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Van de redactie

van de Westbank in Palestina nauwelijks buiten hun regio.’
Van Teeffelen is werkzaam in een Palestijns onderwijs- en vredesinstituut. ‘Een van de projecten is het versterken van het
samenleven tussen de religies, met name van islamitische en
christelijke Palestijnen, die vaak niet zo veel weten van elkaars
heilige plaatsen.’
Bethlehem is de plaats waar Jezus ter wereld kwam. God kwam
in de wereld als mens en deelde onze levens. Geboorte en groei,
maar ook geweld. De voorpagina van deze Kerk aan de Waterweg geeft er een indruk van.
Vaak luidt de vraag: als God almachtig is, hoe kan er dan oorlog
en dood zijn in de wereld? Het is een vraag waarop gelovigen
meestal het antwoord schuldig blijven. Het is ook niet te bevatten - hoe de liefde zich laat rijmen met de waanzin. Maar anders
dan geïmpliceerd laat de dood - en verlies, ontmenselijking,
pijn en rouw - God niet onberoerd. Hij werd mens. Meer kan
zelfs God niet doen.

Kerstmis komt er aan. Een tijd van soms lichte opwinding; er
moet nog zo veel gebeuren, de klas moet nog versierd, het is de
toptijd van het jaar in onze winkel, en hoe gaan we het doen met
onze familie? En dan moet eerst Sinterklaas nog komen...
Zelfs mensen in de kerk schijnen er last van te hebben, de kerstkriebels. Ongeduld en zorg dat alles er pico bello bij staat, uitkijken naar de mooi versierde volle kerk. Maar ook het verlangen
om gastvrij te zijn, samen als gemeenschap op een warme manier
toe te werken naar de komst van het Kerstkind.
Misschien hebben we ook last van een ander soort ongeduld. We
staan midden in de wereld, krijgen van alles mee wat er speelt.
De verwondering over een sonde naar een komeet op 500 miljoen kilometer, tien jaar onderweg met een zachte landing als
resultaat, op de foto gezet en twintig minuten later ‘hier’. Maar
ook over de waanzin van oorlog en geweld. 2014 Was geen gelukkig jaar, met heel veel gruweldaden en slachtoffers. Met een
verheerlijking van geweld en het onvermogen van ‘the powers Laten wij Zijn voorbeeld volgen. Zalig kerstfeest!
that be’ om er iets tegen te doen.
De redactie
In de geldinzameling die in de kerken aan kerstmis vooraf gaat,
De jaarplanning van Kerk aan de Waterweg voor 2015 is
komen deze verschillende elementen samen. Adventsactie zamelt
nog niet rond. Het eerste nummer zal denkelijk in maart
onder meer geld in voor Toine van Teeffelen, wonend in Bethleuitkomen. De redactie ziet uw inbreng graag voor
hem. Daar is hij geconfronteerd met het verrijzen
half februari tegemoet. In de colofon op
van een muur, zeg maar een Muur. ‘Door de
Adressen
pagina 32/33 leest u hoe u de redactie
Afscheidingsmuur komen de mensen
en telefoonnummers van de

St. Jan de Doper-Visitatie

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, 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

kunt bereiken.

H. Hart van Jezus

Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Charles Duynstee (pr), Henri
Egging (pr), Mirjam Heikens (pw), Kees Koeleman (pw), Avin Kunnekkadan (pr).
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

De foto op de
cover is van
AEI, Bethlehem

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

Inhoud

In deze Kerk aan de Waterweg:
P4 Kerst nadert, en op verschillende plekken en vlakken in de parochie werkt men hard aan aantrekkelijke activiteiten met een feestelijk kersttintje. P6 De band tussen school en kerk wordt steviger en wat doen mensen die iets met
elkaar hebben nu beter dan samen eten? P7 De Adventsactie zamelt geld in, voor Bolivia en voor Bethlehem. P10
Ook Lidwien Meijer heeft goeie ervaringen met samen eten. Van harte aanbevolen: de eetgroep! De mensen van De
Wissel hebben dat goed begrepen: zij hebben de Soepgroep. P12 Leo Fijen was op bezoek in Schiedam. Hij opende
het seizoen Geloofsverdieping in De Goede Herder. Zijn advies: deel de binnenkant. P14 In Honorem Dei, tot eer van
God zingen de heren in de basiliek. P16 De waarde van de Kerk is niet in geld uit te drukken. Maar omdat de centjes
en euro’s onmisbaar zijn, in deze uitgave opnieuw aandacht voor Aktie Kerkbalans.

P17 Het uitneembare katern

Geloofsverdieping presenteert het programma voor de komende maanden. P21 Scholenkoepel Siko bestaat 125 jaar
en vierde feest. P22 De column van parochiesecretaris Wim van der Steen gaat over ... stenen. P23 Vredesweek in
Vlaardingen stond bol van de activiteiten - een korte terugblik. P24 De parochie kent een nieuwe bestuurder: Cissy
Siebel. P25 In het ziekenhuis zijn altijd handjes nodig, ook bij de diensten. Wie durft? P28 Ook uit De Goede Herder
gaan mensen op pelgrimage. En nogal eens op een heel sportieve manier. P34 Het lijkt nog ver weg, de Vastenaktie,
maar nu al is de vraag actueel: welk project kiezen wij? P35 2015 Wordt het Liduinajaar. Nu al wordt uw aandacht
en inbreng gevraagd.

P4

P7 P14

P23 P26

P27

P21
P28
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Kerst in De Goede Herder

fot0: Peter van Mulken

Kerst is een bijzonder intensieve tijd in de kerk van parochie De Goede
Herder. Veel tijd, creativiteit en energie gaat zitten de voorbereiding van
de vieringen (zie het rooster verderop in dit blad), de aankleding van de
kerkgebouwen, maar ook in andere activiteiten die de gemeenschap
opbouwen: een gezamenlijke kerstlunch, een lichtjestocht door de wijk, de
uitstalling van kerststallen. Allemaal hebben ze de bedoeling om mensen
het feest te laten ervaren dat de komst van het Kindje Jezus in deze wereld
betekent. Kom, schuif aan, doe mee!

Kerstlichtjestocht in Gorzen
Met een lichtje samen op tocht door
de mooi verlichte straatjes van de
Gorzen, op zoek naar de kribbe. Op
zondagavond 21 december is het weer
zo ver: de Kerstlichtjestocht.
Het wordt al bijna een traditie: op weg
bij molen De Nolet aan de Hoofdstraat, op zoek naar het kindje in de
stal. Maar ieder jaar zijn er wel andere

4

kerk aan de waterweg kerst 2014

figuren die de kinderen onderweg tegenkomen. Wie sluit aan en zoekt
mee naar het kerstkind?
De kinderen die meelopen zijn uitgenodigd om kleine cadeautjes mee te
brengen. Deze presentjes - een pop,
een boek, lego of een spel - gaan naar
het kindje in de stal en van daar naar
kinderen in verre landen die lang niet
zo veel speelgoed hebben als wij hier.

Of zelfs helemaal geen speelgoed,
omdat hun familie heel arm is.
Kom allemaal om vijf uur naar de molen in Schiedam-Zuid en doe mee! Na
een flinke tocht en warme chocolademelk zijn we om ongeveer zes uur van
binnen en buiten weer lekker warm.
Dan is het al bijna Kerstmis...
Zie verder: www.heilighartkerk.nl.

fot0’s: Wim van der Steen

Kerststallen, muziek en lezing
In twee weekenden in de Adventstijd is er in
de St. Jan-Visitatiekerk een presentatie van
kerststallen. Parochianen stellen hun stallen
(grote en kleine) tentoon in de ruimte achter
de kerkzaal.
De kerststal is nog niet zo lang in onze huizen te vinden.
Pas in de zestiende eeuw verscheen de eerste kerststal in
kerken en kloosters. Later zag je de stal bij de rijke mensen
thuis. En nu treffen we stalletjes in allerlei huiskamers.
Parochianen van de deelgemeenschap St. Jan-Visitatie
brengen hun stallen en stalletjes uit hun huizen naar de
kerk en stellen ze ten toon. Belangstellenden zijn welkom
om de kerststallen te bekijken, na de viering op 14 december en de viering van 21 december.
Op deze zondagen is er nog meer te doen. Op 14 december
is er om 12.30 uur een kerstconcert, verzorgd door Betuel
Ramirez op de harp en Abel Romero op viool. Zurisadai
Ramirez (organiste/dirigente van de St. jan-Visitatiekerk)
geeft toelichting op de muziek van haar zus.
Na afloop kunnen de kerststallen verder bekeken worden
en is er tijd voor een drankje, in elk geval glühwein.
Op zondag 21 december is er rond half 1 een lezing over
het ontstaan van de kerststal en de verschillende uitvoeringen in allerlei culturen. De lezing wordt verzorgd door de
heer Theo Roelofs. Hij is een verzamelaar van kerststallen
en heeft vorig jaar in het belastingmuseum in Rotterdam
zijn verzameling laten zien. Hij laat ook afbeeldingen uit
de kunst zien van de kerstvoorstelling. Want, hoewel de
kerststal een jonge geschiedenis heeft, er waren altijd al
veel schilders en beeldhouwers die de geboorte uitbeeld-

den. Het was lange tijd zelfs de meest geschilderde voorstelling.
De lezing duurt ongeveer 45 minuten en ook nu is er weer
tijd om na te praten, iets te drinken en rond te kijken.
Daarnaast is basisschool ‘t Meesterwerk uitgenodigd om,
op een doordeweekse dag, de stallen te komen bekijken
en te luisteren naar een kerstverhaal.

Tweede Kerstdag, welkom in de Pax!
Op Tweede kerstdag organiseren de kerken in Vlaardingen voor de vijfde keer een gezellige Kerstbijeenkomst.
Alle mensen, jong en oud, samen of alleen, zijn op deze
dag van harte welkom in de Pax Christikerk, aan de Reigerlaan 51 in Vlaardingen Holy.
De zaal is open vanaf 12.30 uur. De middag zal tot ongeveer 16.00 uur duren. Voor de maaltijd kunt u een vrijwillige bijdrage geven.
Heeft u zin om te komen, dan kunt u zich tot 23 december
opgeven bij Berthe de Leede, tel. 010 - 2470804 of Paul
Snoeren, tel. 010 - 2260733. U kunt ook e-mailen naar
corapaulsnoeren@chello.nl
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School en kerk eten samen

Een maaltijd en een mooi cadeau
Op 4 november kwamen de
buren eten op het Kerkplein
van de H. Lucaskerk. De
buren, dat is de basisschool.
De band tussen school en
kerk wordt steviger.
door Mirjam Heikens foto’s Paul Snoeren

W

at doe je als je goeie buren
bent? In elk geval maak je
zo af en toe een praatje.
Je wilt graag weten van
elkaars wel en wee. Dan kun je ook
makkelijker inspringen als het nodig
is, bijvoorbeeld in tijden van vakantie. Goeie buren komen soms óók bij
elkaar over de vloer voor een etentje.
Zo gaat dat bij mij in de straat al een
tijdje – tot wederzijds genoegen.
In Vlaardingen zijn de H. Lucaskerk
en de basisschool ’t Palet-centrum al
jarenlang buren. Mét geregeld contact, op verschillende manieren. Sinds
begin 2014 hebben we het contact
weer wat verstevigd. Dat past binnen
ons parochiebrede project Kerkopbouw. Samen met Bep van Velzen
(contactpersoon van de scholen vanuit de Lucaskerk) zocht ik directeur
Kees Harmsen op, en in een plezierig gesprek maakten we nieuwe plannen. Eén idee kreeg laatst gestalte: de
school was in de kerk te gast voor een
etentje.

Een eenvoudig kruis
Op 4 november gebeurde dat. De
groep van Lucas Cooking bereidde
een smakelijke maaltijd, en directeur
en medewerkers van ’t Palet konden
aanschuiven. Ook waren aanwezig:
de pastoraatsgroep van de H. Lucaskerk, pastor Duynstee en vrijwilliger
Piet van Mil die altijd gastheer is als er
schoolvieringen zijn in de kerk.
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Na een woord van welkom gingen
we gezellig eten én uitwisselen met
elkaar. Toen volgde een officieel moment: namens de deelgemeenschap
boden Bep en ik ’t Palet een cadeau
aan. We wilden graag wat geven omdat de school in de loop van dit jaar
verhuisd is naar een gloednieuw
mooi pand. Kees Harmsen had wel
een wens voor zijn school: een kruis,
liefst eenvoudig. En – dachten Bep
en ik – het zou óók moeten passen
bij het Mariabeeldje dat een van de
school-ingangen al siert. De Vlaardingse vakman Harry Ringeling vervaardigde een passend houten kruis;
op deze avond konden we dit aan de
school overhandigen.

Verwondering
In mijn toespraakje heb ik verteld
over verwondering, waar kinderen
vaak zo goed in zijn; volwassenen
kunnen daar veel van leren. Han G.
Hoekstra schreef een aardig gedicht
over verwondering; goed voor kleine
én grote mensen. Dit gedicht heb ik
De wonderen zijn de wereld nog niet uit
De wonderen zijn de wereld nog niet uit,
maar of dat waar is, moet je zelf ontdekken.
Misschien wel aan de trekvogels die
trekken, of aan de klimroos, of het fluitenkruid, of aan het vliegtuig, sneller dan
’t geluid, aan de giraffen met hun lange
nekken.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit,
ontdek het maar en zoek op alle plekken,
de sterrenpracht, je hand, je eigen huid,
de dorre boom waaraan het twijgje
ontspruit, de zon, die uit de regen kleur
kan wekken.
Luister, en kijk! Ontdek wat het beduidt:
de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Han G. Hoekstra

voorgelezen. Is verwondering trouwens niet óók een belangrijke basis
voor geloven?
Uit naam van de school bedankte Kees
Harmsen voor het cadeau en voor de
gastvrije ontvangst in de Lucaskerk.
We hopen nog lang als goede buren
met elkaar op te trekken. Wederzijdse
ideeën genoeg!

