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Van de redactie
Deze Kerk aan de Waterweg kijkt vooruit naar een nieuw
seizoen dat voor ons ligt. Ook al begint het kerkelijk jaar
met de eerste zondag van de Advent, het levensritme van
een moderne mens aan de Nieuwe Waterweg zegt dat
een werkjaar begint ‘na de vakantie’. Voor gezinnen met
kinderen betekent dat alles ‘weer zijn gewone gang gaat’
als de scholen beginnen. Anderen houden er misschien
een iets andere ritme op na, maar voor de meesten van u
zal het weer ‘hup, aan de slag zijn’ als u dit leest.
We beginnen het werkjaar met een brug, knal voorop dit
blad. Toepasselijk, aan de Waterweg. Maar vooral actueel
omdat we het komend seizoen in de parochie alles gaan
merken van het project Kerkopbouw. En een kerk opbouwen, dat doe je door bruggen te slaan, leest u verderop
in dit blad. Als je een brug slaat, valt er een nieuwe weg
te gaan, en dat beoogt het project nadrukkelijk. Zet 30
november vast in de agenda als een bijzondere dag in De
Goede Herder, die u ‘in de gaten moet houden’.

momenten die in de parochie zijn voorgevallen. De deelgemeenschappen blijken steeds weer ieder hun eigen kleur
in te brengen in het geheel van de parochie. Lees dit blad
dus eens aandachtig door en u zult ongetwijfeld versteld
staan van wat er her en der allemaal plaatsvindt. En u zult
ideeën opdoen. Ook weer om aan de slag te gaan. Omdat
het een mooie uitdaging blijft om ons geloof handen en
voeten te geven in ons dagelijks leven, in ons gezin, op ons
werk, als we samen zijn met onze buren of op de sportclub. Ook daar gaat deze weken weer van alles beginnen.
Dat schept dus kansen, om uitgerust als we hopelijk zijn,
zout en zoet in de samenleving te zijn, Gods Geest present
te stellen in onze steden langs de Waterweg.
Mocht u al doende inspiratie opdoen voor een bijdrage
aan dit parochieblad: doen! We kijken naar uw verhalen
en foto’s uit. Het volgende nummer van Kerk aan de Waterweg wordt het kerstnummer, dat al voor 1 december zal
verschijnen. Uw bijdrages willen daarom graag uiterlijk
27 oktober ontvangen.
Maar eerst maar eens aan de slag, bruggen bouwen!
De redactie

Dit achtste nummer van Kerk aan de Waterweg staat dus
in het teken van mouwen-opstropen-en-aande-slag. Maar we kijken ook nog even
Adressen
terug op bijzondere, mooie, aardige
en telefoonnummers van de

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

St. Jan de Doper-Visitatie

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

H. Hart van Jezus

Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: 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

coverfoto door
Janet Bisschopvan Zwieten
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St. Liduina - OLV. Rozenkrans

Willibrord, H. Lucaskerk

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

Inhoud

In deze Kerk aan de Waterweg:
P4 Zondag-Plus, op 30 november, wordt in De Goede Herder een bijzondere zondag. De laatste stand van zaken
leest u hier. P5 Thema van dit nummer is: Bruggen Bouwen. In een ‘bruggenserie’ vertelt pastor Kees Koeleman wie hij graag vanuit de parochie bereikt. Om nieuwe wegen te gaan. P8 Siko-directeur Riemersma is blij
met de contacten tussen kerk en school. P9 Een voorbeeld van zo’n contact is de schrijfopdracht die de kinderen
van De Vlinder op voorstel van Kees Koeleman verrichtten. P10 Lidwien Meijer verlangt naar de ouderwetse
komkommertijd. P10/11 Een opkik’r voor een pastor. P12 Pastor Avin Kunnekkadan wil missionair zijn; na
een half jaar in De Goede Herder maakt hij de balans op. P13 Een mooi voorbeeld van de inzet van Kunnekkadan is het bezoek van ‘zijn’ studenten aan Maassluis. P14 In zijn bericht vanuit het kerkbestuur gaat Wim
van der Steen in op twee zaken die hem in vakantietijd opvielen. P15 De kinderen van de Sint-Janschool gingen
op bezoek in de basiliek. P16 De financiële experts uit de parochie doen een voorstel waar ieder zijn voordeel
mee kan doen. P17 Een nieuw seizoen betekent ook een nieuw progamma Geloofsverdieping. In het hart van
dit blad treft u een overzicht aan. Ook makkelijk uit te nemen en te bewaren. P22 Nog een schooldirecteur:
Kees Harmsen van ‘t Palet. Hij herinnert zich een pastor die een tuinkabouter op het altaar zette... P23 Geloofopladen kan in de eigen parochie, maar ook verder weg, zoals in Banneux. Twee Schiedammers komen er enthousiast van terug.

P24

Portret van een parochiebestuurder; dit keer Wim van der Steen.

wordt in De Goede Herder gecollecteerd voor de PCI. Wat is dat?
een feestje.

P34

P29

P28

Binnenkort

The Balance bestaat 45 jaar. Reden voor

Vredesweek, een vertrouwd begrip, maar helaas nog steeds niet overbodig. In de parochie is

van 19 tot en met 28 september veel te doen dat de vrede in de wereld dichterbij moet brengen.

P5

P13 P15
P25

P27

P34
magazine van parochie de goede herder
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Kerkopbouw

Bruggen bouwen… nieuwe wegen banen!
Het thema van dit nummer
van Kerk aan de Waterweg
én van het nieuwe aanbod
Geloofsverdieping is
Bruggen bouwen.
Dit zou ook het motto van
het project Kerkopbouw
2014-2015 kunnen zijn. Het
project wil immers bruggen
bouwen! En waar gaan de
bruggen naartoe? Hieronder
een bruggenserie.
tekst en fotografie Kees Koeleman

Brug tussen kerk en school
Er zijn in de afgelopen maanden
nieuwe stappen gezet in de relatie
tussen de geloofsgemeenschappen
en de katholieke basisscholen. Over
twee van deze stappen leest u in dit

nummer meer. Gerarda Havermans
schrijft over een omgekeerd huisbezoek van de groepen 3 en 7 van
de Sint Janschool. Louise Rietman
schrijft over de opstelwedstrijd ‘Een
dag uit het leven van God’ op basisschool De Vlinder.
Op 12 juni hadden Charles Duynstee
en ik een tweede gesprek met Theo
Riemersma en Henk Schepen, resp.
de algemeen- en de adjunct-directeur

van de Stichting Interconfessioneel en
Katholiek Onderwijs (SIKO) voor
Schiedam en Vlaardingen. Beide juichen het toe dat in de Liduinaweek
2015 op de SIKO-scholen aandacht
wordt geschonken aan Liduina. Theo
Riemersma bood aan mee te werken
in een projectgroepje. Bijzonder was
ook dat wij werden uitgenodigd om
op 18 september mee te denken over
het strategisch jaarplan 2016-2019,
vooral wat betreft de katholieke identiteit van de SIKO-scholen.

Tussen liturgie en geloofsverdieping
Op zondag 9 maart gingen vier Goede-herdermensen naar onze zuiderburen. De reis ging naar Eeklo om
een Zondag-plus mee te maken, een
zondag waarop iets extra’s gebeurt:
een leerzame ontmoeting vóór de
viering en een eenvoudige lunch ná de
viering. In het vorige
nummer heeft u er uitgebreid over kunnen
lezen. Intussen is een
parochiële werkgroep
de eerste Zondag-plus
van onze parochie
aan het voorbereiden
(30 november). Buck
Buys schrijft erover
in dit nummer, in
zijn artikel ‘Zondag-plus, een speciale zondag’. In drie kerken vindt dit
gebeuren plaats. Voor elk van deze
locaties geldt dat er mensen zijn gevonden die de Zondag-plus in goede
banen zullen leiden.

Tussen geloofsgemeenschappen
In 2015 is het 125 jaar geleden dat
paus Leo XIII de al eeuwen bestaande verering van Liduina als heilige,

bevestigde in een decreet. Reden
voor de gemeente Schiedam, die
Liduina als beschermheilige heeft,
in 2015 te kiezen voor een speciaal
Liduina-themajaar. Reden voor parochie De Goede Herder om van 11-19
april 2015 een Liduinaweek te organiseren. De stuurgroep die van deze
Liduinaweek werk gaat maken is samengesteld uit parochianen van de
vier Schiedamse deelgemeenschappen. Samen sta je immers sterker
dan alleen.
Het programma van de Liduinaweek is nog volop in ontwikkeling.
Eén onderdeel staat echter al vast:
een Liduina-middag in de kapel van
zorgcentrum Frankeland. Het H.
Hartkoor is bereid om samen met
de bewoners Liduinaliederen te zingen. Charles Duynstee gaat op zoek
naar tien jongeren die tijdens deze
Liduinamiddag hand- en spandiensten willen verrichten.

Brug tussen kerk en gemeente
‘Samen sta je veel sterker dan alleen’. Dat geldt ook voor samenwerking met de gemeente. Zo wordt
er een Liduina-tentoonstelling georganiseerd in de Grote Kerk van
Schiedam. Het Stedelijk Museum
is daar verantwoordelijk voor en als
kerk leveren we een bijdrage. Voor
de Schiedamse basisscholen wordt
een Liduinaproject ontwikkeld. Een
stichting leidt dit in goede banen, als
kerk zijn wij daarbij behulpzaam.
Zie mijn artikel Een opkik’r verderop
in dit nummer.
Om een weg over water te maken,
bouwen we bruggen. Hetzelfde doen
we in onze Kerk aan de Waterweg:
we bouwen bruggen om nieuwe wegen te banen.
magazine van parochie de goede herder
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Parochie-mozaïek
Gezinsviering in basiliek
Op zondag 29 juni, de feestdag van de HH. Petrus en
Paulus, vond voor de eerste maal een gezinsviering plaats
in de Liduinabasiliek. Onze insteek was: een eucharistieviering voor de hele gemeenschap, voor jong en oud,
waarin toegankelijkheid en laagdrempeligheid voorop
zouden staan, en waaraan kinderen en jongeren actief
zouden deelnemen. Dus niet een viering vòor, maar een
viering mèt gezinnen.
Het was een hele uitdaging om dat streven te koppelen
aan de klassieke wijze van vieren die we in de basiliek
gewend zijn. We zijn die uitdaging naar eer en geweten,
met de nodige creativiteit en vooral met inzet van velen,
aangegaan.
Ons overleggroepje vond het belangrijk dat we ons aan
het evangelie van de dag zouden houden: het verhaal
over Simon, die in Jezus de Messias herkent, en die van
Hem zijn nieuwe naam Petrus krijgt. Als eerste lezing
kozen we voor het bekeringsverhaal van Saulus/Paulus.
Een lang, maar zeker ook spannend verhaal, dat groot
en klein aansprak.
Tot ons grote plezier hadden we zowel over Paulus als
over Petrus liederen gevonden, die naadloos aansloten
bij de lezingen en goed in het gehoor lagen. En het lied
“Brood en wijn”, dat een aantal kinderen nog kende van
hun eerste communieviering in de H. Hartkerk, klonk
ook in onze basiliek goed als lied bij de offerande. Zo
werd het een viering die aan de ene kant een vertrouwd,
en aan de andere kant een nieuw en fris karakter droeg.
Trots waren we op ons gelegenheidsjeugdkoor, dat ondanks het geringe aantal deelnemers toch de basiliek
overtuigend wist vol te zingen, en net zo trots waren we
op de andere kinderen die een actieve rol hadden in de
viering. Gelukkig waren we met de deelname van ons
dameskoor, dat de vaste misgezangen op zich had genomen. En heel blij waren we met allen die, jong en oud,
nieuwkomer en oudgediende, na de mis voor een gezellig samenzijn naar het parochiecentrum De Wilgenburg
kwamen.
Als u dit leest, zijn we al weer druk bezig met de voorbereiding van een tweede gezinsviering op 28 september.
Wat goed was, houden we vast, en van wat niet zo goed
was, proberen we te leren. We gaan weer aan het werk
voor een fijne en aansprekende viering voor iedereen.
Gerarda Havermans, Liduinabasiliek

6

kerk aan de waterweg najaar 2014

Kinderkoor Okido zoekt versterking
Kinderkoor Okido is op 13 juli een dagje uit
geweest, om het vijfjarig bestaan van het koor
te vieren. Aansluitend aan de gezinsviering in
de Pax Christikerk trokken we naar pretpark
Drievliet. We hadden prachtig weer. Het was
erg gezellig.
Kinderen die van zingen houden zijn van harte welkom om bij Okido te komen meezingen. Ook zijn we
dringend op zoek naar een pianist!
Wat wordt er van je gevraagd als je wilt komen zingen
of pianospelen bij dit leuke koor?
Het koor zingt tijdens de gezinsvieringen (ongeveer
eens in de zes weken). Ook zingt Okido bij speciale
gelegenheden, zoals eerste communievieringen. Op
verzoek wordt ook in andere kerken van parochie De
Goede Herder gezongen.
Het kinderkoor oefent eenmaal per veertien dagen op
dinsdagavond van half 7 tot half 8 onder leiding van
Dick Nels in de Pax Christikerk in Vlaardingen. Momenteel is er echter geen vaste pianist om het koor te
begeleiden en daarom doen wij de volgende dringende
oproep: als u iemand weet die dit zou willen doen óf als
u misschien zelf uw muzikale steentje wilt bijdragen,
neem dan contact op met: Lia van Wijk,
T: 010-2499091, E: camvanwijk@planet.nl of Mireille van
Reisen, T: 010-4741385, E: mvanreisen@hotmail.com.

