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Vragentijd

Brug tussen wijk en kerk

Positieve Zondag-plus

Samen dopen

Van de redactie

Afijn, zo is de vastentijd een vragentijd. En een antwoordentijd,
een tijd om nieuwe wegen te gaan, bruggen te bouwen ook.
Bijvoorbeeld naar onze medebewoners van straat en wijk.
Dit jaar is door Schiedam uitgeroepen tot Liduinajaar. Allerlei maatschappelijke en culturele instellingen richten zich
in hun thematiek op de stadsheilige. En natuurlijk doet de
parochie mee. Die ziet hierin een gelegenheid om de dialoog
met de stad aan te gaan. Vragen te stellen hoe anderen zaken
zien. En te vertellen over hoe wij proberen onze visie realiteit te maken. Wim van der Steen maakt het op pagina 22
concreet: ‘Het zou mooi zijn wanneer we in het Liduinajaar
minstens een ontmoeting mogen hebben met iemand aan wie
we kunnen laten zien hoe we zelf in ons geloof staan, hoe
we zelf invulling geven aan de richting die onder meer SintLiduina ons wijst.’
Zo willen we dit themajaar beleven - ook in Vlaardingen
en Maassluis natuurlijk. We hopen dat de artikelen in deze
‘special’ u introduceren in het Liduinajaar. Dan spreken we
elkaar over een jaar nog eens; over de vruchten. Uit liefde.

Een speciaal nummer, deze eerste Kerk aan de Waterweg
van 2015. Een blad met twee gezichten, letterlijk. Want is
het u al opgevallen...? Draai dit blad eens om...
Goed, we maken dus een regulier parochieblad van De Goede
Herder, op de volgende pagina’s. En we maken een speciale
uitgave in het kader van het Liduinajaar.
In de kerk zijn we begonnen aan de Vastentijd. We leven toe
naar Pasen. Het grote feest, waarin we gedenken dat Jezus
zijn leven gaf én toonde dat de dood niet het laatste woord
heeft. Een levensles, zeg maar dé levensles leefde hij voor:
liefde is altijd een antwoord op onzekerheid, op mislukking,
op vernedering, op lijden, op de dood. Het is de levensles die
de natuur steeds weer toont: om te bloeien moet de bloembol
uiteenvallen, om vrucht voort te brengen moet het zaadje zichzelf verliezen. Uit liefde.
Charles Duynstee vertelt op pagina 4 dat voor hem deze cyclus
van sterven en verrijzen begint met het stellen van vragen. Kan
ik nog genieten? Ben ik zelf nog genietbaar? En wat als iemand De redactie
mijn bezigheden zou wegnemen? Zou dat niet bijzonder zijn! PS. Kerk aan de Waterweg nr. 2 van 2015 komt uit op 22
Als we ons niet druk meer hoefden maken over alles wat moet, mei. Mocht u inbreng hebben (graag!) dan verwachten wij die
maar als we dat zelf konden bepalen. Of zou het hegraag tenminste een maand eerder. Contactgegevens
lemaal niet zo’n verschil maken?
vindt u op pagina 22 van dit blad.
Adressen
en telefoonnummers van de
kerken van parochie De Goede Herder n St.
Jan de Doper-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB
Schiedam, 010- 4735066 n H. Hart van Jezus, Rijnstraat 1, 3114
SP Schiedam, 010- 4268648 n St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans,
Singel 104, 3112 GS Schiedam, 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,
St. Jan de Doper-Visitatie
H. Hart van Jezus
Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080
Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Charles Duijnstee (pr),
Henri Egging (pr), Mirjam Heikens (pw), Kees Koeleman (pw) en Avin Kunnekkadan
(pr). Het team is te bereiken via Elly Barendregt, medewerker pastoraal team,
T: 06-31 99 09 59 of E: e.barendregt@goedeherderparochie.nl. Het bestuur
van de parochie is te bereiken via secretaris Wim van der Steen.
E: secretaris@goedeherderparochie.nl.
H.H. Jacobus en Martinus

St. Liduina - OLV. Rozenkrans

De cover kwam tot
stand met dank
aan Intercity Pasen

Willibrord, H. Lucaskerk

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

Inhoud

Kerk aan de Waterweg
P5

Schiedam zet dit jaar Liduina centraal. De parochie doet mee en
organiseert de Liduinaweek. Een onderdeel daarin is de gezamenlijke ziekenzalving.

P6
De eerste Zondag-plus kende als thema ‘Advent alert’. Lidwien Meijer doet verslag vanuit de drie kerken waarin deze bijzondere vorm
van zondag-vieren werd gehouden.

P8
Nog een terugblik: op de kinderkerstviering in
de Andreas, Petrus en Paulus.

P 11
De burgemeesters van Vlaardingen en Maassluis
tekenden tegen kernwapers, een initiatief van Pax. Zij
wapenen zich met vrede!

Burgemeester Bert Blase van Vlaardingen

P 14
De Goede Herder gaat voortaan de doopplechtigheid van jonge
kinderen in gezamenlijkheid organiseren. Pastor Mirjam Heikens
legt uit hoe dat in zijn werk gaat.

Special
Keer het blad om, en lees alles over het Liduinajaar. Waarom het wordt
gehouden, wat er wordt georganiseerd, wie er allemaal aan meewerken
en wat we er mee beogen. Lidwien Meijer verelt over de novenen die zij
meemaakte, ontwerper Ad van der Kouwe doet een boekje open hoe dat
nou gaat, het maken van zo’n beeldmerk zoals u dat op de cover aantreft.
Burgemeester Lamers sprak tijdens de presentatie van een nieuw boek
over Liduina. En nog veel meer.
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Vastentijd - Vragentijd
Een mens die in bloei staat, vouwt zich open, ontplooit zich
helemaal, gericht naar het licht. Hij toont zich in volle pracht.
Bloeien is een beweging naar buiten. Al kan het voorzichtig
beginnen, de levenskracht die in iemand schuilt, is zo sterk, dat
hij ervan overborrelt en overstroomt.
door Pastor Charles Duynstee

B

loeien is stralen, is vol kleur zijn. Je
kunt het zien als iemand opbloeit. Het
spreekt uit zijn lichaam en zijn ziel, uit
zijn ogen, hoe hij beweegt. Het spreekt
uit wat hij doet en wat hij zegt.
Ontkiemen, groeien, bloeien, vrucht dragen
en afsterven, deze levenscyclus van planten
wordt vaak als beeld gebruikt voor fasen in
een mensenleven. Tot bloei komen is de natuurlijke gang van zaken in een mensenleven,
en het is pijnlijk en treurig als dat niet gebeurt. Hoe natuurlijk het ook klinkt, tot bloei
komen gaat lang niet altijd moeiteloos. Het
kost kracht en durf. Helemaal als je je leven
als zinloos en leeg ervaart, als je ziek wordt,
beperkt blijkt in je mogelijkheden of als je vergaat van de angst.
Voordat een plant tot bloei kan komen, gebeurt er heel wat, diep in de grond, in het donker onder de oppervlakte. Vruchtbare grond
is een noodzaak, uit dorre grond kan niets
groeien. Water is van levensbelang.

Wasdom
Je zou kunnen zeggen dat de vastentijd, de
veertigdagentijd, een voorbereidingsperiode,
een tijd van ontkiemen is. Vasten is het doelbewust, bewust afzien van voedsel of andere
geneugten, om zo ontvankelijker te worden
voor de boodschap van Gods liefde. Of anders gezegd: Wees goed voor jezelf, omdat
God je het goede gunt. Leer waarderen wat je
geschonken wordt, wijs de gave van de Schepper niet af.
Voor mezelf is de vastentijd vooral ook een
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tijd om mezelf vragen te stellen en om zo uiteindelijk tot wasdom te kunnen komen. Wat
zijn de vragen aan mezelf? Ik denk dan hier
aan. Waarom moet ik steeds bezig zijn? Hoe
zou het zijn als iemand al mijn bezigheden
zou wegnemen? Kan ik nog een half uur lang
gewoon ergens rustig zitten? Kan ik nog genieten, en ben ik zelf nog genietbaar?
Iedereen heeft zo zijn eigen vragen. Misschien zijn de vragen wel belangrijker dan de
antwoorden.

Vruchtbare
grond is een
noodzaak,
uit dorre
grond kan
niets groeien

Volle bloei
Denkend aan wat de bijbel vertelt over het leven van Jezus, zou je kunnen zeggen dat Hij
in de bloei van zijn leven gestorven is. Dertig
jaar lang leefde Hij in het verborgene, om zo
te ontkiemen en vragen te stellen over de zin
en doel van zijn leven. Zo kon Hij de volgende
drie jaar bloeien. Hij richtte anderen op, die
gebukt gingen onder de last van het leven, die
men klein had gemaakt en gebogen, die men
de ruggengraat gebroken had. Hij bracht anderen tot bloei. Hij zette anderen overeind. Al
die verhalen hoe Hij mensen genas, hoe Hij
mensen tot hun recht liet komen en scheidslijnen doorbrak. Dat tekent een mens in volle
bloei. Toen zijn levenswijze gevaar opleverde,
greep hij niet naar geweld en bracht zichzelf
niet in veiligheid.
De vastentijd, de vragentijd, wordt ons gegund om toch te geloven, wat we niet altijd
zien: mensen zijn geboren om te bloeien, zich
te richten naar het licht, zich open te vouwen
en zich te tonen in volle pracht.

In alle kerken van parochie De Goede Herder

Gezamenlijke Ziekenzalving
in de Liduinaweek
door Pastor Henri Egging

In de Liduinaweek (12 tot
en met 19 april) zal in elke
deelgemeenschap van
parochie De Goede Herder
een gezamenlijke viering
van de Ziekenzalving worden
gehouden. Wat betekent
het sacrament van de
Ziekenzalving? Wat leert de H.
Liduina ons over omgaan met
tegenslag en ziekte?

W

ij kennen de Ziekenzalving
als het sacrament om kracht
te krijgen wanneer ons leven broos of kwetsbaar
wordt. Anders dan in het verleden is
het geen ‘laatste’ sacrament met het
oog op een naderend overlijden. Het
gaat er juist om troost en bemoediging te ontvangen wanneer het leven
door een zwakke gezondheid moeizaam geworden is. Daarom is het in
de verschillende kerken van onze
parochie inmiddels een goede gewoonte geworden om het sacrament
der zieken gezamenlijk te vieren.