Adventsactie in de parochie

Bolivia en Bethlehem
Wat is de bestemming van de
jaarlijkse adventsactie in onze
parochie? Er worden twee doelen
genoemd.
mmv Marianne Soors, Lidwien Meijer en
Han Raeijmaekers

I

n Maassluis besteedt men in 2014 aandacht aan Bolivia. Pater Theo Raaijmakers
(missionaris van Mill Hill) is erg begaan
met de straatkinderen in Cochabamba. Hij
is directeur van twee huizen: Casa Ana Maria
en Casa Jerusalén. Deze huizen bieden meer
dan 55 jongeren tussen de 14 en de 24 jaar
een veilig thuis. Pater Theo leert hen op eigen
benen te staan. De jongeren moeten studeren,
werken én geld sparen voor hun toekomst. De
jongeren die geld verdienen, dragen ook bij
aan de onkosten van het huis. Zo ontwikkelen
ze financiële verantwoordelijkheid.
Pater Theo en zijn vrijwilligers hebben al
veel jongeren opgevangen en op weg geholpen; zoals Edgar, die op straat leefde en geld
verdiende als schoenpoetser. Inmiddels is hij
tandarts. Zo zijn er tientallen verhalen.
Bolivia is al jarenlang één van de armste landen van Zuid-Amerika. Veel mensen hopen in
de grote steden werk te kunnen vinden, maar
ze komen meestal bedrogen uit. Veel van hen
belanden in de sloppenwijken en zakken weg
in armoede en alcoholisme. Hun kinderen worden veelal verwaarloosd of mishandeld en leven
– grotendeels - op straat. Alleen al in de stad Cochabamba gaat het om circa 1.500 kinderen.
Pater Theo wil graag nog meer kinderen en
jongeren opvangen. Hij krijgt financiële steun
van de lokale overheid en van de lokale kerk.
Daaruit blijkt wel dat zijn werk wordt gewaardeerd.

Heilige plaatsen
Toine van Teeffelen woont al jaren met zijn
gezin in Bethlehem. Daar werkt hij voor vredesprojecten. ‘Door de Afscheidingsmuur of

de Apartheidsmuur, door politieke spanningen, door de bezetting, komen de mensen van
de Westbank in Palestina nauwelijks buiten
hun regio. De muur rond Bethlehem is als een
grens waar je niet door heen mag.
Met veel doorzettingsvermogen en grote creativiteit lukt het toch in het Bethlehem-onderBezetting de vensters open te zetten en dromen van Vrede te bewaren.’
Tijdens de Advent wordt in onze parochie geld
ingezameld voor het Arab Educational Institute (AEI) Toine is hoofd onderwijs van dit
centrum. ‘AEI is een Palestijnse onderwijsen vredesorganisatie. Een van de projecten is
het versterken van het samenleven tussen de
religies, met name van islamitische en christelijke Palestijnen, die vaak niet zoveel weten
van elkaars heilige plaatsen. Daarom worden
door AEI excursies voor jongeren naar zulke
plaatsen georganiseerd. De jongeren
drukken wat ze leren ter plekke uit,
in een actieve onderwijsvorm, zoals
drama. ‘
Excursies zijn ook
nog om een andere
reden van belang.
Op de Westelijke Jordaanoever is het moeilijk om jongeren te motiveren vanwege de
reisbeperkingen, onder meer als gevolg van
de Muur en de vele checkpoints. De meeste
Palestijnse jongeren willen, als ze de kans
hebben, weg uit het gebied. Het AEI probeert
nu, onder meer via de genoemde excursies,
om de band van Palestijnse jongeren met hun
land te versterken.
De bisschoppelijke Adventsactie richt zich op
de inzameling van geld voor vijftien excursies
binnen de Westoever. Op die manier kunnen
de jongeren een beetje ‘ademen’ en hun land
en zichzelf als gemeenschap beter leren kennen.

Van Toine van Teeffelen verschijnt
in november een
boekje: Liefde,
Woede en Waardigheid. Leven
als Gezin op de
Bezette Westelijke Jordaanoever. (Narratio,
Gorkum), Het bevat
een selektie van
ingekorte columns
vanaf 2005.
Google ‘AEI’ en u
krijgt meer informatie over allerlei
hoopvolle activiteiten in Bethlehem.
Op 7 december
komt tijdens en
na de zondagsviering in Maassluis,
iemand vertellen
over het project in
Bolivia.

Vredesmanifestatie in
Palestijns gebied

In Vlaardingen
voeren de deelgemeenschappen de
Adventsactie, in
overleg met werkgoep MVOZWO,
voor Solidaridad.
Meer informatie
hierover vinden de
Vlaardingse lezers
van Kerk aan de
Waterweg in het
bijgesloten Vaartje.
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Parochie-mozaïek
Eerste openbare Basiliek Ontmoeting

Hoe blijven we gaande en staande?
Op 13 oktober j.l. werd in de basiliek de eerste
Openbare Basiliek Ontmoeting gehouden. Het was
een avond van ontmoeting, uitwisseling en gesprek,
rond het thema: Samen sterk in moeilijke tijden.
door Gerarda Havermans-Van Mourik fotografie Roger Pluijm

I

n het verleden kende de Liduinabasiliek al de Openbare Parochievergadering, een vergadering
waarbij door het parochiebestuur
een toelichting werd gegeven op de
financiële situatie van de basiliek. Na
de fusie met de zes andere
geloofsgemeenschappen
kwam er ook één parochiebestuur; de Openbare parochievergadering
veranderde in Openbare
Basiliekvergadering. Deze
had nog steeds een zakelijk karakter, al kwam er
vanuit de pastoraatsgroep
ook een andere, meer inhoudelijke, input.
Dit jaar werd ervoor gekozen om ontmoeting en uitwisseling
op de voorgrond te zetten, omdat in
samenwerking met het parochiebestuur is besloten de financiële situatie
van de kerk apart te belichten, zowel
mondeling als schriftelijk.

Veel bereikt
Het thema van de eerste Openbare
Basiliek Ontmoeting was: Samen sterk
in moeilijke tijden.
Zoals zo vele geloofsgemeenschappen staat ook de basiliek voor de taak
om in een tijd van krimp inspirerend
en uitnodigend te blijven voor zowel
vertrouwde als nieuwe mensen. Een
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belangrijk element van de avond was
dan ook een gesprek over vragen als:
waar gaan we voor? Waar staan we
voor? Hoe kunnen we openheid uitstralen, en de nieuwe generatie aanspreken?

Na een opening met gebed door pastor Charles Duynstee, was er eerst een
inleiding door Cintha van den Toorn,
coördinator van de pastoraatsgroep,
over alles wat het afgelopen jaar is
bereikt. En dat is niet gering, denk
aan initiatieven als: de kerstreis, de
gezamenlijke ziekenzalving, de permanente inzameling van levensmiddelen voor de voedselbank, de gezinsviering, te veel om op te noemen.
Vervolgens werden de aanwezigen
door Thea Bakker, namens de beheercommissie, uitgenodigd te reageren op de notulen van de laatste
Openbare Basiliekvergadering. Veel

lof was er voor Eric Beijnes, die die
notulen jarenlang op zeer zorgvuldige
wijze heeft verzorgd, maar die door
persoonlijke omstandigheden helaas niet aanwezig kon zijn. Met de
goedkeuring van de notulen van de
Openbare Basiliekvergadering 2013 is
hiermee deze vergadervorm definitief
beëindigd.

Wegen zoeken
Voor we het thema in kleine groepjes
gingen bespreken, zongen
we een lied, aan de piano
begeleid door Patrick Rutten.
Zeer geanimeerd hebben we daarna ruim een
half uur gesproken over
wat wij, de leden van de
deelgemeenschap van de
basiliek, belangrijk vinden, voor nu en voor de
toekomst. We zochten
wegen hoe we dit kunnen
behouden of bereiken. Veel verschillende meningen werden gehoord, veel
ideeën werden genoteerd. Het was
een prettige en vrije uitwisseling van
gedachten, waar de pastoraatsgroep
zeker nog uitgebreid bij zal stilstaan
en op zal terugkomen.
Na een laatste lied, zetten we de ontmoeting en uitwisseling verder voort
met een hapje en een drankje. De
rector van de basiliek, pastor Henri
Egging, besloot de avond met gebed.
We mogen terugkijken op een plezierige, informatieve en inspirerende
bijeenkomst die zeker voor herhaling
vatbaar is.

Parochie-mozaïek
Het was feest in de tent;
dat klinkt wat vreemd,
maar het was wel zo!
Laten we bij het begin beginnen. Op Koningsdag
2014 zitten na de aubade
een groep vrienden aan de
koffie aan de Zuidvliet, een
jaarlijkse traditie. Het idee
wordt weer eens geopperd
om een reünie te organiseren van het voormalig
jongerenkoor Akkoord.
Maar ach, dat hebben we
vaker gedacht en we hebben nooit de moed gehad
om het te doen. Dan gaat
de telefoon… we maken een afspraak, de eerste stap is
gezet.
Na weken plannen, bellen, mailen, opzetten en onderhouden van een Facebook- pagina, zoeken naar oud-leden,
afspreken én liters koffie, is het programma rond. Er zijn
negentig namen uit ons geheugen omhoog komen borrelen, een hele prestatie, als je bedenkt dat het koor waarschijnlijk in 1972 gestart is en in 1992 gestopt.
We maken een viering met liedjes uit de vorige eeuw, vragen pastor Joost de Lange of hij vóór wil gaan, en ronden
onze voorbereidingen af.
En dan is het zondag 26 oktober, uitslapen zit er vandaag
niet in, om half 8 is de werkgroep in de kerk. Jongerenkoor
To Be Continued zal vandaag de viering verzorgen en de
reünisten bijstaan.
De viering begint; er staat een groot koor van zo’n 55 mannen en vrouwen en een dirigent die hoopt op zegen van
boven, opdat alles maar goed mag gaan!
Nu, het gaat goed! We hebben een geweldige, feestelijke
viering waar de koorleden en de parochianen van genieten,
het is feest in de kerk!
Na afloop is er het gebruikelijke koffie drinken met dit
keer een gebakje erbij, uiteraard met het logo van Akkoord
erop. Een lekkere lunch, oude foto’s, veel verhalen, hernieuwde contacten, en allemaal blije gezichten. Wat is
dit leuk!

fot0: Lisa van der Drift

Feest in de tent!

Enkele reactie van parochianen en reünisten: ‘Wat hebben
we genoten…’ ‘Volgend jaar weer…’ ‘Kunnen jullie niet
elke maand met dit koor zingen?...’ ‘Super gaaf…’
Ja, dat was het, super, om voor te bereiden en dan zo’n
geweldig eindresultaat! Iedereen die zijn of haar steentje
heeft bijgedragen: bedankt!
De werkgroep, Janny en Peter Bergmans, Quirien Smeele
en Patrick v.d. Spek.

25 oktober, de laatste viering in de Wetering
Vanuit de Willibrord deelgemeenschap werd iedere
zaterdagavond een viering gehouden in verzorgingshuis de Wetering in Vlaardingen-West. Op zaterdag
25 oktober was dit voor het laatst. Vanwege de landelijke bezuinigingen moet dit huis sluiten.
De vieringen werden bezocht door bewoners en
mensen uit de omgeving van het huis.
Met name Jacqueline en Ton Kroeze hebben er gedurende vele jaren veel werk verzet. Zij zetten alles
keurig klaar in de kerkruimte en ruimden na afloop
weer op.
Via deze weg wil de deelgemeenschap Willibrord
Ton en Jacqueline hartelijk bedanken voor hun inzet al die tijd.
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Column

De eetgroep
door Lidwien Meijer

K

ortgeleden was ik
een dagje in Zwolle,
op bezoek bij vrienden. Ik was daar samen met andere vrienden,
die moesten afreizen uit
Lochem, Mechelen (België) en Deventer.
Ooit woonden we allemaal in de koekstad. In 1987 kwamen we voor het
eerst bij elkaar. We vormden met zeven personen een eetgroep, twee stellen, en drie alleengaanders; we waren
tussen de 28 en 36 jaar oud. Elke veertien dagen aten we samen, bij elkaar
thuis. Eenvoudige, voedzame maaltijden: veel rijst en sauzen en salades,
bonen, hartige taarten, pasta’s. We
kenden elkaar vanuit een oecumenische groep van ruim dertig personen;
die groep organiseerde ook gesprekskringen rond ernstige boeken. Samen
eten vonden we een leuke manier om
elkaar wat informeler te ontmoeten,
gezellig bij te kletsen aan tafel. En het
kostte niet je hele avond.
Ik vond het altqijk om naar de eetgroep
te gaan. Om aan te schuiven, aan een
mooi gedekte tafel; om goede gesprekken te hebben en veel te lachen. Het
was wel altijd heel spannend om de
eetgroep thuis te ontvangen. Lukt die
chili sin carne? Is het pittig genoeg of
tè. Is het niet te weinig?
We bleven samen eten, ook toen er
drie kinderen werden geboren. Die
kregen hun borstvoeding aan tafel,
en aten later kleine hapjes met de pot
mee. De aandacht in de gesprekken
verschoof naar hun opgroeien, maar
we deelden ook maatschappelijke
en kerkelijke kwesties, mooie films,
popconcerten en liefdesperikelen, en

10

kerk aan de waterweg kerst 2014

Regelmatig krijg ik
berichten dat er weer
Soepgroep in De Wissel
gehouden wordt. Dat maakte
me nieuwsgierig.
door Marianne Soors
fotografie Ton Durenkamp

onder de afwas zongen we Marialiederen of Johannes de Heer.
Op den duur kwamen we op elkaars
verjaardagen, vaak werd er oud en
nieuw gevierd met allerlei gezelschapsspelen. En ik herinner me nog dat we
samen naar de finale van het Europees
Kampioenschap voetbal keken in 1988.
(Nederland won).
We werden vrienden, zo gaat dat.
Maar de leden van de groep vlogen in
de loop van de jaren (op één na) uit,
naar Zwolle, Lochem, Mechelen en
Schiedam natuurlijk. We hielden contact en nu houden we eens per jaar nog
eetgroep in elkaars woonplaats. We maken er dan een heel dagje van.
In Zwolle zaten deze keer twee volwassen geworden dochters ook aan tafel.
Eentje doet binnenkort eindexamen op
het conservatorium. De ander is van
plan schapen te gaan hoeden in Australië. De gespreksonderwerpen zijn
veranderd (hoe bevalt het jou, het vrije
leven…, blijven jullie in België wonen…,
zie je die en die nog wel eens…., hoe
lang moet jij nou nog werken…. )
Het was nog even spannend of de afspraak door kon gaan, want de moeder
van de gastheer lag op sterven (maar
het kon nog dagen duren). Elke keer als
de telefoon ging, sprong hij op.
Geslachten gaan, geslachten komen…,
lezen we in psalm 90, daar moest ik
toen wel even aan denken. En ook aan
psalm 1: Wat is het goed en weldadig
als broeders en zusters samen te zijn…
op zo’n zonnige zaterdag in Zwolle, de
dag van Allerheiligen.
Een eetgroep oprichten, ik kan het u
aanbevelen! Ons christendom begon
toch zo ongeveer ook met een maaltijd?