Parochie-mozaïek
Karel Zwaard van de deelgemeenschap Andreas, Petrus en
Paulus is op vrijdag 25 april benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Gedurende een lange periode heeft hij
zich verdienstelijk gemaakt voor het maatschappelijk leven
in Maassluis.
De burgemeester somde bij de uitreiking
een aantal elementen op: Karel dreef
vele jaren muziekhandel Allegro aan
de Noordvliet. Zijn liefde voor muziek
kwam daar volop tot uiting. Ook speelde
hij klarinet in de Maassluise Harmonie;
van 1998 tot 2000 was hij lid van het bestuur.
Sinds het begin in 1992 is hij een van de
drijvende krachten achter het Kerstnachtzingen in Maassluis. Jaarlijks komen vele
honderden inwoners in de kerstnacht naar de Markt om
daar samen kerstliederen te zingen. Voorts was hij vele
jaren lid van de muziekvereniging Euterpe in Maasland.
De heer Zwaard was van 1984 tot 1995 actief in de Petrusen Paulusparochie te Maassluis. Van 1984 tot 1992 was hij

Open Monumentendag in Heilig Hartkerk
Het thema van de Open Monumentendag van 2014 (op 13
september) is Reizen. Dit thema heeft diverse elementen: men vertrekt voor een reis, men komt weer terug;
soms is men bang om weg te gaan voor een onzekere
reis. Denk hierbij ook aan de onvermijdelijke laatste
reis.
Het thema Reizen past wel bij de Heilig Hartkerk. Sinds
haar bouw, in de wijk de Gorzen, vlakbij de Maas, is het
gebouw en de toren een baken voor zeelieden. Vlak voor
ze afmeerden in een van de havens van Rotterdam, zagen ze de toren van de kerk en wisten ze: we zijn weer
thuis. In de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk onderdak
gegeven aan een groep van veertig jongens en mannen
die niet wilden afreizen naar Duitsland voor de Arbeitseinsatz.
Diverse schilderingen en interieurelementen in de kerk
verwijzen naar onze laatste reis. In de crisisjaren was
het leven voor velen een tranendal, zeker in de Gorzen.
De inrichting van de kerk en de schilderingen moesten

penningmeester en aansluitend, tot 1995, administrateur.
In 2000 was de heer Zwaard een van de oprichters van
de lokale politieke partij Maassluis Belang. In de oprichtingsperiode vervulde hij het secretariaat van deze partij.
Van 2002 tot 2004 was hij lid van de gemeenteraad van
Maassluis.
Sinds 2005 is hij actief lid van het CDA Maassluis. Van
2006 tot 2012 vervulde hij het secretariaat
van de fractie. Sinds 2008 is hij secretaris
van het afdelingsbestuur, aanvankelijke
op interim-basis, sinds 2012 definitief.
Van 2006 tot 2013 was hij lid van de
steunfractie in de gemeenteraad. Voorts
was hij campagneleider bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 en redacteur
en verspreider van het ledenblad.
De heer Zwaard was van 2000 tot 2006
secretaris van het bestuur van de ondernemersvereniging Stadshart Maassluis. Hij heeft belangrijk bijgedragen aan de goede teamgeest binnen de vereniging.
Marianne Soors

de werkloze arbeiders hoop geven op een beter leven in
het hiernamaals.
Geheel in stijl van die schilderingen van toen, maakt momenteel kunstenaar Jeroen Staal aanvullingen op het
thema van het “Einde
der Tijden¨.
De H.Hartkerk is zaterdag 13 september geopend van 10.00 uur tot
16.00 uur. Elk heel uur
vinden er rondleidingen
plaats die te maken hebben met de onderduikers
tijdens de oorlog en de
elementen uit de inrichting van de kerk die
gericht zijn op het leven
na het aardse leven. De
Kunstenaar Jeroen Staal (l.) legt
laatste rondleiding start
de betekenis uit van zijn nieuwe
om 15.00 uur.

fot0: roger pluijm

Koninklijke onderscheiding in Maassluis

werk over de Apocalyps
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Kerkopbouw

De kerk zoekt

de school weer op
Elf scholen in Schiedam en Vlaardingen maken
deel uit van SIKO, dat dit jaar jubileert. Algemeen
directeur Theo Riemersma vertelt hierover, en over
hernieuwde contacten tussen school en kerk.
door Theo Riemersma

S

IKO is in 1992 ontstaan. Toen
kwam er een fusie tussen de
Sint Willibrordusstichting in
Schiedam en de Stichting voor
Katholiek Onderwijs in Vlaardingen.
Op 3 oktober viert SIKO (Stichting
Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs) haar 125 jarig jubileum. Er
is onder meer een viering in de Sint
Liduinabasiliek en een sponsorloop op
alle SIKO scholen, voor een goed doel.

Katholieke identiteit
Er is ook een jubileumboekje verschenen: Meer dan een eeuw katholiek onderwijs in Schiedam. Een prachtig boekje
over honderd jaar levend en levendig
katholiek onderwijs, met schitterende
foto’s uit al die jaren.
Wie dit leest, zal ontdekken dat de
invloed van de Katholieke Kerk op de
scholen lange tijd enorm groot was.
Er was zelfs sprake van toezicht vanuit de kerk.
We leven nu, in het jaar 2014. Elf scholen vormen samen SIKO en mogen
hun eigen weg daarin gaan. De katholieke identiteit wordt gedragen door de
scholen en iedere school vult dit weer
anders in. Samen vormt dit de katholieke identiteit van SIKO.
Bij sollicitaties is de identiteit onder-
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Er was zelfs sprake
van toezicht vanuit
de kerk
werp van gesprek, maar meer vrijblijvend dan in het verleden. Wat hebben
we te verliezen?

Uitdaging
De kerk heeft zich inmiddels ook bij
SIKO gemeld. Kees Koeleman en pastoor Charles Duynstee zijn in gesprek
met de algemene directie. Wat verwachten kerk en school van elkaar en
waarin kunnen we iets voor elkaar betekenen? We voeren echt een dialoog,
niet vanuit vanzelfsprekendheid, maar
vanuit de realiteit die er is, zonder

hoogdravende taal. Het is een mooie
uitdaging voor de toekomst.
Het jaarmotto van SIKO luidt: ‘ Ieder
kind telt en SIKO viert’. Zeker een motto
waaruit onze identiteit spreekt. Want
bij SIKO telt iedere leerling, wordt geen
leerling buitengesloten en noemen we
de leerling bij de naam, als een uniek
wezen dat er zijn mag, en zich gekend
mag weten.
Vieren – viering – 3 oktober gaat SIKO
vieren. Een jubileum om terug te kijken
én om ons te richten op de toekomst
met zijn vele uitdagingen.
Onderwijs betekent meer dan kinderen
leren rekenen en lezen, maar ook en
vooral om kinderen op allerlei manieren voor te bereiden op hun toekomst.
Een hoopvol perspectief!

Opstelwedstrijd basisschool De Vlinder

Verrassende
beelden van God
Beschrijf eens een dag uit het leven van
God, in een opstel. Een moeilijke opdracht
voor kinderen van rond de tien jaar.
door Louise Rietman

W

at kwam zoal naar voren in de opstellen. Hieronder acht pakkende
citaten:
God helpt de mensen. Hij laat alles
voor ons groeien…
God troost zieken en kinderen. Wij zijn allemaal
Zijn kinderen…
God bedacht de mensen, de kerk, de huizen en de
tv. En iedereen was heel gelukkig…
Bedankt voor het leven, lieve God, door Jou krijg
ik een neefje en daar ben ik zo blij mee!...
God zegt tegen de mensen: je moet op zoek naar
iemand die jouw hulp nodig heeft…
Jammer dat niemand jou kan zien God…
God eet altijd croissantjes voor het ontbijt…
God wil niet dat mensen ruzie maken…
Het project Kerkopbouw 2014-2015, heeft
als één van de drie pijlers: de relatie tussen
kerk en school. De deelgemeenschappen van
onze parochie bouwen de relatie met de katholieke basisscholen op of verder uit. Voor
de deelgemeenschap Jacobus en Martinus en
basisschool de Vlinder kreeg dit vorm in een
opstellenwedstrijd voor de groepen 5 en 6.

Pittige opdracht
Pastor Kees Koeleman was voor de kinderen
al een bekend gezicht, door zijn aanwezigheid
bij de kerstviering. Nu kwam hij op bezoek in
de klas. De pastor vertelde over zijn werk, zijn
hobby's en hij gaf uitleg over het opstel.

Een opstel
maken over
Een dag
uit het leven
van God

Juffrouw Bianca van groep 6b was enthousiast over dit initiatief: ‘De kinderen vonden het
vooral erg leuk om zoveel te weten te komen
over de hobby's van Kees Koeleman. Zelf
voetballen ze ook en dan is het mooi om te
horen dat de pastor daar ook van houdt. Ook
de foto's van zijn klimvakantie maakten veel
indruk. Een opstel maken over Een dag uit het
leven van God was een pittige opdracht. We
zijn wel een katholieke school, maar lang niet
alle kinderen gaan naar de kerk. We beginnen
op De Vlinder wel iedere dag met een les uit
de catechesemethode Trefwoord en zo konden
we met elkaar bespreken wat we al wisten.
Daarna zijn we aan de slag gegaan en tussendoor hebben we elkaar laten horen wat
we al geschreven hadden. Dat was soms best
lastig, want er zaten heel persoonlijke verhalen bij.’
De beste resultaten zijn voorgelegd aan een
heuse jury die bestond uit: adjunct-directeur
Astrid Gussekloo van De Vlinder, Lidwien
Meijer van de parochie en Ruud Aret van
boekhandel Post Scriptum. Uit die achttien
opstellen zijn drie prijswinnaars gekozen.
De gelukkigen hebben uit handen van Kees
Koeleman een boekenbon gekregen.
Het bezoek in de klassen en het contact met
de kinderen is door alle partijen als zinvol ervaren en zal ook zeker volgend jaar weer op
de planning staan!
magazine van parochie de goede herder
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Column

We weten allemaal wat een
opkikker is. Het woordenboek
geeft vier verschillende
betekenissen: een borreltje, een
hartversterker, een oppepper of
een stimulans.
door Lidwien Meijer
Van een opkik’r heeft
waarschijnlijk nog nooit iemand
at een vreemde maanden hebben gehoord.

Komkommertijd?

W

we achter de rug. De zomerperiode
wordt wel komkommertijd genoemd.
Er is dan gewoonlijk weinig nieuws
onder de zon. Vaak worden kleine gebeurtenissen opgeblazen tot grote proporties: bijvoorbeeld een ontsnapte slang, een wolf ergens in een bos of een huilend
Mariabeeld. ‘Typisch komkommertijd’, zegt men dan. ‘Om de krant
te vullen’.
Deze zomer was het geen probleem om de krant vol te krijgen. Irak,
Syrië, Isis, Ebola, Oekraïne…. Wat hadden we veel te verwerken, wat
een onnoemelijk leed.
De ramp met de MH17 trof Nederland het hardst. Zo dichtbij en zo
vernietigend. Die lichamen van landgenoten en hun bagage tussen
de zonnebloemen en het koren, midden in een oorlogsgebied! Om
nooit te vergeten.
Ik was wel een beetje trots op de kerk, en dat gebeurt niet dikwijls.
De kerk waar mijn broer actief is, de Vitus in Hilversum, opende
spontaan haar deuren. De hele dag konden de mensen er terecht om
hun verdriet te delen, bij een gedachtenisplek. Veertien Hilversummers waren immers bij de slachtoffers.
En de Raad van kerken Nederland organiseerde een herdenkingsdienst in Amersfoort.
De predikante zei daarin in haar openingswoord: ‘We zijn hier bijeen, samen, in één van de vele kerken die Nederland telt. Kerken
zijn gebouwd omdat wij mensen, weten dat we kwetsbaar zijn. We
weten dat er dingen zijn die te groot voor ons zijn, te groot om alleen te dragen. En daarom zijn we hier, voor het aangezicht van de
Eeuwige, en vragen: God mogen we bij U zijn nu. Verbonden in
ons verdriet.
Prachtige ware woorden… die mij weer leren hoe waardevol kerkplekken zijn. Om te delen wat te groot is voor ons begrip: verdriet,
vreugde… eigenlijk alles van het leven.
Het is tenslotte toch komkommertijd geworden. Maar wel in een
andere betekenis. De prijs van de komkommer is zo gedaald, door
die Russische boycot, dat telers met hun oogst blijven zitten. Ik eet
daarom maar een Nederlandse komkommer extra en hoop dat de
voedselbanken, en niet de doordraaimolen het overtollige fruit op
zich af zien komen.
En geef mij volgend jaar alsjeblieft weer die andere komkommertijd,
met een slang in een nieuwbouwwijk, die wolf die de grens over
kwam, of een Mariabeeld dat huilt…
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door Kees Koeleman

Z

elf wist ik ook niet wat een opkik’r was,
maar daar is verandering in gekomen
door de voorbereiding van de Liduinaweek (11-19 april) in het jaar 2015, één
van de activiteiten in het Project Kerkopbouw
2014-2015.
Namens de stuurgroep, die van deze Liduinaweek werk gaat maken, was ik op 13 juni
in het stadskantoor bij een brainstormsessie
over het Liduinajaar 2015 van de gemeente
Schiedam. Tal van maatschappelijke organisaties waren vertegenwoordigd.
Vanuit de stuurgroep heb ik verteld over de
Liduinaweek 2015, onder andere over het
voornemen om op de katholieke basisscholen aandacht aan Liduina te schenken. Vanuit de maatschappelijke organisaties
kwamen talloze andere ideeën op
tafel: een ontmoeting van
Schiedammers met
de naam of een afgeleide van Liduina,
een symposium
over pijnbestrijding, een tijdelijke
Liduinacamping in
het Beatrixpark, een
film over Liduina, een Liduinawinkel aan de
Grote Markt, een Liduinastripverhaal door de
stad, verkoop van rozenlikeur, een geurende
Liduinaroos, zomer-klunen in het centrum.
De komende tijd wordt bekeken welke ideeën
realiseerbaar zijn.

