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Herbronnen en bedienen

Van de redactie

u de Geest aan het werk hebt gezien, God hebt ervaren!
Misschien was dat ook wel de ervaring van de mensen die
meeliepen in de Liduinaprocessie, op 21 juni in Schiedam.
Het is moeilijk aan de gezichten af te zien, op deze voorpagina. Zeker is dat ook de deelnemers aan de bidtocht onderweg waren en nieuwe inspiratie opdeden.
Voor een nieuw seizoen, een nieuw werkjaar. Dat we die
nieuwe energie en inspiratie, ook in kunnen zetten voor
onze geloofsgemeenschappen. Met het vertrouwen dat ons
kenmerkt: het is God die ons leidt. Op naar nieuwe avonturen!

Onderweg. Die staat van zijn, die spreekt aan. Je bent er nog
niet, je bent onderweg. Je kunt nog alle kanten op. Maar je
zit ook niet stil, te wachten tot er wat gebeuren gaat. Je bent
onderweg.
Natuurlijk heeft dat woord zijn bijbelse connotaties: Gods
volk onderweg, dat begrip kennen we allemaal. Het ging in
eerste instantie om het Joodse volk, op weg naar het beloofde
land. Maar de term is voor veel meer mensen herkenbaar
en te gebruiken. De gemeenschap van de kerk is te zien als
een volk onderweg. Paus Franciscus wist het mooi te zegAdverteren
gen: “We herontdekken de schoonheid van het feit dat we
In dit blad treft u weer een advertentie aan. Om de
allemaal op reis zijn: de Kerk, met haar roeping en missie,
kosten van dit blad te dekken is besloten voortaan ook
en geheel de mensheid, volkeren, beschavingen, culturen,
adverteerders een kans te geven in Kerk aan de Waallemaal onderweg langs de wegen van de tijd.”
terweg. Mocht u als ondernemer of anderszins willen
Velen van ons waren de afgelopen maanden bijzonder onadverteren in dit blad, neem dan contact op met de
derweg. Langs ‘s Heeren wegen, in Nederland of Europa, en
redactie. U vindt de contactgegevens in de colofon op
misschien nog wel verder. We hopen als redactie dat het voor
pagina 33.
ieder van u een periode was waarin u energie hebt opgedaan,
nieuwe plannen hebt gemaakt en ook in de rust weer echt De volgende Kerk aan de Waterweg komt uit op 27 novemcontact hebt gehad met nieuwe vrienden en natuurlijk met ber. De uiterste inlevertermijn voor kopij is gesteld op 26
de mensen van wie u echt houdt. En het zou geweldig zijn oktober. Dit geldt dus ook voor advertenties.
als u kunt zeggen dat deze tijd voor u ook een tijd is geweest
waarin u aandacht hebt kunnen maken voor het
transcedente, het spirituele. Een tijd waarin
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 Duynstee (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
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Willibrord, H. Lucaskerk

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

Inhoud

Kerk aan de Waterweg
P 12

Er groeit een hartelijke band tussen de Petrus
en Paulusgemeenschappen van Maassluis en Tilburg. In juni
trokken de Waterwegbewoners naar Brabant.

P 16

Een nieuw jaarprogramma geloofsverdieping. Komend seizoen is
de gemeenschappelijke noemer tussen de verschillende onderdelen
van het aanbod van de parochie: Hart, hoofd en handen. Neem de
middenpagina’s van dit blad als u wilt uit dit blad, om de komende
maanden nog eens opgeslagen te worden. Het aanbod is uitgebreid
en afwisselend. U vindt er vast iets in dat uw belangstelling trekt.

P 24

De deelgemeenschap Andreas, viert feest. Ieder jaar,
op het feest van Petrus en Paulus . Dat valt heerlijk in
het seizoen en is een gelegenheid om dankbaar terug
te kijken en plezier te maken.

P 26

Zestig parochianen ondernamen een pelgrimstocht naar het Limburgse Steyl. Een missie in
beeld leverde dat op.

P 36

De afgelopen tijd stond in de parochie in het teken
van Liduina. Er was een musical, een processie en een
naamdag. Maar er gebeurde meer in De Goede Herder
- op de achterpagina een kort verslag in beeld.
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Herbronnen en bedienen
door Pastor Henri Egging

I

n mijn woonkamer staat een klein beeldje
van zeepsteen, met de gestalten van vier
mensen. Elke persoon neemt een eigen
plek in: onderaan, op de grond, de handen
uitgestrekt naar een ander en hoog boven de
anderen uit stekend. Alle vier personen zijn
met elkaar verbonden. Eigenlijk is het beeldje
één dynamisch geheel.

Even stil worden
en ruimte nemen
om te luisteren
naar wie je het
meest inspireert

Ik moest onmiddellijk aan dit beeldje denken
toen ik in het Lucasevangelie las over Maria:
gezeten aan de voeten van de Heer, luisterde
ze naar zijn woorden. Dat klinkt aantrekkelijk:
even stil worden en ruimte nemen om te luisteren naar wie je het meest inspireert. Velen
van ons zullen dat in de afgelopen zomerperiode hebben gedaan, om letterlijk en figuurlijk
weer op adem te komen.
Maar het beeldje bestaat ook uit figuren die
actief zijn en hun handen uitstrekken. Want
er moet ook gewerkt worden, gediend. Veel
vrouwen hebben in het verleden gehoord dat
zij dat moésten doen: hun handen uitsteken
en de mouwen opstropen, dienstbaar zijn.
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Dan is het wel heel wrang als je vervolgens te
horen krijgt, dat degene die rustig is blijven
zitten, Maria, het beste deel gekozen heeft.
Nou valt mij één zin op in dit evangelie (Lucas
10, 38-42): ‘Marta werd in beslag genomen
door de drukte van het bedienen.’ Het gaat in
dit evangelie niet over twee zussen die samen
het huishouden doen. Nee, het gaat over de
diaconie, het dienstwerk van de kerk. Als gelovigen zijn wij geroepen om andere mensen
te dienen, vooral mensen die kwetsbaar zijn
of die onrecht te verduren hebben.
Maar als je het vol wilt houden om dienstbaar
te zijn, dan moet je op zijn tijd op adem komen en herbronnen. ‘Zitten aan de voeten van
de meester,’ wil zeggen: leerling zijn, kunnen
luisteren en je laten inspireren door Gods
Woord. Net als vrijwilligers die actief zijn in
het diaconale werk, werd Marta ‘in beslag genomen’ door het bedienen. Maar je kunt alleen werkelijk dienstbaar zijn, als je een vrij
en geïnspireerd mens bent.
‘Zien’, ‘bewogen worden’ en ‘in beweging komen’; deze drie accenten kunnen niet zonder
elkaar, zo leert de ‘Beweging van Barmhartigheid’. Wij moeten nuchter blijven nadenken
om te zien wat de situatie is. Maar beslissend
is het moment dat je je laat raken, dat je bewogen wordt. Dan kun je in beweging komen
en werkelijk iets voor een ander betekenen.
De een laat zich raken in zijn hart; de ander
denkt na, analyseert in haar hoofd; weer een
ander steekt zijn handen uit om goed te doen.
Misschien is het zoals die gestalten van mijn
beeldje uitdrukken: mensen die bezinnen, die
denken en die doen, zijn met elkaar verbonden. Samen vormen wij als geloofsgemeenschap een dynamisch geheel. Waarbij de doener hopelijk ook op zijn tijd zich bezint en
reflecteert. En waarbij de beschouwende ziel
ook haar handen uitsteekt naar de ander.