V

oor veel Schiedammers zal De
Wissel op het Broersveld een
begrip zijn, maar voor parochianen uit Maassluis en Vlaardingen waarschijnlijk niet. Daarom stapte
deze Maassluizenaar met vele vragen
naar Paul van Mansum, de voorzitter
en Ton Durenkamp, de secretaris.
Het was de meest natte dag in oktober.
Deze verzopen kat werd door de heren
hartelijk ontvangen met een heerlijke
kop koffie. Ik stak van wal: ‘Wat is de
Wissel en wat is de Soepgroep?’
De Wissel is een van de twee inloophuizen in Schiedam en bestaat al 25
jaar. Het wordt beheerd door de Stichting Missionair Diaconaal Centrum

Een herbergzame
plaats in de
samenleving waar
mensen tot hun recht
komen
Schiedam. Daarin zitten vertegenwoordigers van allerlei kerken.
Het doel van de Wissel is om een herbergzame plaats in de samenleving te
vormen, zodat mensen tot hun recht
komen en hun leefomgeving aan kwaliteit wint. De Wissel creëert daarom
ontmoetingsmogelijkheden en andere op mens en omgeving betrokken
activiteiten. De medewerkers bieden
een luisterend oor en helpen waar dat
mogelijk is. De huiskamer is open
voor koffie of thee en desgewenst een
goed gesprek. Dit alles geldt ook voor
de Weerklank, het tweede inloophuis

De Wissel – Huiskamer voor Schiedam

Soep, stilte en schilderijen…
fot0: Ton Durenkamp

Zo is er tot 6 december, onder het
motto Ieder schilderij is een avontuur,
een selectie te zien van de Schiedamse
kunstschilder Huub Middeldorp. Hij
maakt schilderijen waarop met name
koetjes centraal staan.

Mediteren

(gevestigd in Schiedam-Noord)

Meer dan soep

De nieuwe stilteruimte

De Wissel is op het Broersveld 123 in
Schiedam.
Openingstijden: woensdag, donderdag
en vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
De Weerklank is op het Cornelia van
Zantenplein 51, in Schiedam Noord.
Openingstijden: dinsdag, donderdag
en zaterdag, van 14.00 uur tot 17.00
uur. En op woensdag van 10.00 uur tot
12.00 uur.

Sinds ongeveer twee jaar verkoopt de
Wissel curiosa. Dat blijkt een gouden
greep te zijn. De curiosa leveren inkomsten op, maar ook gesprekken en
contacten. Mensen komen makkelijker de drempel over. Sinds de spullen
aangeboden worden, is het aantal bezoekers, onder wie steeds meer nietkerkelijken, in 2013 tot gemiddeld 225
per maand gestegen.
En er is meer dan soep te eten. Iedere tweede donderdag van de maand
wordt het Wisseldiner gehouden, een
door kok Wim bereid driegangenmenu. De belangstelling daarvoor is
groot.
En dan die Soepgroep. Dat is elke
laatste donderdag van de maand, een
avond waarop maximaal zestien Schiedammers gezamenlijk soep lepelen,
brood eten en gesprekken voeren. Regelmatig zijn er tentoonstellingen in
de Wissel, die ook weer gesprekken,
contacten en bekendheid opleveren.

Er is nog meer in de Wissel. Het
centrum is een van de drie uitgiftepunten van de Voedselbank. Via de
achteringang kunnen de mensen
op donderdag hun voedselpakket op
komen halen. Als de kratten van de
voedselbank weg zijn, wordt de ruimte op een simpele wijze omgebouwd
tot een zeer fraai Stiltecentrum, waar
men sinds juni 2014 kan mediteren
en waar in de toekomst vieringen
kunnen worden gehouden.
Daarnaast is er twee keer per week
Taalontmoeting. Onder leiding van de
dames Kocamis en Mihci-Özcelik vergroten de deelnemers, door samen te
lezen en te praten, hun Nederlandse
Taalvaardigheid. Vluchtelingenwerk
maakt ongeveer vijf maal per jaar gebruik van de ruimte om zijn taalvrijwilligers te begeleiden.
De kosten van De Wissel worden deels
betaald door de deelnemende kerken,
maar ook uit giften en de opbrengst
van de verkoop van curiosa. Voor grotere projecten, zoals een verbouwing,
worden fondsen benaderd.
De Wissel draait uitsluitend op vrijwilligers. Dat zijn er zo´n twintig.
Inmiddels was ik opgedroogd en verliet verkwikt en goed geïnformeerd
het gezellige pand aan het Broersveld.
De Wissel is veel meer dan soep alleen! Een plek met ballen!
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Leo Fijen opent geloofsverdiepingsjaar

Deel de binnenkant van je
Hoe breng je God ter sprake? En zit de ander daar wel op te wachten?
Op welke momenten ervaren we God? Dit alles kwam ter sprake bij een
lezing van programmamaker Leo Fijen, die verschillende toehoorders
aan de praat kreeg over hun momenten met de Eeuwige.
door Jolanda Konings fotografie Peter van Mulken

O

p vrijdagavond 26 september werd het
nieuwe seizoen geloofsverdieping in
onze Goede Herderparochie geopend.
Het seizoen heeft als motto meegekregen: Bruggen bouwen.
Gastspreker van de avond, in de St. Jan-Visitatiekerk, was Leo Fijen. Hij was uitgenodigd
omdat onze parochie middels de Zondag-plus
een brug wil slaan tussen geloofsgesprek en
liturgie.
Iedere zondagmorgen, voorafgaand aan de uitzending van de Eucharistieviering, voert Leo
Fijen op Nederland 2 een geloofsgesprek met
een bekende of minder bekende Nederlander.
Pastor Mirjam Heikens heette de aanwezigen
van de avond welkom. Zij vertelde over het
motto van het seizoen geloofsverdieping en
over de opzet van Zondag-plus: liturgie gecombineerd met geloofsgesprekken. Het begrip
geloofsgesprek mogen we dan ruim opvatten.
Het kan praten zijn, ook zingen, of het kan
een creatieve invulling krijgen.
Leo Fijen ging samen met zijn toehoorders in
op de relatie tussen geloofsgesprek en zondagsliturgie. Vooral kwam de vraag aan de orde:
Hoe kom je tot een boeiend geloofsgesprek?

Veertig uur
Leo Fijen vertelt over een geloofsgesprek die
ochtend in Apeldoorn. Hij sprak met Alie en
haar man, die een verre reis hadden gemaakt
en tussen de Indonesische eilanden Lombok
en Komodo schipbreuk hadden geleden. Ze
voeren in een bootje dat op de rotsen liep en
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ongemerkt zoveel schade had geleden, dat het
begon te zinken.
Vervolgens lagen ze veertig uur in het water,
wachtend op redding. Het verhaal is bijna bijbels. Er stak een storm op. De golven waren
enorm. In het gesprek liet Fijen Alie aan het
woord. Alie legde uit hoe ze de veertig uur
hadden doorgebracht. Er was een klein bootje
waarin dertien mensen om de beurt even een
kwartier konden uitrusten. In die enorme golven moesten zij met elkaar uitmaken wie er in
het bootje mocht. Van slapen was geen sprake.
Alie vertelde hoe ze daar, vechtend tegen de
hoge golven, nadacht over haar leven. Haar
man was bij haar. Ze waren 37 jaar getrouwd.
Zouden ze samen gaan? Of zouden ze nog
thuiskomen? Allebei?
Op zeker moment begon de kapitein van hun
boot, een moslim, openlijk te bidden. ‘Toen

geloof!
kon ik ook niet anders dan bidden’, zei Alie.
‘Ik bad: “Heer red ons! Stuur ons een boot!”
Haar gebeden werden na twee nachten verhoord. Er kwamen vissers die voor redding
zorgden, zich over de mensen ontfermden.
Juist deze mensen, die overduidelijk zelf niet
veel bezaten. Alie vertelde: ‘Dat God bestaat,
heb ik toen ervaren.’

De schat in jouw hart
Leo Fijen legt uit waarom hij dit verhaal vanavond naar voren brengt. ‘Als je verhalen als
deze vertelt - hoe je zelf op scharniermomenten in je leven moest buigen en hoe je door
God gedragen werd - dan kan God ter sprake
komen. Vertel zulke verhalen! Noem God bij
name. ‘Zit die ander daar wel op te wachten?’,
denken we misschien. Maar bedenk dan, dat
pas toen de moslim-kapitein zichtbaar bad,
Alie en haar man ook konden bidden.’
Leo Fijen vraagt enkele toehoorders naar
momenten waarop ze God hebben ervaren.
Momenten als overlijden en geboorte komen
naar voren. Ook schaduwmomenten als ziekte
en angst. ‘Precies onder die schaduwen, daar
woont God’, aldus Fijen. ‘Als je ontslagen
wordt, bij ruzie in de familie. “Ik draag het

We moeten
God bij
name
noemen

wel voor jou”, hoor je. Wij leven immers van
de barmhartigheid van God.’
Fijen vertelt over de groep Vlaamse jongeren
in gesprek met de paus. Op zeker moment
vroegen de jongeren: ‘Welke vraag wilt u aan
óns stellen?’ En Paus Franciscus antwoordde:
‘Wat is de schat in jouw hart?’
Over precies die schat moeten we vaker praten met elkaar. Over dat wat ons ten diepste
raakt.
Een van de deelnemers van de avond legt Fijen
een vraag voor: ‘Ik ervaar God als iets groots;
iets alomvattends. Is het wel goed te proberen
God in woorden te vatten. Zijn rituelen, symbolen en traditie niet veel passender?’
Fijen antwoordt: ‘Iets van je eigen beleving delen, slaat bruggen naar elkaar. Je voelt je met
elkaar verbonden, ook binnen de parochie. En
wanneer er dan eens spanningen in de parochie zijn, kun je elkaar recht in de ogen kijken.
We worden in de Eucharistie gevoed om naar
buiten te gaan. Daar kunnen we doorgeven
wat we binnen de muren van de kerk vieren.
Alleen wanneer we iets van onszelf delen, raken we elkaar. Het gaat om de binnenkant
van je geloof.’
‘Hoe vind je de moed om die schat in jezelf te
delen? Verhalen over scharniermomenten in
je leven zijn een goed middel. Alle parochies
zouden een rouwgroep moeten hebben. Juist
op moeilijke momenten als in rouw, vangen
mensen een glimp van God op.’
‘We leven in een evenementencultuur. Dus
een evenement als Zondag-plus is een goed
initiatief; áls de binnenkant van ons geloof
er aan bod komt. We moeten God bij name
noemen. Praat vrijmoedig, mensen hunkeren ernaar. Maar tegelijk lukt het alleen als
je buigt; als je met je verhaal je in dienst stelt
van de ander. Zoals de drenkelingen zich elk
kwartier bogen naar de ander. Anders kan de
ander niet bij je komen. Probeer geen ingewikkelde theologische zaken voor te leggen.
Dan gebeurt er niets! Iedereen denkt dat hij
de enige is die af en toe denkt: “ Zou dit God
zijn of de Heilige Geest?” Praat daar over
met elkaar! Toekomst in de kerk is er alleen
als we dat wat op de bodem van ons hart
leeft, met elkaar delen en we ons zo verbonden weten met elkaar.’
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Herenkoor basiliek heeft lange geschiedenis

Het Latijn past bij het
Toen in 1882 een kerk werd gebouwd op de Singel in Schiedam, kwam er
meteen een herenkoor. Dit koor bestaat nog steeds.
Ik praat met de organist-dirigent, Bas van Houte en met voorzitter Ben
Thomassen, over zingen en dirigeren, én genieten.
door Lidwien Meijer fotografie Roger Pluijm

A

cht jaar geleden kwam Ben Thomassen
voor het eerst naar de Heilige Mis in de
basiliek. Hij was in 2004 in Schiedam
komen wonen en dacht: ‘Laat ik hier eens
naar de kerk gaan.’
‘Ik ben dol op Gregoriaanse zang en het herenkoor zong Gregoriaans. En ook nog een vierstemmige mis. Ik genoot enorm, de sfeer was
zo mooi. Ik herkende ook dingen van vroeger,
het Credo met name. Koude rillingen kreeg ik
ervan.’
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Dezelfde dag meldde Ben zich aan voor het koor.
De eerstvolgende repetitie stond hij mee te zingen en nu is hij voorzitter van In Honorem Dei,
kortweg IHD. ‘Het voelde als thuiskomen, vanaf
het eerste moment.’