Liduinaproject
Aanwezig was ook Deborah van Unen, medewerker van de Schiedamse stichting Kik’r,
een stichting die projecten ontwikkelt om ‘de

Kerkopbouw

Een OPKIK’R

weerbaarheid van kinderen te vergroten en hun betrokkenheid bij
de eigen leefomgeving te stimuleren’. Het succes van de eerste
kindergemeenteraad, één van de
gerealiseerde projecten van stichting
Kik’r, heeft ervoor gezorgd dat meer kinderen betrokken raakten bij hun stad, maar
ook dat zij nadenken over wat er beter kan en
hier zelf oplossingen voor aandragen. In het
kader van het Liduinajaar 2015 speelt Kik’r
met de gedachte om een Liduinaproject te
ontwikkelen voor alle (24!) basisscholen in
Schiedam. Ik spitste mijn oren, heb meteen
na afloop een afspraak met Deborah van
Unen gemaakt en kreeg het jaarverslag 2013
mee om te lezen.

Idealistisch
De afspraak met Deborah was op 19 juni, in
het pand van de stichting, gevestigd aan de

Kinderen
meer
betrekken
bij de
eigen
leefomgeving

Willemskade in de Gorzenwijk. Aanwezig
was ook directeur Soesja Boode. Aan tafel zat
ik met twee zeer idealistische vrouwen. Na
elkaar te hebben bijgepraat over de stichting
en de parochie/het project kerkopbouw/
de Liduinaweek hoorde ik uitgebreider over het plan om een Liduinaproject te ontwikkelen voor de Schiedamse
basisscholen. Concreet betekent het dat
zij voor alle leerlingen van de groepen 5 en 6
een Schiedams doe-boek over Liduina willen
maken en dat zij enkele lesbrieven over Liduina en een paar Liduina-klassenuitstapjes
willen ontwikkelen. Een onverwachte bondgenoot!
Om dit van de grond te krijgen is een projectgroep nodig. Op mijn aanbod om een
bijdrage te leveren aan de werving voor deze
projectgroep werd enthousiast gereageerd.
Drie mensen heb ik inmiddels bereid gevonden: Theo Riemersma, Henk Schoenmakers
en Lidwien Meijer. De komende tijd gaat de
stichting kijken of de financiën voor dit project rond kunnen komen. Zij zijn immers
volledig afhankelijk van donaties. Wat is het
te hopen dat het lukt. Voor mij is het een stimulans om met het project Kerkopbouw door
te gaan. Een echte opkik’r dus.
magazine van parochie de goede herder
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Pastoraal team

Missionair in
de parochie
door Avin Kunnekkadan SVD fotografie Peter van Mulken

I

k ben op 1 maart van dit jaar benoemd in parochie De Goede
Herder, als missionair priester.
Nu, na zes maanden, wil ik een
poging doen de identiteit van een
missionare priester in de parochie
te formuleren. Daarbij spelen twee
belangrijke vragen: hoe kan ik mijn
missionaire priesterschap tot uitdrukking brengen in De Goede Herder?
En: hoe verhoudt mijn identiteit van
missonair priester zich tot de moderne geseculariseerde samenleving?
Deze vragen zijn niet zo gemakkelijk
te beantwoorden.
De missionaire priester staat in
dienst van het volk Gods. Want bij
de opdracht bij zijn wijding hoort de
zending tot het hele volk: namelijk
het leven te geven in al zijn volheid
(Johannes 10:10).
Er zijn verschillende manieren om de
roeping van missionair priesterschap
vorm te geven. Voor mij is een belangrijk aspect het bouwen van bruggen tussen mensen die verschillen in
leeftijd, levenswaarden, -oriëntaties
en opvattingen. Het gaat er dan om,
om al die verschillende mensen met
elkaar te verbinden, hen uit te nodigen, te bevestigen, moed in te spreken en te inspireren. Dat vraagt veel
creativiteit.

Uitdaging
Mijn kloosterleven in verschillende
missionaire communiteiten in India
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en Europa heeft mij geleerd dat bruggen bouwen een belangrijk onderdeel
is van het priesterschap. In feite heeft
elk lid van het pastoraal team die taak
tot bruggenbouwer. Ieder vult dat op
zijn of haar eigen manier in. De uitdaging voor mij is hoe ik deze taak
kan waarmaken in een situatie waarin
de mensen totaal verschillend zijn in
cultuur, taal, manier van leven, geloof en in spiritualiteit. Want in India, waar ik vandaan kom, hebben wij
een totaal andere cultuur en taal en
manier van leven.

“Een toegewijd en
zorgzaam dienaar
van Jezus Christus”
Voor mij betekent bruggenbouwer
zijn ook een toegewijde en zorgzame
dienaar van Jezus Christus zijn, die
de blijde boodschap wil overbrengen, net zoals Jezus dat deed. Ook
in Jezus zelf kunnen wij immers een
bruggenbouwer zien, door de manier
waarop Hij bij anderen aanwezig was
en maaltijd met hen hield.
Soms vraag ik me af: wat voor verkondiger ben ik? Ben ik de verkondiger
van het geloven in een God, die bevrijding brengt? Ben ik de verkondiger
van hoop? Ben ik de verkondiger van
liefde van de Goede Boodschap? Onze
wereld, waarin mensen totaal verlaten
rondzwerven, heeft mensen nodig die
als het ware met een hart vol dwaas-

heid van iedereen houden. Volgens
mij is dan wàt de priester doet is niet
zo belangrijk, als wel hòe hij het doet.
Als bruggenbouwer zeg ik dan: ik ben
er voor jullie, in goede en kwade dagen, in voor–en tegenspoed. En dat
betekent: goed luisteren naar de mensen, dicht bij hun problemen en vragen en angsten staan en vast kunnen
stellen wat de echte problemen zijn.
Tenslotte kan ik dan, samen met de
ander, zoeken naar aanknopingspunten en verdere actie. Want priester is
ook degene die, zelf gewond, andere
gewonden heelt.
Ik vind het de moeite waard om te
werken in het pastoraal team van parochie De Goede Herder, omdat ik
daarin mijn missionair priesterschap
tot uitdrukking kan brengen. En dat
doe ik op de wijze van een bruggenbouwer.

Alle mensen
Maar: ik vind bruggen bouwen belangrijk voor àlle mensen die werkzaam zijn in de evangelisatie, het
jeugdwerk of die op een andere wijze
dienstbaar willen zijn in het koninkrijk van Christus. Bruggen bouwen
tussen diverse mensen en culturen
en vormen van spiritualeit, moedigt
ons allen aan tot creativiteit en geeft
concrete handvatten voor de praktijk.
Daarbij kan ook ons zondag-plus programma veel betekenen voor de toekomst, als bruggenbouwende functie
in de parochie.

Bruggen bouwen in Maassluis
door Marianne Paalvast fotografie Ad of Ria Sosef

U

heeft wellicht ook in de Tussenbeide van mei gelezen over
het mooie project van pastor
Avin in Delft. Hij brengt internationale studenten, die studeren
aan de Technische Universiteit of bij
het Unesco-IHE-instituut, in contact
met gewone Nederlandse gezinnen.
Studenten en gezinnen worden voor
een dag twee aan twee gekoppeld.
De internationale studenten zien in
de regel weinig meer dan hun studiegenoten en hun boeken en zouden
dolgraag meer zien en horen van de
gewone Nederlandse samenleving.
Hoe zien de huizen er van binnen uit,
hoe wij leven wij, wat eten we en wat
vinden wij belangrijk?
De vraag van pastor Avin Kunnekkadan aan ons in de pastoraatsgroep in
Maassluis was of wij aan zijn project
mee wilden doen. Wij keken elkaar
even aan en hebben afgesproken: dat
doen we gewoon!
Op zaterdag 9 augustus was het zover. Er kwamen twintig studenten en
er waren genoeg gastouders aangemeld. We hebben een korte kennismakingsronde gedaan, zodat we hun
naam hoorden, uit welk land ze kwamen en welke studie ze volgden. Na
een kort gebed om Gods zegen over
deze dag, gingen we op weg.

Molen
We begonnen met een gezamenlijk
bezoek aan de molen, want dat sprak
ons allemaal wel aan. Daarna ging ieder zijn weg. Er waren bezoeken gepland aan kassen met bloemen, aan
de Waterwegkering en wandelingen
gewoon in ons mooie stadje Maassluis. Rond half acht ’s avonds kwamen we weer bij elkaar. Moe maar
voldaan!

Toen was het een heel andere groep
mensen die bij elkaar zat. Er werd
gelachen en de enthousiaste verhalen
vlogen rond. Avin vroeg elke student
iets te vertellen over zijn ervaringen
van deze dag. Een korte indruk was
genoeg, maar sommige studenten
borrelden over van enthousiasme en
vertelden uitgebreid. Ze waren er allemaal vol van. De verrassing van velen
was: dat wij zo gezellig waren en gastvrij. Dat wij helemaal niet die koele
mensen waren die ze gedacht hadden
dat we waren. Vooral ook waren ze
verrast, dat er zo veel orde was in de
huizen, het was eigenlijk gewoon komisch, hoe vaak dat genoemd werd!
En dat het eigenlijk heel aangenaam
was! Je kon alles zo pakken, zag wat
er was en waar het stond.
Wij hoorden ook dat wij zo op de klok
leven. Thuis in Togo is dat anders.

Zo antwoordden de studenten op de
vraag wanneer ze gingen eten: als het
eten klaar is. Heel fijn ook dat je hier
een afspraak met iemand kunt maken
en dat die gewoon op de afgesproken
tijd komt. Er gaat geen kostbare tijd
meer verloren met wachten op elkaar;
ook realiseerden ze zich dat het met
respect te maken had, dat je deed wat
je had beloofd, dat je niemand onnodig liet wachten.
We lachten wat af bij al deze opmerkingen en voelden hoe goed het was,
hoeveel voldoening deze dag ook de
gastouders gaf. Hoe blij de studenten waren. Voor een aantal was dit
de mooiste dag in Nederland tot nu
toe! Dat was ontroerend en verdrietig
tegelijk.
Voor pastor Avin is deze dag een
geslaagde onderneming geworden.
Hij wil bruggen bouwen tussen zijn
studenten en zijn parochianen en ik
denk dat het goed is gelukt. Ik denk
dat er nog velen over deze bruggen
naar elkaar toe zullen gaan, in ieder
geval weten en voelen dat er mensen
voor hen bereikbaar zijn, die bereid
waren hun huis en hart voor hen
open te zetten.
magazine van parochie de goede herder
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Van uw parochiebestuur

Goed dat er ruimte
voor stilte is
U leest dit in september, wanneer het seizoen weer is begonnen. Ik
schrijf dit begin augustus, nog midden in de vakantietijd. Het is rustig
in onze parochie. Alles gaat door, maar staat wel op een lager pitje.
door Wim van der Steen, secretaris

T
Binnen in de
kerk is het
licht gedempt
en is het stil

wee dingen zijn me opgevallen in deze
vakantietijd.
Als eerst die vreselijke ramp met de
MH17, het vliegtuig wat in Oekraïne
neergestort is. Mensen hebben geprobeerd
deze ramp te verwerken door bloemen en
wenskaarten neer te leggen, door in grote
drommen in stilte langs de rijksweg te staan
wanneer de lange en indrukwekkende rij
lijkwagens voorbijkomt, door samen in stille
tochten te lopen, door samen in kerken bijeen
te zijn en daar te zingen, te bidden, te luisteren naar de eeuwenoude verhalen en stil te
zijn.
Als tweede het bezoeken door toeristen van
kerkgebouwen, vooral in het buitenland.
Grote kathedralen in de steden, kleine kerkjes in de dorpen. Je ziet mensen voelen of de
deur open is. Binnen in de kerk is het licht
gedempt en is het stil. De rust valt over je
heen. Je ziet mensen even zitten, kijken naar
de kunstschatten en architectuur, een kaarsje
opsteken. Genieten van de stilte.
Stilte en saamhorigheid. Vroeger vonden we
het in de kerken. Nu lopen veel mensen mee
in stille tochten, vullen condoleanceregisters
op Internet, leggen massaal bloemen neer of
laten ballonnen op, schrijven op Twitter of
Facebook. Tijden veranderen.
In onze parochie hebben we zeven kerkgebouwen waar we trots op mogen zijn. In
Schiedam drie monumentale, oude en een
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kleine, moderne en intieme. In Vlaardingen
twee moderne, waarbij van één de mooie oude
toren nog staat. In Maassluis de gedurfde
“tent”.
Mensen hebben andere manieren gevonden
om stilte en saamhorigheid te vinden. Onze
kerken worden leger. Toch zijn het nog steeds
plekken bij uitstek om samen te kunnen komen, de Eeuwige te kunnen vinden, stil te
kunnen zijn. Goed dat er nog steeds mensen
in onze parochie zijn die zich inzetten om
deze ruimte te bieden.
Een zorg voor het parochiebestuur is het
kunnen voortbestaan van onze parochie in
materiële zin in de nabije toekomst. De enveloppe om materialen te bestellen voor de
Aktie Kerkbalans 2015, is deze week door
de brievenbus van de parochie gekomen.
Thema wordt: “Mijn kerk deel, mijn kerk
in balans”. In de folder staat: ‘We hebben
de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt
en rouwt. Maar om levendig te blijven, is
geld nodig.’
De komende maanden gaan de vrijwilligers
weer aan de slag om van de Aktie Kerkbalans
een succes te maken. Als parochiebestuur hopen we op een geslaagde actie. Hoe jammer
zou het immers niet zijn wanneer de plaatsen
in onze gemeenschap - onze kerken - om samen te zijn, stil te zijn, te zingen, te bidden, te
luisteren, stil te staan en onze God te vinden,
er niet meer zouden zijn.