Bij het sacrament der zieken worden
ons de handen opgelegd. Zoals je iemand met een hand op de schouder
of aan aai over de wang laat voelen
dat je meeleeft, zo leeft Jezus mee
met ons. Hoofd en handen worden
gezalfd, zoals je schrale huid of een
wond verzorgt… en zoals Jezus gezalfd is met het oog op zijn lijden. Samen vieren wij eucharistie en ervaren
wij dat Jezus zelf voor ons voedsel wil
zijn op onze levensweg, ook als die
weg wat moeizamer geworden is.
Waarom houden wij juist in de Liduinaweek in alle deelgemeenschappen een gezamenlijke viering van de
Ziekenzalving? Dat heeft alles te maken met de manier waarop de heilige
Liduina omging met haar ziekte en beperkingen. U kent haar verhaal. Reeds

op jonge leeftijd viel Liduina op het ijs.
Sindsdien was zij aan bed gekluisterd.
Het kostte haar veel moeite om haar
vriendinnen gezond en vrolijk te zien,
terwijl zij zelf chronisch ziek was.
Een priester die Liduina begeleidde,
Johannes Pot, adviseerde haar om
juist op moeilijke momenten de
lijdensweg van Jezus Christus te
overwegen. Dat lijkt misschien een
vreemd advies. Toch kan het een
troost zijn om te beseffen dat Jezus
heel ons leven, met alle moeilijkheden en pijn, gedeeld heeft. Wij staan
er, met andere woorden, niet alleen
voor. Vanuit dat besef werd Liduina
voor alle mensen die haar bezochten,
ondanks haar eigen ziekte, een bron
van troost en kracht.
Ik denk dat het voorbeeld van de heilige Liduina ons veel te zeggen heeft.
Wij leven in een tijd waarin alles wel
maakbaar lijkt. Veel mensen hebben daardoor moeite om tegenslag
te aanvaarden. Als patrones van de
chronisch zieken leert Liduina ons
om ondanks beperkingen zinvol
te leven, en daardoor ook andere
mensen gelukkig te maken. Zo is
Liduina een voorbeeld voor ons allemaal: niet alleen in de basiliek,
maar in heel onze parochie De
Goede Herder.

Gemeenschappelijke ziekenzalvingen 12 april 2015
Locatie

Tijdstip

Voorganger

Aanmelding

H. Jacobuskerk

11.00 uur

C. Duynstee

Pastorie: 010-4709719

St. Jan de Doper-Visitatiekerk

11.00 uur

L. de Jong

Secretariaat: 010-4735066 of
secretariaat@sintjan-visitatie.nl

Liduinabasiliek

15.00 uur

A. Kunnekkadan

Mw. Bakker: 010-4267283 of
tbj39@caiway.nl

H. Hartkerk

9.30 uur

H. Egging

Mw. Smits: 010-4268711 of
corry@pc-km.demon.nl

magazine van parochie de goede herder
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Eerste zondag-plus prachtig verlopen

Samen leren, vieren en on
Op de eerste zondag van de Advent begint het nieuwe kerkelijk jaar. De
Goede Herderparochie maakte een flitsende start hiermee! Een zondag
met een extra dimensie: Zondag-plus. Advent alert was het thema.
door Lidwien Meijer fotografie Clemens Lammers ea.

Dit is de
droom van
Jesaja.
Wat is jouw
droom?

O

p 30 november kwamen op drie kerkplekken de deelnemers al tegen half 10
bij elkaar om zich wat meer te verdiepen in de betekenis van Advent. Op een
gewone zondag is dat toch maar zeer beperkt
mogelijk.
De volwassenen hadden een keus tussen
vier workshops (wie weet hiervoor een beter
woord?) . Velen gingen aan de slag met het
versieren van een adventskrans en verdiepten
zich in de symboliek van de krans.
Anderen mediteerden rond een lied van Taizé.

Wat heeft Taizé met Advent te maken? Je kunt
stellen dat in Taizé de broeders en de gasten
het hele jaar door waakzaam en aandachtig
zijn (wat past bij Advent). Ze hebben ruimte
voor stilte, het licht speelt een belangrijke rol
in de inrichting van de kerk. De gezangen
zijn beroemd, en worden in onze kerken ook
steeds meer gezongen. In de workshop stond
ook een adventslied centraal. Via een filmpje
kwam het in beeld: Wait for the Lord (wacht
op de Heer, wiens komst is nabij, wacht op de
Heer, wees waakzaam, houd moed).
De eerste lezing van de zondagsviering werd
volop belicht. De droom van Jesaja, heette
deze workshop. Alle deelnemers kregen de
precieze bijbeltekst voor hun neus en gingen
ermee in gesprek. Wat kom je tegen in die
tekst? Wat begrijp je niet? Wat maakt je enthousiast? Waar stoor je je misschien aan? Dit
is de droom van Jesaja. Wat is jouw droom?
Tenslotte verdiepte een groep zich in het
thema waakzaamheid, met een kunstwerk
als inspiratiebron. In deze workshop was een
boeiend filmpje te zien over het kunstwerk;
we zagen een zeer waakzame man met grote
oren en pater Dries van de Akker s.j. sprak
hier zeer gedreven over.
In Maassluis en in Vlaardingen waren de kerk
en de bijgebouwen te klein voor alle activiteiten. In Maassluis bood het wijkgebouw InBlik
gastvrijheid, de flinke groep kinderen had er
volop de ruimte. In Vlaardingen was de Lucaskerk dicht deze zondag. Allen trokken naar
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tmoeten…
de Pax Christikerk en de tegenover liggende
school.
De workshop voor jongeren was in een van de
klaslokalen. Negen jongeren hadden een interessante morgen. ‘Wat is Advent? Waarom
kwam Jezus op aarde? Wat wil God van ons,
mensen?’

Adventskrans
Welke activiteit trok de meeste deelnemers?
Dat was met-stip het versieren van de Adventskrans. Er werden prachtige kransen gemaakt
en er was goede informatie over de betekenis
van de krans: overwinning, vier windstreken,
licht dat groeit, groen dat blijft.
In Vlaardingen en Maassluis kwamen kinderen bij elkaar voor een eigen workshop. In
Vlaardingen was dit gericht op de zintuigen:
proeven, ruiken, goed kijken, goed luisteren.
In de Jacobuskerk in Schiedam was een klein
maar dapper kinderkoortje, dat later in de viering een paar liedjes zong.
In de vieringen werd iets van de workshop
teruggekoppeld; tijdens de overweging, tijdens de voorbede, in het zingen (Wait for the
Lord…). Er werden mooi versierde kransen
getoond.
In Vlaardingen kwam tijdens de Taizé-workshop spontaan een gedicht tot stand:
Groeien van donker naar licht
van verwarring naar inzicht
Bij moeilijke perioden in het leven
kunnen licht en warmte troost geven.
Heb vertrouwen dat licht altijd weer gaat
schijnen,
waardoor zorgen en verdriet verdwijnen.

Enkele reacties op deze
zondag-plus:
•	‘Ik vind het zo mooi dat we deze dag

echt samen beleefd hebben.’
•	‘Fijn dat de workshops op het prikbord zichtbaar zijn gemaakt.’
•	‘Het heeft me zo goed gedaan. Ik ben
nog nooit zo bewust met de Advent
gestart.’
•	‘Je voelt dat mensen met elkaar bezig
zijn geweest.’
•	‘Er was een voelbaar positieve sfeer
vanuit de workshops de viering in.’
•	‘Wat fijn om met zovelen bij elkaar te
zijn.’
•	‘Er werden tweehonderd broodjes en
vijftig krentenbollen verorberd.’
•	‘Wat waren die kinderen enthousiast
in de dienst.’

Het versieren van de Adventskrans

Na de viering ging het nog verder. Men ontmoette elkaar tijdens een eenvoudige, lekkere
lunch. Het werd een gezellig uurtje, waarin
uitgebreid werd nagepraat rond deze bijzondere zondag met een plus!
Aandachtig gehoor tijdens de overweging
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Parochie mozaïek

Kinderkerst in de Andreas, Petrus en Paulus
door Marianne Paalvast fotografie Chantal Adriaans

O

p Kerstavond is het vanaf 18.00
uur een drukte van belang in
onze kerk. Om 18.30 uur begint de Kinderkerstviering.
Alle kinderen mogen meedoen, ze
mogen bijvoorbeeld schaapjes zijn.
We hebben al een aantal herders gevonden, die vol ongeduld wachten
op hun kudde. De kleintjes krijgen
een paar mooie zachte schapenoren
om hun hoofd of een warm schapenvachtje omgehangen. Jozef en Maria,
in het echt ook geliefden (met trouwplannen), bekijken de weg die ze nog
moeten gaan en verheugen zich op de
geboorte van hun kindje. Er staat een
grote mand met muziekinstrumentjes om alle kinderen de gelegenheid
te geven actief mee te doen. De bordjes VOL worden uitgedeeld, voor als
Jozef en Maria hun plek zoeken om
te overnachten. De engel slaat haar
vleugels even los en er zitten heel veel
kinderen in de kerk die een engeltje
op hun hand omhoog zullen houden,
als het engelenkoor moet zingen. Het
kinderkoor is klaar met het inzingen,
het gelegenheidsorkest ontroert nu
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Op het moment
suprême komt er een
prachtige baby te
voorschijn die Jozef
en Maria zichtbaar
gelukkig maakt
al door de prachtige klanken die we
horen van de piano, dwarsfluit, twee
trompetten, saxofoon en een trom, en
dan kunnen we beginnen. De voorganger opent de viering en heet iedereen welkom. Dan begint de verteller
met het kerstverhaal. Zoveel ouders
genieten van de sfeer en hun kinderen die goed luisteren en meedoen.
Het koor zingt als engeltjes en tijdens
de liedjes klinkt een waar orkest aan
kleine instrumentjes mee naast de
professionele klanken van de overige
‘band’! Iedereen geniet en raakt opnieuw ontroerd door het verhaal van
Jozef en Maria en de geboorte van

hun zoon. Op het moment suprême
komt er een prachtige baby te voorschijn die Jozef en Maria zichtbaar
gelukkig maakt.
De herders in het veld, luisteren goed
naar het verhaal; ze gaan op tijd op
weg met hun schattige kudde met
schaapjes. Met een echte herdersstaf
stuurt de ‘hoofdherder’ zijn kudde
richting de stal. Als ze de kleine ‘Jezus’ bewonderd hebben, vertrekken
ze weer, maar ze komen niet ver,
want nu gaan we bidden.
We bidden voor al die mensen die
geen onderdak hebben, voor moeders die ook een kindje krijgen, voor
mensen die geen eten hebben, voor
mensen die leven in oorlog en natuurlijk voor mensen die al overleden
zijn. Voor hen steken we een kaarsje
aan. Dan bidden we samen het Onze
vader. Daarna sluiten we de viering
af met een zegen wens en een zalig
kerstmis voor iedereen. De herders
mogen bij de deur met een mandje
de gaven in ontvangst nemen, opdat
we dit feest kunnen blijven vieren!