Notenschrift
Elke zondag (behalve de laatste zondag van de
maand) zingt dit koor de wisselende Gregoriaanse gezangen van de zondag. Dus elke zondag andere melodieën. Was het niet enorm

gebouw
moeilijk voor Ben om daarin thuis te raken
en om het Gregoriaanse notenschrift te leren
lezen? ‘Dat viel wel mee. Er zitten zoveel ervaren koorzangers bij, je krijgt steeds meer
vaardigheid. En steeds komen wel dezelfde
melodielijnen terug. In het begin leunde ik
echt op de man naast wie ik stond, maar het
gaat steeds beter.’
Organist dirigent Bas van Houte maakte kennis met het Gregoriaans tijdens zijn studie.
‘Het was een bijvak op het conservatorium.’
Bas kwam ruim tien jaar geleden toevallig de
kerk binnenstappen om te kijken of het gebouw eventueel een geschikte concertlocatie
was voor een uitvoering van de Mattheuspassion. ‘De Grote kerk was wegens restauratiewerkzaamheden niet beschikbaar. Het was
december 1999. De vorige organist was toen
net weg in de basiliek. Ik raakte aan de praat
met pastoor Vismans. ‘Is het niets voor jou?’,
vroeg hij.
Op 1 januari 2000 dirigeerde ik voor het eerst
bij de Eucharistieviering. Natuurlijk was ik
niet goed voorbereid. ‘Vooruit, zingen maar’,
dacht ik.

Advent
Het koor bestaat uit veertien leden. Dat is niet
heel veel, maar er komt een fatsoenlijk geluid
uit, vinden Ben en Bas. Kwalitatief staat het op

een behoorlijk peil. Op de laatste zondag van
de maand zingt het dameskoor, maar verder
zingt IHD iedere week. Op Hoogfeesten en
bijzondere gelegenheden (zes keer per jaar)
zingen dames en heren samen. De dames zingen ook in het Latijn, meerstemmige missen,
maar geen Gregoriaans.
Heeft Bas nog bepaalde voorkeuren, wat betreft het zingen? ‘In de Advent en de Veertigdagentijd staan we beneden in het koor van de
kerk te zingen. We zingen dan eenstemmig
Latijn en Gregoriaans, met het kistorgeltje.
Die eenvoud past bij deze tijden. De combinatie Gregoriaanse missen en de wisselende
gezangen vind ik prachtig. Je hebt ook meer
contact met het geheel als je beneden staat. Je
maakt er deel van uit. Maar het grote orgel is
boven, dus meestal zingen we boven.’
Ben: ‘Het Latijn heeft echt mijn voorkeur boven het Nederlands. Het past veel beter bij de
sfeer van het gebouw.’

Trouw
De leden slaan zelden een repetitie over. Ze
willen het gewoon niet missen. Het oudste lid
is negentig en heeft kortgeleden een beenamputatie ondergaan. Met behulp van een prothese en helpende handen, komt hij toch de
trap weer op!
Ben: ‘Om eerste tenor te kunnen blijven zingen, heb ik zangles genomen, bij Annelies
Prins. Met vijf leden hebben we zangles en
dat helpt enorm.’ Bas: ‘Nieuwe leden moeten
altijd even een stemproef doen, om te kijken
bij welke stem ze thuishoren.’
Jaarlijks wordt er potverteerd, in combinatie
met een optreden in een andere kerk. Afgelopen jaar zong IHD in de Koepelkerk in Maastricht.

“Het
voelde als
thuiskomen,
vanaf
het eerste
moment”

Het herenkoor
IHD repeteert in
de Wilgenburg,
Land van Ris 6. De
repetities zijn op
dinsdagavond van
kwart voor 9 tot
kwart over 10.
Het dameskoor
Jubilatio repeteert
van kwart over 7
tot kwart voor 9.
Het koor zingt elke
zondag, behalve
de laatste zondag
van de maand. Dan
zingen de dames.
Meer informatie:
Ben Thomassen,
tel. 06-40616358.
E-mail: thomassen200@gmail.com

Naar Banneux

Daarom op verzoek van de twee Schiedamse Banneux-gangers, hierbij de contactgegevens van de regelmatige organisatoren
Theo en Annie de Vette vertelden in het
van de reis vanuit onze regio. Het programvorige nummer van Kerk aan de Waterweg over hun bedevaart naar Banneux. Zij ma voor 2015 moet nog worden vastgekregen de nodige reacties. Mensen werden steld. De kosten liggen rond de 250 euro.
Meer informatie verstrekt mevrouw Paula
door hun verhaal enthousiast zelf ook
Opstal, telefoon 015-3693148. U kunt ook
eens de gang naar het Belgische bedekijken op: www.banneux-comite-bisdomvaartsoord te maken. Maar hoe dit aan te
rotterdam.nl.
pakken?
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Actie Kerkbalans krijgt een nieuw jasje in 2015

De parochie als goed doel
De actie Kerkbalans is de grootste financiële inzamelingsactie van
Nederland. Vorig jaar vierde Kerkbalans het 40-jarige jubileum. Dat is een
lange periode van jaarlijks actie voeren. Tijd voor vernieuwing in 2015.
door Ad Sosef bron Bisdom Rotterdam

E

ens in de zoveel jaren wordt de
campagne in een nieuw jasje
gestoken en dat is nu het geval. Na een aantal jaren met het
thema Wat is de Kerk u waard? is de
actie Kerkbalans 2015 opnieuw vormgegeven.
Het blijvende succes van de actie
Kerkbalans komt voort uit het feit dat
plaatselijke vrijwilligers op pad gaan
om mensen te motiveren
om te geven. Die succesformule van lokaal actie
voeren is bewaard, maar
de vormgeving en het
thema zijn vernieuwd.
Dit alles betekent een
frisse nieuwe start en dit
moedigt vrijwilligers wellicht aan om
zich met vernieuwd enthousiasme
voor de actie in te zetten. Hun enthousiasme zal zich hopelijk vertalen in een goede opbrengst voor de
parochie.

Extra training
De actie Kerkbalans is van groot belang voor parochies, want de kerkbijdrage is een substantieel onderdeel
van de inkomsten. Maar liefst 36 procent van die inkomsten komt voort uit
de actie Kerkbalans.
Omdat dit zo belangrijk is, is het bisdom een programma gestart om parochies extra te ondersteunen bij het
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voeren van de actie. Vrijwilligers met
een flinke dosis Kerkbalanservaring
kregen een extra training en adviseren nu als ‘Kerkbalansconsulent’ andere parochies. Zij helpen vooral bij
het opstellen van een goede brief en
het goed inzetten van de ledenadministratie.
Kerkbalans gaat over de parochie als
goed doel. De parochie zet zich bij-

voorbeeld in voor sociale cohesie, en
heeft zorg en aandacht voor mensen
die het moeilijk hebben. Dat komt
voort vanuit de liefde voor God en de
naaste en het geloof dat iedere mens
waardevol is en erbij hoort. Ook mensen die minder kerkelijk betrokken
zijn zien het belang daarvan. Met
Kerkbalans laten we zien dat we als
parochie een goed doel zijn.

Reisgeld
Onze bisschop, Mgr. Van den Hende
zegt daarover: ‘De waarde van de Kerk
is niet in geld uit te drukken, maar
de Kerk kan niet zonder geld bestaan.
Met Kerkbalans voorzie je je parochie

of gemeente van reisgeld om te kunnen blijven pelgrimeren. Het is een
bijbels beeld dat we als geloofsgemeenschap op reis zijn hier op aarde.
Geld voor de Kerk is reisgeld voor de
pelgrimerende kerkgemeenschap. Die
reis krijgt op allerlei manieren vorm.
Soms met grote kerkgebouwen, soms
met een kleine gemeenschap die een
nieuwe actie begint om er te zijn voor
de wijk.’ Daarnaast is de Kerk
aanwezig in de
haarvaten van
de samenleving.
‘Een groot deel
van de vrijwilligers die actief
zijn in de samenleving, is kerkelijk
betrokken. Denk aan vrijwilligers in
ziekenhuizen, mantelzorgers of medewerkers van de voedselbank. Vaak
zijn dit mensen met een grote bezieling vanuit het geloof,’ aldus de bisschop.
In onze parochie zijn de voorbereiding van de actie inmiddels in volle
gang. De nieuwe folders zijn besteld,
de ledenadministratie wordt geraadpleegd, de brieven worden voorbereid
en de vrijwilligers worden bijeengeroepen.
De actie Kerkbalans wordt gehouden
vanaf 18 januari 2015 en duurt twee
weken.

Geloofsverdieping
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AANBOD GELOOFSVERDIEPING SEIZOEN 2014 – 2015
Op deze pagina vindt u het
geactualiseerde overzicht van de
diverse activiteiten die dit seizoen
nog worden georganiseerd. Zo

kunt u nu al uw keuze maken
en de diverse data in uw agenda
reserveren.
In elke uitgave van Kerk aan de

Waterweg worden de actuele
activiteiten in die periode uitgebreid
toegelicht. Kijkt u maar op de
volgende pagina’s.

AC T I V I T E I T

W ANNEER

W A AR

Filmavond
Like Father like Son

Vrijdag 23 januari
20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)

Pax Christikerk

Dichter bij Johannes

Dinsdagavond 17 februari
20.00 – 22.00 uur

H.H. Andreas, Petrus en Paulus

Zorg voor de naaste, maaltijd en lezing over
de diaconale spiritualiteit in verschillende
godsdiensten

Dinsdag 3 maart
18.00 uur tot ca. 21.00 uur.
(inloop 17.45 uur)

H. Lucas

Creatieve middag n.a.v. een Bijbelverhaal uit de
veertig dagen tijd.

Dinsdagmiddag 17 maart
13.30 – ca. 16.00 uur

Pax Christikerk

Bezoek aan het klooster in Steyl

Zaterdag 6 juni ca. 08.00 – 22.00 uur

Oosterse spiritualiteit

Donderdagavond 25 juni
20.00 – 22.00 uur

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

Labyrint lopen

Zaterdagmiddag 4 juli

Wordt nog bekend gemaakt

A n dere activiteite n die in de parochie worden georga niseerd
De taal der Kraagstenen.
Avonden over de Romaanse mens, verzorgd door
de heer Fr. Rosier

De laatste avonden in deze serie zijn: woensdagavonden 26 november en 3 en 10 december.
Aanvang: 19.30 uur.

Centrum De Wilgenburg

Dauwtrappen

Hemelvaart

Wordt nog bekend gemaakt

Like Father, Like Son
Inhoud
Er is een vergissing gemaakt toen Keita geboren werd
en het jochie is verwisseld met de zoon van een arbeidersgezin dat een eenvoudig winkeltje in een buitenwijk
uitbaat.
‘Dat verklaart alles’, zegt een van de vaders in dit aangrijpende familiedrama als hij hoort dat zijn kind in het ziekenhuis verwisseld is met een andere baby. Want voelde
hij niet altijd al dat de kleine Keita anders was? Bedeesder?
Minder ambitieus? Minder begaafd?
Wat betekent de band tussen ouders en kinderen? Welke verantwoordelijkheden schept die? En hoe verandert
die door de tijd als de kinderen zelf in de rol van ouders
groeien?
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Het dilemma waar de vier ouders in Like Father, Like Son
voor staan, is de vraag of ze de jongens moeten ruilen.
Wie beschouwen ze als hun echte zoon? Die met dezelfde
genen of degene die ze hebben opgevoed? Het verklaart
eigenlijk heel weinig, die bloedband. Genetisch verwant
of niet, de band tussen ouders en kinderen draait om verantwoordelijkheid nemen. Jezelf opzij zetten, zoals Keita’s
vader moet leren.
Vorm en inhoud
We kijken naar de film en gaan na afloop met elkaar in
gesprek over de film.
Datum, plaats en tijd
Vrijdag 23 januari 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)
in de Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen.
Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Dichter bij Johannes
Inhoud
De evangelist Johannes mogen we elk jaar horen. Hij heeft
dus geen eigen jaar, zoals de evangelisten Matteüs, Marcus
en Lucas. Met name in het Marcus jaar wordt veel ruimte
aan Johannes gegeven. Op eerste kerstdag mogen we altijd
de beroemde proloog horen. Tijdens drie zondagen van
de veertig dagen tijd heeft zijn evangelie een plek gekregen. Van de vier evangelies, is het evangelie van Johannes
het jongste. Johannes heeft er dus lang over na kunnen
denken, en daardoor is het ook meer theologisch in vergelijking met de andere drie evangelies.

Deze avond willen we aandacht besteden aan de structuur,
en aan enkele kenmerkende steekwoorden (tijd, nacht,
licht, donker, teken, liefde). Het kan een boeiende avond
worden, mede door uw inbreng!
Vorm en inhoud
Een avond informatie en bezinning over het evangelie van
Johannes onder leiding van pastor Charles Duynstee.
Datum, plaats en tijd

Dinsdagavond 17 februari van 20.00 – 22.00 uur in de
H.H. Andreas, Petrus en Paulus
Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Zorg voor de naaste
Inhoud
Veel mensen zetten zich in om zorg te dragen voor hun
naasten. De God van aartsvader Abraham roept zijn volgelingen – joden, christenen en islamieten – op om te zien
naar de mens in nood, zowel in eigen kring als daarbuiten.
De verschillende geloofstradities geven daar woorden aan.
Die woorden werken door in de organisatie van de zorg, in
het handelen van de gelovigen, en in de zorgzame opstelling van mensen in de samenleving.
Op deze avond staan wij stil bij onze zorg voor de naaste, en
bij de woorden die jodendom, christendom en islam hieraan geven: chesed, caritas, diaconie en zakaat. Wij zien ook
hoe deze woorden elkaar aanvullen en daardoor een nieuw
licht werpen op de sociale zorg in onze eigen traditie.
Vorm
Inleiding over ‘zorg voor de naaste’ in verschillende tradities, gevolgd door gesprek èn met lekker eten verzorgd
door Lucas Cooking.
Begeleider
Pastor Henri Egging.
Plaats
Lucaskerk, Hoogstraat 26 a/b, Vlaardingen
Datum
Dinsdagavond 3 maart, vanaf 18.00 tot ongeveer 21.00 uur
(inloop vanaf 17.45 )
Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
En verder…
Wie meer wil lezen over het thema kan
veel informatie vinden in:
Erik Sengers & Bart Koet, Chesed, caritas,
diaconie, zakaat. ‘Zorg voor de naaste’
in jodendom, christendom en islam,
Delft (Eburon), 2010, ISBN 978 90
5972 389 4.

