannen de uitstorting van de Heilige
Geest vroeger dan met Pinksteren.
Lucas is eigenlijk de enige evangelist die het
Pinksterverhaal vertelt zoals wij dat kennen.
Hij doet dat in zijn Handelingen der Apostelen. Op de vijftigste dag na Pasen, zo lezen
we in hoofdstuk 2, worden Jezus’ leerlingen
vervuld van de Heilige Geest. Het Griekse
woord voor vijftigste is ‘pentekoste’. Ons
woord Pinksteren is hier van afgeleid.
Bij de andere evangelisten komt dit verhaal
niet voor. Marcus maakt sowieso geen melding van de uitstorting van de Heilige Geest.
Zijn evangelie eindigt met de sombere mededeling dat de vrouwen van Jezus’ graf wegvluchten en niemand iets zeiden, omdat zij
bang waren. Als je de evangelist Johannes
mag geloven, was het al Pinksteren op de dag
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van Pasen: “Op de avond van de eerste dag
van de week kwam Jezus binnen, ging in het
midden van de leerlingen staan en zei: ‘Vrede
zij u’. Vervolgens blies hij over hen met de
woorden: ‘Ontvangt de Heilige Geest’”. Bij
Matteüs is het nog wonderlijker. Daar is het
al Pinksteren op Goede Vrijdag. In het zinsgedeelte ‘en Jezus gaf de geest’ gebruikt Matteüs
een werkwoordsvorm die niet alleen betekent
dat Jezus voor de laatste keer ademde, maar
ook dat Jezus de Geest schonk. Vandaar ook
dat hij na Jezus’ sterven verder gaat met dat
merkwaardige bericht dat de lichamen van

De vlam
slaat over
naar Jan
en alleman

Kardinaalsmuts, christusdoorn, judaspenning, lieve-vrouwebedstro,
monnikskap, salomonszegel, sint-janskruid, aardig wat bloemen hebben
een kerkelijke of bijbelse achtergrond. Zo ook de pinksterbloem, een
plant die in Nederland en België nog steeds overal voor komt.

een aantal overledenen tot leven komen. Met
die overledenen worden mensen zonder hoop
bedoeld. In Matteüs' ogen is Goede Vrijdag
behalve het einde van Jezus’ leven ook het begin van de Jezusbeweging.

Vervulling
Wanneer wij dit jaar in onze kerken op zondag
19 mei het pinksterfeest vieren (precies op de
vijftigste dag na Pasen), doen we dat dus in
de lijn van de evangelist Lucas. We lezen het
pinksterverhaal uit Handelingen 2. Het verhaal vertelt dat Jezus’ leerlingen in Jeruzalem
bij elkaar waren toen de dag van Pinksteren
aanbrak. Eigenlijk staat er in het Grieks: ‘…
toen de dag van het pinksterfeest vervuld werd’.
Je zou er bijna overheen lezen, maar het werd
daar die morgen in Jeruzalem niet voor het
éérst Pinksteren. Een béétje jood moet bij de
woorden ‘wind’ en ‘vuur’ denken aan het pinkstergebeuren op de berg Sinaï. We kennen het
verhaal: Mozes klimt naar het ‘hoofd van de
berg’ omhoog en God daalt op het ‘hoofd van
de berg’ neer, in wind en vuur.
Ze rijmen op elkaar: de rokende bergtop van
Exodus 20 en de vlam op het hoofd van Jezus’
leerlingen in Handelingen 2. In dat bijbelboek
openbaart God zich niet op een hoge berg aan
een heilige man, maar in een gewoon huis
aan gewone mensen. Als wij Pinksteren vieren horen wij dus niet over de start van het
pinksterfeest maar over de vervulling van het
pinksterfeest. En die vervulling wil zeggen: het
gaat nu ‘bergafwaarts’ met het vuur van Gods

aanwezigheid. De vlam slaat over naar Jan en
alleman.

Uitleggen
En dat heeft nogal wat consequenties! Lucas
vertelt er over in de rest van Handelingen 2.
Petrus staat op en gaat spreken: Hij legt de
bijbel zo uit dat de woorden weer levend worden. Mensen worden daar zo door geraakt,
dat ze zich laten dopen en een nieuw begin
maken. Er ontstaat beweging, een beweging
van hoopvol leven. Dominee Willem van der
Zee schrijft in een van zijn boeken: ‘De beweging van Pinksteren wordt zichtbaar waar
enkelingen, groepjes, bewegingen, gejaagd
door de wind van de Geest, niet verzinken in
moedeloosheid, maar in woord en daad laten
horen en zien dat het ook anders kan met
ons. Zichtbaar waar mensen proberen – met
moed, fantasie en onvermoeibare trouw – in
hun eigen leven en in de samenleving te werken aan een humanere wereld, een wereld die
er een beetje op gaat lijken.’
Ouders zeggen wel eens, als een kind om iets
vraagt dat ze onmogelijk kunnen geven: ‘Dat
krijg je pas als Pasen en Pinksteren op één
dag vallen’. Pech voor deze ouders, maar Pasen en Pinksteren zijn eigenlijk twee kanten
van één grote beweging: een mens geeft zijn
leven in Gods hand, gaat op in de Eeuwige,
maar daalt met zijn Geest weer op ons neer.
Als een licht dat ons de weg wijst, als een vlam
die ons aanvuurt, opdat alles en allen tot hun
bestemming komen.
magazine van parochie de goede herder
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Naar Kisumu als lekenmissionaris
Ook in de Goede Herderparochie zijn mensen
actief voor de Derde Wereld. Velen doen dat door
voorlichting te geven en geld in te zamelen. Cora
en Paul Snoeren, actief in de deelgemeenschap
Willibrord, hebben ervaring ter plekke. Begin
dit jaar waren zij twee maanden in Kenia, als
lekenmissionaris. Zij vertellen zelf over hun inzet.
door Cora en Paul Snoeren

W

ij, Cora en Paul Snoeren, hielpen begin dit jaar twee maanden
in Kisumu, Kenia, bij het project
Pandipieri. Dat project ontplooit
allerhande activiteiten die zijn ingebed in de
samenleving van Kisumu.

Ervaring
Paul: “Ik kwam al vroeg met het missionaire
leven in aanraking. Twee ooms van mij zijn
missionarissen van Mill Hill. Zij hebben mij weleens foto’s en verhalen getoond en verteld als ze in Nederland waren. Dit was voor mij voldoende reden
om na mijn schoolopleiding een half
jaartje in Maleisië rond te kijken.”
Cora: “Ik kwam ook in aanraking met
missionarissen die in de Derde Wereld
zijn geweest. Mijn grote vakantie heb
ik eens doorgebracht in het toenmalige
Zaïre, om kennis maken met Afrika.”
Toen wij elkaar leerden kennen, waren
er al snel plannen om voor een langere periode naar een Afrikaans land te
gaan. Als lekenmissionaris zijn we drie jaar
gaan werken op een straatkinderenproject
van de religieuzen van Don Bosco in Nairobi.
Paul: “Ik was bezig met bouwen; ik stuurde
metselaars en timmerlieden aan. ‘s Avonds
hielp ik de kinderen met hun huiswerk.”
Cora: “Ik ondersteunde de leraren, zorgde
voor zieke kinderen en had de hand in de
inkoop van levensmiddelen in de stad.” Na

drie jaar liep ons contract af en zijn we naar
Nederland teruggegaan.

Kriebel
Na enkele jaren begon het weer te kriebelen.
We vertrokken, wederom voor drie jaar, naar
Mamfe, Kameroen. We hebben daar gewerkt
voor een net opgericht bisdom. Cora in een
gezondheidscentrum en Paul in de bouw en
kleinschalige landbouwprojecten.
Vorig jaar zijn we met Mill Hill gaan
praten over mogelijkheden om onze
baan in Nederland niet op te geven en
toch iets in Afrika te gaan doen. En dan
niet eenmalig, maar kijken of dit ieder
jaar herhaald kan worden. Na wat gesprekken over en weer is daar het project Pandipieri in Kisumu uit gerold.

Mensen beleven hun
christen-zijn op een
intense manier
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Cora Snoeren voor het centrum Pandipieri

Medemensen

Het leven in Afrika heeft een ander
ritme dan hier. Mensen beleven hun
christen-zijn op een intense manier en
in Kisumu wordt er een positieve invulling aan gegeven. Er wordt pastoraal veel in de
lokale gemeenschap(pen) gedaan. Door en voor
elkaar. Pandipieri werkt voor straatkinderen, voor
mensen met HIV/Aids, in de opvang van wezen
en ondervoede baby’s. Pandipieri zorgt voor voorlichting/begeleiding op scholen, gezondheidszorg en ziekenbezoek in de wijk. Wij denken dat
we als christen iets hebben mogen betekenen,
namelijk: er zijn voor de medemens.