Parochie mozaïek

Vastenestafette Vlaardingen

Een blokhut voor een stadstuin
Veertig
vrijwilligers
bewerken
stukken
land en de
oogst gaat
naar de
Voedselbank

Een onderdeel van de vastenaktie
in Vlaardingen en Schiedam is een
project dicht bij huis. Dit jaar is dat
Stadstuinieren Schiedam die een
blokhut nodig heeft.

D

e oecumenische werkgroep MOV/
ZWO coördineert de activiteiten tijdens
de vastentijd/40-dagentijd in Vlaardingen en Schiedam. Het ene jaar sluiten
we aan bij de landelijke activiteiten van de
(Rooms Katholieke) Vastenaktie. Het andere
jaar volgen we de projecten van Kerk in Actie, van de Protestante Kerk Nederland (PKN).
Dat is dit jaar ook het geval.

Project dichtbij
Zoals gebruikelijk zoeken we jaarlijks ook
aansluiting bij een lokaal project. Dit jaar
hebben we dit gevonden bij Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam. Stadstuinieren
Schiedam heeft stadstuinen op drie locaties
in Schiedam: Vijfsluizen, Dr. Wibautplein en
Landvreugd. De veertig vrijwilligers op de drie
locaties bewerken de stukken land en de opbrengst gaat naar de Voedselbank.
Dit heeft veel voordelen: de voedselbank krijgt
vers voedsel, de vrijwilligers doen iets voor de
medemens, een aantal cliënten van de Voedselbank is ook vrijwilliger en men werkt gezel-

lig samen in de buitenlucht!
Voor de locatie Vijfsluizen is een onderkomen
(blokhut) nodig met toilet en een materiaalhok. De kosten hiervan liggen rond € 15000,-.
De eerste € 5000,- zijn al geschonken door
de Lionsclub. Het zou mooi zijn als wij een
flinke bijdrage kunnen toevoegen!

Geldinzameling
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld bij dit project terecht komt? Door
te geven natuurlijk, maar ook door de inzameling zo effectief mogelijk te maken.
De werkgroep MOV/ZWO coördineert ook de
inzameling van de gelden. Wij vragen iedere
kerkgemeenschap om de gelden meteen na
iedere collecte, over te maken op: IBANnummer NL04INGB 0000023325, t.n.v. Vastenaktie Schiedam, Vlaardingen te Vlaardingen.
De penningmeester van de Vastenaktie, broeder Ted van der Geest, zal met Pinksteren de
stand van zaken doorgeven, met daarin het
bedrag dat naar Kerk in Actie wordt overgemaakt en het bedrag dat naar Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam gaat. Dan
weten we het totale resultaat voor Kerk in Actie van alle regionale acties in de 40-dagentijd
2015 en kan het ‘project dichtbij’ ook op een
hogere gift (15 procent van het totaal) rekenen.

Jongerenkoor is jarig! Wie viert er mee?
In september 1995 is het
jongerenkoor To be Continued
opgestart. Nu, Anno Domini 2015, is
To Be Continued 20 jaar jong! Ja, u
leest het goed en we gaan een feestje
vieren.
We willen zeker nog jaren door met
het koor maar vinden een feestje op
zijn tijd ook niet gek.

Doet u mee?
In september of oktober 2015,
willen we dit vierde lustrum met u,
tijdens de zondagsdienst van 9.30
uur, vieren. Lekker zingen, luisteren
en genieten van een jong koor dat
graag oud wil worden! We gaan op
zoek naar oud-koorleden, misschien
kent u er een paar? Wilt u hen dan

op de hoogte brengen van onze
jubileumviering en vragen of zij zich
willen aanmelden? Het is voor ons
als klein koor ondoenlijk om achter
alle adressen aan te gaan, dus uw
hulp is van harte welkom!
Mail naar Peter Bergmans,
pejamana@kabelfoon.nl. Graag voor
15 augustus!
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Parochiebestuurder Ted Konings

Dag zussen en broers!
Je moet elkaar kennen om samen te werken. Ook
in de parochie. In een serie artikelen presenteren
zich daarom de parochiebestuurders van De
Goede Herder. Dit keer Ted Konings.
fotografie Trees Sonnenschein

W

aarom mijn hart sneller
klopt als het zich druk mag
maken voor de parochie.
Daar wil ik u hier en nu,
op deze mooie winterochtend, een
grote mok koffie onder handbereik,
over vertellen. Want voor wie geïnteresseerd is in mijn levenswandel, is er
tegenwoordig Linkedin - en ik stuur
u op verzoek mijn cv als u daar prijs
op stelt. En bellen met een nieuwsgierige vraag mag natuurlijk ook altijd.
Tsja, die parochie dus. Ik ben geboren in de Nieuwe Maasstraat in Schiedam, op een ruime steenworp van de
Heilig Hartkerk. Mijn ma was een
van de eerste kindjes die er in 1927
is gedoopt. Net als ik er onder het
gezegende water ben gehouden door
pastoor Donkers, in 1966. Ma en pa
zijn overigens ook vanuit de kerk begraven.
Het is ook in de kerk dat ik twee markante types leerde kennen, pastoor
Donkers en pastoor Van Zaal. De
eerste zorgde er met zijn tafeltennistafels in de kerk voor dat ik graag naar
de kerk ging. Doodnormaal vond ik
dat; een tafeltennistafel en biljart leek
mij eigenlijk net zo wezenlijk voor
een kerk als banken en een altaar.
Gaandeweg veranderende mijn beleving, van kerk en geloof. Ik kan niet
oordelen of ik een eigenwijze puber
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was, maar toen ‘we’ als klas een wiskundeleraar op Spieringshoek wegpestten, nam deze vraag door ons uit
te nodigen om bij hem thuis pannenkoeken te komen eten. Daar kwam de
aap uit de mouw: of er onder ons pestkoppen ook interesse was om mee te
doen in een bijbelgroepje? Opmerkelijk genoeg gingen er een stuk of
acht vingers omhoog. Waaronder de
mijne.
Zo leerde ik de wat meer evangelisch
getinte geloofsbeleving kennen. ‘Jezus klopt op jouw deur en vraagt of
hij binnen mag komen. En je hoeft
alleen maar ja te zeggen.’ Erg bijbelvast ben ik nog steeds niet, maar sinds
die jaren ken ik de ervaring van het
aangaan en onderhouden van een persoonlijke band met God. Met vallen
en opstaan.
En oh ja, pastoor Van Zaal. Thijs mag
ik zeggen, want ik spreek hem nog
steeds regelmatig. ‘Een eigenaardig
man’, zou pastoor Donkers zeggen wie hem hebben gekend herkennen
het woord en de manier waarop hij het
uitsprak. Eigenaardig in de aan alle
kanten letterlijke zin van het woord.
Zo zichzelf dat hij er niet voor terugschrok mij mee te vragen naar een
ontmoeting, ergens in Gelderland.
‘Wat is dat dan?’, vroeg ik. ‘Je zult wel
zien, maar het is zeker mooi’.

En weer zei ik ja. En weer ging ik
graag terug, tot nu toe. Het bleek te
gaan om een bijeenkomst van een beweging die zich Focolare noemt. Daar
vond en vind ik vrienden in mijn geloof (ik was ondertussen een jaar of
18). Focolare kenmerkt zich door het
verlangen te willen werken aan de
eenheid in de wereld. ‘Opdat zij één
zijn’, zegt Jezus in Johannes 17, als
hij zijn vrienden aanbeveelt bij zijn
Vader. Het is Zijn testament, wat mij
betreft een hele mooie wilsbeschikking om tot levensmotto te maken.
Want eenheid is een gave van de Heilige Geest, daar waar de liefde regeert.
Het vereist het beminnen van elkaar,
het overkomen van de miscommunicatie, het onbegrip, de ongeduldigheid enzenz.
Nou, precies dus wat in een parochie
ook nodig is, ha! Mijn ambitie is het
dat we elkaar als Goede Herder-mensen ook vrienden in het geloof mogen
weten en ervaren. En het eigenaardige
van het geval is dat soms, meer dan
eens, dat zo is. Dan spat ‘t er van af.
Vandaar. Dus.
Dag zussen en broers in de parochie,
laten we samen bidden en werken,
dat Jezus, levend, in ons midden, de
spil mag zijn die ons bij elkaar brengt
en gemeenschap maakt. Tot kinderen
van God, tot geluk van de wereld.

Parochie mozaïek

Ruim twintigduizend handtekeningen binnen

PAX en paus tegen kernwapens
Een kernwapenvrije wereld is mogelijk én
noodzakelijk voor een veilige, vreedzame wereld.
Burgemeester Karssen van Maassluis

D

at was de boodschap van paus
Franciscus, tijdens de opening
van de internationale conferentie over de humanitaire gevolgen van kernwapens, in december
in Wenen. Regeringsvertegenwoordigers van meer dan 150 landen waren daar aanwezig. Vredesorganisatie PAX was vertegenwoordigd door
Krista van Velzen, campagneleider
nucleaire ontwapening.
Op de kamer van burgemeester Karssen van Maassluis vertelde Krista over
deze conferentie. Op donderdag 11 december was daar een flinke groep bij
elkaar: een vertegenwoordiging van
de MOV van deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus, de Raad van
Kerken, het Rode Kruis en de Ambassade van Vrede Vlaardingen. De burgemeester was een goede gastheer,
hij nam alle tijd.
Krista, pas één dag terug uit Wenen
en nog duidelijk vermoeid, vertelde
gedreven en overtuigend.
Op de conferentie liet de paus weten
dat kernwapens een wereldwijd probleem vormen, met grote gevolgen
voor de toekomstige generaties en
onze planeet. Citaat: ‘Slachtoffers van
kernwapens waarschuwen ons niet
dezelfde onherstelbare fouten te maken. De wereld moet herinnerd worden aan de risico’s van kernwapens,
die het vermogen hebben om ons en
onze beschaving te vernietigen.’
De humanitaire gevolgen zijn voor-

spelbaar en wereldwijd. Ook PAX Nederland en de Ambassade van Vrede
Vlaardingen benadrukken dat alle
aandacht nodig is voor het onvoorstelbare leed dat door het gebruik van
kernwapens wordt veroorzaakt.

Burgemeesters
Burgemeester Koos Karssen had zich
goed voorbereid; hij is lid van Mayors
for Peace, en ondersteunt het burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens. Tijdens de bijeenkomst op 11 december
zette hij officieel zijn handtekening,
en maakte dit ook aan de gemeenteraad bekend. Ambassadeur van
Vrede, David de Beer, nodigde hem
daarvoor uit. De Vlaardingse burgemeester Bert Blase had al getekend,
tijdens de officiële opening van de
Vredesweek. Hij riep daarbij alle
Vlaardingers op om zijn voorbeeld te
volgen. Mensen vanuit de diaconie en
de Raad van Kerken Schiedam wordt
gevraagd aan hun burgemeester hetzelfde verzoek te doen.