17 jongeren gevormd

Het delen met een ander was fijn

‘H

et meest speciale moment
van de viering was de zalving, vooral dat de bisschop
ons zalfde…
Ik vond het heel spannend. Want vóór
de viering had ik gehoord dat de bisschop je van alles kon vragen, zoals:
‘Wat wil je later worden? En wat is
je volledige naam?’ De hele viering
zat ik te piekeren wat hij aan mij zou
vragen. Gelukkig vroeg hij alleen wat
mijn hele naam was. Hij zei zelfs dat
ik hele mooie namen had! Dat moment zal ik nooit vergeten…’
‘Ik had niet verwacht dat mijn moeder moest huilen. Dat gaf mij een
heel mooi gevoel. Op deze dag voelde
ik me ook anders en dat had ik niet
verwacht…
Ik had niet verwacht dat er een groot
feest was na het Vormsel…
Dat ik mijn Vormsel heb ontvangen
vond mijn familie heel mooi en goed.
Na afloop feliciteerden ze mij en ze

FOTO’S: LISA VAN DER DRIFT

Op 31 mei 2015 werden in de H. Lucaskerk in Vlaardingen
zeventien jongeren uit onze parochie gevormd. Mgr. van den
Hende diende het Sacrament van het Heilig Vormsel toe.
Samen met pastoraal werker Mirjam Heikens ging hij voor in
de feestelijke Eucharistieviering. Na afloop blikken de jongeren
terug op de viering en op de voorbereiding.
straalden helemaal…
Ik kreeg na afloop veel cadeautjes. En
we gingen dezelfde avond nog naar
een restaurant…’
‘De bijeenkomsten waren leuk en gezellig. Ik heb veel aan de bijeenkomsten gehad. Ik weet nu veel meer over
God en Jezus…’

Ik heb mijn ketting
nog. Ik gebruik hem
om te ontspannen
‘Van het project heb ik het verhaal
onthouden: “Alle mensen praten dezelfde taal.” Na dat verhaal moesten
we het in een andere taal dan Nederlands aan elkaar vertellen.
Het delen met een ander was fijn…
Het leukste om te doen bij het project
vond ik: het kleien van een steen waar

je iets op moest schrijven waarmee je
mensen kan helpen. Ik had: ouderen
bezoeken en blij maken. De levensweg tekenen was ook heel mooi…’
‘De vuurdoop in de kathedraal was
heel leuk; we gingen liedjes zingen,
naar een toneelstukje kijken over
Adam, Eva en Jezus. En we gingen
spelletjes doen waarbij je moest samenwerken. En de toren van de kerk
beklimmen. Heel gezellig met elkaar.’…
‘Het was mooi om zoveel mensen bij
elkaar te zien. Het toneelstuk van Jezus vond ik het allerleukst.’
‘De kralenketting die we hebben gemaakt heb ik nog wel, hij ligt op mijn
kamer, maar ik gebruik hem niet…’
‘…Ja, ik heb mijn ketting nog. Ik gebruik hem om te ontspannen.’
‘Ik voel me na het Vormsel beter en
wijzer…’
‘….Op het moment na de zalving
voelde ik me anders, nu eigenlijk niet
meer…’
‘Na het Vormsel had ik een opgelucht
gevoel. Het was heel kalm, alsof je opnieuw mocht beginnen. Ik voelde me
vol vrede!’
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Kees Koeleman over de parochie
De missie van onze parochie is groei: groei in relatie met
God en Jezus Christus, groeien in relatie tot elkaar en
onze samenleving. Is de missie geslaagd? Waar zijn we
in gegroeid? Pastor Kees Koeleman, coördinator project
kerkopbouw 2014-2015, maakt de balans op.
door Kees Koeleman

N

a mijn theologiestudie verhuisde ik in 1982 naar Rotterdam, vanwege mijn werk
als volwassenencatecheet in
het dekenaat Schiedam. We zijn nu
33 jaar verder. Nog steeds woon ik
in Rotterdam en wéér werk ik in de
steden Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam.
Het kerkelijk landschap is intussen
veranderd. Er zijn vijf kerkgebouwen
minder en er is geen dekenaat meer,
maar één parochie: parochie De Goede Herder. En ook nu weer heb ik me
gespecialiseerd. Deze keer niet in de
richting van volwassenencatechese
maar van kerkopbouw. Gedurende

Wij willen de
samenhang vergroten
twee jaar heeft het parochiebestuur
mij de gelegenheid gegeven om (24
uur per week) het project Kerkopbouw 2014-2015 te coördineren. ‘Bestuur en team zijn enthousiast over
de kansen en de mogelijkheden die
het project bieden’, schreven we in
maart 2014. Inmiddels is er anderhalf jaar verstreken. Tijd voor een
persoonlijke terugblik.
Het project heeft vier pijlers: uitbouw
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van de relatie tussen kerk en school,
zondagen-plus, het Liduinajaar en
een vastenestafette. Met ons werk aan
deze pijlers beogen we meer samenhang in parochie De Goede Herder,
meer focus op de missie van de parochie en meer betrokken mensen.

Samenhang
Met het project willen we de samenhang in onze parochie vergroten. We
willen het geheel meer laten zijn dan
de som der delen. Is de samenhang
door het project groter geworden?
Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Op parochieel niveau denk ik aan de stuurgroepen
Zondag-plus en Vastenactie, aan de
parochiële kickoff-avond per Zondagplus en de halfjaarlijkse ontmoeting
van contactpersonen kerk-school en
team. Op stedelijk niveau denk ik aan
de samenwerking rond Zondag-plus
in Vlaardingen en Schiedam en aan
de Schiedamse stuurgroep Liduinajaar 2015.
In de Liduinabasiliek is dit jaar een
Liduinatentoonstelling. De tentoonstellingscommissie is een gemêleerd
gezelschap: één lid is parochiaan van
de basiliek, twee leden kerken elders
in Schiedam en de twee anderen
houden van mooie kerken. Mensen
uit de hele parochie zetten zich in

om de openstelling van de kerk van
11 april tot eind oktober mogelijk te
maken. Er zijn zo’n vijftig gastheren/
gastvrouwen geworven. Zo’n grote
groep zorgt voor saamhorigheid binnen onze zeven-armige parochie. Op
de kennismakingsavond waren in de
pastorie van de basiliek veertig gastheren/gastvrouwen aanwezig. Zij
werden getrakteerd op koffie met speciale Liduinakoeken, er was een rondleiding door de kerk en een glaasje
toe, een mooie start van een half jaar
gastvrije openstelling.

Met God
Met het project kerkopbouw willen
we een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de missie van onze
parochie: groei in de relatie met God
en Jezus Christus. Zijn we hierin geslaagd? Is er wat gegroeid?
Groei in de relatie met God en Jezus Christus is moeilijk te meten. In
elk geval zijn God en Jezus Christus
in het project bewust ter sprake gebracht. Mirjam Heikens begeleidde
op een katholieke basisschool in
Vlaardingen drie avonden over christelijke meditatie, onderdeel van het
parochiële aanbod geloofsverdieping.
Met dominee Gert Kwakkel begeleidde ik een studieavond voor het team
van basisschool De Vlinder over het

kerkelijk jaar. Er was de workshop
‘Kerk: vindplaats van God?’ op Zondag-plus 22 maart. In zorgcentrum
Frankeland sprak Henri Egging over
Liduina’s leven; hij benadrukte hierbij haar instelling om dit lijden te verbinden met het lijden van Christus.
Ook Jel van Geffen, geestelijk verzorger in huize Frankeland, stond stil
bij Liduina’s lijden en hoe Liduina,
en ook wij, door de Heer gedragen
worden. Het meest getroffen was ik
door de lezingencyclus van Leo de
Jong. ‘Goddelijk licht’, vertelde hij,
‘kan de kleur krijgen van een specifieke mens, zoals het zonlicht kleuren
krijgt van de glas-in-loodramen waar-

Zacheüs tussen de bladeren

door het schijnt. Bij Liduina ging het
ook zo. Een heilige is iemand door
wie Gods licht heen schijnt’.

Met elkaar
Ook groei in de relatie met elkaar
is moeilijk te meten. Het gebeurt
soms gewoon door samen te werken en door activiteiten samen te
beleven. Te beleven viel er genóeg
tot nu toe! Twee keer was er op drie
locaties een zondag-plus; er was een
concert, maaltijd en lezing in het
kader van de vastenestafette; er was
de opening van het gemeentelijk Liduinajaar in en om de basiliek. Ook
denk ik hierbij aan de gemeenschappelijke ziekenzalvingen, de muzikale
ode aan de Schiedamse stadsheilige
in de vorm van een Rozentocht, de
Liduinamusical door Kees Posthumus en Juul Beerda, de Liduina-

naamdag en de Liduinaprocessie op
21 juni. Verrassend groot was soms
de belangstelling. Eind juli stond de
bezoekersteller van de Liduinatentoonstelling in de basiliek op maar
liefst 3300!

Met de samenleving
Onze missie spreekt ook over groei in
de dienst aan de omliggende samenleving. Ik denk dat vooral het Liduinajaar een brug heeft geslagen tussen
kerk en samenleving. De eerste keer
dat ik op de Horvathweg een publicatiebord van de VVV zag staan met een
bonte mengeling van gemeentelijke
én kerkelijke Liduina-activiteiten, heb
ik mijn scooter even aan de kant gezet
om het bord te bewonderen. Met de
nodige gemeentelijke organisaties is
samengewerkt: stadspromotie, VVV,
kabinet van de burgemeester van
Schiedam, organisatiebureaus. Het
biedt kansen. En het werkt inspirerend. Ook de activiteiten in het kader
van het 125 jarig bestaan van de St.
Jacobuskerk komen op de website
van de VVV te staan en in de Uitladder, die bij 40 duizend adressen op
de mat valt.