Nieuws
Nieuwsbrief Liduina Commissie

D

e Sint Liduina Commissie
Schiedam heeft haar eerste
nieuwsbrief uitgegeven. Deze
is te ontvangen voor iedere geïnteresseerde die een mailbericht
stuurt naar poelsrw@hetnet.nl

In de eerste nieuwsbrief legt de
commissie uit dat ze feitelijk een

Hospice in Waterweggebied

T

erminale patiënten in Maassluis
(en Maasland), Vlaardingen
en Schiedam kunnen voortaan dicht bij huis, maar niet thuis,
sterven. Op 4 april openden de drie
burgemeesters van het Waterweggebied hospice De Margriet.
Het hospice werkt met twee
parttime professionals, Dorothy
Oomen en Els Wijnhorst. Zij sturen
in totaal ruim tachtig vrijwilligers
aan, die samen een thuis kunnen
bieden aan maximaal vijf bewoners.
De woningcorporaties Waterweg
Wonen en Woningstichting
Samenwerking hebben de kosten
voor de bouw voor hun rekening

opvolging is van het Sint Liduina
Comité, opgericht in 1926 en opgehouden te bestaan in 2009. Sinds
afgelopen zomer is er nu de Sint
Liduina Commissie.
Die van zichzelf zegt dat ze ambitieus is. 'Doel zal zijn het zich toeleggen op zo mogelijk alles betrekking
hebbend op de Heilige Liduina.
Uiteenlopend van het geven van een
grotere bekendheid in en buiten
Schiedam, tot aan dienstbaarheid
binnen de parochie.’
Als mogelijke werkterreinen en
aandachtsvelden noemt de commissie het verspreiden van nieuws
aangaande Liduina, het organiseren van lezingen, het uitgeven van

genomen en zorgen voor het
onderhoud. Stichting Hospice
NWN huurt het gebouw voor een
symbolisch bedrag.
Oomen legt uit hoe de naam

gekozen is. ‘De Margriet past heel
goed, want het hospice is gevestigd
aan de Prinses Margrietlaan en
de omgeving is hier heel groen en
natuurlijk. Maar de naam heeft
een diepere laag. Margriet staat
voor liefde, onschuld, bescherming
en waarheid. Daarbij betekent
Margriet in het Grieks parel.

Jongeren naar Rio
Ruim tweehonderd jonge Nederlanders gaan
deze zomer naar Rio de Janeiro voor de
Wereldjongerendagen. Zij schreven zich in voor
één van de vier reizen naar de Braziliaanse stad die
worden georganiseerd. Het bisdom Rotterdam gaat
op reis via Suriname. Na het voorprogramma daar,
zal van 23 tot 28 juli in Rio het eigenlijke mega-

publicaties en het doen van archiefonderzoek. Ook het creëren van een
'permanente, handig gesitueerde
Liduinadocumentatieruimte' annex
expositieruimte staat op het verlanglijstje. Verder wil de commissie
bijdragen aan de organisatie van
het jaarlijkse Liduinafeest, zoals dit
jaar op 14 april werd gehouden.
Eén doel heeft de Liduina Commissie al weten te realiseren: de
openstelling van de basiliek. Deze
is voortaan in plaats van één zaterdag per maand, op alle zaterdagen
geopend. Van 13.00 tot 15.00 uur
kunnen Schiedammers en toeristen
een kijkje nemen en een kaarsje
opsteken.

Juist dat laatste vind ik erg mooi
passend, want iedere parel heeft,
naast hier en daar een oneffenheid,
zijn eigen glans. Dat zal ook zeker
gaan gelden voor de bewoners
van De Margriet en de vrijwilligers
die hen gaan helpen. Iedereen
is anders, maar heeft zijn eigen
glans.’
Om verder middelen voor het
hospice bijeen te brengen, houden
de Vrienden van op zaterdag 6 juli
van 11.30 tot 17.00 uur een sportief
waterevenement: Behouden Vaart!
Vanuit de drie Waterweggemeenten
kunnen tientallen teams hun
krachten op het water meten.
Meer informatie: www.
hospicedemargriet.nl.

evenement plaatsvinden.
Paus Franciscus zal er ook zijn, en verheugd
zich daar al op, zo liet hij via Twitter weten.
‘Bereid je goed voor - vooral spiritueel - in jullie
gemeenschappen, zodat onze samenkomst in Rio
voor de hele wereld een teken van geloof zal zijn’,
zo liet de paus via de berichtendienst via internet
zijn volgers (op Twitter is dat letterlijk) weten.

magazine van parochie de goede herder
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Op weg naar de
Op vijf plaatsen in de parochie is de afgelopen
maanden gewerkt aan de voorbereiding van
kinderen op hun Eerste Communie. Drie
groepen werken met een nieuw project:
“Blijf dit doen”. Het werd ontwikkeld onder
auspiciën van het bisdom Rotterdam.
door Anke Mureau fotografie Mirella Magnin, Angela van Marrewijk en Anke Mureau

D

Het project
probeert
kinderen en
hun ouders
een brede basis
te geven
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e feestelijke grote dag voor de deelnemende kinderen is in twee kerken in
Schiedam en één in Maassluis al geweest. Daar gingen ongeveer 25 kinderen de afgelopen weken voor het eerst ter
communie. Anke Mureau, begeleidster van de
groep in Maassluis, vertelt uitgebreid over wat
er allemaal bij komt kijken eer het zo ver is.
In Maassluis bedachten we enkele jaren geleden dat het goed zou zijn om de kinderen die
Eerste Heilige Communie willen gaan doen,
uit te nodigen voor de kindernevendiensten
in de advent. Niet alle kinderen zijn op 7 à
8-jarige leeftijd immers vertrouwd met het
naar de kerk gaan. Vier keer in de periode
vóór kerstmis een viering meemaken, is dan
een goed begin.
De informatieavond voor ouders die overwogen hun kinderen op te geven voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie,
vond daarom al op 21 november plaats. De
ouders maakten die avond kennis met elkaar,
met de werkgroepleden Anke Mureau, Karin
Tanesha en Tanja Voskamp en met pastor
Duynstee, die voor zou gaan in de feestelijke
viering van de Eerste Heilige Communie op
14 april. De gang van zaken tijdens de voorbereidingsperiode werd geschetst en het nieuwe
communieproject “Blijf dit doen” werd onder
de aandacht gebracht.

Nieuw project
“Blijf dit doen” is een gloednieuw project, ontwikkeld door het bisdom Rotterdam, samen
met het Officium Catecheticum en uitgeverij
Adveniat. In dit project ontdekken kinderen
samen met hun ouders wat de woorden “Blijf
dit doen” betekenen.
In de eerste plaats worden deze woorden van
Jezus verstaan als de opdracht om samen te blijven komen om het brood te breken en de wijn te
delen. In deze tekens komt Jezus bij ons.
De tweede betekenis van “Blijf dit doen” is
de opdracht om te leven zoals Jezus ons heeft
voorgedaan. De eucharistie moet doorwerken
in het leven van alledag.
Het project probeert kinderen en hun ouders
een brede basis te geven. De communicanten
staan immers aan het begin van hun geloofsweg. De eerste vijf bijeenkomsten zijn erop
gericht om de kinderen meer vertrouwd te maken met ons geloof en met wat er in de kerk
gebeurt. De bijeenkomsten 6, 7 en 8, waarvan
de laatste twee ná het feest van de Eerste Heilige Communie plaatsvinden, zijn toegespitst
op het sacrament van de eucharistie.

Afscheid
Aan de slag gaan met het nieuwe project,
zoals de deelgemeenschappen Willibrord in
Vlaardingen en het samenwerkingsverband

Eerste Communie
van de H. Hartgemeenschap en St. Jan de
Doper-Visitatiegemeenschap in Schiedam
ook deden, betekent voor ons in Maassluis
het loslaten van de vertrouwde communiemap. Veel kinderen in onze deelgemeenschap
hebben zo’n eigen communiemap. De map
werd lang geleden ontwikkeld en is steeds een
beetje aangepast aan nieuwe groepen kinderen en begeleiders. We weten niet meer door
wie de eerste opzet is gemaakt. We weten wel
dat wij, en sinds vorig jaar ook de kinderen
van de basiliekgemeenschap in Schiedam,
en vóór ons veel anderen, er met plezier mee
gewerkt hebben.

Start
Het project Eerste Heilige Communie ging
vrijdagavond 25 januari om 19.00 uur precies
van start met een bijeenkomst voor kinderen
en ouders samen. Veertien kinderen kwamen
met hun ouders, pastor Duynstee en de werkgroep bij elkaar.
De kinderen kregen hun eigen deelnemerspakket. Dat bekeken ze samen met hun ouders. Ze ontdekten daarin een werkboek, een
vierwijzer over de opbouw van de eucharistieviering, een fotolijstje en een kruisje.
Vervolgens gingen ze in gesprek met de pastor aan de hand van de vraag: “Wat doe je allemaal in de kerk?” De kinderen hadden zo
veel antwoorden op deze vraag, dat pastor
Duynstee ervan onder de indruk was.