Meditatief en creatief
Inhoud
Aan de hand van een Bijbeltekst gaan we schilderen. Eerst
laten we de tekst op ons inwerken en daarna schilderen
we wat deze tekst bij ons oproept.
Daarna wisselen we met elkaar uit wat dit meditatief schil-
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deren met ons heeft gedaan.
Je hoeft niet te beschikken over schildertalent; de middag is voor iedereen toegankelijk, met of zonder creatieve
ervaring.
Vorm en begeleiding
Een middag meditatief en creatief bezig zijn o.l.v. Corrie van Dorp, Vlaardings kunstenares en vm. vakdocent
Creatieve Vakken.
Plaats
Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen.
In verband met de aanschaf van het materiaal graag vooraf
aanmelden.
Datum en tijd
Dinsdagmiddag 17 maart van 13.30 tot circa 16.00 uur
Kosten
€ 7,50, inclusief materiaal, koffie/thee.

De taal der kraagstenen
Inhoud
De zoektocht naar de Romaanse Mens, die leefde
van circa 950 tot ongeveer
1250, voert ons dit jaar naar
de Franse regio CharenteMaritime. Zoals de naam al
aanduidt is Charente-Maritime een gebied dat grenst
aan de oceaan, of aan die
enorme inham daarvan La
Gironde. Hoewel het gebied grotendeels moerassig
is en daarom ook dunbevolkt, heeft de Romaanse Mens
juist hier een groot aantal kapellen, kerken en abdijen geplaatst, de meeste aan het einde van de XIe tot aan het
midden van de XIIe eeuw, dus 1090-1150. De Romaanse
Mens blijft ons verbazen, want deze Godshuizen bezitten
een unieke decoratie in beeldhouwwerken, vooral aan de
buitenkant.
De onderwerpen in deze
pelgrimstocht zijn fascinerend en verhalen van de
gevaren die de mens bedreigen door de listen van
Lucifer. Maar bij nader onderzoek blijken deze “waarschuwingen” één op één ook voor onze tijd uiterst actueel
te zijn!.....
Vooral de “kraagstenen” die de overkragende dakranden
ondersteunen, leren ons veel over het gedrag van de mens,
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waarbij onze redding “in de kerken” blijkt te liggen. Er
zullen een tweeëntwintigtal Godshuizen worden bezocht,
verdeeld over acht avonden. Er is geen verplichting om
alle avonden bij te wonen. De Godshuizen zullen worden
bezocht d.m.v. lichtbeelden, afgewisseld met prachtige religieuze muziek van o.a. Vivaldi, Mozart, Schubert, Haydn,
J.C. en J.L. Bach.
Data, plaats en tijd omma toevoegen na ‘aangeboden’
De laatste avonden in deze serie zijn: 3 en 10 december in
De Wilgenburg, centrum achter de Basiliek.
De avonden zijn van 19.30 – ca. 22.30 uur. Inloop vanaf
19.00 uur.
Voor de avonden in De Wilgenburg geldt: Bezoekt u deze
avonden voor de eerste keer, dan is aanmelding bij mevrouw Bakker noodzakelijk. Tel. 010-426 8228 of via email: tbj39@caiway.nl
Kosten
Een vrijwillige bijdrage voor koffie / thee wordt op prijs
gesteld.

Algemene informatie
De adressen van de diverse kerken waar de activiteiten
worden gehouden, vindt u voorin het blad Kerk aan de
Waterweg.
In verband met de organisatie is het prettig dat u
zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt
deelnemen.
Bij voorkeur via e-mailadres geloofsverdieping@
goedeherderparochie.nl of telefonisch bij het
secretariaat van uw kerk.
Wilt u meer informatie over een activiteit dan kunt u dit
ook via bovenstaand e-mailadres opvragen.
Let op: hoe u zich moet aanmelden voor de andere
activiteiten die in onze parochie worden aangeboden,
staat in de desbetreffende nadere informatie.
U KUNT ONS VOLGEN VIA :

125 jaar SIKO
een bijzondere viering in de basiliek
Op 3 oktober j.l. was er een bijzondere viering in de Liduinabasiliek in
Schiedam. Die middag opende onze kerk haar deuren wijd voor de leerkrachten
van SIKO, de Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs.
door Gerarda Havermans fotografie Wim van der Steen

W

at was er aan de hand? De
stichting SIKO vierde haar
125-jarig bestaan. Begonnen in 1889 onder de naam
Willibrordusstichting, en in latere
jaren gefuseerd met de SKOV en de
Augustinusstichting, is SIKO nu een
onderwijsstichting waarbij, aldus het
jaarverslag van 2013, negen scholen,
zo’n tweehonderd medewerkers en
drieduizend leerlingen betrokken
zijn. Dat 125-jarig bestaan was een
feestelijke viering waard, een viering
die een speciaal tintje kreeg door de
aanwezigheid van onze bisschop,
Mgr. Van den Hende.
De rode draad in deze bijeenkomst
werd gevormd door het verhaal van
de genezing van de lamme (Marcus 2,
1-12), dat op een humoristische manier
werd verteld door verhalenverteller
Matthijs Vlaardingerbroek. Dit verhaal
kwam ook aan bod in de lezing van po-

liticus en (kinderboeken)schrijver Jan
Terlouw, en speelde een bijzondere rol
in het slotwoord dat door Mgr. Van den
Hende werd uitgesproken.

Als onderwijs iets doet,
dan is het wel jonge
mensen in hun kracht
zetten
Het thema van de viering luidde:
Mensen in hun kracht; dat was tevens
het onderwerp van de lezing die door
Jan Terlouw werd gehouden. Want
als onderwijs iets doet, dan is het wel:
(jonge) mensen in hun kracht zetten,
ervoor zorgen dat zij de talenten die
zij in zich hebben, kunnen ontwikkelen. Eén van die talenten liet Nina
Hengst zien, leerling van de St. Jozefschool, in haar mooie vertolking

van het Ave Maria. De zang van het
koor Glorious Touch maakte de viering
extra feestelijk.
Een ander feestelijk punt was het bedrag, dat door middel van allerlei activiteiten op de scholen, was opgehaald
voor Make-a-Wish, een organisatie die
zich inzet voor het vervullen van de
liefste wensen van kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Ook hier was
het thema ‘Mensen in hun kracht’ van
toepassing, omdat het vervullen van
zo’n wens niet alleen het zieke kind,
maar het hele gezin kracht en energie
kan geven.
Het was mooi om eens zo’n totaal andere viering in de basiliek mee te maken, mooi ook om als contactpersoon
school-kerk bij deze bijeenkomst te
kunnen zijn. Een bijeenkomst die de
relatie school-kerk op een bijzondere
wijze tot uiting bracht.
magazine van parochie de goede herder
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Van uw parochiebestuur

Wordt u één van die belangrijke stenen?
door Wim van der Steen, secretaris

V

Met respect
voor elkaars
kleur zijn
we al een
heel eind op
weg naar
één parochie

oor we er erg in hebben, zijn we alweer
bij de Advent.
Op de achtergrond is er binnen de parochie bestuurlijk weer het nodige gebeurd. Er zijn twee hoogtepunten te noemen.
Als eerste de canonieke visitatie. Vicaris-generaal, Mgr. Dr. Dick Verbakel, heeft eind oktober een dag rondgekeken in onze parochie.
De dag is afgesloten – na een gezamenlijke
eucharistieviering - met een gesprek met vertegenwoordigers van pastoraatsgroepen, PCI
en parochiebestuur.
In dat gesprek kwam naar voren dat we nog
veel willen, dat we nog veel van elkaar moeten
leren en soms ongeduldig zijn. Het was goed
dat de vicaris benadrukte dat we met respect
voor elkaars kleur al een heel eind op weg zijn
naar één parochie. Deze waarderende woorden zijn een bemoediging om met elkaar verder te gaan.
Een tweede hoogtepunt is de Zondag-plus. Ik
schrijf dit begin november, en de Zondag-plus
is de eerste Adventszondag. We verwachten er
veel van. We hopen dat onze verwachtingen
uitkomen!

Drukke tijd
Na de Advent is er Kerstmis. Pasen is natuurlijk het belangrijkste feest binnen de katholieke kerk. Kerstmis is echter het feest wat
het meeste aanspreekt, ook bij mensen die
buiten onze kerk staan maar er wel gevoel bij
hebben. Onze kerken immers zijn veel beter
bezet bij de vieringen rond Kerstmis.
Voor de vrijwilligers die in onze parochie actief zijn, is Kerstmis ook een drukke tijd. Er
is veel te doen om de kerken en de ruimten
er omheen in kerstsfeer te brengen. Koren en
muzikale begeleiding oefenen extra op mooie
zang die het kerstfeest tijdens de vieringen
een extra dimensie geeft. Er wordt extra zorg
besteed aan de liturgie. Vooraf worden extra
activiteiten georganiseerd, zoals een lichtjes-
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tocht, een tentoonstelling van kerststallen,
concerten.
Laatst hoorde ik tijdens een zondagsviering
weer het verhaal van de hoeksteen. In het
evangelie van Matteus, hoofdstuk 21, wordt
daar over gesproken en dat beeld wordt herhaald in de Handelingen van de Apostelen.
Ik dacht daarbij aan alle andere stenen die
nodig zijn om de hoeksteen de Hoeksteen
te laten zijn. Het bouwwerk Kerk heeft heel
wat stenen nodig. Door allerlei redenen is
een aantal van die stenen weggevallen. Die
stenen vertalend naar u en naar mij: met elkaar houden we het bouwwerk van de Kerk in
stand, ondersteund, geïnspireerd, bemoedigd
en gedragen door de Hoeksteen. Dat in stand
houden kan door uw aanwezigheid bij vieringen en door de kerkbijdragen.

U misschien?
Dat in stand houden kan ook door een actieve rol te spelen als vrijwilliger. Op tal van
terreinen zijn vrijwilligers binnen de parochie bezig. Het parochiebestuur waardeert
hun werk zeer. Om verschillende redenen,
waaronder leeftijd, vallen er vrijwilligers af.
Er is daardoor, maar ook door wat we allemaal nog als extra willen, grote behoefte aan
nieuwe vrijwilligers. U misschien? U bent
van harte welkom! U kunt zich altijd aanmelden bij de leden van de pastoraatsgroep
of de leden van de beheercommissie in uw
deelgemeenschap.
Met elkaar bouwen we aan een nieuwe parochie, waarin we samenwerken met waardering en respect voor elke deelgemeenschap.
Een parochie die zich aan de buitenwereld
wil laten zien en wil inspireren, boeien en
binden. Vrijwilligers zijn in dat bouwwerk
noodzakelijke, nuttige en belangrijke elementen, belangrijke stenen. Wordt u een
van die belangrijke stenen in ons bouwwerk?

Vredesweek vol
activiteiten voor
jong en oud
Van 19 tot 26 september
beleefde Vlaardingen
als ambassadestad een
boeiende vredesweek. Een
terugblik op gebed, debat,
muziek en theater….

D

e opening op het Veerplein op
20 september was meteen een
indrukwekkend gebeuren. Burgemeester Bert Blase hield een
inspirerende toespraak; stadsdichter
Mirjam Poolster imponeerde met de
voordracht van haar gedicht `Vredesuur`
en het burgerinitiatief `Teken tegen
Kernwapens` van landelijke vredesorganisatie PAX werd ludiek in de kijker
gespeeld. De twee Vlaardingse Ambassadeurs van Vrede, David de Beer en
Cees Oosterom, hielpen hierbij.
Op vrijdagavond 19 september was er
in de volle Hindoetempel Shri Nanda
Devi Mandir een interreligieuze bijeenkomst. Ook op Wereld Vrede Dag, zondag 21 september, waren er verschillende interkerkelijke vieringen. Nelleke
van der Luit ontving bij de dienst in de
Lucaskerk een speciale vredesduif voor
haar inzet bij de vredesmarkten en voor
het ´Eerlijk Kinderpardon´ voor een familie in Vlaardingen.

College Tour
Het bleef niet bij kerkdiensten. Dinsdag 23 september bezochten zo’n
vierhonderd leerlingen van verschillende middelbare scholen de College
Tour in de Stadsgehoorzaal. Gert-Jan
Jacobs, van wie het idee kwam, kijkt
met trots terug. ‘De leerlingen werden
op boeiende wijze geïnformeerd over
de mogelijkheden tot ontwapening en

fot0: Ton van der Schaal

het nut om te komen tot afschaffing
van kernwapens’. Het programma,
gepresenteerd door Jan de Geus, werd
afgewisseld met filmbeelden en muziek. Rapper Umit C. schreef speciaal
voor de gelegenheid een nummer. Ook
zanger Tim Akkerman trad op, als
landelijke Ambassadeur van de Vrede.
De Vlaardingse band Petrol zong zijn
nummer Brave of Our Hearts ook al op
het Veerplein en mocht hem nu bijstaan in de Stadsgehoorzaal. Iets wat
hen zelf én het publiek allemaal goed
beviel.
In de avond werd de College Tour voor
volwassenen herhaald, in wijkcentrum
‘t Nieuwelant. Hier werd besproken
hoe de berichtgeving in de media het
beeld over vrede beïnvloedt, ook nu
met de Islamitische Staat, IS.