Geldverspilling
Het besteden van geld aan kernwapens is volgens PAX een enorme verspilling van kostbare middelen, die
beter besteed kunnen worden aan
onderwijs, gezondheid en de strijd
tegen extreme honger en armoede.
´Iedereen, elke belastingbetaler maar
vooral de mensen die in de marges
van de maatschappij leven, betaalt de
prijs voor deze verspilling.’

Het burgerinitiatief voor
een nationaal verbod op
kernwapens is gelanceerd
door vredesorganisatie PAX .
Deze organisatie hoopt 40.000
handtekeningen bijeen te
krijgen om zo een nationaal
verbod op kernwapens op de
politieke agenda te krijgen. De
stand is inmiddels ruim 20.000.
Tekenen kan op www.
tekentegenkernwapens.nl.
Daar kunnen ook
handtekeningenlijsten, folders,
en buttons besteld worden.
Dit kan ook bij de Ambassade
voor Vrede in Vlaardingen:
Hoogstraat 155, het pand van
Vele Vlaardingers Eén Huis. Tel.
via 06-30565296 of per email:
ambassadestadvanvrede@
kpnmail.nl of movzwo@hetnet.nl
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Ingrijpende veranderingen in de zorg

Houd ik mijn huishoudelijke hulp?
De samenleving verandert,
de zorg verandert mee. Ook
in Maassluis, Vlaardingen
en Schiedam (MVS). Sinds 1
januari van dit jaar hebben de
gemeenten veel meer taken,
op het gebied van jeugd- en
ouderenzorg, welzijn en
werk.

N

ieuwe wetten zijn van kracht:
de Wet langdurige zorg, de
Jeugdwet, de Participatiewet, de
vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de aangepaste Zorgverzekeringswet.
Voor die nieuwe taken stelt het Rijk
geld beschikbaar, minder dan het Rijk
er zelf aan uitgaf. Vanuit het Rijk bezien kun je dus spreken van een bezuiniging.
De drie gemeenten hopen dat zij, met
de wijkteams dichtbij, beter dan het
Rijk, de hulp of zorg voor hun inwoners kunnen organiseren. En dat de
gemeenten toekunnen met minder
geld.

Veranderingen
Voor de meeste mensen die gebruikmaken van hulpvoorzieningen, is er
per 1 januari 2015 weinig tot niets
veranderd. Wel hebben ze misschien
een andere hulpverlener gekregen,
bijvoorbeeld, omdat ‘hun’ hulpverlener van baan is veranderd. Of omdat
MVS met andere – goedkopere of
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betere - leveranciers contracten heeft
afgesloten.
In de loop van 2015 kunnen er wel
dingen veranderen, bijvoorbeeld als
gevolg van een herindicatie. Dat kan
betekenen: minder zorg, andere zorg
of een hogere eigen bijdrage. Zo heeft
het Rijk de WTCG-bijdrage afgeschaft;
voor mensen met een laag inkomen
(130 procent van bijstandsnorm) en
hoge zorgkosten komt een nieuwe
regeling. Hierover krijgen alle betrokkenen tijdig bericht, bijvoorbeeld van
ROGplus, de uitvoeringsorganisatie
van MVS voor de Wmo.

Maatwerk
De drie gemeenten weten dat veel
mensen zich zorgen maken. Houd ik
nog wel mijn huishoudelijke hulp?
Kom ik in aanmerking voor de wasen strijkservice? Kan ik een eigen
bijdrage wel betalen van mijn pensioentje?
Op al die persoonlijke vragen is eigenlijk alleen een persoonlijk antwoord
mogelijk. Welke oplossing voor iemand het beste is, wordt duidelijk
in een persoonlijk gesprek met een
medewerker van een wijkteam. Samen wordt dan bepaald welke ondersteuning nodig is en wat iemand nog
zelf kan. Maar ook welke rol familie,
buren of vrijwilligers kunnen spelen.
En welke - aanvullende - professionele
zorg nodig is.
De wijkteams stoppen veel tijd en

energie in die zogeheten ‘keukentafelgesprekken’. Gesprekken die
trouwens ook in de woonkamer of
buitenshuis kunnen plaatsvinden.
Het advies is om een familielid, buurvrouw of vriend(in) aan het gesprek te
laten deelnemen. Twee weten - vragen en horen! - meer dan één.

Wijkteams
Hebt u vragen of zorgen? Wilt u een
persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met het team in uw wijk. In
Vlaardingen en Maassluis heten ze
sociale wijkteams, in Schiedam wijkondersteuningsteams (WOT’s). Zij behandelen uw vraag vertrouwelijk en brengen geen kosten in rekening.
In een wijkteam werken verschillende beroepskrachten nauw samen. Ze
zijn deskundig op tal van terreinen:
schulden, mantelzorg, gezinsrelaties,
eenzaamheid… eigenlijk te veel om
op te noemen. Het wijkteam werkt
samen met onder andere huisartsen,
leerkrachten, hulp- en zorgverleners,
vrijwilligers, verenigingen, kerken
en moskeeën. Meer informatie over
de wijkteams (bereikbaarheid, adres,
werkwijze) staat op www.vraagraakmaassluis.nl, www.socialewijkteamsvlaardingen.nl en www.wotschiedam.
nl.
door Wim van Engelen
(Wim van Engelen is lid van de PCI-groep in
de Goede Herderparochie).

De week van gebed in Maassluis

H

et Platform van Kerken in Maassluis
organiseert sinds een aantal jaren de
vieringen rondom de Week van gebed
voor de Eenheid van de Christenen.
Allerlei kerken doen mee. De start is op zondag en door de week zijn er gebedsdiensten.
Natuurlijk vraagt zoiets veel voorbereiding en
afstemming, maar Dominee G. van Dijk doet
dit al een aantal jaren en is heel geroutineerd
in de coördinatie. We zoeken samen naar
geschikte liederen, die voor ons allemaal bekend zijn, zodat het samen vieren ook samen
zingen is. Daarnaast worden goede afspraken
gemaakt voor de verdeling van de taken vanuit
de diverse kerken. Ook willen we rust. Kortom
er komt heel wat bij kijken!

Een bijzonder geslaagde week
Op zondag startten we met een interkerkelijke
viering; zoveel mogelijk kerken namen deel.
De PKN was er, met van de beide gemeentes
een predikant. Ook de Nederlands Gerefor-

door Marianne Paalvast
fotografie Paul Zondag

Kinderen
hadden
via Skype
contact
met een
missiewerker
ver weg

meerde kerk (NGK), het Leger des Heils en
natuurlijk onze Petrus- en Paulus. Meedoen
is actief zijn op alle fronten. Zo was er vanuit
de verschillende geloofsrichtingen muzikale
ondersteuning. De brassband van het Leger
des Heils nam deel, en het muziekteam van
de PKN-gemeente van Koningshof, samen
met de wijkgemeente IONA en de NGK. Het
orgel werd bespeeld door de organist van
de Immanuëlkerk en onze cantor zong een
psalm.
De kindernevendienst werd gezamenlijk georganiseerd, en ook de crèche. Bijzonder was,
dat de kindernevendienst via Skype contact
had met een missiewerker ver weg.
Uit alle deelnemende kerken waren er mensen om de koffie te verzorgen na de viering.
Zelfs de bloemvoorziening paste in het thema. Iedere deelnemende kerk had een eigen
stukje. Dit was dus het begin van de Week
van gebed.
Op zeven achtereenvolgende
avonden was er daarna een gebedsdienst in een van de kerken.
Nog nooit was dit gelukt! Zelfs
op zondagavond was er nog een
viering en alle diensten werden
goed bezocht! Thuis en in de
openingsviering hadden mensen gebeden opgeschreven, die
naar de vieringen werden meegenomen.
Na elke viering was er gelegenheid om met elkaar na te praten
onder het genot van een kop koffie of thee.
We mogen terugkijken op een
zeer geslaagde week van gebed,
waarin we als Christenen met
elkaar hebben gebeden voor de
eenheid onder de Christenen
en voor al het leed in de wereld,
dichtbij en ver weg. Ook hebben
we elkaars manieren van vieren
leren kennen en waarderen.
magazine van parochie de goede herder
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Een nieuw doopbeleid in 2015

Gezamenlijke doopvieringen

door Mirjam Heikens,
namens het pastoraal
team
fotografie Marieke
Verhart

De ouders van dopelingen bereiden
al een paar jaar samen de doop van
hun kind voor. In de toekomst zal
er ook gezamenlijk gevierd gaat
worden, zoals het in de kerk van
Maassluis al jaren gebeurt.

E

r gebeurt van alles in parochie De Goede Herder. Over sommige zaken kun
je snel en eenvoudig beslissen; andere
kwesties hebben wat meer aandacht nodig. Neem nou het doopsel in onze parochie.
Daar is in de loop van 2014 flink over nagedacht. Uitkomst: een nieuw doopbeleid, per
1 januari.
Hoe was het… en hoe wordt het? Eerst kijken
we terug.

Door het Samen voorbereiden
samen Met het ontstaan van parochie De Goede
Herder heeft het pastoraal team toegewerkt
optrekken naar één gezamenlijk aanbod voor ouders van
ontstaat dopelingen. Wanneer ouders hun kind willen laten dopen, bereiden ze zich samen met
ook een andere ouders voor, met een doopserie, die
uit twee avonden. Verspreid over het
onderlinge bestaat
jaar zijn er tien series, op wisselende plekken,
band begeleid door twee leden van de parochiebrede werkgroep Doopvoorbereiding en een lid van
het pastoraal team.
Dit aanbod ging in 2012 van start. De pastorale
gedachte erachter was: met een gezamenlijke
voorbereiding kan er een serieus geloofsgesprek ontstaan tussen ouders; ze beseffen ook
dat zij niet de enigen zijn. Door het samen
optrekken ontstaat ook een onderlinge band,
in ieder geval tijdelijk.
Na een tijdlang werken volgens deze opzet
keken we terug: de werkgroep samen met de
pastores en Elly Barendregt als medewerker
van het pastoraal team. Eén ding werd duidelijk: het voldoet niet als ouders samen voorbereiden en vervolgens uiteenwaaieren naar
verschillende kerken voor het doopsel van
hun kind. Na enig nadenken besloten we tot
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een aangepast doopbeleid. Hoe ziet dit beleid
er dan wel uit?
Wanneer ouders hun kind willen laten dopen,
is het – nog steeds – de bedoeling dat ze eerst
deelnemen aan een doopserie. We streven ernaar dat ook de H. Hart van Jezus en Sint Jan
de Doper-Visitatie hierin gaan meedraaien.
Ook in de nieuwe situatie zijn ouders vrij om
te kiezen voor een bepaald kerkgebouw binnen de parochie.