Betrokkenheid
Met het project kerkopbouw willen
we tenslotte nieuwe mensen - kinderen en groten - bij onze missie betrekken. Heeft het project de betrokken-

Publicatiebord vol van Liduina!

heid bij de (missie van de) parochie
vergroot?
De valkuil van een kerkopbouwproject is misschien wel dat we de kerken zo weer vol hopen te krijgen. Ik
denk dat we nuchter moeten zijn.
Bijna alle kerken in Nederland zijn
minderheidskerken geworden. Levenslange betrokkenheid bij een kerkelijke gemeenschap is allang niet
meer vanzelfsprekend. De gedachte
dat de verloren meerderheid kan worden teruggewonnen door een project

Een heilige is iemand
door wie Gods licht
heen schijnt
kerkopbouw, is een illusie.
Zijn er dan helemaal geen opties om
onze kleine minderheidskerk aantrekkelijker te maken? Ja, zeg ik in
alle bescheidenheid. Verlangende,
nieuwsgierige mensen zijn er wel
degelijk. Tijdens de openstelling van
de basiliek komen er genoeg binnen.
Zoals bijvoorbeeld Emmaly Brown,
met wie ik sprak, die vorig jaar in
de finale stond van de Voice of Holland. Velen geloven in God, maar zijn
vervreemd van de kerk, die in hun
ogen te snel met pasklare antwoorden komt en mensen in een keurslijf
dwingt.
In zijn boek ‘Geduld met God’,
schrijft de Tsjechische priester Tomás
Halík: ‘Onze tijd is vol Zacheüssen,
mensen die op afstand, nieuwsgierig
toekijken, tussen de bladeren van de
vijgenboom. Zij bevinden zich aan
de rand van de zichtbare kerk’. Zijn
we als betrokkenen in staat hen op te
merken tussen de bladeren, hen bij
name te noemen en naar hen toe te
gaan, naar hun huizen? Is dit in onze
grootschalige parochieverbanden nog
mogelijk? Het zal de uitdaging zijn
voor een vervolg op het project kerkopbouw in 2016.
magazine van parochie de goede herder
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Zondag-plus op 1 november

Heiligen in het volle licht!
Op drie plekken in de parochie komt er weer een
Zondag-plus. Dit keer op 1 november, Allerheiligen.
door Lidwien Meijer

heilige is: dat wil zeggen: inspirerend,
steunend, voorbeeldig.
Het hoeft geen officiële heilige te zijn:
het kan bijvoorbeeld ook je lieve tante
Nel zijn, of die fijne onderwijzer van
de lagere school, of een bijzondere
politicus.
Samen wisselen we uit wat diegene
voor jou betekent.

Waar?
Op drie locaties in onze parochie is er een
zondag-plus. In Maassluis uiteraard in de
Petrus en Pauluskerk. In Vlaardingen in de Pax
Christikerk, in Schiedam in de Heilig Hartkerk.

‘H

eiligen, dat zijn mensen
waar Gods licht doorheen
schijnt.’ Zo duidde een kind
ooit treffend wat een heilige
is, terwijl hij rondkeek in een oude
kerk en al die glas-in-loodramen zag,
waarop verschillende heiligen stonden afgebeeld.
Een prachtige definitie. Heiligen
brengen ons in verbinding met Gods
liefde en licht. Het zijn lichtende
voorbeelden.
Het is dit jaar Liduinajaar in Schiedam. Liduina is een van de vele heiligen van onze kerk. Eens per jaar
staan echter alle heiligen centraal, op
het feest van Allerheiligen. Dit jaar
valt dit feest toevallig (?) op zondag.
Goede redenen om op deze dag een
Zondag-plus te houden. Want over
heiligen is veel te vertellen én veel uit
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te wisselen. Iedereen kent wel heiligen van toen én van deze tijd.
We gaan het thema aan alle kanten belichten in de volgende workshops:

De Santenkraam
Wanneer begon onze kerk bijzondere
mensen heilig te verklaren? Hoe herken je een heilige? Wie komen in aanmerking? Wat betekenen heiligen?
Allemaal vragen die aan bod komen
in een workshop met vele afbeeldingen (power point) en daarbij allerlei
verhalen.

Jouw eigen heilige
Wie mee wil doen met deze workshop, moet een afbeelding (foto,
beeldje enz.) meenemen naar de
kerk, van iemand die voor jou een

Hoe laat?
Het is fijn als u om kwart over 9 in uw kerk-naarkeuze aanwezig bent. De workshops beginnen om
half 10 en duren een uur.
Daarna is er om 11 uur de Eucharistiviering,
waarin elementen van zondag-plus een rol zullen
spelen. Wie wil, kan daarna blijven lunchen, en
napraten.
Iedereen is welkom bij viering en lunch, ook al
doe je niet mee met de workshops.
Neem eens iemand mee…
Zondag-plus is een speelse manier om met
geloven en onze traditie om te gaan. Neem gerust
iemand mee, die daarin geïnteresseerd is.
Hoe meer gelovige(?) zielen hoe meer vreugd!
Aanmelding
U kunt zich aanmelden via de intekenlijsten in
onze zeven kerken.
Ook kunt u zich melden via de e-mail:
Petrus- en Pauluskerk:
zondagplus.maassluis@goedeherderparochie.nl
Pax Christikerk:
zondagplus.vlaardingen@goedeherderparochie.nl
H. Hartkerk:
zondagplus.schiedam@goedeherderparochie.nl

Rijgen aan een heilig snoer
Elke geloofstraditie kent gebedssnoeren, zoals de rozenkrans. Enkele jaren geleden werd een modern
gebedssnoer ontwikkeld: de levensparels. We rijgen de parels tot een
armband en horen de betekenis van
de verschillende kralen. Hoe verbindt
ons dit met het heilige in ons eigen
leven?

De Zaligsprekingen
Vandaag wordt in de zondagsviering
het evangelie van de Zaligsprekingen
gelezen. We diepen samen deze tekst
uit en horen van elkaar wat de acht

begrippen die hierin voorkomen voor
ons betekenen, bijvoorbeeld barmhartig, arm van geest, zuiver van
hart…

Idolen en heiligen (voor jongeren)
Heb jij idolen? Wie zijn dat? Denk er
thuis alvast over na en zorg dat we
ze via het scherm aan elkaar kunnen
laten zien (afbeeldingen, filmpjes,
muziek). Wat is voor jou het verschil
tussen een heilige en een idool? Ken
je ook voorbeelden van heiligen?
Deze workshop is alleen in de Pax
Christikerk in Vlaardingen. In de HH
wordt Heiligen memorie gespeeld.

Eerste werkdag

Ik zet mijn computer uit en ga eerst
boodschappen doen. Ik sta op het
punt mijn sleutel weer in het fietsslot
te steken als ik in het Engels wordt
aangesproken door een man. Hij is

Op een toegankelijke manier gaan we
onderzoeken wat heiligen zijn. Van
vroeger kennen we heel veel heiligen
Waar komen we ze nu nog tegen?

Ik stel voor er gebruik van te maken,
leg hem uit hoe je bij de Talmastraat
moet komen en vraag alvast naar zijn
kenteken. Tot mijn grote verrassing
blijkt het een Italiaans kenteken te
zijn; het gezin woont in Turijn. ‘Dat
is ook toevallig, na twee weken vakantie ben ik gisteren uit Noord-Italië teruggekeerd’. Ik maak kennis met zijn
vrouw en twee kinderen, vertel over
de toptijd in de Dolomieten en de bezienswaardigheden in het centrum
van Rotterdam.

N

a vier weken vakantie is het
weer even wennen. Een hele
waslijst e-mails verschijnt op
mijn beeldscherm, maar mijn
gedachten dwalen af: naar de klettersteigtochten, de typische bergen van de
Italiaanse Dolomieten, de prachtige
bloemenwereld.
Ik denk ook aan het spannende slotakkoord van een dag die in het teken
stond van de via ferrata Eterna, de
langste klettersteigroute van de regio.
Om weer bij de auto te komen zat er
niets anders op dan even de bus te nemen, maar in geen velden of wegen
was een bushalte te bekennen. Dan
maar een liftpoging. De derde auto
stopte. De hele achterbank moest
vrijgemaakt worden om te kunnen
zitten. Maar geen enkele moeite was
te veel. Gastvrijheid in optima forma!