Eerste keer
Op hun eerste bijeenkomst maakten de kinderen kennis met elkaar. Ze leerden elkaars
naam door een namenklapspel. Ook zijn
ze vertrouwd geraakt met de namen van de
werkgroepleden én met de naam van God:
“Ik zal er zijn”. De kinderen luisterden naar
het verhaal van de ontmoeting die Mozes met
God had op de berg. God liet daar aan Mozes
weten dat Hij “Ik zal er zijn” genoemd wil
worden. Deze naam loopt als een rode draad

door het voorbereidingsproject. De communicanten horen dat God er voor ons is, zoals Hij
er was voor zijn volk in de woestijn; overdag in
een wolkkolom en ’s nachts in een vuurzuil.
In hun werkboek hebben ze een woestijn getekend en daarin een wolk en vuur geplakt.
God is als een Tom Tom.
Elke bijeenkomst duurt anderhalf uur, dus is
er ook tijd voor een pauze met limonade en
een koekje. Aan het begin én aan het einde
van elke bijeenkomst wordt een kaars aangestoken en wordt er gebeden. Ieder van de
elf jongens en drie meisjes in onze groep wil
eigenlijk elke keer de kaars aansteken én uitblazen. Toch lukt het steeds om het stil te maken in de groep en de aandacht op het bidden
te richten. We leren het Onze Vader, maar
denken ook na over hoe je op je eigen manier
kunt bidden.
Tenslotte is er ook altijd een opdracht voor
thuis. Na de eerste bijeenkomst over de naam
van God, schreven kinderen en ouders samen
in het werkboek antwoorden op vragen over
hun eigen naam en de betekenis ervan.

Thema’s
Inmiddels zijn er nog vier kinderbijeenkomsten voorbij, met als titels:
magazine van parochie de goede herder
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slinger met de namen en foto’s van de communicanten hebben we in de nartex (voorhof
- red.) van de kerk opgehangen.

Actie!

Jezus heeft
ons geleerd
dat we er
voor elkaar
moeten zijn
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“Manna”; het brood uit de hemel voor het volk
van God in de woestijn.
“Huis van God”; over de kerk aan de hand van
het verhaal van de kleine Jezus die in de tempel, in het huis van Zijn Vader, blijkt te zijn
als Jozef en Maria hem kwijtgeraakt zijn.
“Heel!”; hierin horen de kinderen het verhaal
van de lamme man die door zijn vrienden
door het dak van een huis bij Jezus wordt gebracht.
En tenslotte “Vijf broden en twee vissen”.
Door het luisteren naar de bijbelverhalen en
het doen van allerlei opdrachten samen met
de andere communicanten én thuis met de
ouders, leren de kinderen dat God er voor ons
wil zijn en dat Jezus ons heeft geleerd dat we
er voor elkaar moeten zijn. Vrienden hebben
iets voor elkaar over, zoals de vrienden van de
lamme man. Maar vrienden delen niet alleen
met elkaar, ze delen ook uit. Naar aanleiding
van het verhaal over de vijf broden en twee
vissen kregen de kinderen allemaal een leeg
kartonnen bordje. Voor sommige kinderen
waren er papieren vissen, voor anderen papieren broden. In twee groepjes gingen ze uitdelen aan elkaar en het wonder geschiedde; na
flink wat scheuren en delen waren alle bordjes
gevuld en bleken er nog stukken brood en vis
op een extra bordje gelegd te zijn.
Op zondag 17 maart stelden de kinderen zich
tijdens de viering in de kerk voor aan onze geloofsgemeenschap. Ze vonden het spannend
om naar voren te komen en hun eigen naam
in de microfoon te zeggen. In het project hebben we slingers gemaakt, want die horen erbij
als je iets gaat vieren met elkaar. Een kleurige

Er zijn voor anderen, delen en uitdelen. Mooie
woorden geleerd in het project, maar daar blijft
het niet bij. De kinderen hebben een spaardoosje mee naar huis voor de Vastenaktie. En
tijdens de viering in de kerk mochten ze ook
collecteren voor de mensen in Honduras. Dat
deden ze door met hun bordjes met vissen
en stukken brood langs de banken te gaan.
Voorganger pastor De Rooij merkte terecht
op dat collecteren toch echt een vak apart is,
maar de bordjes werden allemaal goed gevuld
voor het altaar neergezet. Tenslotte hebben de
communicanten samen met de kinderen van
het kinderkoor na de viering flesjes water verkocht. Ook deze actie liep fantastisch.

Palmpasen
De communicanten, broertjes en zusjes en de
communicanten van vorig jaar en de kinderen
van het kinderkoor, werden uitgenodigd thuis
of in de kerk een palmpaasstok te maken. Negentien kinderen versierden samen in de kerk
op zaterdagmiddag allemaal een stok. Evenzoveel kinderen kwamen de volgende dag met
een eigen stok naar de kerk. Nadat alle stokken waren voorzien van een broodhaantje en
een groen palmtakje, werden ze door de lange
rij kinderen in processie achter pastor Meijer
door de kerk gedragen. Na de viering zwermden de kinderen uit over heel Maassluis om
samen met hun ouders mensen te verrassen
met een palmpaasstok.

Groot feest
Op moment van schrijven is er is nog één kinderbijeenkomst met als titel “Blijf dit doen”
op de zondag vóór de grote dag. Woensdagmiddag worden er dan versieringen gemaakt.
Zaterdag geven de ouders alle versieringen
een mooie plaats in de kerk en gaan we met
de communicanten en pastor Duynstee oefenen zodat ze goed weten wat er de volgende
dag van ze verwacht wordt. Zondag 14 april
is dan eindelijk het grote feest van de Eerste
Heilige Communie.

Paus Franciscus: voorloper in de liefde
Paus Franciscus verrast de wereld. Dat hij de
opvolger werd van Benedictus XVI had niemand
verwacht, de manier waarop hij zich manifesteert
oogst enthousiasme. Katholieken ervaren hoop ja, die bestaat ook nog! Kan iemand zeggen hoe de
Argentijn dat in zo'n korte tijd voor elkaar krijgt?
door Ted Konings

A

chteraf konden de ‘vaticaanwatchers’ zich wel voor hun
kop slaan: hoe hadden ze in die
dagen van speculatie, na de ook
al baanbrekende aankondiging van
paus Benedictus dat hij zijn functie
als leider van de katholieke kerk neer
zou leggen, Jorge Mario Bergoglio
over het hoofd kunnen zien?
Hij was in 2005, in het conclaaf waar
Benedictus als paus uitkwam, naar
verluidt diens belangrijkste ‘concurrent’ geweest. Italiaanse kranten
merkten overigens op dat hij daarbij
voor de laatste ronde zijn medekardinalen had gevraagd niet meer op hem
te stemmen.
Nee, een carrièretijger is hij niet. Jezuïeten (bedenkt naar wie die zijn vernoemd!) schijnen zelfs het liefst ook
iedere kans om bisschop te worden
te vermijden. En toch heeft hij het nu
geschopt tot de hoogste functionaris
binnen de kerk - volgens sommigen
de plaatsvervanger van Jezus op aarde. In de hiërarchie van de kerk is er
immers iemand die de knoop door
moet kunnen hakken, het beslissende
woord moet spreken als de meningen
verdeeld zijn, de stemmen staken. En
wie gelooft dat de Heilige Geest kan
spreken door de hiërarchie - zoals de
bisschop in het bisdom de vertolker
wil zijn van de wil van God -, die ziet

de paus als spreekbuis van die Geest.
Van Jezus, van God.

Goeienavond
Zo. Je zal daar staan, op het balkon,
200.000 lieve, blije, verraste, natgeregende maar gelukkige mensen voor
je. Het leek wel of Jorge Mario, voortaan Franciscus, het eerste woord aan
al die mensen wilde laten. Geroepen
voor de mensen, door de mensen, zo
iets. En wat zeg je dan: ‘Goeienavond,
broeders en zusters!’
Die paar woorden zetten de toon. De
naam Franciscus stond al eeuwenlang synoniem voor eenvoud, en deze

De eersten zullen de laatsten zijn

nieuwe Franciscus doet zijn naam
eer aan. Eenvoudige woorden, eenvoudige daden. Niet op stand gaan
wonen, maar even kleiner, in Casa
Marta (let ook op die naam); eten in
de eetzaal, samen met anderen. Witte
Donderdag - het feest van de pries-

ters, waarop hun ambt werd ingesteld
- vieren, niet in de Sint Jan van Lateranen, maar in een jeugdgevangenis. Daar kwam nota bene kritiek op,
omdat de gevangenen - waaronder
vrouwen! - geen priesters waren. Die
priesters moet de Twaalf Apostelen
symboliseren.