Gezamenlijke doopvieringen
Met de datum van de doop zit het wat anders.
Met ingang van 2015 zijn er in principe steeds
gezamenlijke doopvieringen, op zondagmiddag of op een ander ´apart´ moment. Deze
vieringen zijn ruim van te voren ingepland.
Individuele doopvieringen zijn alleen nog
mogelijk wanneer een priester of diaken van
buiten het pastoraal team het doopsel toedient
en in uitzonderlijke situaties.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om
‘individueel’ te laten dopen in een reguliere
(zondags)viering in een van onze kerken. Er
is hierbij wél een voorwaarde: ouders moeten
enige binding hebben met de deelgemeenschap.
Per 1 januari is er nog een andere wijziging.
de doopserie volgt men in de kerk waar ook de
doop plaatsvindt. Als ouders kiezen voor een
doop tijdens een reguliere viering, kunnen ze
eventueel in een andere kerk de voorbereiding
volgen.
Mocht er voor een bepaalde doopserie slechts
één ouderpaar aangemeld zijn, dan kunnen
ouders elders aansluiten. In dat geval doen
deze ouders mee met de doopserie en ook met
de daaropvolgende gezamenlijke viering in de
‘andere’ kerk.
Wanneer doopouders een duidelijke band
hebben met een bepaalde deelgemeenschap,
blijft er de mogelijkheid om (na het volgen
van een doopserie elders) te laten dopen tijdens een reguliere viering in die deelgemeenschap.

op komst
Tenslotte: als ouders zich willen aanmelden,
kan dat nog steeds rechtstreeks bij Elly Barendregt. Net zoals eerder kan men óók contact opnemen met de secretariaten van onze
deelgemeenschappen. De gegevens worden
dan doorgespeeld naar Elly.

Spannend…
Alles bij elkaar houdt het doopbeleid met ingang van 2015 een aantal wezenlijke veranderingen in. Doopvoorbereiding en –viering
zijn meer aan elkaar gekoppeld, overal zijn
er in principe gezamenlijke doopvieringen,
en dopen tijdens een reguliere viering is in
de hele parochie mogelijk, mits ouders enige
band hebben met de kerk.
Het gezamenlijk vieren zal uiteraard nogal
wennen zijn, zeker voor ouders die een individuele doopviering voor ogen hadden. Toch
willen we vasthouden aan het idee van samen
vieren. Want met het doopsel wordt een mensenkind opgenomen in de gemeenschap van
de kerk, en dit belangrijke aspect komt pas
tot zijn recht als je viert in een grotere groep.
Een praktisch punt hierbij is, dat de planning
en uitvoering van de doopvieringen naar verwachting gemakkelijker zullen gaan.
Zouden we niet altijd kunnen dopen in een
reguliere viering, juist omwille van het gemeenschapsaspect? Dit idee hebben we als
pastores serieus overwogen, maar er toch van
afgezien. Er zitten teveel nadelen aan. Maar
tijden en inzichten kunnen veranderen, en
mogelijk komen we in een later stadium terug
op de suggestie van de werkgroep.
Voorlopig willen we eerst maar eens gaan werken volgens het vernieuwde beleid dat sinds
1 januari van kracht is. Volgens ons heeft het
een goede kans van slagen. Intussen is het
natuurlijk óók spannend. We zullen het verloop zo goed mogelijk volgen, en waar nodig
stellen we bij. Ten behoeve van een optimale,
eigentijdse voorbereiding en viering van het
doopsel in onze drie steden!

In Maassluis heeft men er al
langer ervaring met gezamenlijke doopvieringen. Het
samen vieren bevalt heel
goed. Werkgroeplid Marieke
Verhart vertelt:
‘Tijdens de voorbereidingsavonden zijn er vaak leuke
gesprekken tussen de doopouders, over hun persoonlijke
motivatie om hun kindje te
laten dopen. Er komen ook
jeugdherinneringen naar
boven over de rol die geloof
in hun leven heeft gespeeld
en over hoe het nu is, en wat

zij hun kind graag mee willen
geven. Zo leren de doopouders elkaar beter kennen en
bereiden zij de doopviering
samen voor.
Dit merk je dan tijdens de
doopvieringen. Doopouders
zijn betrokken bij elkaar en
voelen zich vaak vertrouwd
met elkaar. Dit zorgt voor
vieringen die zowel intiem als
feestelijk zijn. Juist doordat
de kerk gevulder is dan bij
individuele doopvieringen
ontstaat er die feestelijke
sfeer.’
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Talenten achter tralies
Frank Kazenbroot is pastor
in de Schie, in Rotterdam.
Hij komt bijzondere talenten
tegen bij de gevangenen.

P.I. De Schie

T

ussen de tralies door kijk ik vanuit mijn
werkkamer op het voetbalveld. Er spelen
twee ploegen tegen elkaar. Het valt me
op dat er zeer goed gevoetbald wordt;
snelle passes, vlot samenspel. De verdediging staat als een huis en de aanvallers zijn
balkunstenaars. Wat ook opvalt: het gaat er
heel sportief aan toe. Zelfs de tegenstander
feliciteert de maker van het fraaie doelpunt.
Terwijl ik sta te genieten van dit schouwspel,
gaat er het volgende door me heen.
Hoeveel talent loopt hier binnen wel niet
rond. Wat een mogelijkheden om de samenleving mooier te maken! Zoveel talenten achter de tralies! Al vaker kreeg ik een tekening
van een gedetineerde waarbij ik dacht: wat
een tekentalent. En dan zijn er de schrijvers
van gedichten van hoge kwaliteit. Sommige
gedichten hebben we naar de redactie van de
bajesagenda gestuurd en dan worden de teksten in het nieuwe jaar geplaatst. Heel bijzondere talenten heb ik de afgelopen jaren meegemaakt op het gebied van verhalen vertellen
en moppen tappen. Dan zijn er de mensen
die de kunst verstaan om in een beroerde situatie toch positief en hoopvol te blijven. Dat
is ook een gave. En dan heb ik het nog niet
eens gehad over de muzikanten, de zangers
en de rappers… Een tijdje geleden kreeg ik
uit onze parochie een paar trommels en een
gitaar. Sindsdien spelen gedetineerden af en
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toe mee in de kerkdiensten. Een jongeman
uit de gespreksgroep bood aan om te rappen
tijdens de volgende kerkdienst. Hij wilde iets
kwijt over wat we in de gespreksgroep met
elkaar delen. Ik was heel benieuwd wat er uit
zou komen. Toen het zo ver was, zong hij de
volgende rap:

Er zijn
mensen die
de kunst
verstaan
om in een
beroerde
situatie toch
positief en
hoopvol te
blijven

Goed leven is echt leven, simpel en toch ook
niet want hoe zie je je einddoel, als je de weg
niet eens meer ziet. Het doel mag dan verdwenen zijn, betreed dan nieuwe paden blijf
niet langer in het zoeken en zet woorden om
in daden. Goed leven is vol warmte, als chocola zo zoet. Maar hoe warm je jezelf, als de
kachel het niet doet. De kou kruipt binnen in
je hart, het vuur is uitgegaan. Blaas en laai de
vlammen op en zet de kachel dan weer aan.
Goed leven is creëren, liefde en vertrouwen.
Hoe vind je zulke mensen om op te kunnen
bouwen? Deel je leven met een ander, blijf
altijd jezelf geven, want samen is het warm,
en echt een heel goed leven. Hier luisteren we
naar elkaar, we delen pijn en verdriet. Huilen
soms zonder dat iemand het ziet, nemen elkaar serieus, hebben tijd voor elkaar, bieden
hulp, al is het maar een klein gebaar.
Het klonk prachtig en alle aanwezigen waren onder
de indruk. Wat een boodschap en wat een talent!
Frank Kazenbroot, pastor in P.I. De Schie.

Parochie-mozaïek
Palmpasen in de Heilig Hart
Palmpasen wordt in de Heilig Hartkerk altijd bijzonder
feestelijk gevierd. En na de viering in de kerk worden
ook veel zieken en ouderen blij door de palmpaasstok
die zij gebracht krijgen.
Op zondag 29 maart is het weer zo ver. In de gezinsviering zingen groot en klein samen in een koor dat voor
de gelegenheid wordt gemaakt. Nog niet bekend is of
zij dit jaar gospels zingen, of nummers uit een bekende
musical. Zij worden ondersteund door de nodige muzikanten.
Om het feest voor te bereiden zijn alle kinderen welkom
om op donderdagmiddag 26 maart hun palmpaasstok te
maken. Dat begint om half 4. Stokken en versierspullen
staan klaar, maar het lekkers om aan de stok te hangen
nemen de kinderen zelf mee. Denk aan snoep, maar
ook aan fruit. Papa en mama, oma of opa zijn natuurlijk
welkom om mee te komen en kunnen een handje toesteken. Stagiaires van Spieringshoek zullen ook helpen.
Op zondagochtend komt er een broodhaantje en een
palmtakje op de stokken, die dan helemaal klaar zijn
voor de processie door de kerk. De viering op Palmzondag begint om half 10. En daarna moeten we toch wel
zo’n vijftig mensen blij kunnen maken met een stok?!

Jongeren slaan brug naar Jacobuskerk
In deze tijd lijkt het soms moeilijk elkaar ‘goed’ te
verstaan, de mening van een ander te begrijpen. Zeker
als deze mening niet strookt met je eigen opvattingen.
Om elkaar beter te begrijpen is het fijn als alle partijen
open staan voor elkaar. Want, wanneer je echt met elkaar praat en goed luistert, kun je een andere mening
gemakkelijker respecteren. Naar elkaar toebuigen, een
brug slaan!
Letterlijk werd er in de maand december 2014 een
brug geslagen in Schiedam-Noord.
In het kader van het Kerst Wandel Theater namen op
17 december enkele honderden mensen deel aan een
wandeltocht door Sveaparken naar de Jacobuskerk.
Dit gebeurde onder de bezielende leiding van Rita van
der Eijk van de Stichting Meredia (Meer respect door
dialoog).