Heilig boontje (voor kinderen)

met zijn gezin op vakantie in Nederland, wil Rotterdam bekijken, zijn
auto voor de hele dag parkeren, maar
snapt niets van de parkeermeter. Na
enige uitleg is de conclusie al snel
dat hij €18 moet betalen. Via mijn
digitale bezoekersparkeervergunning kan het voor €4, bedenk ik me.

Aangekomen bij de Talmastraat staan
ze al te wachten. Laptop maar even
mee naar buiten genomen, kenteken
ingevoerd, bezoeker aangemeld en
klaar is Kees. Ik wens ze een fijne
dag en overgelukkig lopen ze naar de
tram, richting centrum. Een uur later
dan gepland begin ik aan mijn berg
e-mails.
’s Avonds om 23.00 uur ligt er een
briefje in de bus: ‘We had a nice day
and we shall dedicate next drink to
Kees health‘. (we hadden een leuke
dag, en zullen bij ons volgende drankje toasten op Kees’ zijn gezondheid).
Kees Koeleman
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Café Saint Jacques in de Sint Jacobuskerk

W

at kun je beter doen om
de naamdag van Sint Jacobus te vieren, dan een pelgrimstocht te ondernemen
en deze dan te eindigen in je ‘eigen
cafeetje’, met een welverdiend afsluitingsdrankje.
De leden van het ‘Genootschap van
Sint Jacob’, regio Den Haag, gaven
gehoor aan de uitnodiging om op 25
juli – dé feestdag van St. Jacobus –
deel te nemen aan een wandel- en
fietstocht vanuit Zoetermeer naar de
St. Jacobuskerk in Schiedam Kethel.
Nu laten de weergoden zich – uitgerekend op deze zaterdag – niet van
hun allercharmantste kant zien en
strooien kwistig met regen en zomerstorm – code rood! Logischerwijs
komen er veel afzeggingen bij het Genootschap binnen, maar uiteindelijk
gaan zo’n 25 diehards op pad vanuit

Zoetermeer. De lopers wandelen zo’n
20 kilometer, via Delft naar Kethel.
De fietsers maken een tocht van 55
kilometer, via Gouda.
De kwartiermakers van de deelgemeenschap komen omstreeks drie
uur in de Jacobuskerk en langzamerhand druppelen de deelnemers
verwaaid en doorweekt binnen. Allereerst twee wandelaars.
Elk groepje wordt met applaus begroet en warmhartig onthaald op
hapjes en drankjes in het – deze
dag in onze St. Jacobuskerk residerende – Café Saint Jacques. Telkens
als weer een nieuw ploegje van zo’n
acht cracks de inwendige mens heeft
versterkt en is geacclimatiseerd, worden ze door Cobie en Marga door de
kerk rondgeleid. Gelukkig kunnen
de meeste vragen door deze gidsen
beantwoord worden, maar ook hier

Met Liduina de klas in
Vanuit de Liduinabasiliek onderhouden we een goed burencontact met de St. Janschool. En als
buren ga je weleens bij elkaar
op bezoek. Zo heeft groep drie
onlangs een bezoek gebracht aan
de kerk, en dat was leuk en goed.
Pastor Duynstee en ik zijn ook
langs geweest op school, in groep
zeven. Bij dat bezoek stond de H.
Liduina centraal. Wat wil je ook, in
het Liduinajaar…
Aan de hand van een powerpointpresentatie hebben we verteld
over het leven van Liduina, en over
wat er zo bijzonder is aan haar. De
foto’s van de zogenaamde Dunselmanpanelen leenden zich daar
goed voor. Daarbij hebben wij geprobeerd een link te leggen naar
het leven van de kinderen anno
2015. De kinderen waren onder de
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indruk: ‘Meer dan vijfendertig jaar
ziek, hoe heeft ze dat volgehouden?’ ‘Leefde ze echt alleen maar
van de hostie? Hoe kan dat?’
Maar er werden ook meer zakelijke vragen gesteld: ‘Hoe zit het
eigenlijk met het geraamte van
Liduina? Is dat er nog?’
Het ziek zijn van Liduina riep ook
eigen verhalen op bij de kinderen, bijvoorbeeld over ziekte en
de gevoelens die je daarbij kunt
hebben: dat het vervelend is, als

geldt: ‘Een pelgrim kan meer vragen
dan een rondleidster kan beantwoorden’.
Na vijven wordt het tijd om het geanimeerde café te sluiten en alle fietsers en wandelaars keren welgemoed
huiswaarts. Wij weten het zeker: deze
echte Caminogangers zijn proefondervindelijk niet voor een kleintje
vervaard!
Marga Huiskens

je dan niet met anderen
kunt spelen. Dat je veel
aandacht krijgt als je in
het ziekenhuis ligt, maar
dat je dan ook weleens
bang bent, want: wat
gaat er allemaal gebeuren? Ze vonden het heel
bijzonder dat Liduina,
ondanks haar ziek zijn,
zoveel mensen heeft
geholpen.
Na afloop mochten de kinderen
een kaarsje aansteken, waarbij
zij, als zij dat wilden, een gebedje
of wens konden uitspreken. Dat
was een mooi afsluitingsritueel.
We verlieten de school met de
gedachte, dat we de kinderen een
ervaring hebben meegegeven,
waar ze later wellicht met een
goed gevoel aan terugdenken.
Gerarda Havermans

PAROCHIE MOZAÏEK

Dierenzegening op Feest van Franciscus

FOTO: TREES SONNENSCHEIN

Op zondagmiddag 4 oktober staat de Heilig Hartkerk aan de Lekstraat vanaf 15.45 uur open voor
alle kinderen en volwassenen met hun lievelingsdieren. We vieren dan hoe mooi het is als mensen
en dieren van elkaar houden. Die band willen we
graag houden natuurlijk. Daarom vragen we daar
Gods zegen over. Pastor Avin Kunnekkadan zal de
dierenzegen uitspreken, over de dieren en over hun
lieve baasjes. Ook knuffeldieren kunnen worden
gezegend, net als foto’s of tekeningen van dieren.
Zodat we elkaar altijd vreugde mogen brengen.
Verder is er van alles te doen: er kan gebeden,
gezongen, gekletst en geknutseld worden. Dat alles
onder het genot van een lekkere versnapering.
Sint Franciscus, de grote Italiaanse heilige, staat
bekend als dierenvriend. Daarom is zijn feestdag tegelijk ook Werelddierendag. In de Gorzen (SchiedamZuid) gaan we dat vieren!

Vertel gerust jouw vriendjes en vriendinnetjes, uw
familie en buren over de zegening. Ieder is welkom!
Voor de laatste berichten, kijk op
www.heilighartkerk.nl.

Pater Jan Wenting o.p. overleden
Op 9 augustus 2015 overleed pater
Jan Wenting o.p. Zes jaar lang was
hij pastoor van de parochies in de
wijk Nieuwland, te Schiedam. Hij
werkte toe naar de sluiting van
twee kerklocaties en de bouw van
een nieuwe kerk. Graag werkte hij
mee met de timmerploeg van vrijwilligers. Samen met hen maakte
hij het meubilair van de kerk.
Dankzij de keuze van de architect
en de medewerking van parochianen, is de Sint Jan de Doper
- Visitatiekerk al vijftien jaar een
veelgeprezen liturgische ruimte.
Jan Wenting werkte als parochiepriester in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Schiedam. In zijn
Amsterdamse tijd was hij betrokken bij vernieuwing van de kerkmuziek. In Rotterdam moesten
twee stromingen die verschillend
dachten over liturgievernieuwing
bij elkaar worden gehouden.
Na zijn Schiedamse tijd werd hij
archivaris van de provincie van

de Nederlandse dominicanen. Hij
schoonde en digitaliseerde het
archief. Tevens droeg hij zorg voor
de kostbaarheden in de parochiekerken van de Orde. Jan heeft veel
stukken weten onder te brengen
in musea, bijv. het Catharijne Convent in Utrecht.
Vanaf 2012 was hij archivaris bij de
zusters dominicanessen in Voorschoten. Daar ging hij ook wonen.
De locoburgemeester van Voorschoten, Bianca Bremer reikte
hem op zondag 5 juli nog een
koninklijke onderscheiding uit. Hij
werd benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.
Zijn gezondheid werd de laatste
tijd steeds minder. Nierdialyse
werd noodzakelijk, maar kon hem
uiteindelijk niet helpen. Op zondag
9 augustus is hij rustig gestorven.
De geloofsgemeenschap St. JanVisitatie is Jan Wenting dankbaar
om zijn tomeloze inzet, zorg en
toewijding in de jaren dat hij er

pastor was en de kerk bouwde.
Vele parochianen waren dan ook
bij de uitvaart aanwezig, in het
Steiger te Rotterdam, op 14 augustus.