Vluchtelingenkampen
De dag erna, 24 september, was in de
Windwijzer de muzikale voorstelling
´Echte Mensen´ te zien. De acteurs,
jongeren van de groepen Together en
JOP brachten op zeer vlotte, ontwapende wijze hun kijk op het IsraëlischPalestijns conflict. Dit naar aanleiding
van een bezoek aan het gebied, een jaar
geleden.
Op de basisscholen ‘t Palet en de Van
Kampenschool leerden zes groepen
kinderen twee Arabische liederen.
Zangeressen van ´Syrious Mission´

waren de leraressen bij de workshops.
Zij hadden de liedjes eerder met Syrische kinderen in vluchtelingenkampen gezongen. Op deze manier
werd kennis gemaakt met muziek
als internationale verzoeningstaal en
leerden kinderen over gevluchte Syrische kinderen. Een meisje uit groep
8 kreeg de onlangs gepubliceerde gedichtenbundel in handen en vond het
zo mooi dat ze vroeg waar het boekje
te koop was.

Handtekeningen
Gevraagd naar zijn mening aan het eind
van de Vredesweek zei Ambassadeur
van de Vrede David de Beer dat het een
intensieve en indrukwekkende week
was geweest. ‘Veel Vlaardingers, jong
en oud, zijn met een scala van vraagstukken die onze beleving van vrede
beïnvloeden geconfronteerd: van kernwapens tot muziek tot extremistisch
terrorisme - en daarover is soms flink
gediscussieerd.’ Er zijn sinds de Vredesweek ook in Vlaardingen veel handtekeningen opgehaald voor het burgerinitiatief om het onderwerp kernwapens
weer op de politieke agenda te krijgen.
Zo’n vijfduizend mensen hebben tot
nu toe getekend; dat kan de komende
dagen flink oplopen. Bij VVEH en in de
Lucaskerk liggen formulieren.
Met dank aan Sanne Poot.
magazine van parochie de goede herder
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Nieuwe parochiebestuurder Cissy Siebel:

Stop je talenten niet in de grond

Om samen te werken is
het nodig dat je elkaar
kent. In een serie artikelen
presenteren zich daarom
de parochiebestuurders van
De Goede Herder. Eerder
dit jaar trad Cissy Siebel toe
tot het bestuur, dat nu niet
langer slechts uit mannen
bestaat.
door Cissy Siebel foto Wijnand Burggraaf

‘

I

k werd geboren in Haarlem in
1953, als derde dochter in een
gezin met vijf meiden en een
jongen. Mijn vader had een
goede functie bij de telefoondienst,
toen nog de PTT. Mijn moeder, opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen, was
de eerste gediplomeerde, vrouwelijke
drogiste in Nederland. Dat kwam zo:
de huisarts hield praktijk in het café
van mijn oma en de apotheek/drogist
dus vanzelfsprekend ook. Ik was ook
vaak in het café, en ben opgevoed met
de plat Zeeuws-Vlaamse taal.
Op mijn twaalfde verhuisden we als
een van de eerste bewoners naar de
Alexanderpolder, toen de hongerput
geheten. Ik zat daar nog een maand
op de basisschool en moest een opstel
schrijven. De rest van de tijd mochten
wij, vier zesde klassers, gezelschapsspelletjes doen.

Jeugdarts
Na de middelbare school, waar ik de
eerste jaren beloond werd met een
prijs voor de meest voorbeeldige leer-
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ling, ging ik geneeskunde studeren in
Leiden. Lang wilde ik wiskunde gaan
studeren, want daar hoefde ik niet
veel voor te doen. Maar mijn voorkeur
om met mensen te werken, bracht me
toch naar mijn uiteindelijke keuze.
Nog even en dan ben ik veertig jaar
jeugdarts op het consultatiebureau
in Maassluis. Ik ben altijd blij als ik
mensen een stapje verder kan helpen
bij het opvoeden van hun kind of als
ik iets afwijkends vroegtijdig ontdek,
voordat het schade toegebracht heeft
aan de gezondheid van het kind. Al
dertig jaar ben ik daarnaast stafarts
bij dezelfde organisatie: ik geef advies, leid mensen op, houd nieuwe
ontwikkelingen bij of voer nieuwe
dingen in.
In 1974 ben ik getrouwd met Harry,
in de Caeciliakerk in Rotterdam. Eind
1978 werd onze eerste dochter geboren, gevolgd door nog een dochter
en een zoon. Inmiddels hebben we
in 2006 twee kleinzoons en in 2013
twee kleindochters gekregen, waar ik
ontzettend veel plezier aan beleef en
die me veel energie geven.

Jongerenkoor
Mijn vrijwilligerswerk in de kerk
heeft een lange geschiedenis: ik was
twaalf jaar, toen ik in de kerk in de
Alexanderpolder lector werd. Een
bijkomende taak was ook toen al
communie uitreiken: ik herinner me
een koorlid die weigerde bij mij als
twaalfjarig meisje ter communie te
gaan. Ik speelde in die jaren ook in
een bandje van het jongerenkoor op
mijn klassieke gitaar, als begeleiding
van de zogenaamde beatmissen.
Lector ben ik tot nu toe gebleven, dat
is volgend jaar een halve eeuw! Later
was dat in de O.L. Vrouw Visitatiekerk

in Schiedam, waar ik ook enkele jaren acoliet was. Toen we in 1979 naar
Vlaardingen verhuisden volgden de
verschillende vrijwilligerstaken in de
Willibrorduskerk in de Westwijk zich
als vanzelfsprekend op: werkgroep
Gezinsviering, parochiekatechese,
vormselwerkgroep. lekenvoorganger,
loper voor de Aktie Kerkbalans.
Toen ik in het bestuur van zorgcentrum de Meerpaal terecht kwam, werd
het vanzelfsprekend gevonden dat ik
ook in de vieringen in de kapel zou
voorgaan. Ik doe dat nu nog steeds.

Nieuwe uitdaging
Lang geleden werd ik op een zaterdagochtend op de koffie gevraagd bij
een lid van de parochieraad. Vanaf dat
moment zat ik vast aan bestuurlijke
taken. Vanuit de voorzittersrol van de
parochieraad was ik nauw betrokken
bij de vorming van de nieuwe Vlaardingse parochie, ruim tien jaar geleden. Ik zat negen jaar in het Vlaardingse parochiebestuur, was die jaren
ook voorzitter van de pastoraatsgroep
en van de nieuwbouwcommissie van
de Lucaskerk. De bestuurlijke taken
in Vlaardingen heb ik nu ingewisseld
voor een nieuwe uitdaging: de portefeuille Personeelszaken in de Goede
Herderparochie. Ik vind dat we zuinig
moeten zijn op ons pastorale team en
andere mensen in loondienst en wil
me daar graag voor inzetten.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk
om alles wat me bezighoudt te laten
bezinken in lange fietstochten (tot in
Wenen) en lange trektochten te voet.
Ik krijg nieuwe inspiratie in de stilte
van de natuur en kan na terugkomst
weer meer zorg besteden aan mensen
die dat nodig hebben en aan de werkzaamheden die me weer wachten.’

Wie helpt mee in het ziekenhuis?
Tineke Bastiaans is vrijwilligster in het
Vlietlandziekenhuis. Zij verricht taken
die te maken hebben met de zondagse
kerkdiensten en ze is dringend op zoek naar
vrijwilligers. Wat komt er zoal bij kijken?
door Marianne Soors fotografie Tineke Bastiaans

T

ineke: ‘Als je ziek bent en naar het ziekenhuis moet, is het belangrijk dat je
de juiste behandeling krijgt en goed
verzorgd wordt. Ook de geestelijke verzorging is heel waardevol, zeker als je van de
artsen nare berichten hebt gehoord. In dit
ziekenhuis is ds. Ton van Erp aanwezig voor
de persoonlijke geestelijke zorg. Daarnaast
bestaat voor patiënten de mogelijkheid om
naar de wekelijkse oecumenische kerkdienst
te gaan. Dat is een viering met zang, gebed,
bijbellezing en verkondiging. De viering duurt
ongeveer drie kwartier. Na afloop wordt er koffie of thee gedronken en een praatje gemaakt
met de patiënten.

Inventarisatie
‘Om dit allemaal goed te regelen zijn er aardig
wat mensen nodig’, vervolgt Tineke. ‘Op zaterdag gaan om 10 uur vier vrijwilligers langs alle
bedden met de vragen: “Wilt u naar de viering
op zondag? Kunt u daar lopend komen of in
uw bed of in een rolstoel?”
‘Sommige mensen reageren afwijzend, anderen zeggen: “Ach, ik ben er nu toch en wil het
wel eens meemaken.” Ernstig zieke patienten
zijn vaak blij dat ze weer eens een kerkdienst
kunnen bezoeken. Andere mensen willen
graag de Communie ontvangen.
Na zo’n anderhalf uur is de inventarisatie
klaar. Er zijn vier groepen vrijwilligers, iedere groep gaat één keer per maand langs de
bedden. Nieuwe vrijwilligers voor de zaterdaggroepen zijn dringend gewenst.’

De Oostercantorij luistert
viering op

Heb je
belangstelling
voor één of meer
van deze mooie
taken, neem dan
contact op met
Tineke Bastiaans,
coördinator
zaterdaggroep,
tel 0104260692; e-mail:
lauketineke@
zonnet.nl
en/of Ruud
Anderson,
coördinator
zondaggroep,
tel. 0104700397; e-mail:
r.anderson4@
upcmail.nl

Bedden rijden of koffie schenken
‘De zondaggroep bestaat uit vier keer zes
personen, die maandelijks om 9.00 uur naar
het ziekenhuis komen om de mensen naar
de ‘kerk’ te brengen. Het rijden met de bedden en de rolstoelen is vrij zwaar werk, door
de lange gangen in het ziekenhuis. Je moet
goed ter been zijn en een redelijke conditie
hebben.
Maar er zijn ook lichtere taken, bijvoorbeeld
alles klaarzetten voor de viering en de voorganger tijdens de viering ondersteunen. Ook
moeten de zieken ontvangen worden, de liedboeken uitgedeeld, en na de viering is er tijd
voor koffie en thee en een praatje. Dit wordt
ook door de vrijwilligers geregeld.
Mensen die te ziek zijn om naar de kerkdienst
te gaan, kunnen na de dienst op hun kamer de
Heilige Communie ontvangen. De voorganger gaat dan met een vrijwilliger de kamers
langs.’
magazine van parochie de goede herder
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Parochie-mozaïek
Bidden en zingen, in de sfeer van Taizé
De liederen van Taizé worden in steeds
meer kerken gezongen op zondagmorgen.
Er zijn ook speciale Taizévieringen bij ons
in de buurt. Waar en wanneer precies?

fot0: Peter van Mulken

Tussen Kerst en Nieuwjaar in 2010-2011 gonsde het in
Rotterdam en omgeving van de activiteiten. Ongeveer
dertigduizend jongeren waren uit allerlei landen naar
hier gekomen, voor een grote Europese jongerenontmoeting. Deze ontmoeting ging uit van de broeders van Taizé.
Al heel wat jaren organiseren ze in deze periode van het
jaar een jongerentreffen.

Grote Kerk Schiedam tijdens Taizé aan de Maas

Ook kerken in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
werkten mee om jongeren te ontvangen. Er werden gastgezinnen gezocht en dagelijks waren er vieringen in de
gastkerken.
Het is al weer een poos geleden, dat grote jongerentreffen. Toch is er iets overgebleven: in alle drie de steden
zijn er nog steeds geregeld vieringen in de sfeer van Taizé. De liederen van Taizé worden dan gezongen, er is veel
stilte, schriftlezingen en gebed. Het zijn oecumenische
vieringen, het klooster van Taizé is ook een oecumenisch
klooster.

Waar zijn deze vieringen? Hieronder een overzicht van
de mogelijkheden in de komende maanden.
In Vlaardingen zijn er vieringen op zondag 30 november
in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26.
Op zondag 1 februari is men welkom in de Heilige Lucaskerk, Hoogstraat 26/AB.
Op zondag 22 maart is de viering weer in de Bethelkerk.
De vieringen beginnen om 19.00 uur. Na afloop is men
welkom bij koffie en thee.
In Maassluis zijn de vieringen afwisselend in de Immanuëlkerk en de Petrus en Pauluskerk.
Op zondag 9 november in de Petrus en
Pauluskerk, Andreasplein 1.
Op zondag 11 januari 2015 in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5.
Op 8 februari weer in de Petrus en Pauluskerk.
De vieringen in Maassluis beginnen om
17.00 uur (kerk open om 16.30 uur).
Op 7 december zal er een extra (advent)
Taizé viering worden gehouden in de
Petrus en Pauluskerk.
In Schiedam is er elke eerste woensdagavond van de maand een Taizé-Avondgebed in de Oud Katholieke kerk, Dam 28.
Aanvang 19.00 uur.
Tot slot Rotterdam, hier dichtbij.
Tijdens de voorbereiding op de Europese ontmoeting
waren er dagelijks (!) vieringen in de Paradijskerk op de
Nieuwe Binnenweg, vlakbij metrostation Eendrachtsplein.
Om 17.30 uur kwamen dan de broeders en de andere
vrijwilligers bij elkaar voor hun avondgebed. Wie zin had,
kwam mee vieren.
Er is nu geen dagelijkse viering meer in de Paradijskerk,
nog wel een wekelijkse, op vrijdag, en nog steeds om
17.30 uur.

