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Liduina leeft!

Wandelen naar Jacobus

Elkaar de hand reiken

Enige vrede
Jacobus-special

Van de redactie

over ‘aan de andere kant’ van dit blad. We hopen dat u er
als lezer veel plezier aan beleeft en kans gaat zien iets van
de feestelijkheden mee te maken.
Zo wensen wij u als redactie mooie weken en maanden
toe: met vredige overtuiging, die ons aanzet tot een vurige
inzet voor de wereld - ook in de komende vakantietijd - en
met een feest op zijn tijd om van elkaar te genieten!

Enige vrede. De vrede die de Pinkstergeest ons geeft. Dat
is de mooiste realiteit die we elkaar als parochianen van
De Goede Herder kunnen toewensen, nu we staan voor
het Pinksterfeest.
Het is de vrede van de stille bries die Elia ervaart. Of die
van de leerlingen op het meer, als Jezus over het water
Adverteren
naar hen toekomt. Het is de andere kant van dezelfde meIn dit blad treft u voor het eerst - het is een stap, van
daille als die van het vuur waarmee de Pinkstergeest ook
Pinkstergeest naar harde pecunnia - ook een advertentie
wordt getypeerd. Want zo is ons leven: wild en ontstuiaan. Zo is het leven: onze ambitie is mateloos, maar de
mig in onze zoektocht naar God en naar elkaar, en soms,
omstandigheden maken dat we van doen hebben met de
hopelijk vaker, vredig, stil, omdat we gevonden hebben
wetten van ‘voor wat hoort wat’ en het geld. Om de koswat we zochten, omdat we ervaren dat we er mogen zijn
ten van dit blad te dekken, is besloten voortaan ook adzoals we zijn.
verteerders een kans te geven in Kerk aan de Waterweg.
Zo, dat is even met de deur in huis vallen in dit nieuwe
Mocht u als ondernemer of anderszins willen adverteren
nummer van uw parochieblad. Ongetwijfeld horen we
in dit blad, neem dan contact op met de redactie. U vindt
meer over de Geest van Pinksteren in onze kerken dezer
de contactgegevens in de colofon op pagina ?.
dagen, en kunnen we verdiepen wat het gedicht op pagina
7 van deze Kerk aan de Waterweg stelt: Enige vrede, zie
De volgende Kerk aan de Waterweg komt uit op 18 sepons aan, dat wij in jouw licht op mogen staan.
tember. De uiterste inlevertermijn voor kopij is gesteld
Dit pinksternummer heeft echter ook nog een heel andere
op 17 augustus. Dit geldt dus ook voor advertenties.
kant: Jacobus. Net als de vorige uitgave van Kerk aan de
Waterweg bevat het blad een ‘special’, een themanummer. De Jacobuskerk in Kethel bestaat dit jaar
125 jaar, en dat wordt gevierd. Meer hierAdressen
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

Op 31 mei ontvangen de jongeren van de parochie die daar
voor kiezen het sacrament van het vormsel. Hopelijk ervaren
zij, op de zondag na Pinksteren, de Enige Vrede waar Mirjam
Heikens over schrijft.

P7
Het Liduinajaar is nog lang niet gelopen, maar er is al veel vertellenswaard gebeurd. Een kleine impressie in woord en beeld.

8 juni: Openbare
parochievergadering,
20.00 uuur, Wilgenburg Schiedam
- in de nieuwsbrieven en bladen van de
deelgemeenschappen
en op www.goedeherderparochie.nl vindt u
meer informatie over
de agenda -

P 21
In een tijd van somberen gaf
de Vastenestafette een gevoel
van rijkdom, vertelt Taco van
der Meer over dit nieuwe
initiatief in de parochie.

P 23
De bedevaart of pelgrimage is in bijna alle wereldgodsdiensten bekend. Daarom was dat het thema
van vier bijeenkomsten die tot doel hadden te
komen tot een dialoog tussen mensen van de verschillende godsdiensten die in het Waterweg-gebied
aanwezig zijn.

Special
De Jacobuskerk in Kethel bestaat 125 jaar. September
wordt feestmaand in deze kerk en de parochie. De mensen betrokken bij de Jacobuskerk zetten een uitgebreid
feestprogramma op poten, waarover zij graag vertellen.
Maar ook wordt er teruggekeken naar het ontstaan van
de kerkgemeenschap. En duidelijk wordt hoe de kerk
een rol speelt op de “camino” naar Santiago.
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Dat we in jouw licht op
Elke twee jaar is er
vormselvoorbereiding in onze
parochie, met als hoogtepunt de
toediening van het Heilig Vormsel,
dit jaar in de Lucaskerk. Pastor
Mirjam Heikens vertelt over een
bijzonder traject.
door Mirjam Heikens

R

uim anderhalf jaar ben ik nu pastoraal
werker binnen Parochie De Goede
Herder. In de loop van de tijd is er
veel vertrouwd geworden. Wijken en
straten in onze drie steden, handige fietsroutes, kerken en andere plaatsen om samen te
komen, allerlei gewoontes ter plekke, mensen verspreid over Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis, en dan ook nog de geachte leden
en de medewerker van ons pastoraal team.
Steeds doen er zich óók nog weer nieuwe
zaken voor in mijn pastorale bestaan. Neem
nou de voorbereidingen voor het vormsel.
Sinds kort ben ik daar bij betrokken geraakt.
Als u dit leest, zijn de vormelingen al aardig
op streek in hun gezamenlijk traject. Er zijn
negentien jonge mensen, die worden begeleid door een ervaren groepje, dat bestaat uit:
Cora Snoeren, Marian Bergwerf, Jos Over de
Vest en Erik Havermans. Dan zijn er natuurlijk nog de ouders, die hun geliefde kinderen
ongetwijfeld hier en daar een zetje in de rug
geven. De ouders ontmoette ik tweemaal tij-
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dens hun eigen gezamenlijke voorbereidingsavond. En de vormelingen? Die hoop ik uitgebreid tegen te komen als eenmaal het vormsel
wordt gevierd, op 31 mei in de H. Lucaskerk.

Waar droom jij van?

Een zetje in
de rug

Hoe breng je de inspiratie van het geloof over
aan jonge mensen rond de twaalf jaar? De
methode ‘In vuur en vlam’ helpt daarbij, dat
weet ik zeker. De methode heeft informatieve
onderdelen (wat is het vormsel, hoe kun je
het ‘Pinksterverhaal ‘ uit Handelingen zien
…?) Daarnaast komen de deelnemers zelf aan
het woord, rond vragen als: ‘Wie en wat inspireert jou? Waar droom jij van? Wat zie jij als
opdracht in het leven en wat zegt het geloof
daar van?’
De begeleidingsgroep doet natuurlijk een
eigen, persoonlijke duit in het zakje. En zo
groeit de groep samen toe naar de belangrijke
dag van de vormselviering. We hopen dat de
vormelingen elkaar daarna ook nog op zullen
zoeken, in de parochiële jongerengroep.

mogen staan…
Vuur van de enige
Ochtend, koud en mistig licht
gaande de dag: onzeker ongericht.
Avond en weemoed, gloed van de nacht
oplaaiend uitgedoofd op Jou gewacht?
Vuur van de Enige, steek ons aan (2x)
dat wij in jouw licht op mogen staan.
Klemmende stilte: geen vogel, geen
lied,
geen hemel die nog uitzicht biedt.
Hoor jij het zwijgen, zie jij wat is,
weeg jij de zwaarte, voel jij het gemis?
Voor mij persoonlijk is het hele traject óók de
moeite waard. Ook ik werd gevormd. Een hele
keus was dat, toen ik al tegen de dertig liep.
Dan wil je je wel extra goed voorbereiden. Aan
die gebeurtenis moet ik juist deze maanden
geregeld terugdenken.
Gevormd worden of een anderszins belangrijke stap zetten in de katholieke kerk? Dat
kan op allerlei verschillende leeftijden. Zo
zie ik dat ook gebeuren, in onze drie steden
van Parochie De Goede Herder. Ter inspiratie
neem ik hiernaast een tekst op van een mooi
lied dat ik tegenkwam tijdens de vormselvoorbereiding van dit jaar. Geschreven voor jongeren en ooit ook door hen gezongen tijdens
een korenfestival. Maar net zó aansprekend
voor ieder die de leeftijd van twaalf al lang
gepasseerd is. De muziek staat er niet bij. Die
kun je makkelijk op het spoor komen via YouTube. En de tekst? Die vind ik zelf rijk, en o
zo beeldend.
Zalig Pinksteren voor iedereen!

Woord van de Enige, spreek ons aan
(2x)
dat wij in jouw licht op mogen staan.
Is er een woord dat leven doet
helder als water, vrede te goed,
adem en hartslag, een nieuw gezicht.
Geef ons dat woord dan, geef ons dat
licht.
Enige vrede, zie ons aan (2x)
dat wij in jouw licht op mogen staan.
Enige vrede, zie ons aan (2x)
dat wij in jouw licht op mogen staan.
Gedicht van S. Bellemakers

magazine van parochie de goede herder
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Liduinajaar

Liduina leeft!
Schiedam viert in 2015 het Liduinajaar: een themajaar waarin de
stadsheilige centraal staat. Met vrolijke en serieuze activiteiten voor jong
en oud. Aan de hand van foto’s en korte onderschriften een impressie van
enkele belangrijke gebeurtenissen.
FOTO R O G ER P LUIM

FOTO R O G ER P LUIM

door Lidwien Meijer

FOTO RO G E R P LU I M

Opening Liduinajaar
Een volle basiliek en een bijzonder tafelgezelschap tijdens de opening van het
Liduinajaar... . Aan het eind van de avond stond de Basiliek aan het Stadserf te pronken in het licht!

FOTO H EN R Y WO L F

Opening Liduinatentoonstelling
De opening van de Liduinatentoonstelling in de basiliek. Een prachtig overzicht van eeuwenlange verering,
met een bijzondere collectie voorwerpen en beelden.
Echt de moeite waard!

Lezingencyclus over Liduina door Leo de Jong
‘Goddelijk licht kan de kleur krijgen van een specifieke
mens, zoals het zonlicht kleuren krijgt van de glas-inloodramen waardoor het schijnt’. Zo vertelde pater Leo
de Jong in de kerk St. Jan de Doper-Visitatie tijdens zijn
lezing over Liduina. ‘Bij haar ging het ook zo. Een heilige is iemand door wie Gods licht schijnt’. Zeer intens,
zeer leerzaam, die lezing.
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FOTO ROGE R PLUI M
FOTO A N J ES G ESEN K

Rozentocht
Eén dag voor de Stille Omgang organiseerde Intorno de Rozentocht, een muzikale ode aan de
Schiedamse stadsheilige. De gezamenlijke finale was in de Grote Kerk.