Boeken- CD- en Reli-markt
in Jacobus-pastorie
Op 30 en 31 oktober is er de
jaarlijkse Boeken- CD- en
Reli-markt in de pastorie van
de Jacobuskerk, Kerkweg 51
in Schiedam. Als u lectuur
voor lange winteravonden
zoekt of uw favoriete muziek
of die mooie oude kerststal,
kom dan naar deze gezellige
markt in onze prachtige oude
pastorie.
Op vrijdag bent u welkom van
16:00 tot 19:00 uur
Op zaterdag zijn we open van
11:00 tot 14:00 uur.
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Maassluis bezoekt Tilburg

Petrus en Paulus bij Petrus en Paulus
Bijna een jaar geleden bracht een twintigtal parochianen
van de Petrus en Pauluskerk in Tilburg, een bezoek
aan onze deelgemeenschap. Op zaterdag 13 juni bracht
Maassluis aan Tilburg een tegenbezoek.
door Marianne Soors

E

lf parochianen van onze Petrus
en Paulus werden hartelijk ontvangen in het parochiecentrum.
Er werd ons een uitgebreid programma voorgeschoteld.
Dat begon met een power point presentatie over zestig jaar Tilburgse parochie. Bij de start van de Petrus en
Paulus parochie in een nieuwe wijk,

Het eerste klooster
was ‘het huis met de
dertien celletjes’
was negentig procent van de bevolking nog katholiek. In 1957 werd
onder pastoor Jan Hoes de noodkerk
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Petrus en Paulus gebouwd. Dit gebedshuis deed tot 1969 dienst, waarna aan de Vierwindenlaan de nieuwe
Petrus en Pauluskerk werd geopend.
Tot het ontwerp, van het Rotterdamse
architectenbureau Lelieveldt, behoorde tevens een aangrenzend parochiecentrum.
Muziek, kunst en cultuur waren altijd belangrijk in deze parochie. Pastoor Hoes was nauw betrokken bij de
bouw van het orgel. Pastoor Barenbrug (’75 – ’85) stelde een eigen zangbundel samen, met veel liederen van
Huub Oosterhuis. Ook in de periode
’85 – ’95 waren er veel muzikale activiteiten. Daarnaast werd gestart met
het Leerhuis op zondag (lezingen en
discussie). Na ’95 waren er veel pas-

toorswisselingen, veel conflicten ook,
maar onder leiding van Norbert Swagemakers kwam er weer rust. Diaken
Cor Sinnema, pastor-teamleider vanaf december 2000 tot juni 2012, heeft
de gemeenschap weer opgebouwd en
is er ook na zijn emeritaat nog actief.

Dertien celletjes
’s Middags gingen we op pad. We bezochten het Museum van de Congregatie van de Zusters van Liefde. Dit
museum is ingericht in een van de
voormalige kapellen van het kloostercomplex aan de Oude Dijk. Zuster
Veerle en zuster Delian waren onze
gidsen. Zij vertelden boeiend over de
congregatie, die in 1832 werd gesticht
door Joannes Zwijsen, toen pastoor

van de Tilburgse parochie ’t Heike.
Hij startte met drie begijnen uit het
Belgische Hoogstraten. De dames
zetten zich in voor de armen in de
parochie van pastoor Zwijsen. Het
eerste klooster was ‘het huis met de
dertien celletjes’, zo genoemd omdat
Zwijsen niet meer dan dertien zusters in zijn congregatie wilde. Wegens de grote noden in het onderwijs
en de zorg, moest hij al gauw van dit
plan afstappen.

Zij werken in vele
landen onder het
devies ‘liefde zonder
eigenliefde’
Het klooster aan de Oude Dijk, het
aantal zusters en het aantal vestigingsplaatsen breidden zich gedurende meer dan een eeuw uit. Vanaf
het begin werd er onderwijs gegeven.
Daarnaast zetten de zusters zich ook
in voor de zorg voor weeskinderen,
bejaarden en gehandicapten en voor
de verpleging van zieken. Zij werk(t)
en in vele landen onder het devies
‘Liefde zonder eigenliefde’. Tegenwoordig is het werk aangepast aan
de noden van deze tijd: vrijwilligers-

werk in de parochie, terminale thuiszorg en vluchtelingenwerk.

Worstenbroodjes
Vervolgens bezochten we de Sint-Dionysiuskerk, in de volksmond bekend
als de Heikese kerk. Een kerk in Waterstaatsstijl uit 1827-1829. De toren
was onderdeel van een kerkgebouw
uit de 15de eeuw. Het gemarmerd
hoogaltaar uit de 18de eeuw is afkomstig van de Burchtkerk te Antwerpen.
Verder zijn in de kerk onder andere
een preekstoel in Waterstaatsstijl en
een eiken beeld van St. Thomas van
Aquino te zien.
Teruggekomen in de Petrus- en Pauluskerk werden we eindelijk in deze
kerk rondgeleid, door diaken Cor
Sinnema. De gebouwen (kerk en parochiecentrum) hebben samen een
zeshoekig grondpatroon, en deze zeshoek werd doorgevoerd in het grondplan van de kerk, en bijvoorbeeld ook
in de doopvont en het altaar in de
dagkapel.
Rondom de centrale ruimte bevinden
zich drie zijkapellen. In de Mariakapel staat een zeventiende-eeuws Mariabeeld. Kunstenaar Marius de Leeuw
vervaardigde diverse glas-in-loodramen en een Petrus en Pauluslogo in
het hoofdaltaar.
De bijdrage van onze Goede Herder-

parochie kwam van Lidwien Meijer.
Zij verzorgde een boeiende lezing
met presentatie ‘Liduina voor dummies.’ De sappige details over de vele
ernstige kwalen van Liduina slikte zij
wijselijk in, omdat tijdens haar lezing
de Brabantse worstenbroodjes rondgingen…
Het uitgebreide programma werd
afgesloten met een vesperviering in
de kerk; elke zaterdag wordt hier de
Vesper gevierd.
Verkwikt en gelaafd gingen we weer
terug naar het Westen des lands.
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Vier jaar Goede Herder

Het parochiebestuur komt naar u toe!
Wim van der Steen, secretaris van het parochiebestuur,
kijkt terug naar vier jaar samenwerking tussen zes
deelgemeenschappen. Hoe zit het organisatorisch in
elkaar? Wat gaat goed, wat kan beter?
Om de communicatie te bevorderen met parochianen,
heeft het bestuur een voorstel.
door Wim van der Steen

O

p 1 juli 2015 was het al weer
vier jaar geleden dat de RK-parochies in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam fuseerden tot
de nieuwe parochie ‘De Goede Herder’; dit in het kader van ‘Samenwerking geboden 2’, opgezet door het
Bisdom Rotterdam.
In onze parochie is gekozen om de
zes deelgemeenschappen zoveel mogelijk hun eigen kleur te laten behouden. Per deelgemeenschap werd een
beheercommissie opgericht voor de
wereldlijke zaken en een pastoraatsgroep voor de pastorale zaken. In de
parochie ligt de verantwoordelijkheid
bij het pastoraal team voor de pastorale zaken en bij het parochiebestuur
voor de wereldlijke zaken. De pastoor
heeft de eindverantwoordelijkheid.

Naar elkaar toe
Deze invulling van de fusie betekent
niet dat de “oude parochies” binnen
een andere organisatiestructuur op
dezelfde voet verder kunnen gaan.
Van meet af aan is het de inzet van
het pastoraal team en het parochiebestuur om te komen tot één parochie,
waarin de deelgemeenschappen,
waar mogelijk en nuttig, met elkaar
samen werken, samen kerk zijn. Vanzelfsprekendheden in de “oude parochie” worden daardoor anders. Er is
meer overleg nodig, omdat pastoraal
team en parochiebestuur ook geo-
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grafisch meer op afstand staan. De
verantwoordelijkheden verschuiven,
omdat deze in de nieuwe structuur
meer komen te liggen bij pastoraal
team en parochiebestuur. Tenslotte
is letterlijk ‘samenwerking geboden’ – samenwerking tussen deelgemeenschappen zowel op wereldlijk

Mooi voorbeeld van
samenwerking is de
Liduinatentoonstelling
in de basiliek
als op pastoraal gebied. Over de oude
parochiegrenzen heen moeten we
naar elkaar toe gaan staan en bezien
welke zaken we samen kunnen doen.
Mooie voorbeelden van samenwerking zijn de Liduinatentoonstelling
in de basiliek en de Liduinaprocessie
op 20 juni. Vanuit alle deelgemeenschappen zijn hier vrijwilligers bij
betrokken. Ook op andere gebieden
komt samenwerking tot stand, zoals
bijvoorbeeld bij gezamenlijke Eerste
Communievieringen en de Vormselvoorbereiding. Ook bij de Zondag-plus
is – nog voorzichtig – samenwerking
en interesse in elkaar te zien.
Tezelfdertijd houdt elke deelgemeenschap wel de verantwoordelijkheid
voor de eigen vitaliteit en voor gezonde financiën. Pijlers daarin zijn:

een voldoende vrijwilligerskader,
voldoende financiën voor exploitatie
en onderhoud, voldoende pastorale
dynamiek en kerkbezoek.