Kerkopbouw

Op bezoek in de basiliek
De groepen 3 en 7 van de
Sint Janschool bezochten
onlangs de basiliek. Voor
veel kinderen een ware
ontdekkingstocht.
door Gerarda Havermans
fotografie Bea van Gelderen

O

p een steenworp afstand van de Liduinabasiliek staat de St. Janschool, een
school voor Rooms Katholiek basisonderwijs. Tot voor kort beperkte het
contact tussen school en kerk zich tot de kerstviering van de school die in de basiliek gehouden werd. Maar de laatste tijd zijn de banden
stevig aangehaald, tot tevredenheid van beide
partijen. Zo zijn we als kerk gesprekspartner
voor de Werkgroep Identiteit. We denken mee
over manieren waarop de school haar katholieke identiteit sterker naar voren kan laten
komen. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot een
informatieochtend over Doop en Eerste communie. Ook zijn we vanuit de kerk aanwezig
bij vieringen binnen de school, en we hebben
suggesties aangedragen rond het maken van
palmpaasstokken. Tenslotte weet de school
dat zij een beroep op de kerk kan doen voor
pastorale ondersteuning, mochten ernstige
omstandigheden daarom vragen.

Onder de indruk
Een nieuwe activiteit die we in dit kader met
elkaar bedachten, was een bezoek van de groepen 3 en 7 aan de basiliek. Doel hierbij was de
kinderen te laten zien dat de kerk meer is dan
alleen een mooi en spannend gebouw; het is
het huis van God!
Om dit voor te bereiden brachten de leerkrachten een bezoek aan de basiliek. Daarbij
spraken ze hun verwachting uit. Ze namen
foto’s in de kerk en aan de hand hiervan werden opdrachten gemaakt voor de kinderen.

De kerk is
meer dan
alleen een
mooi en
spannend
gebouw

Op 17 juni was het zo ver. Als eerste kwamen
de kinderen van groep 3, die in kleine groepjes, onder begeleiding, de afbeeldingen van
hun werkblad, in de kerk gingen opzoeken.
Zij waren diep onder de indruk van het grote
gebouw en van alles wat er te zien was. We
hebben met hen gepraat over het verhaal dat
bij een aantal kruiswegstaties hoort, over Liduina en natuurlijk ook over Jezus. Tot slot
mochten de kinderen vragen stellen aan de
pastor, en konden zij een kaarsje opsteken.
Met de kinderen van groep 7 werd dezelfde
werkwijze gevolgd. Deze oudere kinderen
hadden weer andere vragen. De jongere kinderen bleken vooral getroffen te zijn door de
kruiswonden van Jezus, die ze heel akelig,
en ook heel zielig vonden. De oudere kinderen stelden vragen als: ‘Waaróm werden
Adam en Eva verjaagd uit het paradijs’. En,
aan de pastor: ‘Waarom bent u priester geworden?’
Het kaarsje aansteken gebeurde heel aandachtig. Daarbij spraken de kinderen uit voor
wie zij dat deden: ‘voor oma’, ‘voor de poes’,
‘voor mezelf en voor Jezus...’
Bij de evaluatie bleek dat iedereen, de leerkrachten, de kinderen én wijzelf, het een heel
bijzondere middag hadden gevonden. We zijn
dan ook zeker van plan hiermee door te gaan.
Zo hopen we de kinderen een ervaring mee
te geven die verdieping geeft aan hun begrip
van ‘kerk’ . Een ervaring waaraan zij wellicht
nog vaak zullen terugdenken.
magazine van parochie de goede herder
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Uw kerkbijdrage met een
Overeenkomst Periodieke gift
door werkgroep Aktie Kerkbalans, Willibrord Vlaardingen / penningmeester DGH

B

Het kost
u wel wat
tijd, maar
de parochie
kan helpen
bij het
opstellen
van de
overeenkomst
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ehalve door bij te dragen aan de Aktie
Kerkbalans, kunt u de parochie nog op
een andere manier financieel ondersteunen. En de notaris hoeft niet op te
draven.
Voor parochianen die zich voor een aantal
jaren financieel aan de deelgemeenschap
van de parochie De Goede Herder willen
binden, bestaat de mogelijkheid om een periodieke bijdrage, voor minimaal vijf jaar,
vast te leggen in een Overeenkomst Periodieke
Gift. Voorheen kon deze Overeenkomst Periodieke Gift alleen maar via de notaris worden geregeld, maar per 1 januari 2014 heeft
de wetgever die eis laten vallen en keurt nu
ook goed om uw kerkbijdrage zonder tussenkomst van een notaris onderling, tussen
u en de parochie, te regelen. Het kost u wel
wat tijd, maar de parochie kan helpen bij het
opstellen van de overeenkomst.
Het bijzondere van het aangaan van zo’n
meerjarige verplichting is, dat het geen afdwingbare verplichting is. De Overeenkomst
Periodieke Gift zorgt er alleen maar voor dat
u uw betaalde kerkbijdrage geheel van uw
belastbaar inkomen kunt aftrekken en dus
buiten de 1 procent regeling bij gewone giften valt.
Mocht u tijdens de vastgelegde periode op
enig moment, om voor u zwaar wegende redenen menen uw toezegging niet meer na
te kunnen komen of door omstandigheden
daartoe niet meer in staat zijn, dan heeft u
geen openstaande schuld of betalingsverplichting aan de parochie voor de nog niet
betaalde toezegging. Voor de fiscus moet
dan wel aannemelijk gemaakt worden dat
er sprake is van overmacht of andere zwaarwichtige redenen. Zo niet dan kan de fiscus
besluiten om de voorgaande giften als ge-

wone giften aan te merken en het belastingvoordeel terug te vorderen. De parochie zal
en kan u in ieder geval niet dwingen om uw
toezeggingen na te komen.
Het aantrekkelijke voor u en de parochie is
dat het mes aan twee kanten kan snijden.
Omdat u van de fiscus geld terugkrijgt, zou
het zo maar kunnen zijn dat u besluit het
fiscale voordeel door te geven aan de parochie.
Als voorbeeld het volgende: u draagt nu bijvoorbeeld € 240,- per jaar bij en tezamen
met uw andere giften komen uw giften niet
over de 1 procent-grens heen en zijn daardoor niet aftrekbaar. Met de Overeenkomst
Periodieke Gift zijn die € 240- wel fiscaal
aftrekbaar. Als Uw belasting over de top
van uw inkomen 35 procent bedraagt kunt
u maximaal € 84,- aan belasting terug ontvangen.
Maar als u netto evenveel wilt blijven betalen dan kunt u aan uw parochie € 360,per jaar gaan betalen. De fiscus betaalt dan
maximaal € 126,-- terug (35% van € 360,-)
hetgeen betekent dat u € 234,- netto betaalt.
De parochie is u dan heel dankbaar, want
die krijgt € 120,- méér en u betaalt ook nog
€ 6,- minder.
U kunt natuurlijk ook besluiten om een geringer deel van het belastingvoordeel door te
geven. Voor de parochie is het natuurlijk het
mooist als u iets meer gaat betalen.
Mocht u belangstelling hebben, neemt U
dan contact op met de beheercommissie van
uw deelgemeenschap. U krijgt van deze dan
de benodigde informatie, de bijbehorende
formulieren en de eventuele hulp voor de
verdere verwerking.

Geloofsverdieping
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Voor de vierde keer komt parochie
De Goede Herder met een aanbod
Geloofsverdieping. Het is inmiddels
een goede traditie geworden.
De werkgroep heeft weer hard
gewerkt om voor u een interessant
en gevarieerd aanbod samen te

stellen, Ook dit seizoen wordt het
aanbod als katern opgenomen
in ons parochieblad Kerk aan de
Waterweg.
In dit nummer vindt u het complete
overzicht voor het seizoen 20142015. In elke uitgave van Kerk aan

de Waterweg worden de onderdelen
voor de komende maanden uit het
aanbod nader belicht.
Zo bent u steeds op de hoogte van
de actuele activiteiten.
“Bruggen bouwen” is het thema van
dit seizoen. Bouwt u mee?

Bruggen bouwen
Nederland is een waterland, en
daarom rijkelijk voorzien van
bruggen. Ook in onze parochie
kun je nog wel eens een brug
tegenkomen. Ga onze steden aan de
Waterweg maar na.
Bruggen zijn handig, om te komen
van A naar B. En ze zijn óók goed
voor een mooie symboliek.
Dat kwam bij ons op toen we
ons bogen over het nieuwe jaar
Geloofsverdieping. En we kozen
als motto voor 2014-2015: bruggen
bouwen.
Bruggen bouwen – dat willen we

graag doen als parochie De Goede
Herder. En daarmee zijn we ook al
volop bezig. Daar waar we ons eigen
verhaal proberen te verbinden met
het grote Verhaal van God. Daar
waar we hoofd, hart en handen
willen afstemmen op elkaar. Daar
waar we over onze grenzen heen
durven kijken, en samen optrekken
met ‘nieuwe’ mensen. Om maar
eens enkele voorbeelden te
noemen.
In ons nieuwe seizoen
Geloofsverdieping bouwen we
voort op dit alles. Door een
keur aan activiteiten, allemaal

met een brug-karakter. Neem
nou het geloofsgesprek. Of de
bijeenkomsten die een link leggen
met een evangelist. En dan is
er óók het nodige te beleven
aan creativiteit, bezinning en
spiritualiteit.
In dit jaaroverzicht vindt u het hele
programma. Ook leest u hoe u zich
kunt aanmelden.
Bruggen bouwen; doet u mee? Dat
hopen we van harte. Graag tot ziens,
in een van onze drie steden langs de
Waterweg!

ACTIVITEIT

WANNEER

WAAR

Geloven op zondagmorgen
Avond door Leo Fijen

Vrijdagavond 26 september
20.00 – 22.00 uur (inloop 19.30)

St. Jan de Doper-Visitatie

Kennismaking met meditatie

De donderdagavonden 25 september (open
introductie), 9, 16 en 30 oktober en
6 november. 20.00 – 21.30 uur

Basisschool ’t Palet locatie Centrum, Gedempte
Biersloot 3d in Vlaardingen

Dichter bij Marcus

Maandagavond 17 november
20.00-22.00 uur (inloop 19.45)

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

De Bijbel in een uur,
voorstelling door Kees Posthumus

Zaterdagmiddag 15 november
Aanvang 15.00 uur ( inloop 14.45 uur)

H.H. Jacobus en Martinus

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

Maaltijd en lezing over de diaconale spiritualiteit
in verschillende godsdiensten

Dinsdag 3 maart
Aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt.

H. Lucas

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

In maart, datum wordt nog bekend gemaakt.

Wordt nog bekend gemaakt

Bezoek aan het klooster in Steyl

Zaterdag 6 juni. Ca. 08.00 – 22.00 uur

Geloofsverdieping

De werkgroep Geloofsverdieping.

ACTIVITEIT

WANNEER

WAAR

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

Andere activiteiten die in de parochie worden georganiseerd
Doornse levenskunst
(boekje samen lezen).

Donderdagmiddagen 18-9, 16-10, 13-11
Aanvang 14.00 uur. Verder in overleg.

Zaal St. Jan de Doper Visitatiekerk

God als zoekrichting,cursus door pater L. de
Jong

Woensdagmiddagen 12,19 en 26 november
14.30-16.30 uur

St. Jan de Doper-Visitatie

De taal der Kraagstenen.
Woensdagavonden 15,22 en 29 okt. en 5 nov.
Avonden over de Romaanse mens, verzorgd door Woensdagavonden 19 en 26 nov. en 3 en 10 dec.
de heer Fr. Rosier
Aanvang: 19.30 uur.
Dauwtrappen

Hemelvaart

Geloven op zondagmorgen
Inhoud
Het nieuwe seizoen geloofsverdieping openen we met Leo
Fijen! Iedere zondagmorgen voert hij op Nederland 2 een
geloofsgesprek met een bekende of onbekende Nederlander. Daarna volgt de eucharistieviering. Een groot gedeelte
van de geloofsgesprekken bundelde hij tot het boek “Geloven op zondagmorgen”. Hij heeft dit uitgegeven om de
sprakeloosheid te doorbreken.
We nodigen Leo Fijen uit omdat ook onze parochie dit
seizoen op zondagen een brug wil slaan tussen geloofsgesprek en liturgie. Wij noemen dat Zondag-plus, een zondag met een combinatie van leerzame ontmoeting, viering
en een eenvoudige lunch (zie pag. 4). Fijen staat vanuit
zijn eigen ervaring stil bij de relatie tussen geloofsgesprek
en zondagsliturgie en voert een warm pleidooi om aan de
Zondag-plus deel te nemen.
Vorm en begeleiding  Lezing van Leo Fijen en zaalgesprek.
Plaats  St.Jan de Doper-Visitatiekerk.
Datum  Vrijdagavond 26 september, van 20.00-22.00 uur
(inloop 19.30 uur).
Kosten  € 5,00.

Kennismaking met meditatie
Inhoud
Meditatie, verstilling, contemplatie. Door de eeuwen heen
zijn deze vormen beoefend in de christelijke traditie. Vandaag de dag kennen we ze nog van het kloosterleven of
van Taizé.

H. Hart van Jezus
Centrum De Wilgenburg
Wordt nog bekend gemaakt

Maar mediteren thuis kan natuurlijk ook. De cursus ‘Kennismaking met meditatie’ wil daarvoor handreikingen
bieden.
Tijdens de cursusavonden wordt informatie gegeven over
meditatie. Verschillende methoden worden met elkaar geoefend. Er zijn praktische tips, en er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen.
De cursus staat óók open voor ouders van de basisschool
waar de bijeenkomsten plaatsvinden. Het maximum aantal deelnemers is tien.
Vorm en begeleiding  Open introductie-bijeenkomst, met
daarna een serie van vier avonden onder leiding van pastor Mirjam Heikens.
Plaats  Basisschool ’t Palet locatie Centrum, Gedempte
Biersloot 3d, Vlaardingen.
Data  Donderdag 25 september (open introductie), 9 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 6 november van 20.00 – 21.30
uur.
Kosten  Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Dichter bij Marcus
Inhoud
De evangelisten vertellen een verhaal. Ieder van de evangelisten doet dat op zijn eigen manier. Hoogstwaarschijnlijk is van de vier evangeliën Marcus het eerst geschreven.
Hij komt dus iets nieuws vertellen, en wel iets ongelooflijk
belangrijks: de blijde boodschap van Jezus Christus.
Vanaf de start van de Advent zullen we een jaar lang uit dit
evangelie lezen. Wie is Marcus, wat is zijn verhaal, waar
legt hij accenten, welke kant van Jezus’ optreden belicht
Geloofsverdieping
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hij meer dan de andere evangelisten? De avond zal anders
zijn dan in 2011.
Vorm en begeleiding
Een avond informatie en bezinning over het evangelie van
Marcus onder leiding van pastor Kees Koeleman.
Plaats  De Wilgenburg, achter de Basiliek.
Datum  Maandag 17 november, van 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur).
Kosten  Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Vorm en begeleiding Theatervoorstelling door Kees Posthumus met verhaal, dans en muziek
Plaats  Jacobuskerk
Datum en tijd  Zaterdag 15 november 2014
Aanvang: 15.00 uur (inloop 14.45 uur)
Kosten  De voorstelling is gratis en wordt u aangeboden
door de Congregatie de Salesianen van Don Bosco.