Kerstverhaal
Het was een bijzondere tocht waaraan iedereen mee
kon doen. Het kerstgebeuren, maar vooral de kerstboodschap stond centraal, in de uitbeelding van het kerstverhaal op verschillende locaties. De jongeren van het
Lentiz-college in Schiedam hadden hierin een belangrijk
aandeel. Ze verzetten heel veel werk om de unieke tocht
te realiseren. Om op een bijzondere manier de kerk te
bereiken sloegen de jongeren in het weekend ervoor een
brug, met behulp van rijplaten. Zo kon men een oversteek maken van de wijk naar de kerk. Het gehele traject
werd door lampjes verlicht. De vele deelnemers waren
verrast door de bijzondere sfeer en de warme uitstraling
van het evenement.
Veel leerlingen van het Lentiz-college waren van nietNederlandse afkomst. Samen met hun medescholieren
hebben zij zich ingezet om de ‘overtocht’ te laten slagen. Het weekend erna moest de brug natuurlijk weer
worden afgebroken. Laten we de figuurlijke brug die er
ontstond niet afbreken en heel lang koesteren!
Marja Reyman
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Vastenestafette trekt door de parochie

Concert, maaltijd, meditatie, lezing…
door Taco van der Meer

N

og even en we vieren in onze kerken het feest waar het allemaal
om draait, Pasen, het feest van
de verrijzenis van de Heer. Maar
voordat dit feest gevierd kan worden,
hebben we eerst een tijd van voorbereiding, de vastentijd.
De vastentijd is bij uitstek de periode
van bezinning, een tijd waarin we ons
als gelovige mensen terugtrekken in
‘onze binnenkamer’, om stil te staan
bij levensvragen. Ook is het de periode
waarin we in beweging willen komen
voor mensen op andere plekken op
aarde. Kortom, de veertigdagentijd is
een periode waarin we ons richten op
de Ander en de ander.
Iedere deelgemeenschap schenkt op eigen wijze aandacht aan de vastenactie.
Er worden projecten gekozen, ver weg

of dichtbij; men sluit aan bij landelijke
organisaties, of kiest voor kleinschalig.
In de liturgie, of daarbuiten, wordt aandacht gevraagd voor deze projecten.
Niets nieuws onder de zon, zult u denken. Toch komt er dit jaar iets bij. In de
vastentijd willen we uitdrukking geven
aan het feit dat we onderdeel zijn van
een grote parochie; De Goede Herder.
Zeven deelgemeenschappen, ieder met
een eigen gezicht, maar wel onderdeel
van die parochie.
Hoe gaan we dit doen? In de zes weken voor Pasen organiseert iedere deelgemeenschap eigen activiteiten, die
geplaatst worden in een groter geheel;
de vastenestafette. Iedere week zal er
tenminste één activiteit worden georganiseerd. En zoals bij een echte estafette gebruikelijk is, wordt er een stokje
doorgegeven, van de ene kerk naar de

andere.
De estafette heeft ook een naam gekregen: Elkaar de hand reiken, een naam
met een dubbele bodem. Deelgemeenschappen die elkaar de hand reiken,
maar zeker ook mensen uit de parochie
die de hand willen reiken aan mensen
ver weg, via onze verschillende acties.
Van alle activiteiten worden foto’s gemaakt. Een van de foto’s zal in iedere
deelgemeenschap worden opgehangen,
zodat na zes weken een collage van de
verschillende bijeenkomsten te zien is.
Zo ziet u, zonder er misschien bij geweest te zijn, wat er gebeurt in de andere
kerken van onze parochie. Maar natuurlijk bent van harte welkom bij de verschillende kerken. Geïnteresseerd? In
het onderstaande schema staat vermeld
waar u allemaal welkom bent; waar u allemaal de hand wordt gereikt.

Week

Activiteit

Locatie en tijdstip

week 1

Een dialoog vastenmaaltijd. Thema: Met open handen. Een eenvoudige maaltijd waarbij mensen van verschillende religies elkaar willen
ontmoeten. Er is nog plaats voor enkele deelnemers. Opgave vooraf:
movzwo@hetnet.nl

Lucaskerk – Vlaardingen dinsdag 24 februari aanvang:
18.00 uur

week 2

Meditatiebijeenkomst rond het Hongerdoek

Petrus en Pauluskerk – Maassluis woensdag 4 maart
aanvang: 19.30 uur

week 3

Themaviering Met open handen Nakaarten… Aansluitend aan de
dinsdagviering wordt nagedacht over levensvragen, met behulp van
verhalenkaarten.

Lucaskerk - Vlaardingen zondag 8 maart aanvang: 9.30
uur Jacobus-Martinuskerk – Schiedam dinsdag 10 maart
aanvang: 09.15 uur

week 4

Avondgebed

Pax Christikerk/PKN Holy Vlaardingen (locatie Kerkcentrum Holy) woensdag 18 maart aanvang: 19.30 uur
Basiliek H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans vrijdag 20 maart
aanvang: 19.00 uur

Afrikaanse Kruisweg Rector Egging gaat voor in het
bidden van deze speciale Kruisweg.

week 5

Concert door de Oostercantorij. Tijdens dit concert worden passieliederen gezongen en teksten uitgesproken

St. Jan-Visitatiekerk – Schiedam woensdag 25 maart
aanvang: 20.00 uur

week 6

Lezing Matthäuspassion. Jolanda Konings (musicoloog) geeft uitleg bij
het meesterwerk van Bach en laat enkele fragmenten horen.

Heilig Hartkerk – Schiedam woensdag 1 april aanvang:
20.00 uur

* Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken. Wel zal u soms gevraagd worden om een vrijwillige bijdrage voor het goede doel.
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Geloofsverdieping
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OVERZICHT AANBOD GELOOFSVERDIEPING SEIZOEN 2014 – 2015
Op deze pagina vindt u het
geactualiseerde overzicht van de
diverse activiteiten die dit seizoen
nog worden georganiseerd. Zo

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

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

ACTIVITEIT

WANNEER

WAAR

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

Dinsdagmiddag 17 maart
13.30 uur – ca.16.00 uur

Pax Christikerk

Bezoek aan het klooster in Steyl

Zaterdag 27 juni ca. 08.00 – 22.00 uur

Oosterse spiritualiteit

Donderdagavond 25 juni
20.00 – 22.00 uur

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

Labyrint lopen

Zaterdagmiddag 4 juli

Pax Christikerk

Andere activiteiten die in de parochie worden georganiseerd
Dauwtrappen

Hemelvaart

Dit jaar is deze activiteit in Schiedam en in
Vlaardingen.

Meditatief en creatief
Inhoud
Aan de hand van een tekst, passend
in de veertigdagentijd, gaan we met
schildersmateriaal aan de slag. Eerst
laten we de tekst op ons inwerken
om vervolgens met krijt of wasco uit
te beelden wat deze tekst bij ons oproept.
Daarna wisselen we met elkaar uit
wat dit meditatief bezig zijn met tekst
en materiaal ons heeft gebracht.
De middag is voor iedereen toegankelijk, met of zonder creatieve ervaring.
Vorm en begeleiding
Een middag meditatief en creatief bezig zijn o.l.v. Corrie van Dorp, Vlaardings kunstenares en vm. vakdocent
Creatieve Vakken.
Plaats
Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen.
In verband met de aanschaf van het
materiaal graag vooraf aanmelden.
Datum en tijd
Dinsdagmiddag 17 maart, van 13.30

20

kerk aan de waterweg voorjaar 2015

tot ongeveer 16.00 uur.
Kosten
€ 7,50, inclusief materiaal, koffie /
thee.

Labyrint lopen
inhoud

Een labyrint is een oeroud symbool
dat door veel oude culturen over de
wereld is gebruikt. Het voorchristelijke spiraal staat symbool voor de
verbinding tussen de menselijke en
goddelijke wereld. Het labyrint kun
je als metafoor zien voor het vinden
van je eigen levensweg. Ze hebben
het doel een spirituele weg fysiek voor
te stellen.
Er is, in tegenstelling tot een doolhof,
maar één weg die door het labyrint

Schiedam: Aanvang: 05.30 uur
Verzamelen bij: De Werf( tegenover de Jacobus
kerk) S.v.p. zelf brood meebrengen
Vlaardingen: Aanvang 07.00 uur, verzamelen bij
de Polderpoort. Duur: ± 5 kwartier
slingert. En wellicht is het zo dat het
afleggen van de weg belangrijker is
dan het snel bereiken van het doel.
Het lopen van een geleid pad maakt
dat je kunt ontspannen, je kunt concentreren en mediteren.
Labyrinten kom je overal tegen. In
Middeleeuwse kerken werd het symbool wel in de vloertegels verwerkt.
De kathedraal van Chartres is daar
een voorbeeld van. Maar je treft labyrinten ook aan bij de Etrusken, de
Indianen, de Kretenzers, de Noormannen, de Indonesiërs en ook in
het vroege Christendom, tot op de
huidige dag.
Vorm
Er wordt uitleg gegeven over het labyrint en we lopen het gelegde labyrint.
Als de weersomstandigheden goed
zijn lopen we buiten. Anders leggen
we het labyrint binnen.
Begeleiding
Elly Barendregt
Plaats
Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen.

Datum en tijd
Zaterdagmiddag 4 juli, vanaf 13.30
uur tot ongeveer 16.00 uur
Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

Oosterse spiritualiteit
Inhoud
Kennismaking met de Oosterse / Indiase Spiritualiteit.
De crisis in het leven is een crisis in
spiritualiteit.
Veel mensen zoeken naar een zinvol
leven en innerlijke vrede.
Velen reizen naar andere landen en
tradities ( bv. boeddhisme ).
India was altijd al een soort ‘attractie ‘
voor religie, filosofie en spiritualiteit.
Enkel een gezonde spiritualiteit kan
ons helpen innerlijke rust en harmonie te ervaren.
Deze avond is een kennismaking met
de cultuur van innerlijke vrede.
Hoe kan iedereen dit verwerven ?
Vorm
Pater Avin zal hierover spreken, en
met een meditatie in praktijk brengen. Daarna is er ook ruimte voor een
gesprek met elkaar.
Iedereen die zoekt naar een innerlijk
leven is welkom.
Begeleiding
Pater Avin Kunnekkadan
Plaats
Centrum de Wilgenburg ( achter de
St. Liduina-OLV Rozenkrans)
Datum en tijd
Donderdagavond 25 juni van 20.00
– 22.00 uur
Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

Bezoek aan het klooster in Steyl
(Moederklooster van de paters SVD =
Stichting Verbum Dei.)
Inhoud
Veel mensen vragen: “waarom zullen wij een klooster bezoeken”. Het
kloosterleven is een bron van traditie
en spiritualiteit.
De 3 Steyler kloosters zijn heel bekend in Limburg en Duitsland. Mensen komen erheen voor een spirituele ‘speur-tocht’. Duizenden paters
en zusters zijn steeds weer over de
gehele wereld uitgezonden als missionaris.
De 3 kloosters van Steyl met hun kerken en parken getuigen, samen met
het wereldmuseum aldaar, van een
lang en intense geschiedenis. Zo is
er een pelgrimsroute ontstaan door
heel Steyl. De Heilige stichter Arnold
Janssen en de Zalige zusters Maria
Helena en Josepha, behorende tot
de’ Blauwe Zusters’ worden hier vereerd. Daarnaast zijn er ook de ’Roze
Zusters,Dienaressen van de H. Geest,
die contemplatief leven. In hun kapel
is er Eeuwigdurende Aanbidding; ook
toegankelijk voor mensen van buitenaf. Op onze kloosterdag kunnen wij
dit alles bezoeken; en ook wandelen
langs de Maas.
Vorm
Busreis naar Steyl, bezoek klooster,
musea en mogelijkheid voor een wandeling.
Begeleiding
Pater Avin Kunnekkadan

Datum en tijd
Zaterdag 27 juni van 08.00 – ongeveer 22.00 uur. Verzamelen aan de
achterzijde van station Schiedam.
Kosten
€ 40,00 busreis, inclusief koffie/thee
en afsluitend diner. U moet wel zelf
uw lunch meenemen.
Snel aanmelden is gewenst, want vol
is vol!