15 april,
Liduinaliederen zingen

FOTO K EE S KO E L E M AN

Stille omgang
Een kleine schakel in een heel lange en oude ketting.
Die werd gevormd door de groep die op het Liduinafeest meedeed aan de ‘Stille Omgang’. Een wandeling
in stilte door de stad, langs de plekken uit het leven
van Liduina.

In het kader van Kerkopbouw/Liduinaweek, van de Schiedamse kerken, was er in zorgcentrum Frankeland op 15 april een
zangmiddag. Vele bewoners van Frankeland kwamen er naar
toe, om samen de aloude Liduinaliederen te zingen. Zo ontstond er een heuse file van rollators in de gang!
Er waren drie sprekers. Rector H. Egging sprak over Liduina’s
leven, aan de hand van de Dunselman-panelen. Gerarda Havermans vertelde hoe Liduina voortleeft in Schiedam. Ten slotte
sprak Jel van Geffen, pastoraal werkster in Frankeland, over
Liduina’s lijden en hoe Liduina, en ook wij, door de Heer gedragen worden.
Er werden acht Liduinaliederen gezongen, samen met het H.
Hartkoor, onder leiding van Henry de Wolf. Indrukwekkend was
die demente vrouw, die het slotlied meezong!
Een gedicht, een tafel met Liduina-devotionalia én de koffie/
thee met gebak maakten het feest compleet. Iemand zei na
afloop: ‘Deze middag is voor mij een bedevaart!’
Met grote dank aan Frankeland, en aan de jongeren van Spieringshoek, die met hun zorg en hulp op deze middag hun maatschappelijke stage vervulden. De stuurgroep Liduina is héél
tevreden en met een warm hart naar huis gegaan!
Cintha van den Toorn

Publicatiebord
Het Liduinajaar: je kunt er niet om heen.
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Bezoek van de buren
door Anneke van der Steen

In het kader van het project Schoolkerk hebben wij in de Goede week
bezoek gehad van onze buren: de
twee hoogste groepen van R.K.
basisschool ‘t Meesterwerk.
We proberen met deze school weer
wat meer contact te krijgen en in
een gezamenlijk gesprek hadden we
de afspraak gemaakt dat de hoogste
groepen in de Goede week naar de
Kruisweg zouden komen kijken.

Dat is wel een moeilijk onderwerp
om te bespreken met kinderen van
die leeftijd. Omdat er veel leerlingen
zijn met een andere geloofsovertuiging, moest eerst met de ouders
besproken worden of dit wel kon.
Veel van deze kinderen zijn nog nooit
in onze kerk geweest en dus was er
heel wat te zien en te vragen. Over
de Kruisweg, hoe deze is afgebeeld
en waarom zo. Ook de andere ele-

To Be Continued, 20 jaar

menten in de kerk riepen veel vragen
op. De kinderen waren heel aandachtig en leergierig en we hebben
dan ook de afspraak gemaakt om
nog eens verder de kerk te bekijken.
We zijn blij dat de directeur en leerkrachten van de school zo positief
meewerken. In de school is een
hoekje gemaakt waar van veel godsdiensten elementen zijn terug te
vinden. Respect hebben voor elkaar
en voor elkaars manier van geloven
staat hoog in het vaandel op deze
school. We hopen dat we op een
positieve manier hiermee verder
kunnen gaan.

In september 2015 bestaat het jongerenkoor To Be
Continued van de deelgemeenschap Andreas, Petrus
en Paulus 20 jaar. In de viering van zondag 11 oktober willen we stilstaan bij dit jubileum.
Omdat wij niet alle namen en adressen hebben van
de leden die de afgelopen 20 jaar lid geweest zijn,
doen we een beroep op u. Kent u iemand die op To Be
Continued heeft gezeten? Breng hem/haar dan op de
hoogte van dit feestje. Ben je zelf koorlid geweest?
Meld het, voor 15 augustus, bij Peter Bergmans,
pejamana@kabelfoon.nl
Dan gaan we met alle toenmalige en huidige koorleden een spetterende jubileumviering verzorgen.
Deze viering begint om half 10.
Namens het jongerenkoor, Janny Bergmans.

Wandelen langs Jacobus en Liduina
Op 15 maart organiseerde pastor Avin een wandeltocht
voor zijn studenten, tussen Delft en Schiedam. Er deden
23 wandelaars mee, met wel 13 verschillende nationaliteiten.
De start was bij station Delft. Onderweg praatten ze met
elkaar over levensvragen, die Avin ze mee gegeven had.
Een vraag was bijvoorbeeld: ‘Wat doe je als je weet dat je
nog maar één maand te leven hebt?’
Na zes kilometer kwamen ze aan bij de Jacobuskerk waar
wij hen verwelkomden, met koffie, thee en koekjes. Iedereen stelde zich voor en vertelde in het kort wat over zijn
of haar leven.
Daarna gingen we de kerk in. Ik had met Avin afgespro-

ken dat ik zou vertellen. Er was maar één student die
Nederlands verstond, dus dan toch maar in het Engels,
met enige moeite.
Daarna hebben we gebeden en gezongen. Het was een
heel bijzondere, warme bijeenkomst.
Na een uur vertrok het gezelschap richting Schiedam,
naar de woning van Avin (de pastorie bij de basiliek) waar
hij zijn studenten een heerlijk diner voorschotelde. Met
de trein ging het daarna weer richting Delft.
Het was een mooie mini-pelgrimstocht, langs Jacobus
en Liduina.
Cobie Blok

PAROCHIE MOZAÏEK

Veel te doen voor kinderen in de Pax
door Petra Verheezen

Tijdens de 40-dagentijd en
rond Pasen waren er vele
kinderactiviteiten in de Pax,
waar we dankbaar op terug
mogen kijken.

W

e begonnen met twee kinderwoorddiensten en de
10-plusgroep. De eerste
keer waren de aanstaande
Eerste-Communicantjes aanwezig;
dit zorgde voor een gezellige drukte.
De kinderen maakten kaarten voor
de mensen van de schooltjes in La
Granja, om iedereen daar een fijn
Pasen te wensen. Tijdens de tweede
kinderwoorddienst vertelden we de
kinderen over een graankorrel die
in de grond eerst moet sterven om
een nieuwe plant te worden, net als
Jezus, die eerste stierf om daarna uit
de dood op te staan. Samen hebben
we bloempotjes versierd en tuinkers
gezaaid.

De volgende activiteit was voor de
kinderen van de Eerste-Communiegroep. Op Witte donderdag kwamen zij samen voor een broodmaal-

tijd. Tijdens deze maaltijd luisterden
ze naar het verhaal van de uittocht
uit Egypte. Ook het verhaal van het
Laatste avondmaal werd natuurlijk
verteld. Na de gezellige maaltijd en
een gesprek, gingen we met de kinderen de voetwassing doen. In het begin
moesten ze hier heel hard om lachen

Sommige kinderen
gingen spontaan
dansen…
en vonden ze het raar om elkaars voeten te wassen, maar gelukkig wenden
ze aan het idee, en vonden ze het wel
bijzonder. Hierna gingen alle kinderen samen met hun ouders naar de
viering. Doordat ze bij de maaltijd de
verhalen hadden gehoord met uitleg,
begrepen ze waar het over ging.
Aan het eind van de viering mochten de kinderen helpen met het leeg
halen van het altaar. Dat maakte veel
indruk.
Op de avond voor Pasen was er de ge-

zinsviering in de H. Lucaskerk. Het
thema van deze viering was Beloofd
is beloofd. We begonnen in stilte en
duister. We zongen over licht en water. We vertelden over een marmot
en een paardenbloem, met mooie
tekeningen op de beamer. Hierna
werd het Paas-evangelie gezongen.
Door deze vertelling en de liedjes
krijgen de kinderen mee wat er later
op de avond in de Paaswake allemaal
gebeurt. Het was een feestelijke viering met veel kinderen uit de gehele
parochie. Sommige kinderen gingen
spontaan dansen bij de mooie liedjes.
De viering werd geleid door Mirjam
Heikens en begeleid door het kinderkoor Okido.
Ook de aankomende tijd staat er weer
genoeg op het programma voor kinderen en voor jongeren. Na de Eerste
Communieviering in de Pax Christikerk op 17 mei, volgt op zondag 31
mei de Vormselviering voor jongeren
uit de hele parochie, in de H. Lucaskerk.
Op zondag 28 juni is er weer een gezinsviering in de Pax Christikerk.
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Sacrament van troost en bemoediging
door Thea van Houten.

Op zondagmiddag 12 april werd
door pater Kunnekkadan aan
achttien mensen het sacrament
van troost en bemoediging
toegediend. De viering werd
muzikaal ondersteund door het
dameskoor Jubilatio en orgelspel van Patrick Rutten. Het was een
mooie, warme viering, die bij iedereen
diepe indruk maakte.
Na de viering werden de deelnemers
uitgenodigd om wat te drinken in de pastorie.
De ziekenzalving gold eeuwenlang als het
sacrament van de stervenden. Maar het
is een sacrament van het leven. Hoop op
nieuw leven na herstel, en hoop op nieuw
leven in het mysterie van de dood. Zo is
het sacrament bedoeld als teken dat versterkt en bemoedigt bij ziekte en leed.
Ter herinnering kreeg iedereen een kaart
van het beeldje van Liduina uit de reliekschrijn. Achterop staat het gebed van
Ignatius van Loyola.