Kom met vragen!
Na de fusie is het parochiebestuur
meer op afstand komen te staan. We
vinden dat jammer. Gelukkig hebben we in het bestuur nog vanuit
elke deelgemeenschap een bestuurslid. Ook vergaderen we tweemaal per
jaar met de coördinatoren van de beheercommissies. In juni vond voor
de tweede maal de Openbare Parochieontmoeting plaats, waarin we
een verheugend aantal parochianen
mochten vertellen waar we zoal mee
bezig zijn.
Voor het directe contact tussen u en
de parochie, zowel op wereldlijk als
op pastoraal terrein, zijn de beheercommissie en de pastoraatsgroep
bij uitstek geschikt. Uw vragen en
opmerkingen kunnen door deze beantwoord worden of worden meegenomen. Wanneer nodig kunnen
deze worden gecommuniceerd met
het pastoraal team of met het parochiebestuur.
Wel kunnen we ons voorstellen dat u
af en toe de leden van het parochiebestuur wilt zien en spreken. Nu houden we onze vergaderingen wisselend
in de deelgemeenschappen. We hebben ons voorgenomen om vanaf september 2015, voorafgaand aan de vergadering, geruime tijd bereikbaar te
zijn. Wanneer u er behoefte toe voelt,
kunt u dan met ons in gesprek gaan.
Wij zijn er immers voor u. Data en
tijden worden bekend gemaakt in de
nieuwsbrieven van uw deelgemeenschap.
Van harte welkom.

Geloofsverdieping
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AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2015-2016
Voor de vijfde keer komt parochie
De Goede Herder met een aanbod
Geloofsverdieping. Het is inmiddels
een goede traditie geworden.
De werkgroep heeft weer hard
gewerkt om een interessant en
gevarieerd aanbod samen te stellen.
Ook dit seizoen wordt het
aanbod als katern opgenomen

in ons parochieblad Kerk aan de
Waterweg.

Zo bent u steeds op de hoogte van
de actuele activiteiten.

In dit nummer vindt u het complete
overzicht voor het seizoen 20152016. In elke uitgave van Kerk aan
de Waterweg worden de onderdelen
voor de volgende maanden uit het
aanbod, uitgebreid belicht.

Hart, hoofd en handen is het
thema van dit jaar. In de inleiding
licht pastor Mirjam Heikens dit
jaarthema toe.
Werkgroep Geloofsverdieping

ACTIVITEIT

WANNEER

WAAR

Opening van het seizoen: ‘Omgaan met
onrustige tijden.’

Zaterdagmiddag 26 september
15.00 – 17.00 uur (inloop 14.45uur)

H.H. Andreas, Petrus en Paulus

Gesprek: Twee synodes over ‘het gezin’

Dinsdagavonden 29 september,
6 en 20 oktober. 20.00 – 22.00 uur (inloop
19.45 uur)

H.H. Jacobus en Martinus

Herfstwandeling voor jong en oud.

Zaterdag 10 oktober 14.00 – 16.00 uur
(inloop 13.45 uur)

Start vanuit de H.Lucaskerk

Spel, met gesprek: Hier zijn we…..
Wie speelt er mee?

Woensdag 4 november 14.00 – 15.30 uur
(inloop 13.45 uur). Aanmelden verplicht, tot
uiterlijk 26 oktober is dit mogelijk

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

Lezing en gesprek: Dichter bij Lucas

Maandag 23 november
20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)

St. Jan de Doper-Visitatie

Lichtmaaltijd over het
‘Jaar van Barmhartigheid’

Dinsdag 1 december 18.00 – 22.00 uur
( inloop 17.45 uur). Aanmelden verplicht, tot
uiterlijk 27 november is dit mogelijk

H. Lucaskerk

Filmavond
Dead man walking

Vrijdagavond 29 januari
20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)

Pax Christikerk

Evangelii Gaudium

Introductieavond: donderdagavond 14 januari,
met mogelijkheid voor vervolgavonden op
donderdagavonden 21 en 28 januari en 4, 11
en 18 februari 20.00 – 21.30 uur (inloop 19.45
uur)

Pastorie van de H. Liduina en O.L.V.
Rozenkrans

Lezing met gesprek: Augustinus

Woensdagavond 6 april
20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)

H.Lucaskerk

Bezoek aan Joods historisch museum

Zaterdag 23 april

Nadere gegevens worden nog bekend gemaakt.

Creatieve middag in het teken van
Barmhartigheid

Donderdag 26 mei (datum onder voorbehoud)

Pax Christikerk

Bezoek aan een klooster

18 juni (datum onder voorbehoud)

nadere gegevens worden nog bekend gemaakt

Andere activiteiten die in de parochie worden georganiseerd
Avonden over de Romaanse mens, verzorgd
door de heer Fr. Rosier
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Woensdagavonden 21 oktober en 4 november,
( reservedatum woensdagavond 16 december).
Woensdagavonden 18 en 25 november en 2 en
9 december. Aanvang: 19.30 uur.

H. Hartkerk. Centrum De Wilgenburg

Hart, hoofd en handen
Een nieuw jaar Geloofsverdieping, met
weer een eigen thema. Hart, hoofd en
handen. Wat is het idee bij dit thema?
Hart, hoofd en handen kom je nog
weleens tegen als het gaat over
innovatie. Eerst je hart laten spreken,
dan goed nadenken over allerlei kanten
van de zaak, en vervolgens praktisch
aan de slag. Op die manier kun je
stap voor stap toewerken naar een
verandering. En terwijl je zo bezig bent,
leer je er ook nog van.
In de zeven kerken van onze parochie
maken we dikwijls gebruik van
de bundel Gezangen voor liturgie.

Nummer 415 van deze bundel begint
als volgt: ‘Dankt, dankt nu allen God,
met hart en mond en handen.’ Dat
is net weer een andere drieslag.
Volgens mij wil de tekstdichter hier
zeggen dat je God op meerdere
manieren bedanken kunt: in je diepste
binnenste, door te spreken en te
zingen, door de handen uit de mouwen
steken. Dat kun je wel be-amen, toch?
Het hart, hoofd en handen van
Geloofsverdieping 2015-2016 staat voor
een heel scala aan activiteiten, die de
werkgroep u graag aanbiedt.
Er zijn bijeenkomsten waar je
bezinnend bezig kunt zijn, samen met

Opening van het seizoen:
Omgaan met onrustige tijden

anderen nadenkt over onderwerpen
van geloof en kerk. Tevens kun je
hier en daar concreet iets doen met
bijvoorbeeld je handen. Vaak komen
hart, hoofd en handen als vanzelf
sámen aan bod. Eigenlijk kun je die
drie ook niet zo strikt scheiden van
elkaar.
Met hart, hoofd en handen hopen we
ons geloof te verdiepen. Hoe dat geloof
er dan ook precies uit mag zien. En
veranderen, en leren? Dat pikken we
gewoon vanzelf mee. Met dank aan
God… wie Hij of Zij ook mag zijn.
Pastor Mirjam Heikens.

Na afloop informeel samenzijn.
PLAATS
Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, Maassluis.
DATUM
Zaterdagmiddag 26 september, van 15.00 – 17.00 uur
(inloop 14.45 uur)
KOSTEN
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Herfstwandeling voor jong en oud
INHOUD
We leven in spannende tijden. Wat kunnen we doen in
perioden van maatschappelijke onrust?
Bij het kijken naar het journaal vliegt de rampspoed je om
de oren: aanslagen op hotels met toeristen, meedogenloos
geweld door IS, ebola, gifgas in Syrië, jonge meiden die
worden geprostitueerd, mensensmokkelaars, allesvernietigende orkanen, economische crisis, graaiers…
Je zit erbij en je kijkt ernaar. Je voelt je machteloos. Wat
te doen? Barmhartigheid is een mooi woord, maar hoe
breng je die in praktijk? Syrië is ver weg. Je kunt daar toch
niet even heengaan en mensen redden? En wie kent een
slachtoffer van mensenhandel?
We staan deze middag stil bij alles wat er tot ons komt,
en gaan in gesprek over wat al dat nieuws voor ons kan
betekenen.
VORM EN BEGELEIDING
Lezing en gesprek o.l.v. Dr.Willien van Wieringen, medewerker Pers & Communicatie van het bisdom Rotterdam
en docent Oude Testament en Hebreeuws aan de Fontys
Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing in Utrecht.