De bijbel in een uur

Inhoud
De maandelijkse gespreksgroep op de donderdagmiddag
gaat dit seizoen verder met het boekje ‘Doornse Levenskunst’.
Dit boekje is geschreven door zestien predikanten. In
kleine hoofdstukjes worden allerlei thema’s belicht, zoals:
volharding, gebed, vrijheid, succes, barmhartigheid. Dit
gebeurt met voorbeelden uit de bijbel, de kunst, poëzie
en films.
Nieuwe deelnemers doen er goed aan het boekje aan te
schaffen. Uitgave Kok-Utrecht.

Inhoud
Dit jaar is een jubeljaar, bij de gelegenheid van de geboorte van Don Bosco in 1815. Omdat de Salesianen van
Don Bosco vele jaren verbonden waren met de JacobusMartinusparochie in Schiedam-Noord, trakteren ze onze
parochie op een theatervoorstelling van Kees Posthumus:
‘De bijbel in een uur!’

Doornse levenskunst

Vorm en begeleiding  We lezen het boekje door en reageren
erop. De groep wordt begeleid door Lidwien Meijer.
Plaats  Zaal St. Jan de Doper-Visitatiekerk
Data en tijd  18 september, 16 oktober, 13 november. Verder
in overleg.
Aanvang: 14.00 uur, tot 15.30 uur.
Kosten  een vrije bijdrage.

De taal der kraagstenen
Op zaterdag 15 november spelen verhalenverteller Posthumus en accordeonist Juul Beerda in de Jacobuskerk
hun voorstelling ‘De bijbel in een uur’. In een rap tempo
komen bijbelverhalen voorbij, van het scheppingsverhaal
tot en met na Pasen.
In ‘De eerste dans’ wordt verteld hoe mensen op het idee
kwamen om te gaan dansen. Dan volgt ‘Lekker buitje’, een
vrolijke en actuele vertelling van het verhaal over de zondvloed. Mevrouw Noach heeft een hoofdrol. Het Nieuwe
Testament wordt opnieuw verteld met een verfrissende
kerstmedley, een nieuwe gelijkenis van Lucas waarin al
zijn gelijkenissen samenkomen en ‘de Emmausgangers’.
Een bewerking van Leonard Cohens ‘Hallelujah’ besluit
de voorstelling.
Met zijn verhalen wil Posthumus zijn publiek vermaken,
verrassen en met nieuwe oren naar de oude verhalen laten
luisteren. Accordeonist Beerda is zijn vaste begeleider, die
bijv. ook in ‘Piaf, de musical’ en Ciske de Rat speelde.
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Inhoud
De zoektocht naar de Romaanse Mens, die leefde van circa
950 tot 1250, voert ons dit jaar naar de Franse regio Charente-Maritime. Zoals de naam al aanduidt is dit een gebied dat
grenst aan de oceaan, of aan die enorme inham daarvan, La
Gironde. Hier heeft de Romaanse Mens een groot aantal
kapellen, kerken en abdijen gebouwd, vooral tussen 1090
en 1150. 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.
Vooral de”kraagstenen” die de overkragende dakranden
ondersteunen, leren ons veel over het gedrag van de mens,
waarbij onze redding “in de kerken” blijkt te liggen.
Er zullen 22 Godshuizen worden bezocht, d.m.v. lichtbeelden, afgewisseld met prachtige religieuze muziek van
o.a. Vivaldi, Mozart, Schubert, Haydn, J.C. en J.L. Bach.
Het is niet verplicht om alle avonden bij te wonen.

Data, plaats en tijd:
Op 15, 22 en 29 oktober en 5 november in de H. Hartkerk.
Op 19 en 26 november en 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.

“God” als zoekrichting (tweede gedeelte)
Inhoud
Stel: je bent op weg naar Amsterdam. Je rijdt over de A15
en dan zie je het bord “Amsterdam 55 km”. Nu weet je dat
je op de goede weg bent en nog 55 kilometer moet afleggen om te komen, waar je wilt zijn.

lijk ook andere wegen, die heel boeiend kunnen zijn. Maar
nu kiezen wij God als zoekrichting.
Wij hebben in het voorjaar van 2014 al een zoektocht naar
God opgezet, maar het voordeel van de Oneindige is dat je
lang kunt blijven zoeken! Is het trouwens niet eerder een
zoektocht naar je eigen geloof, je eigen ideeën over God en
Godsdienst? En die veranderen vaak, zoals het perspectief
verandert, als je een bocht op je weg passeert.
Als u het eerste gedeelte van de zoektocht niet hebt meegemaakt, is dat geen bezwaar. Want God kan toch nergens
anders zijn dan overal. En de zoektocht naar jezelf en je
eigen geloven is boeiend genoeg om weer op te pakken.
Begeleiding Leo Raph. A. de Jong o.p., Leerhuis Spiritualiteit,
Plaats  St. Jan-de Doper-Visitatiekerk
Data en tijd De woensdagmiddagen 12, 19 en 26 november
van 14.30 uur - 16.30 uur.
Kosten Wij vragen een donatie van € 4,00 per keer, maar
laat geld nooit de reden zijn om niet te komen. Het is een
donatie!
N.B. Wij zouden het fijn vinden, als u zich van tevoren
opgeeft bij: José van der Torre. Tel. 010-202 52 10.
Of e-mail-adres: leerhuisspiritualiteit@gmail.com

Algemene informatie
De adressen van de diverse kerken waar de activiteiten
worden gehouden vindt u voorin het blad Kerk aan de
Waterweg.
In verband met de organisatie is het prettig wanneer
u zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt
deelnemen. Bij voorkeur via e-mailadres
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of
telefonisch bij het secretariaat van uw kerk.

Stel: je bent op weg naar Degene - of Datgene - Die zin,
doel en richting aan je leven geeft. Dan zie je langs je levensweg het bord: “God. Oneindig”. In vergelijking met
dat bord naar Amsterdam weet je dus, dat je op de goede
weg bent, maar dat de reis wel eens heel lang kan duren.
Daarover echter niet getreurd. Je levensweg voert wellicht
door schitterende landschappen, boeiende steden, lieflijke
dorpjes. Soms ook door brand geteisterde bossen, ruïnes
van een oorlogsverleden, kerkhoven en lelijke verlaten industrieterreinen. Je mag best even stoppen onderweg om
van het landschap te genieten, een museum te bezoeken
of een kop koffie te drinken op een dorpsplein. Maar dan
zal je toch verder moeten rijden om achter de horizon
weer nieuwe vergezichten van deze route te ontdekken.
Je moet echter wel het bord “God” als zoekrichting blijven
volgen, wil je deze speciale weg verkennen. Er zijn natuur-

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:

Geloofsverdieping
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Contact tussen school en kerk

Over toen en nu, met veel
hoop voor de toekomst
Vroeger was het zo vanzelfsprekend,
herinnert Kees Harmsen zich. De school
en de kerk hadden nauwe contacten. Hij
is blij dat er weer wat leven in komt.
door Lidwien Meijer

K

ees Harmsen is locatiedirecteur ‘t Palet-centrum, een katholieke basisschool in hartje
Vlaardingen, vlakbij de Lucaskerk. Hij werkt daar al heel lang, dus
hij herinnert zich nog goed hoe het
vroeger was. ‘Ik weet nog dat Bart van
der Helm hier de pastoor was. Het
was een soort dorpspastoor. Hij trapte
een balletje mee op het schoolplein;
hij maakte makkelijk een praatje. Er
was toen ook een districtscatecheet,
met wie we met alle leerkrachten

Methode Trefwoord
vol verhalen, gebedjes
en liedjes
elke maand de visie bespraken rond
geloof. De werkgroep Eerste Heilige
Communie hield wel vier tot vijf ouderavonden als voorbereiding op dit
feest, in onze school. Na schooltijd
was de voorbereiding ook hier. Er
werd heel goed samengewerkt met de
kerk. Een mooie tijd, waardevol.’
Dat is nu heel anders. Kees. ‘Door het
afnemen van het aantal RK- kinderen
is het contact kerk en school verwaterd. Momenteel doet bijna geen kind
meer de Eerste heilige Communie.
Dat zag je elk jaar teruglopen. De ver-
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tegenwoordiging vanuit de kerk is ook
minder herkenbaar. Het is natuurlijk
een wisselwerking. Communicatie
moet van twee kanten komen’.

Schoolkaars
‘Toch zijn de contacten met de Lucaskerk best goed. Twee keer per jaar is
er een viering in de kerk. We voelen
ons altijd heel welkom. Twee keer per
jaar is er ook een viering in de school.
De leerkrachten van elke bouw komen bij elkaar om zo’n viering voor
te bereiden. Vaak kunnen kinderen
zelf ook hun gedachten opschrijven
en voorlezen.’
Net nu ik hier ben, is de onderbouw
met de slotviering van het schoolseizoen bezig. Wel honderd kinderen
zitten op kleine stoeltjes rond een podium. Een juf leest een verhaal voor
uit een prentenboek. Er brandt een
grote kaars. ‘Dat is onze schoolkaars’,
vertelt Kees. ‘Die branden we altijd op
bijzondere momenten. Ook als er iets
verdrietigs is gebeurd. Drie maanden
terug verloor een meisje haar pasgeboren broertje. Dan brandt de kaars.
Dat maakt het voor het meisje ook gemakkelijker om erover te praten.’
‘De school gebruikt de methode Trefwoord, een creatieve catechesemethode vol verhalen, gebedjes, liedjes. De

meeste kinderen zijn niet gedoopt.
Maar toch kiezen ouders voor deze
school, om ze toch wat mee te geven.
Vaak weten ze niet precies wat dan.
Als ze hier aangemeld worden, wordt
altijd duidelijk het karakter van onze
school medegedeeld.’
Kees is blij dat pastor Mirjam Heikens dit jaar een keer binnen is komen stappen. De cursus Christelijke
meditatie die Mirjam aanbiedt het komende seizoen, zal in de school plaats
hebben. ‘Fijn om elkaar van dienst te
kunnen zijn.’

Tuinkabouter
Tot slot vertelt hij nog een herinnering uit die mooie tijd van toen. ‘Ik
herinner me nog een pastor, die deed
de Eerste Communievieringen op een
manier dat je ze nooit meer vergat.
Zo weet ik nog dat hij een tuinkabouter mee naar voren nam. Je denkt
dan tijdens de viering: wat moet die
kabouter daar? Tijdens de preek liet
hij hem omvallen. “Denk erom”, zei
hij tegen de kinderen, “dat jullie in
je leven, geen holle mensen worden,
net als deze tuinkabouter, dan val je
heel gemakkelijk om”. Aan het eind
van de viering kreeg de leerkracht de
kabouter overhandigd. Zoiets blijft je
altijd bij.’

Schiedammers in Banneux

‘We zijn weer helemaal
opgeladen met geloof’
Theo en Annie de Vette
gingen in mei op bedevaart
naar Banneux. De
Schiedammers maakten er
een heel bijzondere week
mee, waarover zij graag
vertellen. Want zo’n reis, die
gun je toch iedereen!
door Ted Konings

I

n 1933, tussen 15 januari en 2
maart, verscheen Maria acht maal
in Banneux aan Mariëtte Beco. Zij
was een jong meisje van 12 jaar, zo
schrijft Annie de Vette in haar verslag
van de bedevaartweek.
Vier maal ging Maria het meisje voor
naar de bron. De mooie Dame, zo
noemde Mariëtte haar, had een bemoedigende boodschap, niet alleen
voor het meisje, maar voor de hele
wereld. Zij noemde zich: de Moeder
Maagd voor de armen en de zieken, en
ze kwam om het lijden te verlichten.

Leo Fijen
Het was voor het eerst dat de familie
De Vette de reis naar het bedevaartsoord in België maakten. ‘We zagen
in het voorjaar Leo Fijen op tv en die
sprak met een mevrouw uit Pijnacker’, vertelt Annie. ‘Nu hebben wij
veel familie daar, dus ik zei: “Theo,
kom eens kijken”. Zo hoorden we
van de reis naar Banneux, want de
mevrouw die werd geïnterviewd was
Paula Opstal die al heel lang reizen
organiseert vanuit het Banneux-comité in het bisdom Rotterdam.’
‘We zijn twintig jaar geleden naar
Lourdes geweest, maar dat viel flink

tegen’, vertelt Theo. Toch hadden de
twee het idee dat een reis naar Banneux hen wel zo kunnen bevallen.
‘Minder massaal, minder commercieel. En in het blad Tussenbeide hadden we al eens over Banneux gelezen
en toen gezegd dat we daar nog eens
naartoe wilden gaan. Na de tv-uitzending hebben we meteen gebeld.’
En zo kon het gebeuren dat de twee
bewoners van Meerzicht in Schiedam-Groenoord op 16 mei vroeg in de
ochtend in Schiebroek stonden voor

Maar het echt bijzondere was: alle religieuze activiteiten voelden helemaal
niet als verplichte kost. ‘De vieringen
in de kerk, kapel, buiten bij de bron
hebben ons heel goed gedaan, ook
geestelijk.’
Geweldig was de zorg die aan de honderdzestig pelgrims werd besteed. ‘Er
waren alleen al 74 vrijwilligers met
ons meegekomen.’ Mee met de vijf
bussen pelgrims uit Noord- en ZuidHolland. ‘We hadden zelfs ons eigen

De zorg was geweldig!
het vertrek van de bus naar Banneux.
Als enige parochianen van De Goede
Herder. ‘Ja, dat is wel jammer’, vertelt
Theo. ‘Maar in één dag kende je iedereen, het was net een schoolreisje!’