Neem Heer, en aanvaard mijn vrijheid,
mijn geheugen, mijn verstand
en heel mijn wil,
alles wat ik heb en bezit.
U hebt het mij gegeven,
aan U Heer, geef ik het terug.
Alles is van U,
beschik erover geheel volgens uw wil,
Geef dat ik U mag liefhebben,
die genade is mij genoeg.
(Suscipe, Ignatius van Loyola)

Vragenrondje
‘Livia zegt nu bij alle vlaggen: Liduina’, zo berichtte een kennis een week nadat Kees
Koeleman en ondergetekende Schiedammers ondervroegen naar wat zij wisten over
Liduina. Het vijfjarige meisje wist in eerste instantie niets te zeggen over de serie
vaandels waaronder we ons als twee enquêteurs hadden geposteerd. De vaandels
op het Land van Belofte waren kort voordien opgehangen, vanwege het Liduinajaar.
Onder de tientallen mensen die we bevroegen, bleek de kennis over Liduina beperkt;
onze stadsheilige werd bovendien nogal eens verward met Aleida, de gravin die
Schiedam stadsrechten gaf en wiens kasteel nu als ruïne centraal in de stad te vinden is, pal bij de basiliek. Vooral oudere mensen wisten te vertellen dat Liduina een
heilige is die lang ziek op bed heeft gelegen. En de val op het ijs, daar hebben mensen ook nog wel van gehoord.
Maar veel voorbijgangers, ook de Schiedammers onder hen, wisten niets van Liduina. De bevolking van de stad is natuurlijk de afgelopen decennia flink veranderd,
met veel nieuwkomers zonder “opvoeding” over de stadsgeschiedenis als resultaat.
Werk aan de winkel dus, voor de stadspromotoren en de katholieken, om over “hun”
Liduina te blijven vertellen. Want dat zij ook vandaag de dag onze stad en ommeland
nog iets te vertellen heeft, dat wordt gaande het themajaar steeds duidelijker.
Ted Konings
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Liduinaprocessie op zondag 21 juni

Liturgie op straat
Op zondag 21 juni is het zover; voor het eerst sinds eeuwen
zal een processie met de relieken van de heilige Liduina door
de straten van Schiedam trekken. Sinds de reformatie, eind
zestiende eeuw, is dit niet meer gebeurd.
door pastor Henri Egging fotografie Roger Pluijm

L

iduina heeft alle eeuwen een bijzondere plaats gehouden in de
harten van velen. De verering
van deze heilige bleef, in de
kerk en thuis. Maar op 21 juni gaan
wij naar buiten!

Eigenlijk was Liduina een heel gewone jonge meid, totdat zij op het
ijs viel, haar rib brak en ernstig ziek
werd. Toch wist zij op een zinvolle
manier te leven. Zij hoefde niet getroost te worden, maar zij monterde
de mensen op die haar kwamen bezoeken. De kracht om zo te leven,
vond Liduina door het lijden van Jezus te overwegen, in de heilige communie en bij Maria.
Liduina verstond de kunst om haar
lijden uit te houden en zinvol te maken. Ons kost het vaak zo veel moeite
om onvermijdelijk lijden een zin te
geven. Ik denk dat Liduina daarom

juist in onze tijd veel te zeggen heeft.

Door de straten
Op 21 juni vieren wij dat de Liduinakerk aan de Singel in Schiedam 25
jaar geleden is verheven tot basiliek.
Daarmee hebben wij een bijzondere opdracht gekregen:
wij moeten de verering van Liduina levend houden, ook buiten de eigen kring. Dan mag
je ook naar buiten gaan, want
iedereen moet het verhaal van
Liduina horen!
Het programma op 21 juni begint met een plechtige hoogmis in de basiliek. Daarna is
er koffie en thee in De Wilgenburg (het parochiehuis achter
de basiliek). Vanaf 14.30 uur
trekken wij in processie met de relieken van de heilige Liduina door de
straten van Schiedam.
De processie start om half 3 met een
korte gebedsdienst in de basiliek. Hal-

verwege de processie is er een gebedsdienst in de Grote Kerk, waar Liduina
ook gebeden heeft en waar haar graf
geweest is. De protestantse gemeente
van de Grote Kerk heet ons van harte
welkom. Om 16.15 uur sluiten wij de
processie af met de gezongen vespers in de basiliek. Daarna is er vanaf
17.00 uur een informeel samenzijn
in de Wilgenburg en zo mogelijk ook
buiten op het Stadserf.

Wees welkom
Liduina is van ons allemaal! Dat hebben wij meegemaakt in de Liduinaweek
van onze parochie, met de start van de
Liduinatentoonstelling en met al die
initiatieven in het Liduinajaar van de
gemeente Schiedam. Met de Liduinaprocessie zetten wij een volgende stap
in dit bijzondere jaar. Kom daarom
met velen op 21 juni naar Schiedam.
Wees welkom en loop mee in de processie, ook als je uit een andere deelgemeenschap komt, of van elders. .

Programma Liduinaprocessie op 21 juni (onder voorbehoud)
9.30 uur Plechtige hoogmis in de basiliek (hoofdcelebrant is mgr. J. van den Hende).
Aansluitend is De Wilgenburg geopend.
14.00 uur Rozenkransgebed in de basiliek.
14.30 uur	Start van de processie met een gebedsdienst in de basiliek. We lopen in processie naar de
Grote Kerk.
15.15 uur Gebedsdienst in de Grote Kerk.
16.15 uur Gezongen vespers met de Broederschap in de basiliek.
17.00 uur Informeel samenzijn op het Stadserf en in De Wilgenburg.
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Time-out op 22 maart

Een zondag met plussen…
De Veertigdagentijd was al een eind op dreef. In
het weekend vóór Palmzondag was de tweede
Zondag-plus. Spannend. Zou de lijn van de eerste
Zondag-plus worden doorgezet?
door Kees Koeleman fotografie Gezina van Bohemen

O
Samenspel
van jong
en oud

12

m even het geheugen op te frissen: het
motto van de tweede Zondag-plus was
Time-out. De stuurgroep had voor dit
thema gekozen vanwege de lezingen
van deze zondag. De eerste lezing vertelde
over de pas-op- de-plaats, die het volk van God
maakte in de woestijn, om stil te staan bij de
Tien Geboden. De evangelielezing ging over
het krachtige optreden van Jezus in de tempel van Jeruzalem, die in zijn ogen meer een
markthal was geworden dan een huis waar
men oog heeft voor God en zijn geboden.
Tijdens de eerste Zondag-plus namen bijna
150 mensen aan de workshops deel. Op 22
maart waren het er bijna 170. De workshop
‘Van kaars naar paaskaars’ trok duidelijk de

kerk aan de waterweg pinksteren 2015

meeste mensen; ook de workshop Tien Geboden en de workshop over de kerk als vindplaats van God, hadden over belangstelling
niet te klagen. Een kleinere groep nam deel
aan het wandelgesprek over heilige woede en
intense vreugde. En gelukkig gingen de workshops voor kinderen en jongeren ook door.
Alleen de workshop over de vastenactie trok
te weinig mensen.

Projectkoortje
In Vlaardingen gebeurde iets wonderlijks. De
Zondag-plus viel in de tijd van de eerste communievoorbereiding. Een grote groep deed
daar dit jaar aan mee, zestien kinderen, waarvan vier uit Schiedam-Noord. De werkgroep

Eerste communie kreeg het voor elkaar dat
zondag 22 maart onderdeel uitmaakte van de
voorbereiding op het grote feest. De kinderen
deden om 9.30 uur dan ook mee met de workshop voor kinderen, ouders kozen voor de volwassenenworkshops. En dan was er nog een
bijzonderheid. Tijdens de viering van 11.00
uur vormden de kinderen een projectkoortje
dat drie liederen zong, onder leiding van de
dirigente Lia Schlärmann van het Willibrordkoor, dat ook van de partij was. Hugo Borstlap, vader van een van de communicanten, begeleidde de kinderliederen op een keyboard.
Zijn vrouw Nirlene Sombra was trouwens één
van de begeleiders in de workshop voor kinderen. Ik denk dat het vooral dit samenspel
van jong en oud was dat de pastoraatsgroep
van de Lucaskerk na afloop deed mailen: ‘De
Zondag-plus was erg geslaagd’.

Elly Barendregt is de stuurgroep komen versterken. Zij droeg zorg voor de PR-kant van
Zondag-plus 22 maart. Binnenkort komt de
stuurgroep weer bij elkaar voor de volgende
Zondag-plus in het vierde kwartaal van 2015.
In de volgende KadWW daarover meer.

advertentie

Reken niet op goede zorg,
maar kies ervoor!

In goede banen
In Maassluis vond de Zondag-plus weer in
de Petrus- en Pauluskerk plaats. In Schiedam en Vlaardingen gebeurt het in principe
op een wisselende locatie. Voorwaarde is wel
dat parochianen van de betreffende locatie de
dag in goede banen leiden. En dat is gebeurd!
In de St. Jan de Doper-Visitatiekerk hebben
Jacqueline Zoetmulder en Ton Durenkamp
hun schouders eronder gezet, samen met Jan
van de Water en Henny de Wit van de Jacobuskerk. In de Lucaskerk hebben Gezina van
Bohemen, Bep van Velzen en Agnes Jansen
zich ingezet, samen met Anneke Winkel en
Antoinette van Rutten van de Pax Christikerk.
Chapeau!
magazine van parochie de goede herder
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Historisch orgel weer in gebruik in Maassluis

Van pijp tot pijpje opgebouwd!
gekomen bij nagenoeg
het oorspronkelijke
ontwerp. Eenvoudig,
functioneel en passend
in onze kerk.

In volle glorie

Het heeft heel wat
voeten in aarde gehad,
maar het orgel uit
1880 wordt opnieuw
ingewijd in de Petrus
en Pauluskerk.

H

et orgel kent een rijke geschiedenis. Het werd gebouwd door de firma Maarschalkerweerd in Utrecht en
vervolgens op 14 november 1880
ingewijd in de Schuurkerk in Maassluis. Na schade als gevolg van een
brand in 1962, werd het instrument
van een nieuwe orgelkas voorzien
en geplaatst in de nieuwe kerk aan
de P.C. Hooftlaan. Vele jaren heeft

14
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het orgel daar haar klanken laten
horen.