Liefde
Maar Franciscus was ook in de gevangenis ‘de plaatsvervanger van Jezus’.
De dienaar, die de voeten wast.
Een beschrijving waar paus Franciscus veel mee schijnt te hebben, is die
van de ziel als een zeilboot. Het is de
Heilige Geest die de wind in die zeilen blaast en de boot in gang zet.
In zijn eerste woorden daar op het
balkon zegt Franciscus: ‘Wat ik wil,
is om deze tocht te beginnen, van bisschop en mensen. Deze tocht van de
kerk van Rome die alle kerken leidt in
liefde: een weg van broederlijkheid en
liefde, van vertrouwen onder elkaar.
Laten we voor elkaar bidden, de één
voor de ander. Laten ons bidden voor
de wereld, opdat er een grote broederlijkheid mag
zijn.’
Het geeft glashelder aan waar
het Bergoglio
om te doen is:
het gaat niet om
carrière, om uiterlijkheid. Niet
om de rijkdom waaraan we in Europa
zo gewend zijn geraakt. Het is de man
ook niet te doen om autoriteit en hiërarchie vanuit een theologisch ideaal.
Volgens mij gaat het paus Franciscus
om het dienen van elkaar, om de onderlinge liefde. Wie daar goed in is en
werk van maakt, die zorgt dat Jezus
weer present is op aard.
magazine van parochie de goede herder
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foto’s: Janet Bisschop

In Vuur en Vlam
In het voorjaar draait de sacramentencatechese volop. Er wordt
hard gewerkt aan de voorbereiding op de Eerste Communie,
en deelnemers en begeleiders zijn net zo druk op weg naar
het Vormsel. Naar verwachting veertig jongeren uit parochie
De Goede Herder zullen binnenkort dit sacrament ontvangen.
Jos Over de Vest, één van de begeleiders in één van de twee
voorbereidingsgroepen, doet verslag.
door Jos Over de Vest

W

e zijn met twee groepen gestart met
de voorbereiding op het Vormsel.
Een groep in Maassluis met dertien
jongeren en een groep met 27 jongeren uit Schiedam en Vlaardingen.
Deze laatste groep werkt dit jaar voor het eerst
met een nieuw vormselproject: “In Vuur en
Vlam”. Delen hiervan worden ook gebruikt bij
de voorbereiding in Maassluis.
“In Vuur en Vlam” is een missionair vormselproject. Het woord ‘missionair’ geeft aan
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Je actief
inzetten
voor het
rijk van
God

dat in dit project het accent wordt gelegd op
de opdracht die wij bij het doopsel hebben gekregen om als leerlingen van Jezus ons geloof
uit te dragen en ons actief in te zetten voor
het rijk van God. Het project is erop gericht
de jongeren bewust te maken van deze opdracht en hen aan te moedigen deze op zich
te nemen. In het sacrament van het Vormsel
ontvangen zij hiervoor de kracht van de Heilige Geest.

De jongeren uit Vlaardingen en
Schiedam die zich voorbereiden op
het Vormsel

Ontdekking

Er zijn veel
tieners die er
voor kiezen
‘gevormd’ te
worden

We zijn met de jongeren op verschillende manieren bezig geweest met vragen als: “Wie of
wat is de Heilige Geest?”, “Hoe maak ik contact met God?”, “Wat is de Missie van Jezus
Christus en hoe ziet die van mij eruit?” Ook
wil het project de jongeren laten ontdekken
wat het betekent om ‘in vuur en vlam’ te staan
door toedoen van de Heilige Geest. En dat het
ontvangen van het sacrament van het Vormsel
een bewuste keuze is en zij daarmee kiezen
voor de weg van Jezus Christus.
Zo gaan we een voorbeeld zien van de werken
van de Heilige Geest, bij een bezoek aan de
Zusters van Moeder Theresa in Rotterdam. Zij
brengen de opdracht van Jezus in de praktijk
door hulp te bieden aan dak- en thuislozen. De
jongeren gaan de zusters helpen bij het uitdelen van voedsel. De vormselgroep uit Maassluis ging al eerder bij de zusters op bezoek.
En niet met lege handen. Er werden schorten
en handdoeken uitgedeeld aan de zusters, die
deze weer konden doorgeven aan de mensen
die het nodig hadden. De zusters waren hier
heel blij mee. Verder zijn de Maassluise jongeren in de Goede Week ook betrokken bij onder
meer het lezen van het passieverhaal en het
uitdelen van het licht in de paasnacht.

Vuurdoop
Ook hebben we met alle vormelingen op de

zaterdag voor Pinksteren de manifestatie “De
Vuurdoop” bezocht in de Rotterdamse kathedraal. Bij het schrijven van dit stuk werden er
zo’n duizend jongeren verwacht uit het hele
bisdom; allemaal krijgen ze dit jaar het Vormsel toegediend. Ze hebben als het goed is een
aantrekkelijke en leerzame bijeenkomst beleefd met workshops, de beklimming van de
toren en een tocht door de gewelven, theater
en vuurspuwers. De Vuurdoop wordt afgesloten door de bisschop van Rotterdam met een
toespraak en het lezen van het Pinksterverhaal. Hier zullen jongeren ook ervaren dat er
veel tieners zijn die er voor kiezen ‘gevormd’
te worden.
In beide voorbereidingsgroepen is er ook met
de ouders gesproken over het sacrament van
het Vormsel en over geloven in deze tijd.

Pinksteren
In het pinksterverhaal uit Handelingen 2 horen we over het vuur van de Heilige Geest,
waarmee de leerlingen van Jezus werden aangeraakt. Een Geest die oversloeg op andere
mensen. Zo hopen wij als begeleiders op een
vruchtbare werking van de Heilige Geest, die
onze jongeren “in vuur en vlam” zet.
De vormselviering wordt gehouden op zondag 2
juni, vanaf 10.00 uur in de Heilig Hartkerk in
Schiedam-Zuid.
magazine van parochie de goede herder
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Naar Santiago
door Cobie Blok, coördinator deelgemeenschap Jacobus-Martinus

Vanuit Schiedam en omstreken

ervaringen van een pelgrim

vertrekken elk jaar weer pelgrims

door Nico Bouman

naar Santiago de Compostella. Daar

O

bezoeken zij het graf van de apostel
Jacobus.
Het zijn niet allemaal gelovige
mensen die de tocht afleggen. Want
het bereiken van Santiago is niet het
doel. De weg ernaartoe is het doel.
De Santiago-gangers lopen of
fietsen, vanaf hun huisadres of vanuit
een plaats al wat verder op de route.
Elke pelgrim heeft een pelgrimspas
waarin hij stempels laat zetten bij
kerken en kloosters onderweg.
Regelmatig komen die pelgrims
(gemiddeld zes per jaar) bij de St.
Jacobuskerk in Schiedam-Kethel
een stempel halen, als ze hun tocht
beginnen. Meestal vertrekken zij in
het voorjaar.
Als ze een stempel komen halen,
vraag ik vaak of ze nog wat willen
laten horen van hun tocht. Soms
kun je ze volgen via hun verhalen
op internet. Soms sturen ze een
reisverslag. Het volgende verhaal
kreeg ik van Nico Bouman die vorig
jaar de tocht gelopen heeft vanuit
Kethel.
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Van Kethel naar
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p zondag 5 februari 2012 liep ik om 10
voor 11 Kethel uit. In mijn rugzak een
pelgrimspaspoort met bovenaan een
stempel van de Jacobuskerk, met dank
aan Coby Blok. Na 129 dagen en drieduizend
kilometer kwam ik op 12 juni om 10 over half
tien ’s morgens aan bij de kathedraal van Santiago de Compostella.
In 1981 las ik het prachtige ‘Een late pelgrim
op de Melkweg’ van Hans Annink. Hij was
in 1978 nog één van weinige pelgrims die de
tocht naar Santiago de Compostella ondernam. En dan nog wel heen en weer vanuit
Enschede. Geïnspireerd door dit boek heb ik
me toen voorgenomen deze tocht ooit ook te
ondernemen en in de voetsporen te treden
van de miljoenen pelgrims die me voorgingen

In de voetsporen van
miljoenen pelgrims in
meer dan duizend jaar
in de loop van meer dan duizend jaar.
Na jaren van planning kwam de gelegenheid
toch nog weer onverwacht snel; nu ruim een
jaar geleden ging ik op pad.

Verwachtingen
Vaak is mij gevraagd of de tocht mij gebracht
heeft wat ik ervan verwachtte. Vreemd genoeg
kan ik dat moeilijk zeggen. Je weet eigenlijk
niet waaraan je begint. De eerste stappen waren al heel bijzonder. Om op een grijze en
koude februarimorgen je voordeur uit te stappen, de straat uit en lopend door de overbekende Europoort een eerste keer te overnachten in Oud-Beijerland, is toch heel apart.
De eerste maanden, zeg maar tot half april,
liep ik vrijwel altijd alleen. Noord-Frankrijk

Santiago de Compostella
Je komt dan in een bont gezelschap van oud
en jong, alleengaande mensen, echtparen, een
hele familie van drie generaties, grootouders
met twee kleinkinderen… En ze komen uit
alle windstreken, Frankrijk, België, Canada,
Duitsland, Australië, Zwitserland. Na Le Puy
lipe ik twee weken samen met Mariet, mijn
echtgenote. Vaak door regen en soms door
vijftig centimeter hoge sneeuw op de hoogvlakte van de Aubrac, wat een koude maar
indrukwekkende ervaring was.

Rust
In St. Jean Pied de Port, aan de noord-westkant van de Pyreneeën, komen drie pelgrimsroutes samen en het is dan ook een verzamelpunt van vele pelgrims en een startpunt
voor anderen. Vanaf dan loop je, zeker in de

Op de route en is
het ‘buèn camino’ niet
van de lucht

Op zondag 5 februari
2012 liep ik om 10 voor 11
Kethel uit

was leeg, grijs en soms troosteloos. Vanaf
midden-Frankrijk worden de landschappen
mooier; de Morvan, de Haut-Beaujolais en
Haute-Loire. Het weer wordt warmer, maar
er zijn nog nauwelijks ontmoetingen met medepelgrims.
Tot ik Le Puy-en-Velay bereikte. Dat is één van
de belangrijkste startpunten van de pelgrimsroutes naar Compostella. Daar vertrekken vele
pelgrims; sommigen voor een traject van enkele weken, sommigen helemaal tot het eind.

ochtenduren, zelden alleen op de route en is
het ‘buèn camino’ niet van de lucht. Je doet
dan mooie contacten op die zich opvallend
snel verdiepen. Het alleen-zijn, waar ik de
eerste maanden vaak van genoten had, miste
ik soms. Ik vond die rust weer terug door tot
later door te lopen en te kamperen.
Het lopen in Spanje is een stuk eenvoudiger
dan in Frankrijk; vaak brede wandelpaden,
soms hele stukken langs drukke wegen. Over
de ‘Meseta’, een hoogvlakte met eindeloze
rechte paden door graanvelden, weinig dorpen en weinig schaduw in de dan al warme
zon van mei. Het laatste deel in Spanje in Galicië geeft dan weer een mooi, heuvelachtig en
groen landschap. De aankomst in Santiago de
Compostella is dan na drieduizend kilometer
wel een heel bijzonder moment. Voorl speciaal is het grote plein voor de kathedraal waar
vele pelgrims, vaak heel geëmotioneerd, samenkomen. En de speciale pelgrimsmis waar
magazine van parochie de goede herder
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‹ Vézelay,
Basiliek Ste
Madeleine

Nico Bouman
voor de kathedraal
in Santiago ›

pelgrims van werkelijk over de hele wereld
worden verwelkomd en gezegend.