Een overzicht van alle vieringen in het Rijnmondgebied kun je vinden op de website www.taizeinrotterdam.nl
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Afscheid Cissy Siebel

De pastoraatsgroep van de Lucaskerk in Vlaardingen heeft van
haar voorzitter Cissy Siebel afscheid genomen. Cissy is toegetreden tot het bestuur van de Goede Herder parochie, met als
portefeuille personeelszaken. Tijdens een gezellig etentje hebben
wij haar een uil overhandigd, symbool voor de vele wijsheid die
zij gebruikt heeft om de pastoraatsgroep te leiden. Paul Snoeren
neemt de honneurs waar.
De pastoraatsgroep is nu op zoek naar nieuwe mensen. Hebt u
interesse, dan kunt u contact opnemen met Paul Snoeren via emailadres: corapaulsnoeren@chello.nl

Hans Vogelaar en Christien de Gans, beiden
lid van Liriko en het Willibrordkoor vonden
elkaar bij Liriko. Een huwelijk binnen ons
koor was nog nooit voorgekomen, maar op 25
september 2014 trouwden deze 70+ ers. Hans
Mattijssen voltrok het burgerlijk huwelijk.
In de kerk was pastor Adrie de Lange, een
vriend van de bruidegom, de voorganger. Met
een dubbelgroot koor, onder leiding van Jurriaan Govaart werd de huwelijksmis gezongen.
Speciaal voor deze gelegenheid studeerde Liriko maandenlang, onder leiding van Roel op
het Ave Maria en het Panis Angelicus.
Het werd een prachtige dag met een schitterende bruid en bruidegom. Het zonnetje
scheen op de Vlaardingse markt en Emma, de
kleindochter, droeg een vogeltjesjurk. Natuurlijk zaten al hun kinderen op de eerste rij.

fot0: roger pluijm

Een koorhuwelijk

Requiem

Namens Liriko, Mieke van der Velden (tekst
en foto).

Een projectkoor van bijna tachtig mensen, voor een groot deel
afkomstig uit het Schiedams Bachkoor, zong op zondag 2 november
in de Grote Kerk het requièm van Fauré. Dit bij gelegenheid van
Allerzielen. Ook andere koorwerken van Fauré werden ten gehore
gebracht, ondermeer de bekende Cantique de Jean Racine. Solisten
waren sopraan Annette Rogers en bas Frits Karskens. Het geheel
werd geleid door basiliekorganist/-dirigent Bas van Houte.
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Parochianen op pelgrimage

Die gele pijlen volgen…
Harrie Kaptein, uit Schiedam-Noord, heeft bij zijn fietstocht naar
Santiago de Compostella in 2013 keurig een pelgrimsstempel opgehaald
in de Sint-Jacobuskerk. Onderweg kwamen er nog vele stempels bij. Hij
fietste dit jaar naar Rome. Henny Schot uit Vlaardingen liep in april-mei
naar Santiago. Wat beweegt hen deze grote tochten te ondernemen?
door Lidwien Meijer

H

arrie Kaptein, 67 jaar, fietste vroeger al
dagelijks naar zijn werk, hij was leraar
in Rijswijk. ‘Dat was vijftien kilometer
hier vandaan.’
Nu hij met pensioen is, fietst hij nog steeds
graag. In mei 2013 fietste hij naar Santiago de
Compostella. Afgelopen voorjaar volgde een
fietsreis naar Rome.
Wat is het verschil tussen deze twee tochten,
die allebei zo’n bijzondere bestemming hebben?
‘De Santiagotocht is veel drukker; er zijn zóveel pelgrims die daarheen gaan. De accommodatie onderweg is helemaal afgestemd op
grote aantallen. Er zijn veel herbergen (refugio’s). In Santiago stond er een lange rij te
wachten voor het kantoor waar je je certificaat
kon ophalen, het bewijs dat je de tocht hebt
volbracht. In Rome heb ik ook een certificaat
gekregen, maar dat kantoor was verder leeg.
Ik was de enige.’

Van de kaart af
Waarom maakt hij deze pelgrimstochten?
‘Tja, ik ben wel katholiek opgevoed. Dat blijft
in je zitten. Maar mijn drijfveer is toch voornamelijk het fietsen. Het is fijn om te fietsen
en om daarbij mensen te ontmoeten. Het is
heerlijk om in de natuur te zijn.’
Een aantal keren is hij de weg kwijt geweest.
‘Ik had boekjes bij me waar de route nauwkeurig in stond, met kaartjes. Maar als je per
ongeluk vergeet af te slaan, fiets je van het
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kaartje af.’
Vier tassen heeft hij bij zich. Twee tassen vóór,
die blijven steeds op de fiets zitten. Alle bagage zit op een vaste plek. Elk uur stopt hij en
eet dan een boterham, goed belegd met kaas
of worst. ‘Ooit heb ik bij een fietstocht een
soort hongerklop gehad. Alle energie vloeide
uit mijn lichaam. Je moet echt regelmatig eten
en veel drinken. Ik ga met drie liter water op
pad. Tussen de middag ga ik echt ergens zitten. Alcohol gebruik ik niet, ook geen koffie,
wel thee bij het ontbijt.’
Harrie neemt geen rustdagen. ‘Elke dag zit
ik op de fiets. Ik bel nooit tevoren op voor onderdak. Tussen 4 uur en half 5 ’s middags ga
ik op zoek naar een slaapplaats. Op weg naar
Santiago had ik een tentje bij me. Op weg naar
Rome was er vaak Bed en breakfast. Soms lukt
het niet meteen, dat is wel spannend. Eén keer
heb ik bij een boer in een stal geslapen. Onderweg heb je leuke ontmoetingen. Soms fiets
je samen met iemand een helling op. Dat is
fijn om elkaar te ondersteunen. Bij de afdaling
raak je elkaar dan weer kwijt.’
In Santiago heeft hij in de domkerk het beroemde wierookvat heen en weer zien gaan.
‘Zeven broeders zwaaien ermee. Ze trekken
alle zeven aan een touw, via een katrol. Zo
zwaait dat gigantische wierookvat de hele kerk
door.’
Harrie heeft plannen genoeg voor volgende
tochten. ‘Misschien ga ik volgend jaar naar
Praag fietsen,’ blikt hij al vooruit.

fot0: Harrie Kaptein

fot0: Henny Schot

Op weg naar Santiago

fot0: Henny Schot

Elk uur een
boterham

H

enny Schot, uit Vlaardingen, wandelde
in april-mei in zes weken van St. Jean
Pied-de-Port (nog net in Frankrijk)
naar Santiago de Compostella. ‘Al dertig jaar wilde ik de Camino lopen, maar het
gebeurde almaar niet. Toen heb ik iedereen
verteld dat ik het zou gaan doen, en ik ben
flink gaan trainen, met bepakking, iedere dag
anderhalf uur. Dat was wel nodig, want sporten doe ik nooit.’
‘En dan ben je ineens die route aan het lopen.
Het is een vaste route, je gáát, je beweegt. Je
hoeft niet te kiezen, alleen die gele pijlen volgen. Zo ontstaat er ruimte, ik kon aanwezig
zijn in het moment. Ik heb prachtige dingen
beleefd: de natuur onderweg, de ontmoetingen. Ik vond bijvoorbeeld een trui op het pad.
Normaal laat je die dan liggen, maar nu raapte
ik hem op, en zwaaide ermee in het volgende
dorp langs de terrasjes. Eigenaar blij!’

fot0: Harrie Kaptein

Wachten
De religieuze dimensie was onderweg steeds
aanwezig. ‘Het is echt thuiskomen geweest,
bij God, bij mezelf. Wandelen met God, aanwezig zijn in het moment. Het heeft ook met
veiligheid te maken. Niet dat ik nu weet hoe
het in elkaar zit, maar ik ben bevestigd in het
gevoel: “Luister naar wat je hart je ingeeft”.
Leven vanuit dat bewustzijn, daar wil ik graag
in groeien. Als ik nu in de Broekpolder loop,
ervaar ik het weer. Ik heb ook veel gebeden

Op weg naar Rome: zicht op Assisië

onderweg, op mijn ademhaling de rozenkrans
bijvoorbeeld.’
De helft van de route liep Henny alleen, verder waren er de vele reisgenoten met wie ze
een eindje optrok en die ze later soms weer
tegenkwam. ‘Je deelt veel met de andere lopers. Iedereen die deze tocht doet, staat in
zekere zin op een kruispunt. Het wordt snel
heel hecht; je hoeft verder ook niets van die
mensen. Eigenlijk probeer ik nu nog steeds zo
met mensen in contact te zijn. Ik ben er vrijer
van geworden, minder bang.
‘Ik heb ook geleerd om te wachten, te niksen.
Tussen de middag kwam ik altijd ergens aan.
Dan ging ik douchen en kleren wassen. En
daarna schrijven, mijn blog. Ik had een flinke
schare volgers die me, door hun reacties, hielpen om elke dag gedisciplineerd te schrijven.
Maar om half 8 ’s avonds was er pas de maaltijd, dus geduld hebben, wachten, heb ik echt
leren oefenen.’
En de aankomst? ‘Aankomen is niets, het gaat
om de weg. Dan zit je daar in die stad. Je mag
niet eens met je rugzak de dom in. Ik ben nog
verder doorgelopen naar Muxia, het uiterste
punt. Dan kom je uit bij zee, ineens zag ik de
zee. Dat was heel bijzonder’.
Aan het eind van de tocht dacht ik: “Wat zou
het mooi zijn om Jenny uit Zuid-Korea nog
eens tegen te komen, dan zou het rond zijn.”
En daar zat ze, op een terrasje. Een cadeautje
was het.’
magazine van parochie de goede herder
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Vieringen, winter 2014-2015, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk (zo)
9.30 uur (zo.)

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

Za 6 dec.

--

--

--

Zo 7 dec.
2e zondag van de advent

Eucharistie H. Egging
Koor: Liriko Kinderwoorddienst

Eucharistie E. Clarenbeek
Samenzang

Woord- en communieviering L. Meijer
Cantor en samenzang Kindernevendienst

Za 13 dec.

--

--

--

Zo 14 dec.
3e zondag van de advent

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Pax Christi Cantorij Kinderwoorddienst

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie K. de RooijKoor: Jongerenkoor Kindernevendienst

Wo 15 dec.
Boeteviering

--

--

--

Za 20 dec.

--

--

--

Zo 21 dec.
4e zondag van de advent

Eucharistie met Latijnse gezangen H. Egging
Koor: Willibrordkoor Viering met Latijnse
gezangen. Kinderwoorddienst

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: dames- en herenkoor Kindernevendienst

Wo 24 dec.
kerstavond

18.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Gezinsviering. Koor: Okido
20.30 uur Eucharistie E. Clarenbeek
Koor: Liriko 22.30 uur Woord-en
communieviering M. Heikens
Koor: Pax Chrismas gelegenheidskoor

19.30 uur Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor 22.00 uur Eucharistie
Ch. Duynstee Koor: The Balance

18.30 uur parochiaan koor: Kinderkoor
22.00 uur Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: Jongerenkoor

Do 25 dec.
Eerste kerstdag

Eucharistie E. Clarenbeek
Koor: Impuls

Woord- en communieviering
C. Koeleman Koor: Willibrordkoor

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: dames- en herenkoor

Vrij. 26 dec. 2e kerstdag

Geen viering

Geen viering

Geen viering

Za 27 dec.

--

--

Eucharistie H. Egging

Zo 28 dec.

Eucharistie E. Clarenbeek
Koor: Impuls

Woord- en communieviering
M. Heikens

Eucharistie H. Egging
Zang: cantor

Wo 31 dec.

Geen viering

Geen viering

Geen viering

Do 1 jan. 2015

Geen viering

Geen viering

9.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang

Za 3 jan.

--

--

--

Zo 4 jan.

30

Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: alle ko- Woord- en communieviering Parochiaan
ren Kinderwoorddienst Nieuwjaarsviering. Samenzang. Nieuwjaarsreceptie na de
Nieuwjaarsreceptie na de viering
viering

Eucharistie Ch. Duynstee

Za 10 jan.

--

--

--

Zo 11 jan.

Woord- en communieviering Parochiaan
samenzang

Woord- en communieviering M. Heikens
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie. A. Kunnekkadan

Za 17 jan.

--

--

--

Zo 18 jan.

Eucharistie E. Clarenbeek. samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee. Samenzang
Oecumenische viering in de H. Lucaskerk.
Koor van de Bethelkerk

Oecumenische viering
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Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.) 9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper en O.L.V. Visitatie
17.00 uur (za.) 11.00 uur (zo.)

St. Jacobus
11.00 uur (zo.)