Lekkerkerk
In 2007 werd na de sluiting van de
kerk, het orgel zorgvuldig gedemonteerd. Orgelbouwen Slooff sloeg het
op in Lekkerkerk. Begin 2010 begon
de restauratie; ook enkele parochianen
ging naar Lekkerkerk op te helpen.
Al drie maanden later werd het gerestaureerde orgel gedeeltelijk teruggeplaatst in de nieuwe Maassluise
kerk, in afwachting van de vervaardiging van een passende orgelkas.
Dat heeft een lange tijd nodig gehad.
Voor een eerste ontwerp werd geen
goedkeuring verkregen. Er moest een
moderner ontwerp komen. Maar de
bijbehorende prijs was niet acceptabel. Uiteindelijk zijn we toch weer uit-

In december afgelopen
jaar is de orgelbouwer
begonnen met de vervaardiging van de orgelkas. Na een gedeeltelijke demontage is
het orgel weer, van pijp
tot pijpje, opgebouwd.
Het op toon aanpassen
van de klank, naar het
geluid van de oorspronkelijke klanken van
Maarschalkerweerd,
hebben veel tijd gekost.
Van een aantal registers
was het nodig om iedere pijp afzonderlijk te intoneren.
Bij de opbouw was duidelijk te zien dat
het instrument een lang leven achter
de rug heeft, maar nu staat het weer in
volle glorie ten dienste van de erediensten. In de paaswake, op 4 april, hebben we het voor het eerst beluisterd.
Bij het spelen van het slotlied “U zij de
glorie” werden alle registers bespeeld.
Het was een feest om de vertrouwde
klanken weer te horen!
De orgelcommissie is blij met het
resultaat. De commissie fondsenwerving is druk doende met het organiseren van een eerste orgelconcert
op zaterdag 30 mei. Op 14 juni zal tijdens een feestelijke viering het orgel
worden ingewijd.
door Yde Huitenga
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Lintje voor koster Margo Heinsbroek
Onder de koninklijk gedecoreerden in Schiedam op
de vrijdag voor Koningsdag,
waren verschillende mensen die kerkelijk actief zijn.
Daartoe is zeker Margo
Heinsbroek te rekenen. Zij
is koster in de Heilig Hartkerk. En regelt de distributie van het kerkblad, en
vergadert mee in de werkgroep voor het Liduinajaar, en helpt bij
de Speurtocht door de Kerk, en, en.. daarnaast vindt ze ook nog
tijd om spil te zijn in het werk van de Zonnebloem, actief te zijn
in de bewonersvereniging, in de regiegroep die beslist over het
wijkbudget, in de Hof van Zuid, doet mee met schoonmaakacties.
Nou ja, ze zit niet stil, dat moge duidelijk zijn.
‘Een onderscheiding krijg je niet; je verdient ’m! Het is een blijk
van waardering voor alles wat u als vrijwilliger heeft gedaan’, zo
zei burgemeester Lamers tijdens de plechtigheid.
’s Middags organiseerde de Heilig Hartgemeenschap in samenwerking met vrijwilligers van de Zonnebloem een borrel voor
onze decoranda. De pastorie was stampvol toen Margo met een
list naar binnen werd geleid. Even was ze van haar stuk gebracht,
maar genoot vervolgens met volle teugen van alle belangstelling.
‘Gaat u alstublieft door met waar u mee bezig bent; waar u goed
in bent’, zo drukte burgemeester Lamers de gedecoreerden op
het hart. ‘Want bedenk: het ontvangen van het lintje is een mooie
mijlpaal. maar geen reden om als vrijwilliger met pensioen te
gaan.’

De Zeven Kruiswoorden
bezongen en belicht
In deelgemeenschap St. JanVisitatie groeit de traditie van
bezinningsbijeenkomsten, waarbij een
koor wordt uitgenodigd of goede musici.
De mooie vleugel in de kerk, de goede
akoestiek en de ongedwongen sfeer
zorgen ervoor dat koren en musici graag
komen spelen en zingen. Zo mochten
we in de Kersttijd, als omlijsting van
de kerststallententoonstelling, op twee
zondagmiddagen een harpiste met een
violist en een koor ontvangen.
Op 26 maart kwam de Oostercantorij, een
koor dat elke woensdagavond in de kerk
repeteert, een bezinningsbijeenkomst
opluisteren. Deze bijeenkomst werd
gehouden in het kader van de Vastenestafette van onze parochie. Het werd
een indrukwekkend gebeuren. De Zeven Kruiswoorden van Christus stonden
centraal. Daaromheen waren er bezinnende teksten, ontleend aan het passie/
paasnummer van het maandblad Open
Deur. Uit deze Open Deur kwamen ook de
bijpassende afbeeldingen.

En eentje voor Maassluise Piet de Jong
Piet de Jong uit Maassluis is
eveneens benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.
Dit vanwege zijn jarenlange
inzet (sinds 1972) voor rk
kerkgemeenschap in de stad.
Hij was in die tijd onder meer
voorzitter van het Andreaskoor.
Verder was Piet een van de
drijvende krachten binnen
Schaakvereniging Maassluis,
sinds 1988 was hij er voorzitter. Ook is hij penningmeester
van de Stichting Maassluise
Kunstenaars en bestuurslid van de Stichting Godfried
Bomans.

De Oostercantorij zong prachtige liederen
(onder andere van C. Monteverdi en H.
Schütz). Ook werd samen met de gemeenschap gezongen liederen van Taizé,
en uit het Nieuwe Liedboek der kerken.
Er ontstond een intense sfeer. De dertig
aanwezigen waren onder de indruk. En bij
de koffie en ontmoeting na afloop werd
dankbaar de vastenpot van Kerk in Actie
gespekt met ruim 130 euro.
Lidwien Meijer
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Dag voor pastoraatsgroepen over barmhartigheid

Loop ik erlangs of doe ik iets?
Paus Franciscus roept een Heilig jaar uit op 8 december
aanstaande: het jaar van Barmhartigheid. Dit thema
werd ook belicht op 21 maart in Delft, bij de dag voor
pastoraatsgroepen van ons bisdom. Een impressie.
door Cintha van den Toorn

V

anuit de pastoraatsgroep van
de deelgemeenschap LiduinaRozenkrans, was ik aanwezig
op deze dag. Dr. Willien van
Wieringen hield een inleiding die tot
nadenken stemde.
Zo stellen we ons vaak de vraag: ‘Wie
is mijn naaste?’ Draai deze vraag eens
om: ‘Van wie ben ik de naaste?’ Wie
doet een beroep op mij? Wie ziet mij
als naaste? Dat geldt zowel voor je eigen gemeenschap als erbuiten.
In tijden van machteloosheid, angst,
een enge wereld, te kort aan mankracht enzovoort, kun je wegkijken,
je kop in het zand steken, het ver van
je bed houden, geen journaal meer
kijken of krant meer lezen, schelden
in oneliners à la de PVV. Je kunt echter ook anders reageren. Het verhaal
van de Barmhartige Samaritaan laat
dit zien.

Loop ik erlangs?
De Barmhartige Samaritaan doet wat
hij kan, binnen zijn mogelijkheden.
Hij geeft zijn eigen leven niet op,
maar laat zijn hart spreken, op eigen
wijze… met geld, tijd, diensten.
Ook in het verhaal van Ruth komen
we barmhartigheid tegen. Zij mag
aren lezen op de akker van Boaz (die
naam betekent de sterke). Je ziet dat
Boaz doet wat híj kan; de akkerranden
laten staan voor de armen.

16

kerk aan de waterweg pinksteren 2015

Vanuit de zeven werken van Barmhartigheid kan ieder van ons kijken vanuit zijn/haar eigen mogelijkheden,
wat je kunt doen en wie je kunt zijn.
Een kerkgemeenschap kan op vier
manieren haar maatschappelijke betrokkenheid laten zien. En dan hoeven we niet ver te zoeken. Ten eerste
door te benoemen; bijvoorbeeld bij de
voorbeden kun je je betrokkenheid tonen in het noemen van noden waar je
voor wilt bidden.

Waar vind ik God in
het nieuws?
Je kunt ook initiëren; de vraag is dan:
wie kun je aanspreken, met wie kun
je aan de slag?
Daarnaast kun je faciliteren, je hoeft
niet alles zelf te doen, je schept voorwaarden; je kunt zorgen dat er gezorgd wordt! Tenslotte kun je regisseren - je bent er, je staat in dienst
van een project, zonder grenzen uit
het oog te verliezen.

Brieven schrijven
Een voorbeeld uit onze eigen situatie:
het Liduina-jaar. Ik moet ook denken
aan het Laurentiusjaar in het bisdom,

het faciliteren van de Wereldjongerendagen, aandacht voor het Heilig
Jaar. Ik denk aan handelen vanuit
Mattheus 25. Dit spreekt ook jongeren aan, er zijn verschillende M.25groepen.
Daarnaast kun je noemen: de wakes
bij asielzoekercentra, brieven schrijven voor Amnesty, inzamelen voor
de voedselbank. Zo zijn er vele lokale
initiatieven, die je met elkaar kunt
delen en zo kun je elkaar inspireren!
Door het gebed kun je ook je betrokkenheid bij anderen laten zien. Met
gelovige ogen, biddend de actualiteit
volgen en jezelf de vraag stellen: Waar
vind ik God in het nieuws?
Verder de kleine schietgebedjes bij
wat je tegenkomt, meemaakt, ziet…
vanuit innerlijke betrokkenheid.
Vraag je vervolgens af wat je kunt
doen.
Zo kunnen we het teveel… te zwaar….
te weinig, omvormen tot wat binnen
ónze mogelijkheden ligt, uitgaande
van de realiteit van ónze gemeenschap. Dan kom je tot vertrouwen en
je rekent erop dat God er óók nog is,
en weet heeft van de krappe tijden
hier en nu!
Ook in het jaarprogramma van de
werkgroep Geloofsverdieping voor
het nieuwe seizoen zal er aandacht
zijn voor het thema barmhartigheid.

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

Bezoek aan het klooster in Steyl

Zaterdag 20 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

Nog drie activiteiten dit seizoen die door de werkgroep Geloofsverdieping worden aangeboden.
Allen de moeite waard om bij te wonen, zo vlak voor de zomervakantie begint.
Neem deze kans nog waar om deel te nemen en gun uzelf bijvoorbeeld een mooie en
interessante dag naar Steyl.
De werkgroep is al weer druk bezig met het programma voor het volgende seizoen.
Het aanbod is in grote lijnen bekend.
Ook voor het seizoen 2015-2016 hebben we weer een boeiend aanbod samengesteld.
In de volgende Kerk aan de Waterweg meer over het programma voor 2015-2016.
Leest u ook eens het interview met Ted v.d. Geest op pagina 20 van dit blad.

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 heeft tot
doel een spirituele weg fysiek voor te
stellen.
Er is, in tegenstelling tot een doolhof,
maar één weg die door het labyrint
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.
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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
dit 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 dat u zich aanmeldt voor de
activiteit(en) waaraan u wilt deelnemen.
Bij voorkeur via e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
of telefonisch bij het secretariaat van
uw kerk.
Wilt u meer informatie over een activiteit dan kunt u dit ook via bovenstaand e-mailadres opvragen.
Let op: hoe u zich moet aanmelden
voor de andere activiteiten die in onze
parochie worden aangeboden staat in
de desbetreffende nadere informatie.
U kunt ons volgen via :
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Op bezoek bij Ted van der Geest

Is je geloof verdiept dit jaar?
Dit is het laatste katern Geloofsverdieping in KADW van seizoen 2014-2015.
Tijd om eens terug te blikken. Daarvoor ging ik langs bij Ted van der Geest,
parochiaan te Vlaardingen. Ted nam deel aan vele onderdelen van het
programma Geloofsverdieping, dus ik ben bij hem aan het goede adres.
Hoe heeft hij dit seizoen ervaren?
door Mirjam Heikens

T

evoren heb ik deze geachte parochiaan een aantal vragen aangereikt. Welke activiteiten heeft
hij bijgewoond, en wat heeft
het hem gebracht? Het parochiebrede aanbod heet ‘Geloofsverdieping’.
Herkent hij die naam als hij terugdenkt aan wat hij heeft ervaren? En
hoe zit het met het motto van dit seizoen, Bruggen bouwen?
Ik bel aan bij Ted en word binnengelaten door Shazia, een asielzoekster
van 22 jaar, die met haar man al acht
maanden bij Ted en zijn medebroeder woont.
Ted wil graag vertellen over zijn ervaringen. Hij steekt van wal, gezeten
onder de portretten van de stichters
van ‘zijn’ congregatie, de Broeders
van Maastricht.