Eigen koor
Het programma in het bedevaartsoord in de Ardennen was allerminst
een schoolreisje. ‘Eigenlijk zat je de
hele dag in de kerk, was je de hele
dag aan het bidden.’ Eucharistie, dagelijkse ziekenzegening, ochtend- en
avondgebed, een internationale mis,
uitstelling van het H. Sacrament en
processie. Aan alles deden Theo en
Annie mee. ‘Alleen de kruisweg, dat
lukte niet’. De weg was voor de tachtigers te moeilijk begaanbaar, zeker
voor Annie die af en toe, als de loop te
lang was, in een rolstoel ging zitten.
Die stoelen, net als rollators, waren
trouwens kosteloos in het bedevaartsoord beschikbaar!

koor bij ons!’ De vrijwilligers zorgden verder voor de bediening aan
tafel, duwden rolstoelen en waren
eigenlijk altijd aanwezig voor handen spandiensten en gezelligheid. ‘Ze
organiseerden zelfs een bonte avond
met liedjes. Bij het afscheid stonden
de vrijwilligers om de bussen heen en
zongen “Geef mij je hand”.’
Al met al spreekt het echtpaar over
een heel bijzondere reis. ‘We zijn
weer helemaal opgeladen met geloof’,
zegt Annie. ‘Het was ook echt verdieping’, vult Theo aan. ‘En de ziekenzegen, dat is emotioneel.’
Annie schreef in haar verslag: ‘Het
heeft veel indruk op ons gemaakt.
We kunnen het iedereen aanraden.
We leken wel een grote familie.’ De
familie De Vette overweegt om volgend jaar nog eens naar Banneux te
gaan.
magazine van parochie de goede herder
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Parochiebestuurder Wim van der Steen

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. Dit keer secretaris Wim van der Steen.

W
Mensen zijn
dienstbaar
aan elkaar
en aan de
Eeuwige die
je in de ander
tegenkomt
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im van der Steen is 64, en werkzaam in het onderwijs. Hij doet dit
bij de Stichting Interconfessioneel
en Katholiek Onderwijs, Siko. Hij
stond voor de klas, maar is nu bestuursmedewerker en belast met beleidszaken, met name
waar het communicatietechnologie betreft.
Zijn standplaatsen zijn de Sint-Jozefschool
en de Sint-Janschool in Schiedam.
In de kerk is Wim bijna een leven lang actief als
vrijwilliger. Vanaf zijn zeventiende als zanger,
maar al heel snel, samen met een vriend van
hem, als leider van het Valeriuskoor. Eerst als
dirigent en later als pianist. Gestart in de SintLiduinakerk aan de Nieuwe Haven, daarna in
de Singelkerk, de kerk van de samengevoegde
parochie Sint-Liduina/OLV. Rozenkrans. Enkele jaren later vond het koor zijn thuisbasis in
de Sint-Jan de Doperparochie. Na het opheffen
van het Valeriuskoor ging Van der Steen verder
als leider van de Cantorij. En toen ook die werd
opgeheven ging hij verder als begeleider van de
samenzang in de Sint-Jan de Doper/Visitatie.
In die parochie ging Van der Steen ook bestuurlijk werk doen. De parochie is Dominicaans georiënteerd. Wim legt uit wat dit voor
hem betekent: ‘Een van de kenmerken heb
ik altijd gevonden de “waarom”-vraag, bij zaken die anderen vanzelfsprekend vinden.’ Dat
speelde ook in de tijd dat de parochiefusies
zich aankondigden. ‘Geprobeerd is door samenwerking met Het Steiger in Rotterdam,
een Dominicaanse enclave te vormen binnen
het bisdom Rotterdam. Uiteindelijk bleek dat
door verschillende oorzaken niet haalbaar. Ik
heb me daarna namens de parochie vol ingezet
bij de voorbereidingen voor de parochiefusie.’

Wim werd daarna gevraagd om secretaris van
de fusieparochie te worden. ‘Ik heb daar ja op
gezegd. Het bestuurlijk werk is intensief en
vraagt veel tijd, naast mijn volledige baan. Wat
dat betreft zie ik uit naar mijn pensioen’, lacht
Wim.

Talenten
Om zijn motivatie voor zijn inzet uit te leggen,
vertelt Van der Steen graag over de talenten.
‘Elk mens heeft die. Stop je talenten niet in de
grond.’ Dat betekent dat ieder de verplichting
heeft om er optimaal mee te werken, vindt
Wim. ‘Zo zijn mensen dienstbaar aan elkaar en
aan de Eeuwige die je in de ander tegenkomt.’
Dat kan binnen betaalde arbeid, maar ook binnen onbetaalde arbeid: vrijwilligerswerk. Dat
kan buiten, maar ook binnen de kerk. ‘Dat is
zo’n beetje mijn credo, mijn drive. Ik werk om
dienstbaar te zijn. Die verplichting hebben we
van mijn vader meegekregen en ik ben hem
daar nog steeds dankbaar voor. Mijn persoonlijke drive binnen de parochie is om de organisatie van de parochie zo neer te zetten dat de
vrijwilligers en beroepskrachten binnen de parochie zo goed mogelijk hun mooie werk kunnen doen. Fijn om dat in een collegiaal bestuur
te doen. Daarin voel ik me thuis en ik hoop
daarin nog een tijd actief te kunnen zijn.’

Parochie-mozaïek
Patroonsfeest bij de tent in Maassluis

fot0: Clemens Lammers

Zondag 29 juni was het jaarlijkse Patroonsfeest van de deelgemeenschap H.H Andreas, Petrus en Paulus in Maassluis.
De dag begon met een feestelijke, goed bezochte viering, die in
het teken stond van saamhorigheid. Alle koren zongen en aan
het eind van de viering kregen de vrijwilligers een witte roos
uitgereikt.
Na de koffie met iets lekkers begonnen de festiviteiten, onder
een vriendelijk zonnetje, op en rond het kerkplein.
Dat plein zag er feestelijk uit met lange tafels en tenten. Aan de
zijkant van de kerk waren de auto's geparkeerd. De kofferbakken stonden uitnodigend open, zodat iedereen een blik kon
werpen op de te verkopen spulletjes. Er was werkelijk van alles
te koop. Spoedig was er dan ook een gezellige drukte en liepen
mensen af en aan om te kijken en te kopen.
Op het plein was inmiddels tot groot genoegen van de jeugd
het springkussen opgeblazen en konden zij deelnemen aan
verschillende activiteiten zoals schminken en blikjes gooien.
De volwassenen konden deelnemen aan een workshop kralen
maken.
Een extra verassing vormde de mogelijkheid een ritje te maken
achterop de zware motor van Rick, een splinternieuwe, bijzonder fraaie BMW. De inmiddels hongerige volwassenen deden
zich in de haringtent te goed aan heerlijke Hollandse Nieuwe.

Vervolgens was er het optreden van een goochelaar. Hij wist de
kinderen tot groot vermaak en in opperste verbazing aan zich
te binden. Daarna was het de hoogste tijd voor het eerste ijsje
bij de ijskraam; er zouden er nog vele volgen!
Inmiddels was de BBQ aangestoken en gelokt door de lekkere
geuren trok iedereen naar het plein om verder met elkaar van
deze feestelijke, gezellige en zonnige dag te genieten. Sommigen vonden de sfeer zo gezellig, dat het hen uitnodigde tot het
maken van een dansje.
Wij mogen terugblikken op een bijzonder geslaagd feest. Niet
alleen in financieel opzicht, de geschatte netto opbrengst bedraagt zo’n 1300 euro maar vooral ook door het gevoel van
saamhorigheid onder de parochianen.

Eerste katholieke dovendag

Op zaterdag 14 juni werd er voor het eerste keer
een katholieke dovendag gehouden. In de SintAugustinuskerk in Utrecht kwamen dove katholieken uit heel Nederland bijeen. Ook waren er
gasten uit Duitsland, Italië en Engeland. De voorgangers in de eucharistieviering waren de priesters Cyril Axelrod uit Engeland en Josef Rothkopf
uit Duitsland. Vooral priester Axelrod maakte veel
indruk op de mensen. Hij is doof geboren en later blind geworden. Hij werd bijgestaan door twee
tolken, zodat de horende mensen het ook konden
volgen.
Na de mis werd er een middagprogramma aangeboden. Allereerst werd het boek “En de reis
begint” gepresenteerd. Het boek is een verslag
van het bijzondere leven van Cyril Axelrod (geboren in 1942). Als jonge man bekeerde hij zich tot
het katholieke geloof en werd als dove tot priester gewijd. Hij vergat zijn joodse afkomst niet en
ontdekte hoe hij zijn joodse identiteit en zijn geloof kon samenvoegen. Hij noemt zich dan ook vol
overtuiging: “katholieke rabbijn”.

Inspireren

Als redemptorist werd hij gezonden naar China,
Singapore en de Filipijnen om daar dove mensen
te helpen met het opzetten van een eigen organisatie. Ook in eigen land hielp hij dove mensen.
Rond zijn veertigste kwam hij erachter dat hij
het syndroom van Usher heeft en niet veel later
ging hij zeer slecht zien. Toch bleef hij zich onvermoeibaar inzetten voor doven en nu ook voor
doof-blinden. Zelfs nu reist hij nog door de hele
wereld om mensen te vertellen over zijn leven.
Hij wil hiermee anderen inspireren om zich te
blijven ontwikkelen. Hij is zelf het levende bewijs
dat niets onmogelijk is.
De gasten uit Italië en Duitsland vertelden hoe
het bij hen toeging tijdens de kerkdiensten en
andere bijeenkomsten. Voor Nederlanders was
er een kleine cursus katholieke gebaren. De hele
dag waren er ook tolken bij, die de verschillenden
gebarentalen konden praten (gebarentaal is niet
internationaal).
Het ISBN van het boek “En de reis begint” is 97894-022-0857-3. Het adres van de katholieke dovendiensten is: www.doofenkatholiek.nl.
Dennis en Linda, deelgemeenschap Liduina-Rozenkrans
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Parochie-mozaïek
Mini-pelgrimstocht naar Haagse Jacobus
De pelgrimstocht naar Santiago de Compostella is héél
bekend. Mensen uit de hele wereld wandelen naar het
graf van de heilige Jacobus de Meerdere.
Ook de St.-Jacobuskerk in Kethel/
Schiedam-Noord is
een plek waar pelgrims op weg naar
Santiago een stempel kunnen halen. In
de Jacobuskerk staat
een beeld van de
apostel Jacobus de
Meerdere, met een
staf en een schelp.
De feestdag van
St.-Jacobus valt op
25 juli en daaraan
wordt in de parochiekerk van SintJacobus de Meerdere
aan de Parkstraat in Den Haag veel aandacht besteed. In
de deelgemeenschap van de Schiedamse “Jacobus” ontstond het idee om een mini-bedevaart richting Den Haag
te organiseren.

Kerkenpad in hartje Vlaardingen
Op 21 juni togen zo’n vijftig
mensen naar het gebouw van het
Leger des Heils om mee te doen
aan een kerkenpad, een wandeltocht langs vier kerken/centra in
Vlaardingen, met ieder een eigen
verhaal.
Het was feest bij het Leger des
Heils want er werden cd-opnames
gemaakt door het muziekkorps,
met de nationale brassband erbij.
Daar mochten wij bij aanwezig
zijn, maar lang kon dat niet duren
want in de Bethelkerk wachtte Jan
Plantinga. Hij gaf een presentatie
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Op vrijdag 25 juli vertrok een aantal fietsers op weg naar
de Hofstad. Het werd een prachtige tocht door MiddenDelfland, Delft , Rijswijk en de Haagse binnenstad. Een
groepje andere “bedevaartgangers” reisde op eigen gelegenheid naar Den Haag.
Daar werden wij bijzonder gastvrij verwelkomd.
In de viering, waarin
pastoor Ad van der Helm
voorging, werd ook stilgestaan bij het feit, dat er
pelgrims uit Schiedam
aanwezig waren.
Na de viering gaf de
pastoor een rondleiding. Hij liet ons heel
bijzondere details zien,
zoals de beelden uit de
schuilkerk. Inmiddels
stond er thee en koffie
met wat lekkers klaar.
Geïnspireerd en voldaan
vertrokken wij weer naar
huis. Net vóór een enorme bui waren we binnen. Het was
een gezellige, boeiende dag. Voor herhaling vatbaar!
Marja Reyman

van de legende van het
bezoek van de koningin
van Sheba aan Salomo.
In twintig minuten leidde Jan ons
met prachtige foto’s uit Ethiopië
door drieduizend jaar geschiedenis. Het had nog veel langer mogen duren, hoorde ik om mij heen.
In de Lucaskerk vertelde Kees
Koeleman, aan de hand van een
waslijn met maaltijdverhalen, dat
bij de evangelist Lucas de maaltijd
een centrale rol inneemt. De vrijwilligers van Lucas-cooking houden hier maandelijks een maaltijd,
waarbij iedereen welkom is.
Het laatste maaltijdverhaal van de

evangelist Lucas is dat van de Emmaüsgangers, een mooie opstap
naar de activiteit in centrum de
Windwijzer. Daar liepen we net als
de Emmaüsgangers met elkaar op
en deelden wat je bijzonder vond
aan dit kerkenpad.
Na afloop was er een gezamenlijke maaltijd. Er was eten in overvloed en het smaakte goed. Iedere
deelnemer ging met een mooie
roos naar huis als aandenken. Het
was een leuke middag, waarbij we
als verschillende kerkplekken veel
met elkaar hebben kunnen delen.
Paul Snoeren

Vlaardingen kijkt uit naar kerst
Ook al moet de herfst zijn intrede nog doen, in Vlaardingen wordt
al vooruit gewerkt: daar zal voor het vijfde jaar op tweede kerstdag een kerstbijeenkomst zijn. In deze bijeenkomst staan gezellig samen eten voorop, en elkaar daarbij ontmoeten.
Het idee voor de kerstbijeenkomst ontstond in de toenmalige
Willibrordparochie. Het zou toch mooi zijn om op één van de
kerstdagen allerlei mensen bij elkaar te brengen, meende men.
Ingrid Kind, Bea Smulders, Anne van der Horst, Berthe de Leede
en Cora en Paul Snoeren staken de hoofden bij elkaar om iets
te organiseren. Met als resultaat een hele leuke middag op tweede kerstdag. De ervaring leert dat de bezoekers
ervan genieten. Verschillende mensen komen, als het even kan, ieder jaar.
De zaal in de Pax Christikerk – op die dag open vanaf half 1 - is groot genoeg om nog meer mensen te kunnen
ontvangen. Daarom nu alvast aandacht hiervoor. Ieder is welkom, tegen een vrijwillige bijdrage. Heeft u zin om
te komen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Berthe de Leede, T: 010-247 0804 of Cora
of Paul Snoeren, T: 010-226 0733 of corapaulsnoeren@chello.nl. Tot ziens op tweede kerstdag?