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.
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 :

magazine van parochie de goede herder
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Van uw parochiebestuur

Het jaar van …
I

n een mensenleven wordt vaak om
aandacht gevraagd. Een deel van
die aandacht wordt gevraagd door
het vieren van een dag, een week,
maand, een jaar. Dag van de Arbeid,
Valentijnsdag, Week van de Eenheid,
Week van de Ondernemer, Maand
van de Geschiedenis, Maand van de
Slaap (lijkt me heerlijk!).
Schiedam viert dit jaar het Liduinajaar. Met een mooi logo en tal van
activiteiten wordt in Schiedam aandacht gezocht voor de stadsheilige,
Sint-Liduina.
Naast alle wereldlijke activiteiten die
aandacht vragen: zou Sint-Liduina
mensen dit jaar ook spiritueel, religieus begeesteren? Zijn mensen nog
te begeesteren, voelen mensen nog
de religiositeit die spreekt uit de levensgeschiedenis van een heilige, van
Sint-Liduina?

Tweede taal
Verhalen kan je op twee manieren aanhoren of lezen. In de eerste taal, waarin
je hoort wat er daadwerkelijk gebeurt,
wat er daadwerkelijk verteld wordt. Of

in de tweede taal, waarbij het minder
gaat over wat er nu echt gebeurd is,
maar veel meer over wat de verteller
van het verhaal bedoelt, wil zeggen.
Zelf ben ik liefhebber van die tweede
taal. Ik wil niet in welles-nietes-discussies terecht komen, discussies
waarin het gaat over of iets nu wel kan
of niet kan, wel waar is of niet waar is.
Veel meer probeer ik in te voelen wat
er nu met een verhaal bedoeld wordt,
wat de verteller wil zeggen met het
verhaal dat zij of hij schetst, hoe ik
de kern van de boodschap op mijn
eigen leven kan betrekken, wat ik er
zelf mee kan doen.
Ik ben optimistisch van aard. Een glas
is bij mij eerder halfvol dan halfleeg.
Ik heb natuurlijk wel oog voor de realiteit, maar geen oog voor doemdenken. In die zin hoop en geloof ik dat
het Liduinajaar mensen ook mag inspireren, aan het denken mag zetten
over wat het leven en lijden van SintLiduina voor ons, nu in deze tijd, voor
betekenis heeft, dat het jaar in ons ook
een religieuze snaar mag raken.
Misschien ook raken mensen geïn-

spireerd door wat wij als parochie, als
kerk, in het Liduinajaar te bieden hebben. Dat vraagt van ons allen inzet,
actief zijn waar kan en mogelijk is.
Dat vraagt van ons ook om een open
geest, een warm welkom, respect voor
hoe de ander in haar of zijn geloof
staat, om ruimte bieden, inspirerend
zijn. Hopelijk kunnen we zo de ander ontvangen in onze geloofsgemeenschap en kunnen we de ander
meenemen op de weg die wij gaan,
geleid door wie wij God noemen, de
Eeuwige, de Alomtegenwoordige.
Goh, mooi wanneer we in het Liduinajaar minstens een ontmoeting mogen hebben met iemand aan wie we
kunnen laten zien hoe we zelf in ons
geloof staan, hoe we zelf invulling geven aan de richting die onder meer
Sint-Liduina ons wijst.
Eigenlijk veel mooier, wanneer dat zo
zou zijn, dan het jaar van bijvoorbeeld
‘De Slaap’, toch?
Ik wens u, mede namens het parochiebestuur, een mooi Liduinajaar!
Wim van der Steen

C o l o f o n
Kerk aan de Waterweg is een uitgave
van de parochie De Goede Herder in
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en
verschijnt in 2015 vier keer.
Het blad wordt gratis thuisbezorgd bij
parochianen. Een postabonnement is
mogelijk voor 20 euro per jaar.
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Zondag-plus opnieuw, op 22 maart

Stilte, woede en Gij zult…

O

p pagina 4 en 5 heeft u kunnen
zien hoe de Zondag-plus van
30 november is verlopen. Verspreid over de drie kerklocaties
waren bijna honderdvijftig mensen
bij de start van 9.30 uur aanwezig. Zij
namen deel aan verschillende workshops. De viering nadien werd door
de leerzame ontmoeting gekleurd.
‘Graag vaker’, zei iemand na afloop.

Zondag-plus 22 maart
Hij wordt op zijn wenken bediend,
want de volgende Zondag-plus is op
22 maart. In Maassluis gebeurt het
– dat kan niet anders – opnieuw in
de Petrus en Pauluskerk. In Vlaardingen en Schiedam zijn andere locaties gekozen: de H. Lucaskerk en
de St. Jan de Doper-Visitatiekerk.
Het zou mooi zijn als u die dag al
om 9.15 uur aanwezig bent, zodat we
echt om 9.30 kunnen beginnen. Om
11.00 uur is dan de viering, ook in de
Petrus- en Paulus- en de Lucaskerk
waar men een andere tijd gewend is.
Iedereen is bij de viering welkom,
ook zij die niet aan de workshops
hebben deelgenomen. Hetzelfde
geldt voor de eenvoudige lunch na
de viering.
Time-out
Het motto van deze tweede Zondagplus is Time-out. Het heeft te maken
met de lezingen van deze zondag.
In de eerste lezing horen we dat het
volk van God een pas op de plaats
maakt om stil te staan bij de Tien
Geboden. De evangelielezing vertelt
over het krachtige optreden van Jezus
in de tempel van Jeruzalem, die in
zijn ogen meer een markthal is, dan
een huis waar men stilstaat bij God
en zijn geboden. In de workshops

werken we dit op een speelse en gevarieerde manier uit. Er is voor elk
wat wils.

Workshops voor volwassenen
De tien geboden: weg of wet?
We krijgen tekst en uitleg bij de tien
geboden, ontdekken dat de Islam vergelijkbare geboden heeft, verdiepen
ons in de tien beloften die de KRO
ooit formuleerde en formuleren ook
eigen leefregels.
De kerk: vindplaats van God?
Naar aanleiding van Jezus’ krachtige
optreden in de tempel gaan we aan
de hand van liederen en stellingen in
op de vraag: Is onze geloofsgemeenschap vindplaats van God? Op welke
momenten ervaar je dat?
Van kaars naar paaskaars
We krijgen tekst en uitleg over de
betekenis van de afbeeldingen op de
‘officiële’ paaskaars. Van een kaars
maken we zelf een paaskaars. Met
gekleurde was brengen we een traditionele afbeelding aan of we geven
weer, wie of wat we zelf in het licht
willen zetten.
Kosten: 10.00 euro
Heilige woede en intense vreugde
(wandeling)
Twee aan twee gaan we buiten aan
de wandel. Aan de hand van teksten
praten we op de heenweg over heilige
woede, op de terugweg over intense
vreugde.
Dichter bij de Vastenaktie
Zondag 22 maart valt in de veertigdagentijd, een periode van minderen
maar ook van aandacht geven aan de

Vastenaktie. Dat laatste gebeurt in
deze workshop op een creatieve manier.
Workshop voor kinderen
Kinderen van de basisschoolleeftijd
gaan op een leuke en actieve manier
aan de slag met het thema van de viering. Wij zorgen natuurlijk voor een
passende activiteit. Zit jij dus op de
basisschool... Je bent van harte welkom!
Workshop voor en door jongeren
de10geboden@mylife.nu
Tijdens de workshop houden we ons
bezig met de tien geboden. Wat betekenen ze nu, in 2015, voor ons? De
jongeren gaan in twee leeftijdsgroepen met deze vraag aan de slag. Met
de oorspronkelijke tien geboden in
ons achterhoofd gaat iedereen ook
proberen een lijstje te maken met
eigen leefregels. Deze workshop is
alleen in Vlaardingen.
Aanmelding
U kunt zich op twee manieren voor
een workshop aanmelden: door de intekenlijst in de hal van de kerkgebouwen in te vullen of door u digitaal aan
te melden. Graag vermelding van uw
naam, telefoonnummer, emailadres
en keuze workshop.
Petrus- en Pauluskerk: zondagplus.
maassluis@goedeherderparochie.nl
H. Lucaskerk: zondagplus.vlaardingen@goedeherderparochie.nl
St. Jan de Doper-Visitatiekerk: zondagplus.schiedam@goedeherderparochie.nl
Introducé
‘De volgende keer neem ik mijn
buurman mee’, zei iemand op 30
november. Een goed idee: neem een
introducé mee! We zien u graag op 22
maart in één van de drie Zondag-plus
locaties.
Parochiële stuurgroep Zondag-plus
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Vieringen, voorjaar 2015, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
Pax Christikerk 11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 9.30 uur (zo.)

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

Za 14 mrt.

--

--

--

Zo 15 mrt. 4e zondag van de 40
dagentijd

Anders-dan-Anders viering C.
Koeleman Combo, solozang en een
rapper voorbereidingsochtend 1e
communicanten

Eucharistie E. Clarenbeek samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee Cantor en
samenzang

Za 21 mrt.

--

--

--

Zo 22 mrt. 5e zondag van de 40
dagentijd

Zondag-Plus viering in de
H.Lucaskerk Pax Christi kerk
gesloten

11.00 uur Zondag-Plus Eucharistie
A. Kunnekkadan Koor: Willibrordkoor

11.00 uur Zondag-Plus Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Dames- en
herenkoor

Za 28 mrt.