INHOUD
Herfst, winter, lente, zomer. De vier seizoenen zijn goed
voor veel afwisseling door het jaar heen. Je kunt ze ervaren
als je buiten bent, en ook binnenshuis heb je ermee van
doen. Elk seizoen heeft ons ook wat te vertellen. Hoe zit
dat met de herfst? Op 10 oktober zullen we daarvan wat
ontdekken.
Na een gezamenlijk
begin in de Lucaskerk
maken we een mooie
wandeling van zo’n
twee uur. Er gaat gespreksstof mee, en ook
laten we de stilte op ons
inwerken. De wandeling eindigt weer in de Lucaskerk. Dan staat er natuurlijk
wat te drinken klaar. Rond half vijf sluiten we samen af.
Iedereen is welkom, van jong tot oud. Het is natuurlijk
wel handig als je goed kunt lopen. Neem vooral stevige
schoenen mee, paraplu/regenkleding en zin om je te laten verrassen. En verder eventueel een versnapering voor
onderweg.
magazine van parochie de goede herder

17

VORM EN BEGELEIDING
Wandeling onder begeleiding van pastor Mirjam Heikens.
PLAATS
Start vanuit de H.Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen
(Kom op tijd in verband met het zoeken naar een parkeerplaats).
DATUM
Zaterdag 10 oktober, 13.30 – 16.30 uur (inloop 13.15 uur)
KOSTEN
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Twee synodes over ‘het gezin’
INHOUD
Najaar 2014 werd in Rome een buitengewone bisschoppensynode gehouden over ‘De
pastorale uitdagingen van het
gezin in de context van de evangelisatie’. Velen hadden daarbij
hun hoop op paus Franciscus
gevestigd. Zouden de regels van
de kerk over seksualiteit en relaties nu misschien toch veranderen? Uiteindelijk is er wel gekozen voor een meer pastorale
toonzetting, maar de kerkelijke
regels over relaties zijn niet ingrijpend veranderd.
Dit najaar wordt er in Rome opnieuw een synode over het
gezin gehouden. Dit keer is het een gewone bisschoppensynode, met als thema: ‘De pastorale uitdagingen van het
gezin in de context van de evangelisatie’. Deze synode is
een goede aanleiding om ons te verdiepen in het gedachtengoed van de kerk over huwelijk en gezin, relaties en
seksualiteit.
Gedurende drie avonden zullen wij stilstaan bij wat er
werkelijk toe doet als mensen in liefde samenleven.
Wij zullen met elkaar spreken over wat wij op het gebied
van relatievorming meemaken in onze omgeving. Voorbij
alle polarisatie willen wij ook kennis nemen van het kerkelijke denken over huwelijk en gezin. Ten slotte komen
concrete stappen aan de orde die wij als kerkgemeenschap
zouden kunnen zetten.
VORM EN BEGELEIDING
Lezing en gesprek onder leiding van pater Avin Kunnekkadan en pastor Henri Egging
PLAATS
Pastorie H.H. Jacobus en Martinus
DATUM
Dinsdagavonden 29 september, 6 en 20 oktober, van
20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)
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KOSTEN
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Hier zijn we…
INHOUD
Het is niet gemakkelijk om met elkaar te spreken over
thema’s rond geloof en leven. Een spelvorm kan helpen
om de goede woorden te vinden.
Hier zijn we. Zo heet een spel, dat je met vier tot acht
personen speelt. Allerlei thema’s komen erin voorbij:
• Samen sterk
• Leven wordt gegeven
• Het leven vieren
• Het geheel zien
• Eer het zwakke.
Over die thema’s gaan we samen aan de praat, aan de
hand van vragen en mooie afbeeldingen. Het is een spel zonder
winnaars en verliezers. Eigenlijk
kent het alleen maar winnaars; je
deelt met elkaar, dat is altijd winst
voor iedereen!
Het spel is uitgegeven door de
Unie-KBO (Katholiek Bond voor
Ouderen). Het is ontworpen
door theoloog en journalist Arjan
Broers, die ook een prachtig boek
schreef over bisschop Muskens: ‘Wees niet bang’.
BEGELEIDING
Begeleiding: Lidwien Meijer
(Als er twee groepen komen, begeleidt Mirjam Heikens
ook een groep).
PLAATS
Centrum De Wilgenburg (achter de Liduinabasiliek).
DATUM EN TIJD
Woensdag 4 november van 14.00 – 15.30 uur.
Aanmelding is verplicht (tot uiterlijk 26 oktober) Maximaal zestien personen kunnen meedoen.
KOSTEN
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Dichter bij Lucas
INHOUD
Het komend liturgisch jaar staat het Evangelie van Lucas
centraal.
De verhalen van Lucas scoren hoog op de lijst van bekende
bijbelverhalen. Deze evangelist is een meester verteller.
Het kerstverhaal over Jezus’ geboorte in de stal, de parabel

van de barmhartige Samaritaan en
die van de verloren zoon komen allen bij hem voor.
Het Lucas evangelie is echter méér
dan een verzameling losse verhalen. Het is een zorgvuldig gecomponeerd geheel, waarin ieder verhaal zijn eigen plaats inneemt.
Lucas laat zich inspireren door het
Oude Testament: hij presenteert
Jezus als een profeet die de boodschap van zijn Bijbelse voorgangers vertolkt.
In zijn uitdagende gelijkenissen toont Jezus zich solidair
met de minsten, de zondaars en de armen.
In de Lucas’ verhalen schuilt een grote kritische kracht.
Tijdens deze avond willen we deze kracht opnieuw ontdekken.
VORM EN BEGELEIDING
Een avond informatie en bezinning over het evangelie van
Lucas, onder leiding van pastor Charles Duynstee.
PLAATS
St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99,
Schiedam
DATUM EN TIJD
Maandag 23 november van 20.00 – 22.00 uur. (inloop
19.45 uur)
KOSTEN
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Toch is het Jaar van Barmhartigheid een heus ‘Heilig
Jaar’, compleet met ‘heilige deur’ en een aflaat voor wie
daar doorheen gaat om te biechten en Eucharistie te vieren.
Wat beoogt paus Franciscus met het Jaar van Barmhartigheid? En wat kunnen wij er zelf mee, in onze parochie,
in ons eigen leven. Onder het genot van een smakelijke
maaltijd staan wij erbij stil.
VORM EN BEGELEIDING
Lichtmaaltijd en gesprek over het ‘Jaar van Barmhartigheid’
Inleider is pastor Henri Egging. De maaltijd wordt verzorgd door Lucas Cooking.
PLAATS
H.Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen
DATUM EN TIJD
dinsdag 1 december 2015, vanaf 17.00 uur.
KOSTEN
€ 7,50
AANMELDEN
In verband met de organisatie is aanmelden vooraf noodzakelijk. Dit kan tot 27 november.

Lichtmaaltijd over
‘Het jaar van barmhartigheid’

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.

INHOUD
Terwijl de dagen steeds korter worden en de avond vroeg
valt, houden wij op dinsdagavond 1 december in de Lucaskerk een Lichtmaaltijd. Wij blikken die avond vooruit op
het ‘Jaar van Barmhartigheid’ dat een week
later, op 8 december (de feestdag van de
onbevlekte ontvangenis van Maria),
door paus Franciscus zal worden
geopend. Het is een jubileumjaar,
vijftig jaar na de afsluiting van het
tweede Vaticaans concilie.
Paus Franciscus grijpt dit aan om
uitgebreid stil te staan bij barmhartigheid. Dat past wel bij deze paus,
die een liefdevolle God verkondigt, een
God die barmhartig naar mensen omziet.
Eerder dan over mensen te oordelen, zal paus Franciscus
bekennen dat ook hij zelf een zondaar is.

Algemene informatie
De adressen van de diverse kerken waar de activiteiten
worden gehouden vindt u voorin het blad Kerk aan de
Waterweg.