Dierenzegening op Feest van Franciscus
Alle dieren - die willen en durven - zijn zaterdagmiddag 4
oktober welkom in de Heilig Hartkerk. Daar denken we
dan terug aan de grote dierenvriend Sint-Franciscus. Ieder
die dat wil kan ook een zegen ontvangen, voor het
geluk en de gezondheid van de dieren
en hun “baasjes”. Diaken Ronald
Dits zal deze zegen uitspreken.
Ook knuffeldieren kunnen
worden gezegend, net als
foto's of tekeningen van
dieren. Zo bezegelen we
dat mens en dier elkaar
altijd vreugde mogen
brengen.
Deze feestdag van Franciscus, bekend als Werelddierendag, gaan we in de
Gorzenkerk in Schiedam voor
de vijfde keer vieren. De kerk aan de
Lekstraat is vanaf 13.45 uur open voor alle
kinderen en volwassenen met hun (lievelings)dieren. Om
14.00 uur beginnen we met een korte viering. Direct na de
viering worden de dieren, foto's en knuffels van mensen
die dat willen, gezegend. Omdat de diaken over iedereen
apart een zegenwens uitspreekt en je dus even op je beurt
moet wachten, is er tegelijkertijd van alles te doen in de
kerk. Het programma is nog niet helemaal rond, maar zal
zeker te vinden zijn op www.heilighartkerk.nl.
Bij de organisatie hiervan kunnen we de hulp van vrijwil-

ligers goed gebruiken, met hun ideeën en hun handen.
We doen een beroep op een ieder die mee wil helpen. Het
gaat om het klaarzetten van de spullen op de dag zelf. Ook
zoeken we mensen die een onderdeel willen plannen en te
begeleiden. Daarnaast kunnen we meedenkers gebruiken
bij het programma.
Om deze lustrumzegening extra feestelijk te maken, organiseren we dit
keer een (dieren)verhalenwedstrijd. Schrijf in maximaal
vijfhonderd woorden een
mooi verhaal over jouw
huisdier, een leuke gebeurtenis misschien…
Stuur dit op, zo mogelijk voorzien van een
foto van het huisdier.
Wij gaan alle verhalen
lezen, beoordelen en misin
he
schien
ook wel bundelen tot
c
s
nen
son
s
e
e
r
een mooi lustrumboekje. De meest
foto : T
bijzondere verhalen zullen worden voorgelezen tijdens de dierenzegening. Iedereen (jong en oud)
mag meedoen.
Inleveren: uiterlijk op 24 september via de mail, Janet Bisschop, jawobis@xs4all.nl. Whattsappen is ook mogelijk.
Via de post kan ook: Heilig Hartkerk, Lekstraat 55, 3114SC
Schiedam. Onder vermelding van “verhalenwedstrijd”.
Vermeld daarbij je naam en contactgegevens.
Ook mensen die willen helpen, kunnen dit aangeven bij
Janet. Haar telefoonnummer is: 06-22235696.
magazine van parochie de goede herder
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PCI: Wat is dat en wat doet zij?
Sinds anderhalf jaar is de PCI van de
parochie “de Goede Herder’ nu aan de slag.
door Wim Engelen, namens PCI ‘De Goede Herder’

V

oluit betekent PCI: Parochiële Caritas Instelling.
Voor de oprichting van
de parochie “De Goede
Herder’ waren er een drietal
parochies in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, die al
een PCI hadden. De andere 3
parochies hadden er geen.
De financiële reserves van de 3
al bestaande PCI-en zijn nu ook
samengevoegd.
Wij proberen met de rente van de beleggingen en de opbrengst van de collectes
instellingen en individuele mensen te helpen,
die in nood zijn. Dat vanuit de boodschap, die
Christus ons heeft overgedragen. Daardoor
leveren we een kleine bijdrage aan een rechtvaardiger samenleving.
Gezien onze fondsen kunnen wij geen langdurige en structurele financiële steun verlenen.
Zo kunnen we geen schulden afbetalen.
Vaak is er ook meer aan de hand dan alleen
gebrek aan geld. Dan verwijzen wij door naar
die instellingen, die daar beter op in kunnen
spelen.
De instellingen, die wij financieel helpen zijn
o.a.: Voedselbank, SchuldHulpMaatje, Uitvlucht, MEE, Kerk met Stip, Vluchtelingenwerk, De Weerklank en De Werf.
Ook dragen wij bij aan de Diocesane Caritasinstelling. Zij ondersteunt projecten die de parochies overstijgen of die voor de plaatselijke
parochie te duur zijn. De DCI ondersteunt ook
de plaatselijke PCI-en in kennis en advies.
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Met de
rente van de
beleggingen
en de opbrengst van
de collectes
helpen wij
instellingen
en individuele mensen,
die in nood
zijn

Verder hebben wij aanvragen
gehad voor gezinnen en alleenstaanden. Zo hebben wij
bijvoorbeeld een gastoestel
betaald, voor iemand die geen
geld had om dit te kopen. We
hebben bedden betaald, voor
kinderen, die op de grond
sliepen. Een koelkast en wasmachine hebben we voor een
gezin met 5 kinderen betaald.
Bij de Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg-Noord
staat er een klein bedrag (soort noodpotje) uit dat zij beheren en gebruiken voor
mensen die overal buiten vallen. Mensen
die door soms heel schrijnende toestanden
toch iets kleins als een tramkaart niet kunnen kopen.
Het gebeurt ook, dat we aanvragen moeten
afwijzen. Hetzij omdat de aanvraag onze middelen te boven gaat, hetzij dat wij de aanvraag
niet binnen onze doelstellingen vinden vallen.
In het najaar vinden weer collectes plaats
in de deelgemeenschappen voor de PCI. En
wij hopen dat u daaraan ruimhartig wil mee
doen?
In de deelgemeenschappen van Maassluis
en Jacobus in Schiedam zal de collecte in het
weekend van zondag 16 november 2014 zijn.
In de andere deelgemeenschappen is de collecte in het weekend van 13 en 14 september
2014.

The Balance jubileert
Ooit begon het als een jongerenkoor in Vlaardingen-West
met ruim zeventig leden. The Balance zingt nu met plezier
in de Lucaskerk. Het is een klein koor met veel kwaliteit
en een breed repertoire.

H

et gemengd koor The Balance bestaat
45 jaar. Daarom is er dit najaar een jubileumconcert in de Lucaskerk. Onder
de titel ‘The way we are’ wordt een reis
door de tijd gemaakt. Zo laat het koor horen
hoe het in 45 jaar veranderd is.
‘Het koor is begonnen als jongerenkoor
Vlaardingen-West’, vertelt koorlid Irene
Vleij, tevens lid van de muziekcommissie.
‘Het zong ritmische kerkmuziek onder begeleiding van drumstel en gitaar, een ware
revolutie in die tijd.’ In de Willibrorduskerk,
de thuishaven van het koor, werden op de
zaterdagavond vele jongerenvieringen verzorgd.
‘Onder leiding van Jan Wilmer groeide het
koor. We waren ooit met 75 leden! Jaren
achterheen organiseerden we de kerstsamenzang. Ik herinner me nog goed dat ook
de zanger Lobo eens met ons meezong.’
De veranderende tijd had ook invloed op het
koor: de naam verandert in The Balance;
leden komen en gaan en ook het repertoire
wisselt. Nog altijd zingt het koor liederen
van die begintijd. ‘Maar we zorgen er voor
dat de teksten actueel blijven’, aldus Irene
Vleij.

Puur genieten
‘Toen in 2001 de Willibrorduskerk haar deuren sloot, weken wij uit naar de Heilige Geestkerk. Daar repeteerden wij en we zongen er
in de vieringen. In die tijd besloot het koor
om op eigen benen te gaan staan en te gaan

Het jubileumconcert
'The way we are' is
op zondagmiddag
9 november in de
Lucaskerk. Het bestaat uit drie blokken
waarin verschillende
soorten muziek te
horen zijn. Het eerste
deel zal bestaan uit
kerkmuziek vanaf
1969 tot nu. In de
andere delen zal tot
uiting komen hoe
breed het muzikale
repertoire zich heeft
ontwikkeld.
Muziekliefhebbers
zijn van harte uitgenodigd. Een high tea
zal het concert een
extra feestelijk tintje
geven.
Kaarten zijn te
bestellen bij: Carla
Amsterdam,
T: 4261067 of Irene
Vleij, T: 4602976.
Kosten: € 12,50.

optreden buiten de kerk. In 2004 werden we
een zelfstandige vereniging. In 2005 gingen
wij mee naar de nieuwe H. Lucaskerk, waar
wij ons prima thuis voelen.’
Het aantal leden werd door de jaren heen minder. Vleij: ‘Maar het koor bestaat nog altijd uit
een hele enthousiaste groep, die nu al zo lang
met elkaar zingt. Sinds tien jaar doen we dat
onder leiding van Tatiana Mitrokhina, die met
aandacht voor de koorklank de muzikale ontwikkeling van het koor heeft vergroot.’
Tijdens de repetities wordt hard gestudeerd,
maar ontspanning en inspanning zijn in evenwicht met elkaar, aldus Vleij. ‘Zo gaan we ook
elk jaar met elkaar op weekend en proberen
ieder jaar bij een concert op te treden.’
Twee leden van The Balance springen er uit:
José van Buijtenen is al 43 jaar koorlid en Rinie Ruigrok is er zelfs sinds de oprichting in
1969 bij! Vleij: ‘Dat kan omdat we als motto
huldigen: “Samen zingen is puur genieten!”
En dat willen wij graag ook aan onze bezoekers laten horen.’
magazine van parochie de goede herder
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Vieringen, najaar 2014, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
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Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

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

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

Za 13 sept

--

Woord- en communieviering
Parochiaan

Eucharistie K. de Rooij
Samenzang/Cantor

Zo 14 sept

Eucharistie H. Egging
Ziekenzalving. Koor: Liriko

Woord- en communieviering Parochiaan.
Koor: Willibrordkoor

K. de Rooij Oecumenische viering in
plantsoen achter de Koningshof
Aanvang: ? Koor: ?

Za 20 sept

--

Eucharistie H. Egging

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang/Cantor

Zo 21 sept

Woord- en communieviering
Parochiaan. Gezins-themaviering
Koor: Okido

Eucharistie H. Egging
Koor: The Balance

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: dames- en herenkoor

Za 27 sept

--

Woord-en communieviering
M. Heikens

--

Zo 28 sept

Woord-en communieviering
M. Heikens. Koor: Pax Christi Cantorij

Aanvang 10.00 uur. E. Clarenbeek
Oecumenische viering in de Bethelkerk
Koor: Willibrordkoor. H. Lucaskerk
gesloten

Woord- en communieviering Parochiaan.
Koor: Kinderkoor
Kindernevendienst

Za 4 okt

--

Eucharistie E. Clarenbeek

Eucharistie Ch. Duynstee

Zo 5 okt

Eucharistie E. Clarenbeek
Koor: Pax Christi dameskoor

Woord- en communieviering
parochiaan. Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee

Za 11 okt

--

Eucharistie H. Egging

--

Zo 12 okt

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: Liriko
Kinderwoorddienst

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor

Woord-en communieviering
C. Koeleman

Za 18 okt

--

GEEN VIERING

--

Zo 19 okt

Woord- en communieviering
M. Heikens. Koor: Impuls

Woord-en communieviering
L. Meijer. Samenzang

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

Za 25 okt

--

Eucharistie E. Clarenbeek

Eucharistie Ch. Duynstee

Zo 26 okt

Anders - dan - Anders viering
C. Koeleman, m.m.v. Combo

Eucharistie E. Clarenbeek
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie J. de Lange. Koor: (voormalig)
jongerenkoor “Akkoord”

Za 1 nov
Allerheiligen

--

Woord-en communieviering
M. Heikens

Eucharistie Ch. Duynstee

Zo 2 nov
Allerzielen

Eucharistie E. Clarenbeek
Allerzielen Koor: Liriko

Woord-en communieviering M. Heikens
Koor:Willibrordkoor?