Zegen
Achteraf heb ik me een gezegend mens gevoeld. Gezegend met voeten die me blaarloos
hebben gedragen, met de vrijheid om los van
dagelijkse bekommernissen te kunnen gaan,
met het dagelijkse ritme van het lopen, met
het alleen-zijn, met de ruimte die Mariet me
gaf om deze tocht te maken, met de twee weken die we samen liepen op de ‘Via Podiensis’,
de weg van Le Puy. En met de vele anderen die
me, soms tot mijn verrassing, met belangstelling bleken te volgen.
Er waren prachtige plaatsen en vooral kerken
op mijn weg. De Sainte Madeleine in Vézelay, waar ik hartelijk ontvangen werd door de
broeders van Jeruzalem, de Nôtre Dame du
Puy-en-Velay, de Sainte Foy in Conques, de
Santa Maria de la Regla in Léon met schitterende glas-in-loodramen en tenslotte de kathedraal van Santiago de Compostella. Maar ook
prachtige kleine kerken en kloosters, zoals die
van Moissac en het verstilde Kartuizerklooster
bij Burgos.
Vooral waren er mooie ontmoetingen, zoals
met de abt van het trappistenklooster in Tilburg die me de pelgrimszegen meegaf; met
een vrouw in een Tabac in Noord-Frankrijk,
die me vroeg voor haar te bidden in Compostella; met Monika, een Duitse jonge vrouw,
die we half april ontmoetten en die ook op
12 juni in Santiago aankwam; met een Groningse postbode en tegelijk kunstenares, die
op de fiets op weg was van Parijs naar Madrid;
met een stel Franse fietsers naar Santiago, die
me op een camping spontaan uitnodigden
met hen mee te eten; met een Amerikaanse
gepensioneerde rechter met wie ik een dag
opliep en binnen de kortste keren een mooi
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Moge de weg jou tegemoetkomen,
moge de wind altijd in je rug zijn,
moge de zon je gezicht verwarmen,
en regen je velden mild besproeien
tot wij elkaar weerzien
moge God je koesteren
in de palm van zijn hand.
Moge dit een zegen zijn voor ons allen
op de pelgrimstocht die het leven is.

gesprek had.
Twee teksten heb ik vaak teruggelezen tijdens
mijn tocht. De tekst van psalm 121 die mijn
zus me meegaf: “Ik hef mijn ogen op naar de
bergen, vanwaar zal mijn hulp komen?” Soms
doemden inderdaad de bergen hoog voor je
op. En de Ierse zegenwens die ik voor in mijn
dagboek plakte. (zie fotobijschrift)

Liriko dertig jaar

Cantate Domino in de Liduinabasiliek

Liriko bestaat dertig jaar. Het Liturgisch Ritmisch Koor van
de Pax Christikerk in Vlaardingen viert dit binnenkort.

Een gebouw van meer dan tweehonderd
jaar, valt onder monumentenzorg,
allicht. Maar een koor dat een dergelijk
gevorderde leeftijd kent... mag gewoon aan
de bak, als altijd.

Liriko werd opgericht om de samenzang in de vieringen te
ondersteunen. Al vrij snel werd het een volwaardig koor, dat eigen
themadiensten gingen samenstellen. Dat doet Liriko nog steeds.
Het huidige koor onder leiding van Roel Mooren bestaat uit 33
leden. Twee van hen zijn vanaf het begin betrokken bij Liriko. Veel
zangers zijn al meer dan 25 jaar lid. Liriko is uitgegroeid tot een
hechte groep mensen met een sterke en goede band, die binnen
het koor ervaren wat het is om “samen kerk te zijn”. Inmiddels is
ook gebleken dat vertrokken leden de weg terug naar Liriko weten
te vinden. En daar geen spijt van krijgen.’

Feest
Het 30-jarig bestaan wordt
uitbundig gevierd. Met
maar liefst vijf feestelijke
activiteiten voor de leden en
hun introducés. Hoogtepunt
moet de jubileumviering
worden, op 7 juli in de Pax
Christikerk. Aanvang: 11.00
uur, pastor Kees Koeleman
gaat voor. Komt u dan ook?
Voor wie meer wil weten
over Liriko: kijk eens op
www.liriko.nl. Voelt u zich
aangesproken? Schroom niet,

want zangers in ons koor zijn
welkom. Wij repeteren op
donderdagavond van 20.00
tot 22.00 uur en verzorgen de
kerkdienst in de Pax Christi
op de eerste zondag van
de maand. Ook op andere
locaties (zoals de Meerpaal,
‘t Zonnehuis en andere
kerken) bieden wij graag onze
diensten aan. Mocht u willen
komen kijken, dan is het
prettig als u van te voren even
een mailtje stuurt (mieke.
vandervelden@online.nl).

door Kees van der Elst en Els van Hal

Cantate Domino is sinds 1787 verbonden aan
de Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Maar
zingt binnenkort in Schiedam.
Ooit was Cantate Domino een puur
mannenkoor. In 1974 veranderde dat, met de
komst van de dames van het Agneskoor. De
heer Hermes, dirigent van het mannenkoor,
leidde vanaf die datum het gemengd koor
Cantate Domino. Vandaag de dag is Peter
Bernardt koorleider. Opvallend is dat het
koor nooit geleid werd door professionele
muzikanten, maar altijd door gedreven
parochianen: J. Vaissier was loodgieter,
geoefend werd er op zaterdagavond bij hem
thuis. Ook rijwielhersteller Oosthoorn heeft
het koor geleid.
Het koor bestaat op dit moment uit
eenentwintig enthousiaste leden, die trouw
de wekelijkse repetities bezoeken. Uit het
koorarchief blijkt dat in het verleden enkele
leden zeer lang actief bij het koor betrokken
waren. Ook nu is er een koorlid met een
lange adem, want al sinds 1950 bij het koor.
Het repertoire van Cantate Domino is heel
divers: oude Latijnse, maar ook oude en
nieuwe Nederlandse gezangen.
Eén keer per jaar is er een uitgaansdag voor
de zangers van Cantate Domino. Wij zingen
bij die gelegenheid graag in andere kerk
van onze inmiddels uitgebreide parochie.
De openstelling van de Liduinabasiliek op
zaterdag biedt een mooie gelegenheid: op
zaterdag 6 juli zal Cantate Domino daar
tussen twee en drie 's middags enkele
liederen ten gehore brengen. Uiteraard bent
u van harte uitgenodigd om naar ons te
komen luisteren.
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Vlaardingen - La Granja: ‘we hebben elkaar nodig’
De Filippijnen, dat is vanuit Vlaardingen ongeveer
het eind van de wereld. Toch is er een band, een
stevige band tussen de Haringstad en het land
van de honderden eilanden.

S

inds 1992 is er een kerkenband
tussen de Willibrord-kerkgemeenschap in Vlaardingen en
de kerk in La Granja, Filippijnen. Een groep enthousiaste mensen
(Michelle van Akkeren, Kees Clement, José van Dongen, Ted van der
Geest, Corrie Giese, Ronald Karsies
en Jolanda Mooren) stimuleert die
relatie. Drie van hen vertellen over
verleden, heden en toekomst van de
kerkenband.
Corrie Giese is vanaf het allereerste
begin in 1992, nauw betrokken bij La
Granja. Vooral over de kleuterschooltjes die daar vanuit de kerkenband
zijn ontstaan, is zij enthousiast. Zij
betrekt de Pax Christi-gemeenschap
actief en intensief bij de Filippijnen.
Corrie, kan je ons iets vertellen over het
ontstaan van de banden met La Granja?
“In 1981 werd in Vlaardingen de stichting
VLOS (dat staat voor
“VLaardingen voor
OntwikkelingsSamenwerking”) opgericht.
Hierbij waren vele politieke, maatschappelijke en kerkelijke organisaties aangesloten, waaronder de MOVgroep. In 1985 werd er vanuit de
VLOS een stedenband gestart tussen
Vlaardingen en Bacolod, de hoofdstad
van het suikerrieteiland Negros op de
Filippijnen. In de eerste jaren van de
band werden zeer veel activiteiten ontwikkeld, projecten ondersteund, ging
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enkele keren Vlaardingers op bezoek
naar Negros en kwamen verschillende vertegenwoordigers van daar
naar hier. Daaronder de toenmalige
bisschop van Negros, Mgr. Fortich.”
“Op verzoek van de MOV-groep kwam
pater Terence Nueva, priester van de
St. Vincent Ferrer Parish in La Granja
in het bisdom Bacolod, in de vastentijd van 1990 naar Vlaardingen. Hij
is onder meer in de Pax Christikerk
voorgegaan, dat was in de Paaswake.
Hij inspireerde velen van ons door
zijn optimisme. De opbrengst van de
plaatselijke Vastenaktie kwam toen
ten goede aan de arme vissers in Negros, omdat dat eiland getroffen was
door een tyfoon, die veel boten verwoestte.”
“Terug in La Granja kwam het verzoek van pater Terence om met zijn
parochie en de toen nog vier parochies
in Vlaardingen, een kerkenband aan
te gaan. Doel was vooral hem
te helpen met de oprichting van kleuterschooltjes in zijn zeer uitgebreide parochie. Dan
konden de kinderen
van de plantagewerkers
eindelijk naar school. De
huidige kerkenbandleden
Ronald en Michelle woonden
en werkten in 1994 een half jaar in
La Granja.”
“Toen de band in 2002 tien jaar
bestond, zijn op ons verzoek Irene
Rodrigues en Jinky Soletario, beiden betrokken bij de parochie en
de schooltjes, op bezoek geweest in