Een brug slaan
Voor knutselen met kaarsen en kerststukjes moet je bij hem niet aankomen, evenmin met bijbels koken of
een creatieve middag rond een bijbelverhaal. Hij wil daar niet mee zeggen
dat ze niet gemeenschap-opbouwend
zijn, maar de diepte ga je dan meestal
niet in, meent Ted. Hij zoekt verdieping in een intense gedachtewisseling met de andere deelnemers; hoe
bekijkt en beleeft iedereen bepaalde
“waarheden”, normen, waarden en
gewoontes? Bouw je zo niet de beste
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bruggen naar elkaar?
‘Als we tijd en moeite besteden om de
geheimen van tablet, iPhoon en excel
te doorgronden, moeten we ons toch
ook bezig houden met: “Ik - Geloof in God - Almachtige - Vader - Schepper – van Hemel - en Aarde …”. Over
al deze zaken wordt onder gelovigen
toch heel verschillend gedacht. Een
brug slaan is dan heel belangrijk, om
elkaar te vinden en te waarderen.’

Geloofsmouwen
Dichter bij Johannes en Dichter bij
Marcus waren informatieve avonden;
heel nuttig om beter thuis te raken in
die evangeliën. De film Like Father,
like Son vond Ted indrukwekkend,
omdat de vaak problematische band
ouder-kind zo invoelbaar aan de orde
kwam.
‘Diaconale spiritualiteit had niet in
één avond gepropt moeten worden.
er was nauwelijks tijd voor de “workshop” aan het eind van de avond.
De maaltijd vooraf had voor mij niet
gehoeven. Maar met hulp van Lucas
Cooking werd er toch wel weer iets
gedaan aan gemeenschap-opbouw.’
Het jaar Geloofsverdieping is nog
niet helemáál afgelopen. Ted zal binnenkort nog bij wat activiteiten te
vinden zijn. Oosterse spiritualiteit,
waar pastor Avin op 25 juni over zal
vertellen, lijkt hem belangrijk om een

brug te slaan naar andere geloven. De
dagreis naar het klooster te Steyl zal
hij niet meemaken; zijn broer, werkzaam in de Haagse Schilderswijk, is
ook lid van de congregatie SVD, dus
hij kent Steyl al.
Tegen het einde van het gesprek wil
Ted mij graag nog deelgenoot maken
van een ervaring, inclusief licht-kritische noot. Bij de opening van het
seizoen Geloven op zondagmorgen met
Leo Fijen, was Ted verhinderd. Maar
zelf had hij wat meer gevoeld voor het
thema Geloven ná zondagmorgen, want
zondag is voor hem toch ‘opstaan, om
de week daarna weer je handen uit de
geloofs-mouwen te steken.’
‘We moeten niet op het bedrandje
blijven zitten, maar naar zieken, gevangenen en vreemdelingen gaan.
“Uw naamgenoten in ons midden”,
zingen we ergens in een lied (GvL
448). Mensen in het Zonnehuis, de
Schiegevangenis, bij Vluchtelingenhulp of in onze naaste omgeving hebben ons nodig.’
Het duwtje dat hij nodig heeft om
naar hen toe te gaan, krijgt Ted ‘s
zondags. ‘Kaarsjes, communie, rozenkrans, koor, allemaal mooi, maar
daar mag het niet bij blijven.’
Aldus Ted van der Geest.
Veel dank voor zijn uitgebreide, persoonlijke terugblik op een heel jaar
Geloofsverdieping.

Vastenestafette zeer geslaagd
door Taco van der Meer

I

n de vorige ‘Kerk aan de Waterweg’ mocht ik u berichten over de
vastenestafette, die is gehouden
in de zeven deelgemeenschappen
van onze parochie.
Met afgevaardigden uit alle deelgemeenschappen werd deze estafette
voorbereid. In eerste instantie hadden we allemaal een beetje ‘koudwatervrees’. Wat is precies de bedoeling
hiervan… hoe gaan we dat organiseren? Gaat het niet heel veel tijd kosten? Zitten de parochianen hier op te
wachten?

Dat laatste heeft me niet teleurgesteld,
integendeel. Op zes plekken zag ik parochianen die op geheel eigen wijze
invulling gaven aan het thema van
de vastenestafette ‘Elkaar de hand

inspirerende parochie!
In heel veel deelgemeenschappen zag
ik hoe het liturgisch bloemschikken
het thema wekelijks versterkte. Beelden zijn soms sterker dan woorden.

reiken’. Het mooie was dat al die
activiteiten elkaar aanvulden en mij
zeker geïnspireerd hebben tijdens de
vastentijd. In een tijd waarin we soms
somberen over alles dat minder wordt
in de kerk, gaf deze rondgang me juist
een gevoel van rijkdom. Wat zijn we
samen met zeven kerken een rijke en

Inmiddels ligt Pasen al weer enige
tijd achter ons en heeft de voorbereidingsgroep de estafette geëvalueerd.
Unaniem was het oordeel: volgend
jaar doen we dit weer! Wie weet trekken we dan samen op, langs de verschillende activiteiten.

Toch was na overleg de mening van
alle deelnemers dat deze estafette een
uitgelezen kans was om te laten zien
dat zeven kerken samen één parochie
vormen.
In de eerste week werd de start gehouden in de Lucaskerk met een
dialoogmaaltijd. Van daaruit ging
het estafettestokje steeds naar een
andere kerk. Dat estafettestokje heeft
u waarschijnlijk gezien; het was de
boekrol die getoond is in iedere kerk.
Na iedere bijeenkomst werd een
impressie geplaatst in deze rol. Zo
is in zes weken tijd een indrukwekkend verslag van activiteiten uit onze
deelgemeenschappen ontstaan. In de
Goede Week eindigde de rondgang in
de Heilig Hartkerk te Schiedam.
Zelf was ik in de gelukkige omstandigheid dat ik zes van de acht activiteiten bij kon wonen. En achteraf ben
ik heel blij dat ik het ook gedaan heb.
Want door het jaar ga ik meestal naar
dezelfde kerk. Deze vastentijd was
een uitgelezen kans om bij andere
kerken binnen te kijken.
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Van uw parochiebestuur

Liduinajaar
door Wim van der Steen

W

e zitten volop in het Liduinajaar. De Liduinavlaggen die
door de gemeente Schiedam
op verschillende plaatsen in
de stad geplaatst zijn, staan fier te wapperen in de wind. Er is een nu al goed
bezochte Liduinatentoonstelling in de
basiliek. We lezen over Liduinakoekjes en er is zelfs een Schiedammer –
woonachtig in Den Haag, dat dan weer
wel – die Liduinabier gaat brouwen.
Donderdagavond 26 maart is het Liduinajaar geopend en is de nieuwe
aanlichting van de basiliek feestelijk
voor het eerst ontstoken. Zondag 19
april was er een mooi Liduinafeest in
dezelfde kerk, inclusief een Stille Omgang. Pater Leo de Jong o.p. heeft drie
lezingen gegeven om Liduina en haar
tijd te duiden. Voor zondag 21 juni
aanstaande staat het jubileumfeest - de
Singelkerk is dan 25 jaar basiliek – op
het programma, inclusief een processie door Schiedam. De Facebookpagina
https://www.facebook.com/Liduinajaar heeft op het moment van schrijven van dit stukje al 269 likes. Er is een
Rozentocht geweest langs vier kerken,
waarbij geluisterd is naar mooie muziek - vier mini-concerten. Voor 30 mei

staat er in de basiliek een voorstelling
geprogrammeerd met de titel Liduina –
de musical. In de zomer is er een kunstwandeling door Schiedam. Kortom: in
Schiedam is het een en al Liduina wat
de klok slaat.

Discussie
En tegelijkertijd wordt er volop gediscussieerd. Puristen die zich afvragen of
Liduinakoekjes en Liduinabier nu wel
gepast zijn. Schiedammers die zich afvragen of de gemeente zich zo uitgebreid
bezig moet houden met een katholieke
heilige. Mensen die zich afvragen of een
processie nog van deze tijd is. Of de heiligheid van Liduina nu wel zo uniek is;
veel mensen maken een lange lijdensweg door die ze geduldig dragen en dan
ook nog tot steun voor anderen zijn.
Of het Schavuit DoeBoek over Liduina,
waarmee de kinderen van de basisscholen kennis hebben kunnen maken met
Liduina, niet te simpel is geweest en te
weinig de heiligheid van Liduina heeft
benadrukt. Of er nu zo nodig een “Dagje
met Liduina van Schiedam” georganiseerd moet worden om toeristen naar
Schiedam te kunnen trekken.

Invullen
Kent u de uitspraak “Het maakt niet
uit hoe er over je gesproken wordt, als
er maar over je gesproken wordt”? Wat
mij betreft mooi dat Liduina deze tijd in
het centrum van de belangstelling staat.

Mooi bijvoorbeeld dat de jeugd van de
stad kennis heeft kunnen maken met
de heilige. Mooi dat Schiedam kan uitventen dat het een mooie stad is, met
een mooie Grote Kerk en een mooie basiliek. Mooi ook dat mensen in processie willen lopen van de basiliek naar de
Grote Kerk en weer terug, lopend langs
de plaatsen waar onze stadsheilige geleefd heeft.
En mooi dat ieder daarbij zijn eigen
invulling mag geven aan wat er deze
maanden in het Liduinajaar allemaal
gebeurt. Het gaat er, denk ik, niet om
hóe je aandacht geeft. Het gaat er om
dat je die aandacht met respect geeft en
daarbij respect hebt voor hoe de ander
er in staat.
Mij valt op dat de verering van de Heilige Liduina, met haar beelden, altaar,
platen en prenten eigenlijk best wel lijkt
op de verering van een willekeurig idool,
dat mensen heiligheid niet (alleen) bij
Liduina vinden, maar (ook) bij iemand
waar je om wat voor reden dan ook een
bijzondere waardering voor hebt, dat de
Stille Omgang en de geplande processie voor veel mensen een andere naam
gekregen heeft: stille tocht.
De medewerkers van allerlei Schiedamse instanties, waaronder veel vrijwilligers van onze parochie, hebben zich
ingespannen – en doen dat nog – voor
de viering van dit themajaar. Daar ben
ik trots op. Mede daardoor geniet ik van
al het mooie in dit Liduinajaar. U ook?