Eucharistie Ch. Duynstee
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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 Ch. Duynstee

--

Eucharistie H. Egging
Kindernevendienst Koor: In Honorem Dei

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: H. Hartkoor Ziekenzalving

Eucharistie Ch. Duynstee

Woord-en communieviering
M. Heikens

Eucharistie P. Vismans

--

Woord- en communieviering
Parochiaan

--

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Woord-en communieviering
C. Koeleman. Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering
Parochiaan

Eucharistie H. Egging

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie Ch. Duynstee
Gezinsviering. Koor: Jubilatio

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: H. Hartkoor.
Terugkomviering eerste communie

Eucharistie L. de Jong

Eucharistie H. Egging

Eucharistie H. Egging

14.00 uur Gebedsdienst in het kader van
dierendag met dierenzegening
Diaken R. Dits. Koor: Kinderkoor

Woord-en communieviering
M. Heikens

--

Eucharistie H. Egging. Rozen-kransfeest.
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering L.Meijer
Samenzang en orgelspel

Woord-en communieviering
M. Heikens

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie A. van Well

--

Woord- en communieviering parochiaan

--

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst

Woord- en communieviering parochiaan
Koor: H. Hartkoor

Woord- en communieviering
parochiaan

Oecumenische viering Ch. Duynstee

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie J. Spruijt
Samenzang en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie H. Egging

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie P. Vismans
Koor: Jubilatio. Kindernevendienst

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie H. Egg ing

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

Woord-en communieviering L.Meijer
Samenzang en orgelspel

Eucharistie
L. de Jong

Woord-en communieviering
parochiaan
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Vieringen, najaar 2014, vervolg
Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

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

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

Za 8 nov

--

Woord-en communieviering
parochiaan

Eucharistie A. Kunnekkadan

Zo 9 nov

Eucharistie E. Clarenbeek
Willibrordzondag. Koor: Willibrordkoor

Willibrordzondag In de Pax Christikerk
H. Lucaskerk gesloten

Eucharistie A. Kunnekkadan

Za 15 nov

--

Woord-en communieviering M. Heikens

--

Zo 16 nov

Eucharistie Ch. Duynstee
Gezinsviering. Koor: Okido

Woord-en communieviering M. Heikens
samenzang

Woord-en communieviering parochiaan

Za 22 nov

--

Woord-en communieviering parochiaan

--

Zo 23 nov

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Pax Christi Cantorij

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor

Woord-en communieviering
C. Koeleman. Koor: dames- en herenkoor

Za 29 nov

--

Eucharistie H. Egging

Eucharistie A. Kunekkadan

Zo 30 nov
1e zondag van de advent

Zondag Plus Eucharistie H. Egging
Koor: Impuls en Okido?

H.Lucaskerk gesloten
Zondag Plus in de Pax Christikerk

Aanvang 11.00 uur Zondag Plus
Eucharistie A. Kunekkadan

Za 6 dec

--

Eucharistie E. Clarenbeek

--

Zo 7 dec
2e zondag van de advent

Eucharistie H. Egging. Koor: Liriko
Kinderwoorddienst

Eucharistie E. Clarenbeek
Samenzang

Woord- en communieviering L. Meijer

Za 13 dec

--

Eucharistie H. Egging

--

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 Rooij.
Koor: jongerenkoor “To be continued”

Za 20 dec

--

Eucharistie H. Egging

--

Zo 21 dec
4e zondag van de advent

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

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Woord- en communieviering Parochiaan

Feest pater Heeren

foto: Herman Lieberom
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Pater Tonny Heeren vierde op 29 juni het feit dat hij zestig jaar geleden tot priester
is gewijd. De kapel van Huize Frankeland was afgeladen vol met belangstellenden,
vrienden en mede-religieuzen, gekomen van heinde en ver. Het H. Hartkoor zong
en velen zongen mee.
Pater Heeren woont nu in Huize Frankeland, in een aanleunwoning. Hij is een
van de salesianen die in het verleden in de pastorie van de Jacobuskerk woonde.
Voor de parochie, met name voor de gemeenschappen in Schiedam-Noord en
-Zuid heeft hij veel betekend. Vandaag de dag gaat hij met regelmaat voor in de
vieringen in de kapel van het verzorgings- en verpleeghuis.
Het was eigenlijk dubbel feest in Huize Frankeland, want tegelijk werd gevierd dat
Heeren zeventig jaar geleden profeste, dus zijn gelofte aflegde die hem tot Salesiaan van Don Bosco maakte. Dat gebeurde op 16 augustus 1944.

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

--

Woord-en communieviering
C. Koeleman

--

Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem
Dei Kindernevendienst

Eucharistie A. van Well
Koor: H. Hartkoor

Woord-en communieviering
C. Koeleman

Eucharistie H. Egging

Eucharistie P. Vismans

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering parochiaan
Samenzang en orgelspel

Eucharistie L. de Jong

Woord- en communieviering M. Heikens

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Woord- en communieviering K. Koeleman

--

Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: In
Honorem Dei. Kindernevendienst

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie H. Egging

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie A. van Well

--

Woord- en communieviering parochiaan

--

EucharistieP. Vismans. Koor: Jubilatio
Kindernevendienst

Eucharistie A. de Lange

Woord- en communieviering parochiaan

Zondag Plus Ch. Duynstee

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie L. de Jong

Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie H. Egging. Koor: In Honorem Woord-en communieviering C. Koeleman.
Dei. Kindernevendienst
Samenzang en orgelspel
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

Eucharistie Ch. Duynstee

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

Woord-en communieviering
C. Koeleman
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Vredesweek
De Vredesweek heeft
ieder jaar een thema dat
samenhangt met actuele
vredesvraagstukken die
vragen om gebed en
bezinning, studie én actie.
Dit jaar is de vredesweek
van 19 t/m 28 september.
Onder het motto Wapen je
met vrede wordt aandacht
gevraagd voor het thema
ontwapening.

D

e Vredesweek wordt landelijk georganiseerd door PAX.
Hoogtepunten vormen de Vredeszondag, de eerste zondag
van de Vredesweek en de viering van
21 september, de door de Verenigde
Naties uitgeroepen Internationale
Dag van de Vrede.
Tijdens de Vredesweek vraagt PAX
aandacht voor vrede en veiligheid
wereldwijd. Daarin wordt ze bijgestaan door de zogenoemde Ambassades van Vrede. Ambassades van
Vrede worden opgericht in gemeentehuizen of kerken, in buurthuizen
of scholen. Het landelijke thema en
programma wordt op die manier lokaal vertaald. Er worden vieringen,
debatten, lezingen, wandelingen of
tentoonstellingen over vrede en veiligheid georganiseerd. Vlaardingen
heeft al zo’n Ambassade en Schiedam
en Maassluis werken daarin mee.
De Ambassade van Vrede Vlaardingen
en omgeving heeft voor de Vredesweek van dit jaar tal van activiteiten op
touw gezet. Een ieder die gedurende
de Vredesweek Vlaardingen bezoekt,
zal het niet ontgaan. Overal zullen
de Vlaggen voor Vrede wapperen;
van het stadhuis tot de Grote Kerk
en van de molen tot diverse kleinere
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gebouwen in de stad. Er is vanaf vrijdagavond een gevarieerd en boeiend
programma voor jong en oud.
Op vrijdagavond 19 september is er een
inter-levensbeschouwelijke viering
in het centrum van Shri Nanda Devi
Mandir, te vinden aan de Philips de
Goedestraat 151 in Vlaardingen. Uiteenlopende religies en stromingen
zullen samenkomen in deze viering.
Zo is er een bijdrage vanuit de Hindutempel, het boeddhisme, de islam,
bahá’í, Het Apostolisch Genootschap
en de Taizé-groep. Pastor Mirjam
Heikens en ds. Guus Fröberg laten horen en zien dat Protestant en
Rooms Katholiek Vlaardingen ongedeeld samenwerken.
Landelijk PAX vertelt bij monde van
Petra Struyck over ONTWAPENEN.
Op zaterdagmiddag 20 september tussen 11.00 – 14.00 uur zal dan de
echte aftrap zijn van de Vredesweek,
zoals dat ook landelijk gebeurt. Op
het Veerplein in Vlaardingen zijn
er sprekers en vertegenwoordigers
van PAX, Krista van Velzen en Petra

Struyk zullen het startsein voor deze
Vredesweek in Vlaardingen geven.
De eerste handtekeningen komen op
een (nep!) kernwapen.
In de Lucaskerk is er op zondagochtend 21 september een themaviering
waarin pastor Henri Egging voor zal
gaan. Het koor The Balance en Edwin
Ruigrok van PAX zullen een bijdrage
geven in deze viering. Vanzelfsprekend luisteren we naar het Vredeslied
“Ontwapend ontwapenen” .
Dinsdagmiddag 23 september is er in de
Stadsgehoorzaal een ‘College Tour’:
een middag voor jongeren die gaat
over kernwapens, drones en killerrobots
én wapenen met vrede. De middag is
bedoeld voor de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs uit Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis. Al toegezegd deel te nemen, hebben het
Groen van Prinsterer uit Vlaardingen en het Reviuslyceum uit Maassluis. Chris Klep en Krista van Velzen van PAX zijn betrokken bij de
voorbereidingen en de uitvoering.

’s Avonds is er een opnieuw een ronde van ‘College Tour’, ditmaal in de
vorm van een discussieavond voor
volwassenen. Er is aandacht voor de
Nederlandse organisatie Syrious Mission die in Jordanië Syrische vluchtelingen in contact brengt met de lokale
bevolking via muziek. En aandacht
voor Yarmouk Camp, een onofficieel
vluchtelingenkamp in Damascus die
de grootste groep Palestijnse vluchtelingen in Syrië herbergt. Ook aan
deze avond verlenen Chris Klep, Krista van Velzen en Petra Spruyck van
PAX hun medewerking.
Woensdagavond 24 september is er in
diaconaal missionair centrum De
Windwijzer de muzikale theater-

Vredesactiviteiten in
Schiedam Noord

voorstelling Echte Mensen. De voorstelling biedt diverse gezichtspunten
op het Israëlisch - Palestijns conflict.
De inbreng voor deze avond komt
van JOP – kerkelijk jeugdwerk Protestante Kerk en Togetthere, een internationaal jongerenprogramma dat
groepsreizen begeleidt, waarbij jongeren een aantal weken een bepaald
thema onderzoekt.
Gedurende de Vredesweek zijn er ook
acties van Vlaardingse basisschoolkinderen voor kinderen in Syrië. Dit met
medewerking van het team van Syrious
Mission. Er is een les samengesteld door
de Ambassade voor Vrede Breda die
hierbij gebruikt wordt. De uitnodiging
om deel te nemen aan de workshops en
de lessen gaat uit naar alle basisscholen.
Enkele scholen zoals ’t Palet hebben al
aangegeven mee te doen.
Tim Akkerman heeft voor PAX een
bijzonder vredesnummer geschreven. Het heet Brave Of Our Hearts
en het is een open uitnodiging om
mee te zingen en spelen voor vrede.
Aan iedereen! Laat uw versie van
het lied horen en laat daarmee zien
dat u voor vrede staat. Het lied van

Tim Akkerman en vele verschillende
versies ervan, zijn te vinden op YouTube ( http://www.youtube.com/
watch?v=dedcRsuetVU).
Op zaterdagavond 27 september is er
in Buurthuis De Telder aan de Teldersstraat nr 10 in Vlaardingen een
MultiCulturele Avond met als thema
Buurten Voor Vrede. De avond wordt
georganiseerd door de werkgroep
Vele Vlaardingers Eén Huis.
U bent bij het Vlaardingse programma van de Vredesweek 2014 van harte
welkom!
De activiteiten worden financieel mogelijk
gemaakt door MOVZWO/VVEH/Fonds
SV e.o. /en bijdragen van deelnemers.
Op Vredeszondag is er deurcollecte
voor het Vredeswerk van PAX.
U kunt ook zelf doneren : IBAN
NL03TRIO0390515000, of uw gift
rechtstreeks besteden aan een van
de projecten van Adopt a Revolution,
bijvoorbeeld het Actiecentrum Khan
esh-Sheh bij vluchtelingenkamp Yarmouk Damascus via een machtiging
op https://www.adoptarevolution.nl/
adopteer-een-actie/?campaign_id=48

De Oecumenische Werkgroep
Schiedam Noord organiseert elk
jaar in of rond de Vredesweek
een oecumenische viering met
de Jacobuskerk, de Ark en de
Dorpskerk.
Dit jaar is deze viering op 12
oktober en heeft de voorbereidingsgroep als thema gekozen:
“Ruimte scheppen voor de
ander”. Dit thema heeft voor ons
een duidelijke verbinding met het
thema van de vredesweek “Wapen je met vrede”. De jeugd van
de Brug- en Stuurgroep zal actief
worden betrokken bij de dienst.
Verder zal in de dienst het Corazonkoor optreden en dit koor zal
worden aangevuld met zangliefhebbers uit de Ark en Dorpskerk.
Na de dienst zal er een optreden
zijn in het Gebouw de Noord door
een aantal basisschool jongeren
die een toneelstuk opvoeren met
als titel “Vreedzaam samenleven
in Schiedam”.
Het interkerkelijk
ontmoetingscentrum “de
Weerklank”, dat dit jaar 20 jaar
bestaat, zal op 28 september
een lezing organiseren in de
Weerklank, dat dan als vredes
café wordt ingezet. Er zal een
medewerker van PAX worden
uitgenodigd die over vrede en
veiligheid een interessante lezing
gaat presenteren. Natuurlijk
is iedereen welkom en we
willen ook vooral mensen uit
de wijk hiervoor uitnodigen.
Maar natuurlijk is iedereen heel
welkom!
Namens de OWSN, Riekje Sinnecker
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foto: Peter van Mulken
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Bruggen bouwen dus
In parochie De Goede Herder gebeurt van
alles. Eigenlijk is het ons dagelijk werk:
bruggen bouwen. Naar elkaar, naar andere
geloofsgemeenschappen, naar buren en
buitenlui. Kijk maar eens...
1
Parochianen van de Schiedamse Jacobus
fietsten naar de Haagse Jacobus
2
Studenten van de Technische Universiteit

en het Unesco-IHE-instituut bezochten in
het kader van een kennismaking met de
kerkgemeenschap in Maassluis een bloemenkas
3
Zingen voor de eerste communicanten in de
Gorzenkerk
4
Stralende gezichten achter de barbecue op het
patroonsfeest in Maassluis
5
Een viering in het papiaments klinkt toch
anders

foto: Ad of Ria Sosef

foto: Clemens Lammers
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