Vlaardingen. Gedurende de vastentijd 2005 bezochten vanuit de kerkenband Jolanda Mooren (met haar
gezin) en Kees Clement La Granja.”
José van Dongen is nu drie jaar betrokken bij de kerkenband en vindt
het belangrijk om zo veel mogelijk
echt contact te hebben met de mensen in La Granja, ook al valt dat niet
altijd mee.
José, wat doet de kerkenbandgroep vandaag de dag om de banden warm te
houden?
“Al zijn we met een
kleine groep, er gebeurt
best wat. Gedurende het
gehele jaar houden wij
maandelijks een deurcollecte om de schooltjes financieel te ondersteunen, zodat
er schriften, balpennen, lesmateriaal
en dergelijke kunnen worden gekocht. Soms kan er een schooltje van
worden opgeknapt. Maar het grootste
deel van het geld gaat naar de kleine
vergoeding die de twaalf juffrouwen
van de kleuterklasjes ontvangen.
Jaarlijks wordt er in beide kerken
een speciale kerkenbandviering gehouden. De liturgie en overweging zijn afgestemd op
onze banden ver weg en
soms is er een video
met een boodschap uit
La Granja. De kinderen
van de kinderwoorddienst maken bij die gelegenheid leuke knutselwerkjes, die naar de kinderen
in de Filippijnen worden gestuurd en
die daar heel blij worden ontvangen.
Na deze vieringen is er altijd een extra collecte speciaal voor de Filippijnen.”
“Tijdens de kerstperiode worden door
leerlingen van de katholieke basis-

Kinderen, leerkrachten en bestuurders van de school
in La Granja zijn blij met de relatie met Vlaardingen

scholen in Vlaardingen, brieven en
tekeningen gemaakt voor de kinderen
in La Granja. Ook heeft basisschool
de Hoeksteen vorig jaar een sponsorloop georganiseerd en het opgehaalde
geld aan de kerkenband geschonken
voor schoolspullen. Ze hebben daar
onder meer mooie t-shirtjes voor gekocht (zie de foto -red.) die ze overigens, zo verzekerden ze ons, alleen
bij bijzondere gelegenheden dragen!
De kinderen in Vlaardingen krijgen
altijd tekeningen uit La Granja als
bedankje terug. Verder wordt tijdens
de kerkdiensten hier in de voorbeden
vaak aandacht besteed aan de mensen
in La Granja.”
“Elk jaar met Kerst gaan er fraaie
kerstkaarten naar de juffrouwen in
La Granja, met daarin ook een klein
cadeautje uit dankbaarheid voor hun
belangrijke werk. Verder gaan we
soms naar één van de basisscholen
hier in Vlaardingen om wat te vertellen over de Filippijnen en de schooltjes daar. Om de paar maanden komt
de kerkenbandgroep bij elkaar om de
activiteiten voor te bereiden en afspraken te maken. En natuurlijk mailen
we regelmatig naar La Granja, naar
Irene Rodrigues, die al vanaf het begin onvermoeibaar in La Granja de

grote kracht is achter de schooltjes en
de contacten met Vlaardingen.”
Kees Clement is vanaf het allereerste
begin in 1985 betrokken bij La Granja, toen de gemeente Vlaardingen de
band aanging met Bacolod.
Kees, hoe zie jij de toekomst van de banden?
“Toen ik begin 1988
voor het eerst op de Filippijnen was, waren
daar verkiezingen. Er
was heel veel geweld.
Zeer grote armoede. De
telefoon was het enige, ook voor onze
begrippen zeer dure, zeer gebrekkige
communicatiekanaal met het westen.
Hier in Nederland waren toen heel veel
maatschappelijke groeperingen betrokken bij de banden met de Filippijnen,
zoals Corrie al vertelde.”
“Nu, vijfentwintig jaar later, is er minder zichtbaar geweld, dictator Marcos is
al lang weg en het lijkt alsof er minder
armoede is. In plaats van alleen een telefoon en een ouderwetse typemachine
met katoenen lint, zijn er nu mobieltjes,
er is internet, Facebook, Twitter. Nederland is ontkerstend. De Filippijnen
zijn nog steeds zeer katholiek. Jonge-

ren blijven liever niet op de Filippijnen
maar gaan graag naar de VS, Canada of
Ierland. Hier in Vlaardingen is eigenlijk alleen de kerk nog betrokken bij de
banden. Dat is de context. De vraag is
hoe zich dat verder zal ontwikkelen.”
“Daarbij is ook de vraag of die buitenkant soms niet bedriegt. Zo gaat het in
de statistieken economisch veel beter
met de Filippijnen dan twintig jaar geleden. Veel meer groei, een opkomende
middenklasse, meer handel. Maar als ik
naar La Granja kijk, dan is de armoede
in de kleine gehuchtjes waar de schooltjes staan die wij steunen, niet veel afgenomen. Het is nog steeds heel hard
werken voor de landarbeiders, die geen
opleiding hebben. Die kunnen soms
zelfs het heel kleine beetje schoolgeld
voor hun kinderen niet betalen. En dus
sluit de cirkel zich weer: kinderen gaan
niet naar school maar werken al heel
vroeg op het land.”
“Eerlijk gezegd, is er weinig vooruitzicht
dat de schooltjes het financieel zonder
ons kunnen stellen. Dus ondanks alle
vooruitgang op de Filippijnen denk ik
dat we elkaar nodig blijven hebben. Elkaar, want zij blijven voor ons een blik
op een andere wereld, waar met elkaar
moeten blijven werken aan gerechtigheid.”
magazine van parochie de goede herder
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Driedubbel feest

in de Jacobuskerk
Op zondag 24 maart was het feest in de Jacobuskerk.
Tijdens een gezinsviering werd er stilgestaan bij de intocht
van Jezus in Jeruzalem. Het was immers Palmzondag. Maar
er was meer te vieren: de eerstecommunicanten van dit jaar
werden voorgesteld aan de geloofsgemeenschap.
door Louise Rietman

O

p 17 februari zijn veertien jongens en meisjes begonnen aan
een reeks van zeven bijeenkomsten. Met de methode “Samen op weg” als leidraad, bereiden zij
zich voor op hun Eerste Communie
op 23 juni.
Vandaag was het dus ook een presentatieviering; één voor één vertelden de
kinderen voor in de kerk hun naam.
Daarna hingen ze hun zelfgemaakte
poppetje op een groot schilderij.
Daarna konden de eerstecommunicanten aan het werk: zij deelden de
palmtakjes uit die pastor Charles
Duynstee had gewijd.

Intocht
Toen was het tijd voor de intocht van
de palmpaasstokken; in een lange optocht kwamen de kinderen door het
middenpad naar voren. De eerstecommunicanten hadden hun stokken
een dag eerder gemaakt tijdens één
van hun bijeenkomsten ter voorbereiding op de Eerste Communie. Maar
er waren ook kinderen die thuis of op
school een mooie palmpaasstok hadden gemaakt.
Toen alle stokken een plaatsje hadden
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gevonden voor in de kerk, gingen de
kleinste aanwezigen de kerk uit voor
Kom in de Kring. Tijdens een eigen
viering was er voor hen een verhaal,
een lied en gebed en een knutselwerkje. Zo konden deze kinderen lekker
actief bezig zijn en hoefden zij niet
wiebelend te wachten tot de viering
voorbij was.

Pasen: Jezus staat
op - wij gaan met
elkaar op pad
Na de vredeswens kwam de groep
van Kom in de Kring weer terug in
de kerk; zij waren precies op tijd voor
het derde feestelijke moment in deze
viering: het teruggeven van de Jacobsschelpen.