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem Dei
Kindernevendienst

Woord- en communieviering C. Koeleman
Samenzang en orgelspel

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie A. Kunnekkadan

--

Woord-en communieviering M. Heikens

--

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: In Honorem Dei Kindernevendienst

Eucharistie H. Egging
Koor: H. Hartkoor

Woord-en communieviering M. Heikens
Koor: Zanggroep St. Jan

Eucharistie Ch. Duynstee

19.00 uur Ch. Duynstee
Biechtgelegenheid na de viering

--

--

--

Eucharistie P. Vismans

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie P. Vismans Koor: In Honorem Dei
Kindernevendienst

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Woord-en communieviering C. Koeleman

18.30 uur kerstmusical voor en door kinderen
20.00 uur Eucharistie P. Vismans
Muzikale begeleiding: koren, trompet, orgel,
samenzang 24.00 uur Eucharistie
H. Egging Koor: In Honorem Dei

18.30 uur Woord- en Communieviering,
M. Heikens. Koor: Kinderkoor
22.00 uur Eucharistie A. van Well
Koor: H. Hartkoor

21.00 uur Eucharistie L. de Jong
Koor: Zanggroep St. Jan

18.30 uur woord-en Communieviering
Gezinsviering parochiaan
21.30 uur woord-en Communieviering
C.Koeleman

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering M.Heikens
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Eucharistie H. Egging

Eucharistie Koor: Jubilatio

Geen viering

Geen viering

Geen viering

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Woord- en communievieringParochiaan

--

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Jubilatio

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: H. Hartkoor

Woord- en communieviering
Parochiaan

Woord- en communieviering
M. Heikens

18.00 uur Sluitingslof A.Kunnekkadan

Geen viering

Geen viering

19.30 uur oecumenische viering in de
Dorpskerk. Parochiaan

9.30 uur Eucharistie A. Kunnekkadan

Geen viering

Geen viering

Eucharistie H. Egging

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering
C. Koeleman. Samenzang en orgelspel

Eucharistie L. de Jong. samenzang

Woord-en communieviering
parochiaan

Eucharistie A. van Well

--

Woord- en communieviering parochiaan

--

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging
Koor: H. Hartkoor

Woord- en communieviering. Parochiaan
Zanggroep St. Jan

Eucharistie H. Egging

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering
Parochiaan

Eucharistie L. de Jong

Oecumenische viering C. Koeleman
In de Ark, aanvangstijd 10.00 uur
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Vieringen, winter 2014-2015, vervolg
Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk (zo)
9.30 uur (zo.)

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

Za 24 jan.

--

--

--

Zo 25 jan.

Eucharistie H. Egging. Koor: Pax Christi Cantorij

Eucharistie H.Egging

Eucharistie K. de Rooij

Za 31 jan.

--

--

--

Zo 1 febr.

Eucharistie E. Clarenbeek. Koor: Liriko

Woord-en communieviering Parochiaan
Samenzang

Eucharistie H. Egging

Za 7 febr.

--

--

--

Zo 8 febr.

Woord- en communieviering Parochiaan
Themaviering. Koor: Impuls

Eucharistie E. Clarenbeek
Koor: Willibrordkoor

Woord-en communieviering M. Heikens

Za 14 febr.

--

--

--

Zo 15 febr.

Eucharistie E. Clarenbeek

Woord-en communieviering C. Koeleman
Koor: The Balance

Eucharistie Ch. Duynstee

Wo. 18 febr.
Aswoensdag

19.30 uur
C. Koeleman

19.30 uur H. Egging
Samenzang

19.30 uur A. Kunnekkadan

Za 21 febr.

--

--

--

Zo 22 febr.
1e zondag van de 40 dagentijd

EucharistieCh. Duynstee
Samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie H. Egging

Za 28 febr.

--

--

--

Zo 1 mrt.
2e zondag van de 40 dagentijd

Woord-en communieviering M. Heikens
Oecumenische viering in de Kerkcentrum Holy

Eucharistie E. Clarenbeek
Samenzang

Woord-en communieviering C. Koeleman

Za 7 mrt.

--

--

--

Zo 8 mrt.
3e zondag van de 40 dagentijd

Eucharistie E. Clarenbeek

Woord-en communieviering Parochiaan

Woord-en communieviering Parochiaan

Za 14 mrt.

--

--

--

Zo 15 mrt.
4e zondag van de 40 dagentijd

Anders-dan-Anders viering C. Koeleman
Combo, solozang en een rapper

Eucharistie E. Clarenbeek

Eucharistie Ch. Duynstee

Colofon
Kerk aan de Waterweg is een uitgave
van de parochie De Goede Herder in
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
Redactie: Elly Barendregt, Marlène
van Geffen, Kees Koeleman, Ted

Konings, Marianne Soors, Cisca
Verhart
Aan dit nummer werkten verder
mee: Gerarda Havermans, Mirjam
Heikens, Jolanda Konings,

Lidwien Meijer, Sanne Poot, Han
Raeijmaekers, Cissy Siebel, Wim van
der Steen, Mieke van der Velden
Redactie:
Singel 104, 3112 GS Schiedam
T: 06 - 48405775
E: redactie@goedeherderparochie.nl

Voor in uw agenda: 22 maart, tweede Zondag-Plus (dit is een nieuwe datum)
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Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.) 9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper en O.L.V. Visitatie
17.00 uur (za.) 11.00 uur (zo.)

St. Jacobus
11.00 uur (zo.)

Eucharistie A. Kunnekkadan

--

Woord- en communieviering M. Heikens

--

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: Jubilatio

Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
M Heikens Zanggroep St. Jan

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Woord- en communieviering C. Koeleman

--

Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: In Honorem Dei

Eucharistie Priesterassistent
Koor:

Woord- en communieviering C. Koeleman
Samenzang

Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie L. de Jong
Zanggroep St. Jan

Eucharistie A. Kunekkadan

Eucharistie A. van Well

--

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Woord- en communieviering
C. Koeleman

8.30 uur Ch. Duynstee
19.00 uur P. Vismans

Geen viering

17.00 uur Ch. Duynstee

19.00 uur parochiaan

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Woord- en communieviering Parochiaan

--

Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: Jubilatio

Woord- en communieviering L. Meijer

Woord- en communieviering Parochiaan
Zanggroep St. Jan

Woord- en communieviering M. Heikens

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging

Eucharistie L. de Jong

Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie A. Kunnekkadan

--

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie A. Kunnekkadan

Woord- en communieviering L. Meijer

Eucharistie P. Vismans

--

Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie P. Vismans Koor: In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging

Woord- en communieviering parochiaan
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Vooruitblik op de 40-dagentijd

Welk project kiezen wij?
Het duurt nog lang voordat de Veertigdagentijd begint. Hier vast
een voorproefje van de projecten die onze deelgemeenschappen
wellicht gaan ondersteunen in die periode.
door Han Raeijmaekers

I

n Vlaardingen is de keus al gemaakt. De MOV-groep (Missie,
Ontwikkeling en Vrede) werkt er
sinds jaar en dag samen met de
protestantse ZWO-groep (Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Het ene jaar volgen
de protestanten de katholieken en
steunen allen de projecten van Vastenaktie, en het jaar daarop wordt
door allen Kerk in Actie gevolgd, de
organisatie van de protestanten. In
2015 zullen de projecten van Kerk
in Actie centraal staan. Het thema
is: Open je handen. In de lijn van dit
thema zullen er zes projecten worden gesteund, ver weg en dichtbij
huis.

scholen en kinderwoorddiensten
goede voorstellen doen, om zich,
samen met de volwassenen, ‘met
open handen’ in te zetten.

En Vastenaktie?
Als men liever één project heeft, dan
kan men voor de katholieke Vasten-

Materialen
In de tweede week van januari, op
dinsdag of donderdag, nodigt MOV/
ZWO geïnteresseerden uit van alle
katholieke en protestante kerkgemeenschappen in onze regio, om
verder te praten over de actie Open
je handen. Dan wordt ook een regionaal project voorgesteld. Dit is mooi
op tijd, zes weken vóór het begin van
de Veertigdagentijd, die dit jaar begint op Aswoensdag 18 februari en
duurt tot Pasen op 5 april.
Kerk in Actie ontwikkelt ook volop
materialen voor kinderen en jongeren. MOV/ZWO kan hiermee aan
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den, eeuwenoude boeddhistische
tempels en natuurlijk de vriendelijke
olifanten. Wereldberoemd zijn ook
de fotogenieke theeplantages, hier
ooit door de Engelsen aangelegd.
Tijdens de Vastenaktiecampagne
2015 zullen we zien dat achter de
mooie foto’s vaak een schrijnende
werkelijkheid schuil gaat. De Tamilgemeenschappen op de theeplantages leven extreem geïsoleerd, vaak in
grote armoede. Het campagneproject 2015 is de ondersteuning van
een project in het bisdom Kandy.
De organisatie Setik helpt daar de
Tamil-gemeenschappen op de theeplantages. Het gaat erom dat ze zich
kunnen ontwikkelen en uit hun isolement treden.

De voettocht komt naar ons toe!

aktie kiezen. De campagne van Vastenaktie richt zich komend jaar op
de theeplantages in Sri Lanka.
Wie op internet zoekt naar informatie over Sri Lanka vindt al snel
prachtige foto’s van een paradijselijk
vakantieland: hagelwitte palmstran-

We kijken nog verder vooruit. Vastenaktie organiseert in 2016 een
meerdaagse voettocht in deze regio.
In Limburg was in 2012 de eerste
pelgrimstocht, vorig jaar was het in
Noord-Holland en in 2015 is Twente
aan de beurt. In 2016 worden wandelaars uit het hele land verwacht in
de regio Waterweg-Noord. Vastenaktie zoekt hiervoor hulp, vanuit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
Wilt u helpen? Meld dit dan via een
mailtje naar movzwo@hetnet.nl.

Liduinajaar 2015 Liduinatentoonstelling oproep
De gemeente Schiedam heeft 2015 uitgeroepen tot Liduinajaar.
Veel Schiedamse instellingen hebben aangegeven hierop in te haken.
In het Liduinajaar zullen diverse activiteiten worden georganiseerd. De
voorbereidingen komen al aardig op gang.

D

oor het Stedelijk Museum
Schiedam zal een Liduinatentoonstelling worden gehouden in de Grote of St.
Janskerk. Dit is de plaats waar
ooit Liduina’s kapel heeft gestaan.
Deze tentoonstelling zal een
kunstzinnig karakter dragen,
wat past bij het Stedelijk museum. Er zullen bijvoorbeeld
geen voorwerpen, beeldjes,
schilderijtjes en dergelijke te
zien zijn die vele Schiedammers in hun huiskamers hebben of hadden staan.
De Sint Liduina Commissie
Schiedam vindt dit toch wel een
gemis. De commissie hoopt op een
locatie elders in de stad (we mikken op
de basiliek) nog een tweede Liduinatentoonstelling op te zetten met wat meer aandacht
voor de Liduinadevotie, zoals die naar voren
kwam (en komt) in beeldjes, boeken, foto’s
en schilderijtjes. Daar willen wij nu reeds
uw aandacht voor vragen in deze dubbele
oproep.

Spullen gevraagd!
Voor deze tentoonstelling zijn wij op zoek
naar oude of nieuwere Liduina-memorabilia
in allerlei vormen en technieken. Maar ook
andere Liduinaherinneringen en -devotionalia, van klein tot groot, van eenvoudige tot
bijzondere aard hebben onze belangstelling.
Heeft u dergelijke voorwerpen of devotionalia
van de heilige Liduina in bezit, wilt u die dan
uitlenen aan de Liduina Basiliek?

Heeft u misschien een grote vitrinekast om de spullen in te
plaatsen (of kunt u ons een
tip geven) dan heeft dat ook
onze belangstelling.
U kunt dit melden bij de
Sint Liduina Commissie Schiedam per telefoon 010-4700191 (R.W.
Poels) of per e-mail poelsrw@hetnet.nl.

Mensen gevraagd!
Als de tentoonstelling in
de Grote kerk tussen april
en oktober gehouden wordt,
is die kerk overdag open, van
dinsdag tot en met zaterdag.
Het zou mooi zijn als op diezelfde
tijd de basiliek ook is opengesteld.
Daar zijn natuurlijk veel afbeeldingen
van Liduina te zien en het is toch fijn als mensen die de Grote kerk bezoeken de basiliek
ook kunnen ‘meepikken’ (of omgekeerd….).
In hoeverre die openstelling haalbaar is,
hangt af van de beschikbaarheid van vrijwilligers.
Het duurt nog even, maar wilt u alvast eens
nadenken of u nu en dan ‘suppoost’ wilt
worden in deze maanden? Misschien eens
in de maand een dagdeel of vaker. Het doel
is: zoveel mogelijk de basiliek open stellen,
tegelijk met de Grote kerk.
Er zijn steeds twee personen nodig.
In de Kerk aan de Waterweg die in februari
uitkomt, zal er uitgebreid aandacht voor zijn,
maar nu leggen we het vast in de week.
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Kerst in Bethlehem
Grimmig. Zo valt het beeld voorop deze uitgave wel te noemen. Helaas is het de realiteit, vandaag de dag in Israël: muren ziet
men als nodig om de verschillende bevolkingsgroepen uit elkaar te houden. Religie speelt daarin een rol, maar wordt vooral
misbruikt voor politieke doeleinden.
Bethlehem, ‘geringste onder de steden’, waaruit de Verlosser werd geboren, is daarin een prangend spilpunt. Nog niet zo lang
geleden kende het stadje van zo’n 25.000 mensen, vooral christelijke bewoners. De laatste jaren nemen velen van hen, Palestijnen, de wijk naar andere steden, streken of landen. De acht meter hoge muur die zo’n tien jaar geleden in de stad verrees,
maakt het leven in Bethlehem immers zwaar; hij snijdt de route af naar werk, naar vrienden, naar familie. Het bemoeilijkt ook de
komst van toeristen en pelgrims, een belangrijke bron van inkomsten.
Maar er is ook een andere kant. Lees op pagina 7 en zie hieronder hoe AEI werkt om bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen,
elkaar te leren kennen en waarderen.

Op zo’n tien kilometer van Bethlehem ligt Jeruzalem. Met daar bijna tussenin de berg Sion, waar naar de overlevering zegt,
Maria is gestorven. In de Dormition-kerk die daar is gebouwd, is bovenstaand mozaïek te vinden. Het toont het respect van ‘de
wereld’ voor Jezus' moeder.
Maria zei ‘ja’ tegen God, en gaf de wereld Jezus. Het levert lieflijke plaatjes op, vandaag de dag nog in miljoenen huiskamers en
kerken - zoals het ‘stalletje’ hierboven, in de basiliek van de Aankondiging in Nazareth, woonplaats van het gezin van Jezus.
Verdriet en lijden bleef dat gezin niet bespaard. Liefde en geweld, ze gaan in deze wereld samen. Nog wel.

Zalig kerstfeest!