--

--

--

Zo 29 mrt. Palmzondag

Eucharistie E. Clarenbeek Gezinsviering Koor: Okido

Woord- en communieviering C. Koeleman Koor: Willibrordkoor

Eucharistie H. Egging Koor: Kinderkoor Kindernevendienst

Ma 30 mrt. Boeteviering

Boeteviering in de H.Lucaskerk Pax
Christi kerk gesloten

19.30 uur C. Koeleman samenzang

Di 31 mrt. Boeteviering
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19.30 uur A. Kunnekkadan Cantor en
samenzang
Na de viering biechtgelegenheid

Do 2 apr. Witte Donderdag

Viering in de H.Lucaskerk Pax Christi
kerk gesloten

19.30 uur Eucharistie E.Clarenbeek
Koor: Impuls Broodmaaltijd
1e communicanten

19.30 uur Eucharistie H. Egging
Koor: Dames- en herenkoor

Vrij 3 apr. Goede Vrijding

15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan
Koor: Pax Christi Cantorij 19.30 uur E.
Clarenbeek Koor: The Balance

15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan
Samenzang 19.30 uur Viering in de
Pax Christikerk H.Lucaskerk gesloten

15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan
Koor: Kinderkoor 19.30 uur Oecumenische viering in de Koningshof of in
Petrus en Paulus H. Egging
Koor: Dames- en herenkoor

Za 4 apr. Stille Zaterdag

21.30 Paaswake Eucharistie E.
Clarenbeek Koor: The Balance

19.00 uur M. Heikens gezinsviering
voor de hele parochie Koor: Okido
21.30 uur Paaswake in de Pax Christikerk. H.Lucaskerk gesloten

22.00 uur Eucharistie H. Egging Koor:
Dames- en herenkoor

Zo 5 apr. Eerste Paasdag

Woord- en communieviering
M. Heikens Koor: Liriko

Eucharistie A. Kunnekkadan Koor:
Willibrordkoor

Eucharistie Ch. Duynstee Koor:
Jongerenkoor

Ma 6 apr. Tweede Paasdag

Geen viering

Geen viering

Geen viering

Za 11 apr.

--

--

--

Zo 12 apr.

Woord- en communieviering Parochiaan samenzang voorbereidingsochtend 1e communicanten

Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering M.
Heikens Cantor en samenzang

Za 18 apr.

--

--

--

Zo 19 apr.

Woord-en communieviering C.
Koeleman Koor: Impuls Kinderwoorddienst / 10 +

Eucharistie E. Clarenbeek samenzang

10.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Kinderkoor Eerste H. Communie

kerk aan de waterweg voorjaar 2015

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 - Visitatie 17.00 uur
(za.) 11.00 uur (zo.)

St. Jacobus 11.00 uur (zo.)

Eucharistie P. Vismans

--

Woord- en communieviering parochiaan

--

Eucharistie P. Vismans Koor: In
Honorem Dei kindernevendienst

Eucharistie H. Egging Samenzang en
orgelspel

Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie H. Egging Samenzang

Eucharistie A. van Well

--

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie P. Vismans Koor: In
Honorem Dei

Eucharistie A. van Well Koor: H.
Hartkoor

11.00 uur Zondag-Plus Eucharistie H.
Egging Zanggroep St. Jan

Zondag-plusviering
in de St. Jan de Doper.
Jacobuskerk gesloten

Eucharistie A. Kunnekkadan

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie A. Kunnekkadan Koor: In
Honorem Dei kindernevendienst

Eucharistie Ch. Duynstee Voorstellen
eerste communicanten

Eucharistie L. de Jong Samenzang

Woord- en communieviering
C. Koeleman Samenzang

19.00 uur CH. Duynstee Na de viering
biechtgelegenheid
19.00 uur M. Heikens Samenzang

19.00 uur Eucharistie A. Kunnekkadan Koor: In Honorem Dei en Jubilatio
11.00 uur A. Kunnekkadan (voor
kinderen) 15.00 uur Kruiswegviering
A. Kunnekkadan 19.00 uur A. Kunnekkadan Koor: In Honorem Dei en
Jubilatio

15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan

21.00 uur Eucharistie A. Kunnekkadan Koor: In Honorem Dei

19.00 uur Eucharistie L. de Jong
Zanggroep St. Jan

19.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee

15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan
Samenzang

15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan
Samenzang 19.00 uur Ch. Duynstee

21.00 uur Eucharistie L. de Jong
Zanggroep St. Jan

21.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Oostercantorij

Eucharistie P.Vismans Koor: In
Honorem Dei en Jubilatio

Eucharistie H. Egging Koor:
H.Hartkoor

Eucharistie L. de Jong Samenzang

Woord- en communieviering C.
Koeleman

9.30 uur Eucharistie P.Vismans Koor:
Jubilatio

Geen viering

Geen viering

Geen viering

Eucharistie A. Kunnekkadan

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie A. Kunnekkadan Koor: In
Honorem Dei kindernevendienst 15.00
uur A. Kunnekkadan Ziekenzalving

Eucharistie H. Egging Koor: H. Hartkoor Ziekenzalving

Eucharistie L. de Jong Zanggroep St.
Jan ziekenzalving

Eucharistie Ch. Duynstee Ziekenzalving Koor: Corazon

Eucharistie H. Egging

--

Woord- en communieviering parochiaan

--

Eucharistie H. Egging Koor: In
Honorem Dei en Jubilato Kindernevendienst Liduinafeest

Woord- en communieviering Parochiaan Samenzang en orgelspel

Woord- en communieviering Parochiaan Samenzang

Woord- en communieviering Parochiaan
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Vieringen, voorjaar 2015, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter
Pax Christikerk 11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk 9.30 uur (zo.)

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

Za 25 apr.

--

--

--

Zo 26 apr.

Eucharistie E. Clarenbeek samenzang

Woord- en communieviering Parochiaan Koor: Willibrordkoor

Eucharistie H. Egging Koor: Damesen herenkoor

Za 2 mei

--

--

--

Zo 3 mei

Eucharistie E. Clarenbeek samenzang

Eucharistie H. Egging Koor: The
Balance

Woord-en communieviering C.
Koeleman Cantor en samenzang

Za 9 mei

--

--

--

Zo 10 mei

Woord- en communieviering Parochiaan Koor: Liriko voorbereidingsochtend 1e communicanten

Eucharistie A. Kunnekkadan Koor:
Willibrordkoor

Woord- en communieviering Parochiaan Cantor en samenzang

Wo 13 mei

--

--

--

Do 14 mei Hemelvaart

Eucharistie E. Clarenbeek samenzang

11.00 uur Viering in de Pax Christikerk H.Lucaskerk gesloten

Eucharistie A. Kunekkadan Koor:
Dames- en herenkoor

Za 16 mei

--

--

--

Zo 17 mei

Eucharistie H. Egging Koor: Okido
Eerste H. Communie voor de communicanten uit St. Jacobus, H. Lucas en
Pax Christikerk

Woord-en communieviering Parochiaan samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee Cantor en
samenzang

Za 23 mei

--

--

--

Zo 24 mei Eerste Pinksterdag

Woord-en communieviering C.
Koeleman Koor: Pax Christi Cantorij

Eucharistie E. Clarenbeek Koor:
Willibrordkoor

Eucharistie H. Egging Koor: Jongerenkoor

Ma 25 mei Tweede Pinksterdag

Geen viering

Geen viering

Geen viering

Za 30 mei

--

--

--

Zo 31 mei

Eucharistie A. Kunnekkadan Koor:
Impuls

10.00 uur Eucharistie Mgr. J.H.J. van
den Hende en M.Heikens Vormselviering Koor: The Balance

Woord- en communieviering Parochiaan Koor: Kinderkoor Kindernevendienst

Za 6 jun.

--

--

--

Zo 7 jun.
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Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Liriko Woord-en communieviering ParochiKerkenbandviering Kinderwoorddienst
aan samenzang
/ 10 +

Eucharistie H. Egging Cantor en
samenzang

Za 13 jun.

--

--

--

Zo 14 jun.

Woord-en communieviering M.
Heikens Samenzang

Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Willibrordkoor Kerkenbandviering

Eucharistie Ch. Duynstee Cantor en
samenzang

Za 20 jun.

--

--

--

Zo 21 jun.

Woord- en communieviering Parochiaan Themaviering Koor: Impuls

Woord-en communieviering C.
Koeleman Koor: The Balance

Woord- en communieviering Parochiaan Koor: Dames- en herenkoor

kerk aan de waterweg voorjaar 2015

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 - Visitatie 17.00 uur
(za.) 11.00 uur (zo.)

St. Jacobus 11.00 uur (zo.)

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Woord- en communieviering M.
Heikens

--

Eucharistie Ch. Duynstee Koor:
Jubilato

Eucharistie A. Kunnekkadan Koor: H.
Hartkoor

Woord- en communieviering M.
Heikens Zanggroep St. Jan

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In
Honorem Dei

Woord- en communieviering L. Meijer
Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging Samenzang

Woord- en communieviering Parochiaan Koor: Corazon

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie A. Kunnekkadan

--

Eucharistie H. Egging Koor: In
Honorem Dei

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

Eucharistie A. Kunnekkadan Zanggroep St. Jan

Eucharistie H. Egging

18.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee

--

--

--

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie H. Egging

Eucharistie L. de Jong Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang

Eucharistie A. van Well

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie P. Vismans Koor: In
Honorem Dei Kindernevendienst

Woord-en communieviering
Parochiaan Samenzang en orgelspel

Eucharistie L. de Jong Samenzang

Woord-en communieviering L. Meijer

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In
Honorem Dei

Eucharistie A. Kunnekkadan Koor: H.
Hartkoor

Eucharistie H. Egging Zanggroep St.
Jan

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie Ch. Duynstee Koor:
Jubilato

Geen viering

Geen viering

Geen viering

Eucharistie A.van Well

--

Woord-en communieviering Parochiaan

--

Eucharistie P.Vismans Koor: Jubilato
Kindernevendienst

Eucharistie H. Egging

Woord-en communieviering Parochiaan Samenzang

Woord- en communieviering C.
Koeleman

Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In
Honorem Dei

--

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie Ch. Duynstee Eerste H.
Communie Koor: In Honorem Dei

Woord-en communieviering C.
Koeleman Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging Samenzang

Woord-en communieviering Parochiaan Koor: Corazon

Eucharistie A. Kunnekkadan

--

Eucharistie L. de Jong

-

Eucharistie A. Kunnekkadan Koor: In
Honorem Dei Kindernevendienst

Woord- en communieviering Parochiaan Koor: H. Hartkoor

Eucharistie L. de Jong Zanggroep St.
Jan

Eucharistie A. Kunnekkadan

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem Dei Jubilato? Kindernevendienst
Viering 25 jaar Basiliek

Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang
en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang

Woord- en communieviering C.
Koeleman
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