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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Vlaardingen sprak over pelgrimage
In maart en april waren er vier bijzondere
bijeenkomsten in het kader van de interreligieuze
dialoog. Gekozen werd voor een verbindend
thema: pelgrimage.
door Han Raeijmaekers

H

et thema van de bedevaart
komt in nagenoeg alle religies
voor. Begrippen die daarbij
een rol spelen zijn: gezamenlijkheid, sereniteit, uit je gewone
doen zijn, op weg zijn, de bezieling,
de ontmoeting met God.

ges niet meer ‘de pelgrimstocht van
de mensheid’ moeten verbeelden?
Pelgrimeren heeft ook een kritische
functie. We gaan op reis en nemen
kennis van elkaars levensomstandigheden. Daardoor verander je ook. Dit
werd door heel veel deelnemers van
allerlei religies herkend.

Heerlijk vol

Op 10 maart kwamen we in de Lucaskerk bij elkaar. Klaas van der Kamp
(Raad van Kerken) en Edwin Ruigrok
(PAX) verzorgden samen de algemene inleiding op het thema. Duidelijk
kwam naar voren dat pelgrimage een
thema is dat de grenzen van de religies overstijgt. Er ontstond een echte
dialoog met de aanhangers van de
diverse religies, waarbij niet alleen
informatie werd uitgewisseld, maar
ook de beleving werd gedeeld.
De tweede avond, op 26 maart in de
Windwijzer, was gewijd aan pelgrimage in de christelijke traditie. Gied
ten Berge legde in zijn inleiding de
nadruk op ‘samen’. Zouden pelgrima-

Woensdag 8 april werden we
zeer gastvrij ontvangen in
Hindoetempel Shri Nanda
Devi Mandir. Pandit Anandbahadoer, verbonden aan deze
tempel, nam ons mee naar
India, naar de heilige rivier de
Ganges en naar andere heilige
plaatsen in de hoge Himalaya.
Ook kwam de Rath Yatra aan
de orde, een jaarlijkse processie, die
de laatste jaren ook in Vlaardingen
plaats vindt, dit jaar op zaterdag 18
juli. Ook deze bijeenkomst kenmerkte zich door ruimte voor verschillende
belevingen.
Op maandag 20 april vond de vierde
en laatste bijeenkomst plaats in de
Eyup Sultan moskee aan de Oosthavenkade. Imam Bozdag vertelde ons
over de Hadj, de pelgrimstocht naar
Mekka. Het is een religieuze verplichting voor alle moslims die daartoe in
staat zijn (qua gezondheid, financiële
middelen, etc.). Het was heerlijk vol
in de Eyup Sultan moskee. Meer dan
tachtig mensen raakten onder de in-

druk van de enthousiaste inleiding
van de imam. Een van de bezoekers
zei na afloop: ‘Een gelovig, godsvruchtig en vredelievend verhaal’. Heel duidelijk werd hoe belangrijk deze tocht
is voor de gelovigen. Alles waar het
in het geloof om gaat, het eren van
God, gebed en het oog hebben voor
wie gebrek lijdt, komt samen in deze
reis. Het is een belevenis waar je met
hart en ziel bij betrokken bent.
De avond eindigde met het vooruitzicht dat we elkaar in september
tijdens de Vredesweek weer zullen
ontmoeten. Het thema is dan Vrede
Verbindt. Het gaat om het verlangen
naar een wereld waar vrede en gerechtigheid wonen. Een verlangen dat
ons met elkaar tot pelgrims maakt.
De organisatie van deze avonden was

Er ontstond een echte
dialoog
in handen van de Windwijzer, in samenwerking met Ambassadestad van
Vrede (Vlaardingse Vredesweek) en
Vele Vlaardingers Eén Huis.
Doel van deze bijeenkomsten was om
elkaar te ontmoeten en elkaars achtergronden beter te leren kennen. Zo
willen we bijdragen aan onderlinge
versteviging van de binding tussen
de diverse Vlaardingse gemeenschappen.
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Vieringen, zomer 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 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.

Eucharistie, E. Clarenbeek
Koor: Liriko. Kerkenbandviering
Kinderwoorddienst / 10 +

Woord-en communieviering
Parochiaan, samenzang

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

Za 27 jun.

--

--

--

Zo 28 jun.

Eucharistie, H. Egging
Gezinsviering. Koor: Okido

Woord-en communieviering
L. Meijer. Koor: Willibrordkoor

Eucharistie, A. Kunnekkadan
Koor: alle koren. Patroonsfeest
Kindernevendienst

Za 04 jul.

--

--

--

Zo 05 jul.

Eucharistie, H. Egging
Koor: Liriko

Eucharistie, E. Clarenbeek
samenzang

Woord- en communieviering
Parochiaan. Samenzang/Cantor

Za 11 jul.

--

--

--

Vrij 12 jun.
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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 - Visitatie
17.00 uur (za.) 11.00 uur (zo.)

St. Jacobus
11.00 uur (zo.)

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

--

Woord-en communieviering
Parochiaan. Samenzang

Woord- en communieviering
C. Koeleman. Koor: Petruskoor uit
Etten-Leur

Eucharistie, P. Vismans
Koor: Jubilato
Kindernevendienst

Eucharistie, H. Egging
Koor: Oostercantorij

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

-

19.00 uur H. Hartfeest Eucharistie
H. Egging
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

Eucharistie
A.van Well

--

Woord-en communieviering
Parochiaan

--

Eucharistie, P. Vismans
Koor: Jubilato

Eucharistie, H. Egging
Koor: H. Hartkoor

Woord-en communieviering
Parochiaan. Zanggroep St. Jan

Woord-en communieviering
M. Heikens

Eucharistie, H. Egging

--

Woord-en communieviering
C. Koeleman

--

Eucharistie, H. Egging
kindernevendienst

Woord- en communieviering
Parochiaan

Woord-en communieviering
C. Koeleman

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: Corazon

Eucharistie, A. Kunnekkadan

--

Eucharistie, L. de Jong

--
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Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk
9.30 uur (zo.)

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

Zo 12 jul.

Eucharistie, A. Kunnekkadan
samenzang

Woord- en communieviering
Parochiaan. samenzang

Eucharistie, A. Kunnekkadan
Samenzang/Cantor

Za 18 jul.

--

--

--

Zo 19 jul.

Woord- en communieviering
Parochiaan. samenzang

Eucharistie, E. Clarenbeek
samenzang

Woord- en communieviering
Parochiaan. Samenzang/Cantor

Za 25 jul.

--

--

--

Zo 26 jul.

Eucharistie, Ch. Duynstee
samenzang

Woord- en communieviering
M. Heikens. samenzang

Eucharistie, A. Kunnekkadan
Samenzang/Cantor

Za 01 aug.

--

--

--

Zo 02 aug.

Woord- en communieviering
L. Meijer. samenzang

Eucharistie, E. Clarenbeek
samenzang

Eucharistie, Ch. Duynstee
Samenzang/Cantor

Za 08 aug.

--

--

--

Zo 09 aug.

Eucharistie, E. Clarenbeek
samenzang

Woord-en communieviering
Parochiaan. samenzang

Woord-en communieviering
Parochiaan. Samenzang/Cantor

Za 15 aug.
Maria ten Hemelopneming

--

--

--

Zo 16 aug.

Eucharistie, Ch. Duynstee
samenzang

Woord-en communieviering
C. Koeleman, samenzang

Eucharistie
H. Egging, Samenzang/Cantor

Za 22 aug.

--

--

--

Zo 23 aug.

Woord-en communieviering
C. Koeleman. samenzang

Eucharistie, E. Clarenbeek
samenzang

Eucharistie, H. Egging
Samenzang/Cantor

Za 29 aug.

--

--

--

Zo 30 aug.

Eucharistie, H. Egging
samenzang

Eucharistie, H. Egging
samenzang

Eucharistie, A. Kunnekkadan
Samenzang/Cantor

Za 05 sept.

--

--

--

Zo 06 sept.

Woord- en communieviering
Parochiaan. Startviering Themaviering
Koor: alle koren

Eucharistie, E. Clarenbeek
samenzang

Woord- en communieviering
Parochiaan. Startzondag
Koor: Projectkoor

Za 12 sept.

--

--

--

Zo 13 sept.

Woord-en communieviering
M. Heikens. samenzang

Eucharistie, E. Clarenbeek
Ziekenzalving

Eucharistie, H. Egging
Samenzang/Cantor
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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 - Visitatie
17.00 uur (za.) 11.00 uur (zo.)

St. Jacobus
11.00 uur (zo.)

Eucharistie, P. Vismans

Eucharistie, H. Egging

Eucharistie, L. de Jong
Zanggroep St. Jan

Eucharistie, H. Egging

Eucharistie, H. Egging

--

Woord- en communieviering
M. Heikens

--

Eucharistie, H. Egging

Woord- en communieviering
M. Heikens

Woord- en communieviering
M. Heikens

Eucharistie, H. Egging

Eucharistie
A. Kunnekkadan

--

Woord-en communieviering
Parochiaan

--

Eucharistie, P. Vismans

Eucharistie, Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
Parochiaan

Woord- en communieviering
M. Heikens

Eucharistie, A. van Well

--

Eucharistie, P. Vismans

Woord- en communieviering
parochiaan

Eucharistie, Ch. Duynstee

Woord- en communieviering
Parochiaan

Eucharistie, Ch. Duynstee

--

Eucharistie, L. de Jong

--

Eucharistie, P. Vismans

Eucharistie, Ch. Duynstee

Eucharistie, L. de Jong

Eucharistie, Ch. Duynstee

Eucharistie, Ch. Duynstee

--

Eucharistie, H. Egging

--

Eucharistie, Ch. Duynstee

Woord-en communieviering
Parochiaan

Eucharistie, H. Egging

Woord-en communieviering
C. Koeleman

Eucharistie, A. Kunnekkadan

--

Eucharistie, H. Egging

--

Eucharistie, A. Kunnekkadan

Eucharistie, Ch. Duynstee

Eucharistie, H. Egging

Eucharistie, Ch. Duynstee

Eucharistie
A. Kunnekkadan

--

Woord-en communieviering
Parochiaan

--

Eucharistie, P. Vismans

Woord- en communieviering
L. Meijer

Woord-en communieviering
Parochiaan. Zanggroep St. Jan

Woord- en communieviering
Parochiaan

Eucharistie, H. Egging

--

Eucharistie, L. de Jong

--

Eucharistie, H. Egging
kindernevendienst

Woord-en communieviering
Parochiaan

Eucharistie, L. de Jong

Eucharistie, Ch. Duynstee en
C. Koeleman,

Eucharistie, Ch. Duynstee

--

Eucharistie, A. Kunnekkadan
Zanggroep St. Jan

-

Eucharistie, Ch. Duynstee

Eucharistie, A. Kunnekkadan

Eucharistie, A. Kunnekkadan

Eucharistie, H. Egging

Eucharistie, Ch. Duynstee

--
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onberoerd

Beeld van de pelgrim in Burgos

geen enkele pelgrim onberoerd laat. Allen
worden gegrepen door de schoonheid van
de natuur, de ontmoetingen onderweg en
de confrontatie met zichzelf.
Wie weet, staat u op een dag met rugzak en
‘uitzwaaiende achterblijvers’ in de Jacobuskerk, om uw eerste stempel te ontvangen op
uw pelgrimstocht naar Santiago.
Buen camino!