Vreugdebord
Sinds een jaar hangt er in de Jacobuskerk niet alleen een bord met gedachteniskruisjes voor de overledenen,
maar ook een vreugdebord. Ieder
kind dat in de Jacobuskerk gedoopt
wordt, zijn of haar Eerste Communie
doet of het Vormsel ontvangt, krijgt

een Jacobsschelp ter herinnering aan
dit sacrament. Ook bij een huwelijk
of huwelijksjubileum wordt er een
schelp op het bord gehangen. Deze
schelp is versierd met een speciaal
symbool, de namen en de datum.
Het is het symbool van de pelgrims
op weg naar Santiago de Compostella
(zie het artikel elders in dit blad) en
past heel mooi in onze kerk, tenslotte
een Jacobuskerk.
Alle schelpen blijven een jaar hangen. Tijdens de terugkomviering van
vandaag werden de schelpen teruggegeven aan de dopelingen van het
afgelopen jaar en aan de Eerste Communicanten van vorig jaar.
Het zou mooi zijn als er over een paar
jaar schelpen op het vreugdebord
hangen die zowel versierd zijn met
het symbool van de doop als met het
symbool van de Eerste Communie èn
het symbool van het Vormsel!
Zo was het driedubbel feest deze zondag. De aanwezigen begonnen nu
echt: met de voorbereiding op Pasen.
Jezus staat op - wij gaan met elkaar
op pad. Samen met de dopelingen en
eerstecommunicanten die met ons
meereizen!

foto’s: Louise Rietman
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Vieringen, voorjaar/zomer 2013, de voorgangers
Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

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

Eucharistie
C. Biesjot
Eucharistie
C. Biesjot
-Eucharistie Ch. Duynstee

Za 4 mei

--

Woord- en communieviering L. Meijer

Zo 5 mei

Woord- en communieviering L. Meijer

Wo 8 mei
Don 9 mei
Hemelvaart
Za 11 mei

-Eucharistie E. Clarenbeek

Woord- en communieviering
parochiaan
---

Zo 12 mei

Woord- en communieviering
parochiaan
--

--

Za 18 mei

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

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie
C. Biesjot
Eucharistie
C. Biesjot
--

Eucharistie Ch. Duynstee

Zo 19 mei
Pinksteren
Ma 20 mei
Tweede
Pinksterdag
Za 25 mei

Eucharistie
E. Clarenbeek
--

Eucharistie
E. Clarenbeek
Eucharistie
E. Clarenbeek
--

--

Woord- en communieviering L. Meijer

--

Zo 26 mei

Eucharistie
C. Biesjot
1e H. Communie
--

Woord- en communieviering L. Meijer

Oecumenische gezamenlijke viering in
Immanuelkerk

Eucharistie
E. Clarenbeek
Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie
C. Biesjot
Eucharistie
C. Biesjot

Za 1 juni
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Wetering
18.00 uur (za.)
H. Lucaskerk
9.30 uur (zo.)

Zo 2 juni

Eucharistie
E. Clarenbeek

Za 8 juni

--

Eucharistie Ch. Duynstee

Woord-en communieviering parochiaan

Zo 9 juni

Woord- en communieviering L. Meijer

Eucharistie Ch. Duynstee

Za 15 juni

--

Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
parochiaan
--

Zo 16 juni

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie Ch. Duynstee

Za 22 juni

--

Zo 23 juni

Eucharistie
E. Clarenbeek

Eucharistie
E. Clarenbeek
Woord- en communieviering parochiaan
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Eucharistie
priester–assistent
-Woord- en communieviering parochiaan

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 Ch. Duynstee

--

Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
L. Meijer
---

Eucharistie P. Vismans
Eucharistie P. Vismans

9.30 uur (zo.)

Eucharistie
L. de Jong
Eucharistie
L. de Jong
-Eucharistie
C. Biesjot
Woord- en communieviering L. Meijer

Eucharistie
C. Biesjot
Eucharistie
C. Biesjot
Eucharistie
A. van Well
Eucharistie P. Vismans

Eucharistie
A. van Well
--

Woord- en communieviering L. Meijer

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie P. Vismans

--

--

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie
Mgr. J. van den Hende

Woord- en communieviering
parochiaan
Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie P. Vismans

--

Eucharistie P. Vismans

Eucharistie
M.J. Thomassen en
L. Meijer
Vormselviering
Aanvang 10.00 uur
--

Eucharistie
C. Biesjot
Eucharistie
C. Biesjot
Eucharistie
C. Biesjot
Eucharistie
C. Biesjot
Eucharistie P. Vismans
Eucharistie P. Vismans

--

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

Woord- en communieviering L. Meijer
-Woord- en communieviering
parochiaan
-Eucharistie
priester-assistent

Eucharistie Ch. Duynstee

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

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

St. Jacobus
11.00 uur (zo.)

-Woord- en communieviering
parochiaan
-Eucharistie Ch. Duynstee
-Eucharistie
C. Biesjot
-Woord- en communieviering
C. Koeleman
--

-Eucharistie Ch. Duynstee

-Woord- en communieviering
parochiaan

-Eucharistie
C. Biesjot
-Eucharistie
C. Biesjot
-Eucharistie
C. Biesjot
1e Heilige Communie
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Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

Za 29 juni

--

Zo 30 juni

Woord-en communieviering
parochiaan

Za 6 juli

--

Zo 7 juli

Woord- en communieviering
C. Koeleman
--

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

Eucharistie
E. Clarenbeek
Eucharistie
E. Clarenbeek

-Eucharistie
C. Biesjot
Patroonsfeest
--

Za 20 juli
Zo 21 juli

Eucharistie
C. Biesjot
-Eucharistie priester-assistent

Woord- en communieviering
C. Koeleman
Woord- en communieviering
C. Koeleman
Eucharistie
E. Clarenbeek
Eucharistie
E. Clarenbeek
Woord- en communieviering parochiaan
Woord- en communieviering parochiaan

Za 27 juli

--

Woord- en communieviering parochiaan

Zo 28 juli

Woord- en communieviering parochiaan

Woord- en communieviering L. Meijer

Za 3 aug

--

Zo 4 aug

Eucharistie
Ch. Duynstee
-Woord- en communieviering
L. Meijer
--

Eucharistie
E. Clarenbeek
Eucharistie
E. Clarenbeek
Woord- en communieviering
C. Koeleman
Woord- en communieviering
C. Koeleman
--

--

Woord- en communieviering parochiaan

--

Woord- en communieviering
parochiaan
--

Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
C. Koeleman
--

Za 13 juli
Zo 14 juli

Za 10 aug
Zo 11 aug
Don 15 aug
Maria ten
hemelopneming
Za 17 aug
Zo 18 aug
Za 24 aug
Zo 25 aug
Za 31 aug
Zo 1 sept
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18.00 uur (za.)
H. Lucaskerk
9.30 uur (zo.)
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Woord- en communieviering
C. Koeleman
-Eucharistie
C. Biesjot

Woord- en communieviering
C. Koeleman
Woord- en communieviering
C. Koeleman
Eucharistie
E. Clarenbeek
Eucharistie
E. Clarenbeek

Eucharistie
C. Biesjot
-Eucharistie
priester-assistent
-Eucharistie
C. Biesjot

Woord- en communieviering
parochiaan
-Eucharistie Ch. Duynstee
-Woord- en communieviering parochiaan
--

Eucharistie
C. Biesjot
-Eucharistie
priester–assistent

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

H. Hart van Jezus

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communieviering L. Meijer

Eucharistie
P. Vismans
Eucharistie P. Vismans

--

Eucharistie
C. Biesjot
Eucharistie
C. Biesjot
Eucharistie P. Vismans
Eucharistie P. Vismans

9.30 uur (zo.)

Eucharistie
priester–assistent
-Woord-en communieviering L.Meijer
-Woord- en communieviering L. Meijer

Eucharistie
P. Vismans
Eucharistie
C. Biesjot
Eucharistie P. Vismans

Woord- en communieviering
parochiaan
--

Eucharistie
P. Vismans
Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie
priester-assistent
--

Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
L. Meijer
--

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie
P. Vismans
Eucharistie
P. Vismans
Eucharistie
A. van Well
Eucharistie
P. Vismans
Eucharistie
C. Biesjot
Eucharistie
C. Biesjot

--

--

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

Eucharistie
L .de Jong
Eucharistie
L. de Jong
Woord- en communieviering
parochiaan
Woord- en communieviering
parochiaan
Eucharistie
L. de Jong
Eucharistie
L. de Jong
Woord-en communieviering L. Meijer
Woord-en communieviering L. Meijer
Eucharistie
C. Biesjot
Eucharistie
C. Biesjot
Woord- en communieviering
L. Meijer
Woord- en communieviering
L. Meijer
Woord- en communieviering
parochiaan
Woord- en communieviering
parochiaan
--

Woord- en communieviering
parochiaan
--

Eucharistie
L. de Jong
Eucharistie
L. de Jong
Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie
L. de Jong
Eucharistie
L. de Jong

Eucharistie
priester-assistent

St. Jacobus
11.00 uur (zo.)