Wilt u de eerste stap naar ‘uw camino’ zetten?
Neem dan contact op met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, Janskerkhof 28A, 3512
BN Utrecht, www.santiago.nl. Op de website
vindt u alle gegevens en de openingstijden van
het informatiecentrum.
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Pelgrims ontmoeten elkaar in genootschap

De route laat niemand
Bij Jacobus denken we ook aan de pelgrimsroute
naar Santiago de Compostella. Is dat dezelfde
Jacobus als die van de kerk? Jazeker!
Wilt u de route gaan lopen? Het
Jacobusgenootschap helpt u op weg!
door Monique Walrave, bestuurslid

E
De motivatie
is meestal
spiritueel

Wellicht vraagt u zich af waarom mensen
naar Santiago de Compostella lopen of fietsen. De motivatie is heel divers, meestal spiritueel en religieus, soms ook sportief. Uit
de vele getuigenissen blijkt dat de camino

In Utrecht en op enkele andere plaatsen in
Nederland staan informanten, allen vrijwilligers, klaar om u wegwijs te maken over de
route of ‘camino’ die u kunt lopen of fietsen, de uitrusting die u nodig hebt, wat u

Buen camino

Hospitalero’s

onderweg kunt verwachten en wat nodig is
om in Santiago de oorkonde of compostella
te verkrijgen. Bovendien heeft ons Genootschap bij het Pelgrimsbureau in Santiago
de Huiskamer van de Lage Landen ingericht,
waar u op verhaal kunt komen.
Als lid van het Genootschap kunt u in Nederland deelnemen aan de regionale en
landelijke activiteiten, waarop leden hun
ervaringen met elkaar uitwisselen. Het
kwartaalblad Jacobsstaf wordt door velen gewaardeerd en de maandelijkse Nieuwsbrief
Ultreia houdt u op de hoogte van actueel
nieuws. Internationaal speelt het Genootschap een belangrijke rol door het contact
met verschillende Spaanse organisaties en
andere genootschappen in Europa en Amerika. Bovendien zijn vrijwilligers van ons genootschap actief in de pelgrimsherberg van
Roncesvalles. Zij worden zeer gewaardeerd
als hospitalero’s.

en enkele keer belt er een ‘beginnend’
pelgrim aan bij de Jacobuskerk in Kethel,
Schiedam-Noord. Of hij een stempel
kan krijgen…. Het is niet wijd en zijd
bekend, maar de 125-jarige Jacobuskerk ligt
op de route naar het bekende Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostella, en een
stempel is hier dus verkrijgbaar.
Speelt u met het idee om een keer naar Santiago te lopen of te fietsen? En u weet eigenlijk niet waar te beginnen en wat te verwachten? Dat is begrijpelijk; velen lopen met die
vage plannen rond, en weten niet hoe ze
het aan moeten pakken. Allerlei informatie
kunt u krijgen van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Dit werd opgericht op
25 juli 1986, de naamdag van Sint Jacob,
en is gevestigd in Utrecht. Het Genootschap
telt inmiddels ruim 13 duizend leden die u
allemaal zijn voorgegaan op hun tocht naar
Santiago de Compostela.
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Verbond tussen Jacobus en Radboud

Het begon met de bouwlieden
Vanuit Limburg kwam de muziek naar Kethel.
Bij de bouw van de Jacobus waren Limburgers
betrokken. Ze metselden én trompetterden… met
grote gevolgen.
door Marga Huiskens

de Maas naar
onze contreien
afzakken. Met
de mergelblokken reisden ook
gespecialiseerde
vaklieden mee,
waaronder de
drie gebroeders
Reintjens. Deze
broers kwamen
– voor de duur
van de arbeid
– in de kost bij
een familie aan
Radboud na 126 jaar nog steeds ‘thuis’ in de Jacobuskerk
de Joppelaan.
Ze waren in
et verhaal zingt rond dat er ook Zuid-Limburg lid van een fanfare en
zonder de bouw van de nieu- brachten hun instrumenten mee,
we St. Jacobuskerk in 1890 in om hun embouchure (blaasconditie)
Kethel wel een muziekvereni- op peil te houden. Elke avond na
ging zou zijn opgericht. Immers, tal het werk laten ze hun instrumenten
van muziekverenigingen hebben een schallen.
oprichtingsdatum van rond de vorige Begrijpelijkerwijs blijven die broeeeuwwisseling.
derlijke muziekkunsten niet onopOprechte Kethellappers geloven ech- gemerkt. De verstrooiende klanken
ter dat harmonie St. Radboud niet komen de toenmalige pastoor Koezonder de kerk van de grond zou zijn voets ter ore. Wie er ook wel oren naar
gekomen. Hoe dan ook, de muziek heeft, is de uit België afkomstige Jacozat hier op een heel bijzondere ma- bus Jozef Verspeek. Hij kent het fenonier in de lucht!
meen fanfare uit zijn geboorteland en
is een man van gewicht in het Kethelse. Samen met Pastoor Koevoets geeft
Het begin van de Radboud
hij de aanzet tot het oprichten van een
muziekvereniging. De beide heren
hebben uiteenlopende redenen om

H

De binnenmuren van de Jacobuskerk zijn opgetrokken uit mergel.
Deze steensoort kwam per vlot over

zo’n muziekvereniging van de grond
te tillen, maar de oprichting wordt op
29 november 1889, de feestdag van
de H. Radboud, in goede harmonie,
een feit.

Een nieuwe school
Onmiddellijk moet er driftig gerepeteerd zijn, want op 4 mei 1890 - de
vooravond van de inwijding van de
splinternieuwe kerk - vindt de première van het eerste optreden van Radboud plaats. Dit ter gelegenheid van
de aankomst van monseigneur Bottemanne, de bisschop van Haarlem,
die de volgende dag de kerk zal inwijden. Ook bijna onmiddellijk werpen
de verrichtingen van het korps zijn
vruchten af, want van 1891 tot 1902
wordt de helft van de netto-opbrengsten van de uitvoeringen, bestemd
voor een nieuwe school. Deze St. Jacobusschool – in 1892 gebouwd op de
hoek van de Kerkweg en de Joppelaan
– ontvangt als bijzondere school geen
subsidie van het rijk, en kan financiele ondersteuning wel heel erg goed
gebruiken.

Eeuwige melodie
Ook gedurende de vorige eeuw blijft
de band tussen kerk en korps stevig.
Er zijn natuurlijk allerlei profane
optredens, van festivals tot jubilea,
van Oranjefeesten tot concoursen.
Maar Radboud geeft bij allerlei kerkelijke feestelijkheden zoals processies, bedevaarten, inhuldigingen van
neomisten en plechtige missen, ook
acte de présence. Tot op de dag van
vandaag voert de muziekvereniging
St. Radboud in de Jacobuskerk uitvoeringen uit en blijft de eeuwige melodie tussen St. Jacobus en St. Radboud
klinken.
magazine van parochie de goede herder
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Mari van Veen halve eeuw koster

Het wierookvat in het kippenhok
Vijftig jaar was hij koster in de Jacobus, Mari van Veen.
Natuurlijk heeft hij veel te vertellen. We laten hem graag
zelf aan het woord.
door Cobie Blok en Marga Huiskens, Jacobusgenootschap

H

oe begon het allemaal? Op 1 december
1964 begon ‘Mari’ (zoals velen hem
kennen) officieel als koster in de St. Jacobuskerk. Hij was daarvoor gevraagd
door kerkmeester Jan van der Meer. Mari kwam
niet uit de lucht vallen. In die tijd hielp hij al
koster Henk Lansbergen. Ook bij diens voorganger, de heer Soeters, verrichtte hij hand en
spandiensten, bijvoorbeeld bij het uitdelen van
het wijwater op Paaszaterdag. Het wijwater zat
in een grote ton en werd door de mensen in ﬂessen en melkkannetjes mee naar huis genomen.

De Een ladder het graf in
kinderen
stoven
gillend
weg!

Het werk van de koster was veelomvattend.
Zo beheerde Mari ook de begraafplaats tegenover de kerk en delfde hij de graven. In het begin groef hij op het kerkhof drie graven diep.
Later – door de verhoging van het grondwater
– werd door hem maar twee graven diep gedolven. Als jongeman kon hij altijd gemakkelijk de diepe kuil weer uitklimmen. Wat ouder
geworden nam hij altijd een ladder mee het
graf in. Als er een begrafenis gepland stond,
begon hij ‘s morgens om half zes te graven.
‘Het was zwaar werk en helemaal als het
gevroren had’, vertelt Mari. ‘Ooit heb ik met
een pikhouweel het gat moeten uithouwen.
Toen ik in de diepte van het graf bezig was,
kwamen er kinderen spelen op het kerkhof en
moest ik kuchen. De kinderen stoven gillend
weg! Toen ben ik ze achterna gerend om ze
gerust te stellen. Maar wel met de boodschap
dat het kerkhof toch echt geen kinderspeelplaats is’.
Ontroerend is het verhaal van Mari uit de tijd
dat te vroeg geboren – of bij de geboorte overleden – baby’s net buiten het kerkhof aan de

rand moesten worden begraven. Hij kon dat
niet over zijn hart verkrijgen en heeft deze
kindertjes altijd binnen de kerkhofruimte
bijgezet.

Blauw van de rook
Het kosteren in de kerk beperkte zich niet
tot twee missen per werkdag, drie missen op
zondag en een lof en later nog een Woorden communieviering op zaterdag. Tussendoor
waren er huwelijksvieringen, werden er doopsels toegediend en uitvaarten gehouden. Daarenboven verzorgden Mari – en niet te vergeten zijn vrouw Riet – koffietafels na uitvaarten
en partijen en voorzagen zij de leden van de
muziekvereniging St.Radboud van drankjes
tijdens repetities en uitvoeringen. Ook waste
Riet de altaardwalen en de kelkdoekjes.
Een mooie anekdote gaat over het wierookvat,
dat bij begrafenissen in het aangrenzende
kippenhok werd klaar gehangen. Als het wierookvat bij de hand moest zijn, werd het uit
het kippenhok geplukt. Het hok zag dan blauw
van de rook en de kippen scharrelden amechtig rond. Het zullen wel aromatische eieren
geweest zijn, die de kippen daarna legden…
Tot slot wil Mari kwijt, dat de mensen in de
kerk nooit kou geleden hebben, zolang hij
koster is geweest. Ook is er nooit iemand gevallen over gladde tegels of heeft hij ooit de
deur te laat opengedaan. Kortom, hij is altijd
plichtsgetrouw en met veel plezier koster geweest. In gedachten is hij nog steeds koster en
hij is altijd beschikbaar voor advies. Momenteel laat Mari’s gezondheid te wensen over,
maar als hij weer voldoende is opgeknapt, zal
zijn gouden kosterfeest met luister worden
gevierd.
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wendam werd later Schiedam. Het lijkt
dus dat Kethel ouder is dan Schiedam. Een
aanwijzing hiervoor is ook dat het St. Ursulaconvent in Schiedam, na een brand in
1428, toestemming moest krijgen voor de
herbouw, van de pastoor van de Kethelse St.
Jacobuskerk.
Bij de reformatie gaat deze Jacobuskerk in
1591 over in handen van de Nye Leer: de
Calvinisten. Noodgedwongen verplaatsen
de parochianen van de Jacobus zich deels
naar een kapel in Zouteveen en deels naar
een schuilkerk in een boerderij op de hoek
van wat nu de Kerkweg en de Joppelaan zijn.
Deze schuilkerk houdt stand tegen de verdrukking in. In 1743 protesteert de dominee
nog tegen de verbouw van deze ‘Oude paepse
kerk’ maar krijgt te horen dat dit al officieel
was toegestaan.

Te bouwvallig
In de Franse tijd komt ook hier officieel de
scheiding van kerk en staat. De Jacobuskerk
in Kethel krijgt als een van de eerste gemeenten in 1820 een katholieke begraafplaats. Hier
begint geleidelijk de verbouw van de schuilkerk (die op zolder was) tot kerkgebouw. De
kerk ging in 1743 naar de begane grond en in
1754 komt er een orgel. In 1787 werd het rieten
dak vervangen door pannen en in 1821 werd

er zelfs een toren op de kerk geplaatst. In 1834
werden de kleine ramen uitgebroken en kwamen er aan elke zijde zeven hoge toogramen.
Dan zijn er in 1888 ineens plannen voor een
nieuwe kerk. De oude is te klein en te bouwvallig. In 1889 wordt de eerste steen gelegd
op een terrein tegenover de kerk en op 4 mei
1890 kan de neo-romaanse kerk van architect
A.C. Bleijs plechtig worden ingewijd. De oude
kerk wordt afgebroken om op die plaats een
paardenstal te bouwen voor de bezoekers van
de kerk. Dat is nu het ontmoetingscentrum de
Werf, waar ’s zondags na de Mis koffie wordt
gedronken.

Tekening van de voorganger van de huidige
Jacobuskerk; aanvankelijk een schuilkerk op
zolder, later een heuse
kerk met toren en toogramen.

Heilig Hartfeest 1957
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Geloofsgemeenschap met lange geschiedenis

In 1262 al een Jacobuskerk
De kerk van de Heilige Jacobus de Meerdere in Kethel (SchiedamNoord) is het stenen centrum van de huidige geloofsgemeenschap.
De geschiedenis van deze geloofsgemeenschap begint echter al vele
eeuwen geleden! Leo Festen ging op onderzoek uit.
door Leo Festen

H

et begon allemaal met de Angelsaksische monnik Willibrord (658-739). Hij
bracht in deze streek het christendom.
In Flardinge stichtte hij een kerk. Later
komen daar kapellen bij aan de Schye en de
Harago, het latere Overschie en Harga. Uit
een Latijns geschrift van vóór 993 blijkt dat
Flardinga, Hargan en Schye zijn geschonken
door graaf Arnoud aan de benedictijner abdij
van Egmond.
De naam Kethel komt voor het eerst voor in
een lijst van bezittingen van deze abdij uit
1083 als Harga sive (of) Ketel. In 1262 staat
in Kethel voor het eerst een parochiekerk ver-

meld onder de naam van H. Jacobus de Meerdere. Na overstromingen in 1164 en 1248 zijn
de dijken verlegd en verplaatste het gehucht
Kethel zich met de Jacobuskerk noordwaarts
naar de huidige plaats van de Dorpskerk in
Kethel.

Ouder dan Schiedam
Een oorkonde uit 1250 vermeldt: ‘Nieuwendam was toenmaals een gehucht van
de Kettel, toekomende aan de Heeren van
Wassenaar, aan het eind van de Scye, daar
die kreek in de Merwe (Maas) uitwatert en
aldaar een nieuwe dam gelegd was’. Nieu-

Een
schuilkerk
in een
boerderij
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grondig gerestaureerd. De buitenkant moest
worden opgeknapt; de toren stond bijna op
instorten. Ook de glas-in-loodramen zijn hersteld. Toen dat achter de rug was hebben we
het interieur aangepakt, zodat het hele gebouw weer prima in orde is.
De pastorie hebben we ook opgeknapt. Zo
is het casco gerestaureerd. Het Jacobusgilde
heeft de twee grote kamers helemaal opnieuw
ingericht. Het is nu heel aantrekkelijk geworden om deze ruimtes tegen een redelijke vergoeding beschikbaar te stellen voor allerlei
activiteiten, zoals een familiereünie of een
bijeenkomst na een rouw- of trouwdienst in
de kerk.

Hoe ziet de toekomst er uit voor de Jacobuskerk?
Wij willen de kerkgemeenschap vitaal houden. Het is belangrijk om de groep vrijwilligers in stand te houden en om jongeren
naar de kerk te krijgen. Onder andere de
Pastoraatsgroep werkt hier aan, samen met
het basisonderwijs in Schiedam-Noord. Met
onze jubileumviering hopen we ook mensen
op bezoek te krijgen die hier anders nooit komen. Niet alleen uit de eigen omgeving, maar

uit geheel Schiedam. De parochianen van de
Waterweg-gemeenten zijn bijzonder welkom!

Wil je nog iets meer vertellen van de
Jacobus-feestweek?
Wij willen een breed publiek betrekken bij
deze feestweek. Daarom hebben we ook aan
de direct-omwonenden gedacht, die met regelmaat onze klokken horen luiden. We nodigen zo’n veertig bewoners uit voor een diner.
Ik kan verklappen dat er Jacobsschelpen op
het menu staan. Dat is zaterdag, 5 september.
Op zondag is er dan een feestelijke viering
met de pastores Charles Duynstee en Kees
Koeleman als voorgangers. Op woensdagmiddag organiseren we een sportieve speurtocht
voor de kinderen. Op vrijdagavond – ik kan
niet alles opnoemen – hebben we een dubbele
presentatie van de Pelgrimage naar Santiago
de Compostella. In het weekend (Open Monumentendagen!) kunnen bezoekers de speciale
Jacobusmusical bewonderen. Die afsluiting
valt samen met het nationaal kampioenschap
‘Tonnetje steken’, dat muziekvereniging St.
Radboud jaarlijks organiseert en waar veel
mensen uit Schiedam en wijde omgeving op
afkomen.
Hans Rombouts

Feestprogramma
Zaterdag
5 september
Zondag
6 september
Woensdag
9 september
Vrijdag
11 september
Zaterdag
12 september
Zondag
13 september

Pelgrimsavond. Monique Walrave presenteert het Jacobusgenootschap en Gerard Hanselaar vertelt
over zijn camino
Open Monumentendag

11.00 – 16.00 uur

Optreden muziekvereniging St. Radboud en lezing over de historie van de St. Jacobuskerk door
Ruud Poels
Jacobusdiner voor buren van de kerk
Feestelijke eucharistie met Charles Duynstee en Kees Koeleman. Aansluitend informele ontmoeting in de kerk
Speurtocht kinderen rondom Jacobuskerk

15.00 uur

15.00 – 17.00 uur
19.00 uur
11.00 uur

20.00 uur

15.00 – 16.30 uur
11.00 uur

Jacobusmusical door Kees Posthumus
Afsluitende eucharistieviering met feestlied uit 1890
Open Monumentendag
Optreden muziekvereniging St. Radboud met aansluitend Nationaal kampioenschap
Tonnetje steken
Foto-expositie Kijk op 125 jaar Jacobuskerk

12.00 – 16.00 uur
12.00 – 18.00 uur
Doorlopend
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Jacobuskerk viert 125-jarig bestaan

Van Jacobsschelp tot musical
De St. Jacobuskerk in Schiedam-Noord (Kethel) bestaat 125 jaar.
Dit jubileum wordt in de maand september met een feestelijk
programma gevierd. Tijd voor een kort gesprek met de voorzitter van de
jubileumcommissie Hans Rombouts.
tekst en fotografie Theo Reyman

Wat gaat er allemaal gebeuren dit jaar?

Gelukkig hebben we een heel grote groep
vrijwilligers, waardoor we allerlei activiteiten
kunnen ontwikkelen, zoals het bijhouden van
de tuin, het schoonhouden van de kerk en het
opknappen van de pastorie.
De Jacobuskerk is ruim tien jaar geleden

De trend is wel duidelijk. De vergrijzing is
alom, ook in het bisdom Rotterdam en in parochie De Goede Herder. Het aantal kerkbezoekers neemt gestaag af, evenals het aantal

priesters, hoewel we in De Goede Herder een
pastoraal team hebben dat z’n uiterste best
doet.
Ook de kerkbijdragen nemen af, dus financi-

De activiteiten zijn heel gevarieerd. Zo komt
er een Jacobusdiner-met-de-buren, maar ook
een pelgrimsavond. We gaan genieten van een

Wij willen Jacobusmusical en natuurlijk is er een optre- eel wordt het ook wat minder.
de kerkge- den van muziekvereniging St. Radboud, waarmee de kerk een warme relatie onderhoudt.
En het gebouw zelf verdient de nodige
meenschap
aandacht. Hoe doen jullie dat?
Hoe staat de Jacobuskerk er na 125 jaar
vitaal voor?
houden
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