-Woord-en communieviering
L. Meijer

Woord- en communieviering
parochiaan
-Woord- en communieviering
L. Meijer
-Eucharistie
C. Biesjot
-Woord- en communieviering
L. Meijer
-Woord- en communieviering
parochiaan
-Eucharistie Ch. Duynstee
--

-Eucharistie Ch. Duynstee
-Eucharistie
C. Biesjot
-Woord- en communieviering
parochiaan
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De dagen
van de duif
door Pastor Kees Koeleman

D

e tienergroep van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam maakte naam met
haar speelse acties. Twee jaar geleden
plaatste de groep her en der in de stad
een doosje waarop het woord ‘God’ stond. De
reacties van mensen werden gefotografeerd.
Naast verbaasde blikken van mensen, zie je
op de foto’s ook onbezorgde duiven rond het
doosje lopen.
Bijbels gezien is dat niet zo verwonderlijk. Er
zijn verhalen waarin de Geest
van God geassocieerd wordt met een duif. Als
Jezus door Johannes is gedoopt, ziet hij Gods
Geest - als was het een duif - uit de hemel neerdalen. Maar waarom de heilige Geest niet vergeleken met een roodborst of met een merel?

De duif is een alleraardigste vogel. Ze is
zacht en vredelievend, trouw en bekoorlijk.
Ooit dacht men dat haar lieve karakter een
biologische oorzaak had: de duif zou geen gal
hebben. Dus kon ze haar gal niet spuwen,
laat staan bitter of zwartgallig zijn. Maar er
is ook nog een andere kant. Het Hebreeuwse
woord voor duif is ionah. Het is afgeleid van
het werkwoord ana (klagen). Je hoeft geen
vogelkenner te zijn om dat te herkennen. De
duif maakt inderdaad een wat klaaglijk geluid. Wat de profeet Jona in de stad Niniveh
moet doen, is dan ook duidelijk: zijn naam
waarmaken. Hij moet het onrecht in de stad
aanklagen, hij moet ‘ho’ roepen, zoals je een
kind waarschuwt dat met vuur speelt of dat
langs een afgrond loopt.
Het is niet zomaar een toevallige vogel waar
de Geest van God mee vergeleken wordt. De
duif staat voor vrede en protest. Bij de Heilige
Geest horen niet alleen woorden als ‘warmte’
en ‘harmonie’, maar ook woorden als ‘wind-
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De uitstorting van de
Heilige Geest over de
leerlingen - detail uit een
raam van de Bavokerk in
Rotterdam

De duif
staat voor
vrede en
protest

vlaag’ en ‘vuur’. De heilige heeft niet alleen te
maken met zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5,22), maar ook met hartstocht
en waagstuk, opstanding en opstand tegen
alles wat doods en dood is.
Als Jezus weer op de oever van de Jordaan is
geklommen, ziet hij de Geest – als was het
een duif – op hem neerdalen en sindsdien is
deze goddelijke vogel niet van zijn schouders
geweken. Nu snap ik ook waarom Lukas in
zijn evangelie van Jezus zegt: ‘Zie, meer dan
Jona is hier’. Als er één profeet was die vrede
bracht en onrecht aanklaagde, dan was hij het
wel.
Met Pinksteren vieren we dat Gods Geest rijkelijk wordt uitgestort. Kunstenaars
van alle eeuwen tonen die uitstorting als een
duif, neerdalend op de leerlingen. De Pinksterdagen zijn de dagen van de duif. Ik hoop
dat deze dagen voor u zalig zullen zijn.

Feest van Liduina

V

dat ze niet meer beter worden. Om
geduld, om wijsheid en vertrouwen. En om beterschap natuurlijk.

Impressie van de Liduinaviering op 14 juni

Zo geldt voor ons dat in ieders leven
er wonderen te zien zijn. Daar past
dankbaarheid bij. Voor momenten
van geluk, van geraakt zijn, van verwondering. God, help ons er oog voor
te hebben. Help ons ze te waarderen,
ze te erkennen als tekenen van uw rijk
op aarde.
De kleine vrouw in het ziekbed raakte
in de stad bekend, en later ook ver daar
buiten. Al gauw kwamen mensen bij
haar om hulp, bij problemen, bij levensvragen, rijke, bekende mensen en
ook arme mensen met geldzorgen. Ze
deelde geld uit een beurs, die niet leeg
raakte. Steeds opnieuw bleef er geld
uit komen. De beurs van Jezus werd
hij genoemd, of ook wel: de beurs van
Liduina. Ze ontving zelf ook aalmoezen, die deelde ze weer uit. Hoe duidelijk een uitnodiging om te delen kun
je krijgen? Van materie, maar ook van
talenten, hoe bescheiden ook. Dat we
mogen leven in het besef dat het de
moeite waard is, dat het genoeg is wat
we te geven hebben. En laat ons zien
dat ons geven vermenigvuldigen is.

lei kwalen erbij. Maar in haar kamer
was altijd een wonderlijk zoete geur.
Wat eigenlijk helemaal niet kon in
haar toestand en met het gebrek aan
hygiëne van toen. Het grootste wonder is dat ze zo lang heeft geleefd, dat
ze maar doorging met leven. Dat alleen al was een wonder.

Bovenstaande tekst is een bewerking
van de woorden die pastor Lidwien
Meijer sprak op 14 juni vorig jaar,
in de Heilig Hartkerk. Liduina bleek
toen een levend voorbeeld voor ieder.
Binnenkort gaat pastor Meijer op 14
juni, vanaf 19.00 uur, opnieuw voor
in dezelfde kerk.
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Colofon

Wonderen
In het leven van Liduina deden zich
- toen ze bedlegerig werd - al snel
wonderlijke gebeurtenissen voor. Ze
at niet meer. Alleen de heilige hostie
kon ze nog verdragen. Ze dronk eerst
nog wel wat water, maar het verhaal
gaat dat ze negentien jaar lang ook
niets gedronken heeft. Ze kreeg allerroger pluijm

eertien Juni, de feestdag van
Liduina. Een heilige van zes
eeuwen geleden, die ook vandaag de dag een bijzondere actualiteit kan hebben. Het is maar of je
het wilt zien...
Ooit was de verering voor Liduina
enorm. In de loop der jaren trok deze
bijzondere vrouw duizenden en duizenden mensen naar Schiedam, ook nog in de afgelopen eeuw.
Maar wie niet achteruit, maar vooruit
wil kijken, die kan ook genoeg met Liduina. Haar leven kan worden verbonden met ieders leven. In een andere
tijd, in andere omstandigheden. Maar
de heilige Liduina kan alleen iets voor
ons betekenen als we haar naar ons
eigen levenspad wete toe te halen.
Naar aanleiding van de kinderjaren
van Liduina (een vroom meisje uit een
groot gezin) en de onafhankelijke levenskeuzes die ze maakte (geen sloof
worden zoals zo veel vrouwen die zij
om zich heen zag), kun je denken aan
alle jonge meisjes van deze tijd. Dat
ze zich niet laten bepalen door verwachtingen van buiten, van familie,
omgeving, van alle eisen die de maatschappij hen stelt. Dat ze zich vrij mogen voelen. Dat ze hun hart mogen
volgen.
Kijkend naar Liduina als zieke, in later
jaren, kun je bidden voor alle mensen
die onder
ogen moeten zien dat ze ziek zijn,
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‹

Diaken in opleiding Franck Baggen ging op Goede Vrijdag in
de ochtend voor langs de kruisweg in de basiliek H. Liduina
/ OLV Rozenkrans. Flink wat grote en kleine kinderen, en
volwassen, volgden hem op deze ontroerende en leerzame
Kinderkruisweg.

‹

Op Beloken Pasen, 7 april, ontvingen vijf kinderen in de Heilig Hartkerk voor het eerst de Communie: Hendrik, Kneeltje, Merel, Lisa, Julian.
Het werd een heel bijzondere, gelukkige dag met heel veel mensen die
hun feest wilden meemaken.

Van je geloof getuigen…?
Veertiende oecumenische jongerenvoettocht Heenvliet-Brielle

zondag 9 juni
Wat: voettocht van Heenvliet naar
Brielle, met als doel uit te wisselen
over geloven
Voor wie: jongeren uit alle kerken in
de leeftijd van 12 tot 30 jaar
Waar: tien kilometer wandeling van
de Hervormde Kerk van Heenvliet
naar de Bedevaartskerk in Brielle
Wanneer: op zondag 9 juni van 14.00
uur tot 20.00 uur
Programma:
• 13.30 uur verzamelen in de Hervormde Kerk van Heenvliet
• 14.00 uur inleiding door de dominee
• 14.30 uur begin gesprekswandeling
langs de Brielse Maas
16.15 uur bezoek aan de St. Catharijnekerk in Brielle
• 17.45 uur viering in de Bedevaartskerk in Brielle rond het thema
• 18.30 uur BBQ bij de Bedevaartskerk
• 20.00 uur einde
Kosten: eigen bijdrage van 5 euro per
persoon

Thema: van je geloof getuigen…?
Pastoor Merula, de eerste martelaar
van de reformatie en de katholieke
Martelaren van Gorcum, een halve
eeuw later in Brielle opgehangen;
zij houden ons bezig op de weg van
Heenvliet, de parochie van Merula,
naar de Bedevaartskerk in Brielle.
Want als martelaren zijn zij geloofsgetuigen. Van welk geloof getuigden
zij? En van welk geloof getuigen
wij als protestante en katholieke
jongeren in deze tijd? En wat is dat:
getuigen van je geloof?
Met dit thema blijven we op het spoor
van dit jaar, dat tot het Jaar van het
Geloof is uitgeroepen door Benedictus XVI.
Meer weten: pastor Huub Flohr, 0793163044 of
h.flohr@hnpz.nl
PS. Tip: neem een vriend(in) mee uit
een andere kerk…