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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Het parochiebestuur doet een beroep op u

Vrijwilligers gevraagd!
door Jos Cobben portefeuillehouder vrijwilligers

O

nze parochie draait nu vier jaar. Op allerlei terreinen proberen we elkaar te
ontmoeten en elkaar te ondersteunen.
In de drie steden zijn veel mensen,
jong en oud bezig met het vele werk in de
parochie en de deelgemeenschappen. Ruim
duizend mensen zijn vrijwillig betrokken, op
veel gebieden. Waar denk ik dan aan?
Ik denk aan besturen in beheercommissies. Aan het onderhoud van gebouwen, aan
schoonmaak, klussen en verhuur. Ik denk
aan fondsenwerving, collectes, actie kerkbalans en ledenadministratie; overleg met de wijk,
gemeente of een specifiek
aandachtspunt als de Liduinacommissie of begraafplaatscommissie.
Het pastoraat vraagt ook
veel vrijwilligers. Ik denk
aan het taakveld liturgie:
koren, lectoren, vieringen
voorbereiden, kerkversiering, acolieten.
Het taakveld pastoraat
besteedt aandacht aan
jongeren of ouderen en zieken. Bij diaconie
denken we aan de wijkmaaltijd, de voedselbankcontacten, missie- en ontwikkelingssamenwerking en de Raad van Kerken. En ook
het taakveld gemeenschapsopbouw zoals het
kerkrijden, de redactie van het parochieblad
en de plaatselijke nieuwsverzorging vraagt
mensen.
Bij het taakveld catechese zien we werkgroepen voor jongeren, volwassenen, en de Sacramentenvoorbereiding.
Vele activiteiten die, soms frequent en soms
wat minder, ons parochieleven vorm geven,
in onze eigen gemeenschap, en in een bredere samenleving.

Het fijne van
vrijwilligerswerk is, dat
je het niet alleen doet,
niet voor jezelf, maar
voor het goed laten
draaien van je eigen
gemeenschap
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Zo aan het begin van een nieuw werkjaar is
het een mooi moment om die vrijwilligers
even te benoemen. In veel deelgemeenschappen wordt in een startviering aandacht
aan hen besteed. Soms moet er afscheid genomen worden van iemand, en soms, helaas
meer dan soms, moet er gemeld worden dat
er vacatures zijn.
Maar het werk moet gedaan worden. Een
parochieblad zal verspreid moeten worden;
de kerk zonder versiering is weinig sfeervol;
jongeren willen we bij de gemeenschap betrekken; een viering moet voorbereid worden
en een koor zal moeten oefenen.
Het fijne van vrijwilligerswerk is, dat je het
niet alleen doet, niet voor jezelf, maar voor
het goed laten draaien van je eigen gemeenschap. Het zou toch mooi zijn als ieder die
zich verbonden voelt zijn of haar bijdrage
levert?
U ontvangt en leest nu uw parochieblad. Mag
ik u dan nu uitdagen u af te vragen: Welke
(kleine) bijdrage kan ik leveren aan mijn gemeenschap? Heb ik een uurtje per week, per
twee weken, per maand vrij om iets te doen?
Of… als u al vrijwilliger bent, wie nodig ik
uit mijn buurt of van mijn kennissenkring
uit om mee te doen?
Wacht niet op een oproep van uw gemeenschap, maar zet al deze maand een eerste
stap en zoek contact met een coördinator, uw
secretariaat voor informatie of aanmelding.
Misschien vraagt de tuin om onderhoud; het
gebouw een verflikje; het koor een tenor enzovoort.
Het zou toch mooi zijn als er in de komende
maand uit elke deelgemeenschap vijf nieuwe
mensen zich hebben aangemeld?
Wij doen een beroep op u; wij spreken u aan…
een antwoord is aan u!

Parochianen op cursus

T

genwoordig gaat dat allemaal via de
computer; goed afgeschermd uiteraard, de gegevens zijn niet zomaar
toegankelijk.
Het vergt wel kennis van zaken om
het huidige ledenbestand te beheren
via het computersysteem.
In alle deelgemeenschappen van
onze parochie wordt de ledenadministratie nu bijgehouden via dit systeem. Maar kennis moet bijgehouden en verdiept worden en nieuwe
mensen die aantreden moeten geFOTO’S: ELLY BARENDREGT

wee volle dagen cursus hebben
negen parochianen achter de
rug. Wat is dat dan voor cursus
die zoveel inspanning vereist?
Rooms-katholieke parochies in Nederland zijn, voor wat betreft hun
ledenadministratie, aangesloten op
het Navision systeem, een computersysteem dat de oude vertrouwde
kaartenbak van vroeger vervangt.
Pakte je vroeger het kaartje van een
parochiaan uit de kaartenbak en wijzigde je de gegevens met de pen, te-

schoold worden. Tijd voor een tweedaagse cursus! Uit vijf deelgemeenschappen meldden zich deelnemers.
De cursus werd gehouden in de Pax
Christi kerk in Vlaardingen en stond
onder zeer deskundige leiding van
Renate in ’t Zandt.
Alle deelnemers hadden de beschikking over een laptop en kregen een
cursusboek. Namens het parochiebestuur werden we welkom geheten
door Rob Poels, die ons veel succes
wenste. Dat hadden we ook wel nodig, want het werden twee volle, intensieve dagen. In rap tempo werden
we ingevoerd in de wereld van de ledenadministratie.
Na veel theorie werden we zelf aan
het werk gezet; de laptops gingen
aan en toen flink aan de slag met de
opgaven. Het systeem biedt een scala
aan mogelijkheden, waar we binnen
de parochie in meer of mindere mate
gebruik van zullen maken. Iedere
deelgemeenschap maakt daarin eigen keuzes. Of we alles al weten? Zeker niet, we zullen vast en zeker het
cursusboek nog regelmatig moeten
raadplegen. Wat we wel hebben is
een goede en gedegen basis om met
de ledenadministratie aan de slag te
gaan.

Klussengroep voor de hele parochie?
Voorlopig is het nog een droom, zo’n
groep. Kan die droom werkelijkheid
worden? Het parochiebestuur denkt
dat het heel goed mogelijk is!
Wij zoeken een grote groep
vaklieden, maar ook mensen die
hand en -spandiensten willen
verrichten. Dan gaat het slechts om
enkele dagen per jaar.
We zoeken: helpers voor
tuinonderhoud, schilders,
loodgieters, verwarmingsmonteurs,

straatmakers, elektromonteurs,
timmerman/meubelmakers, smid/
bankwerkers en natuurlijk ook
mensen die gewoon handig zijn op
allerlei fronten!
Tijdig gering onderhoud zorgt er
voor, dat er geen groot en heel
duur onderhoud nodig zal zijn, en is
daarom heel nuttig.
Als wij allen om ons heen kijken
zullen er toch geschikte mensen te
vinden zijn, in de kring van familie en

bekenden?
Helpt u mee? Aanmeldingen via
de beheercommissies van de
deelgemeenschappen.
Dankbaar zijn wij voor de werkers die
zich recentelijk aangemeld hebben
en al veel werk verzet hebben voor
tuinonderhoud en schilderwerk.
Ton. van Scheppingen
parochiebestuur gebouwen en terreinen
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Een nieuwe Wereldwinkel
in Maassluis
door Marianne Soors fotografie Cees de Winter

S

inds juni 2015 is de Wereldwinkel in Maassluis te bezoeken
op een nieuwe locatie, tussen
de winkels in het oude centrum van Maassluis.
Aan Puck Brendel, vrijwilliger sinds
2006, leg ik de vraag voor: Waarom
deze nieuwe winkel? Zij vertelt, dat
veel mensen het pand aan de Jokweg
niet konden vinden, behalve de klanten die heel gericht kwamen. Het nieuwe pand heeft een grote winkelruimte
met een geweldige uitstraling en kan
nu veel meer producten presenteren.
Er zijn ook grotere producten, zoals
hangstoelen te koop. Specialiteiten
van de Maassluise Wereldwinkel zijn
wandkleden, sieraden en theeboeketten.
De meeste mensen kennen de Wereldwinkel van fairtrade producten
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als koffie, thee, cacao en rietsuiker.
Ook in de Petrus en Pauluskerk (met
een vitrine van de Wereldwinkel)
wordt er na de vieringen Max Havelaarkoffie gedronken. We steunen de
Wereldwinkel dus door veel koffie te
drinken.
Wat wil fairtrade zeggen? Gemaakt
met respect voor mens en milieu. Recycling staat hoog in het vaandel; zo
zijn de ‘Floris’ ansichtkaarten gemaakt
van 100 procent kringloop papier, met
als inktbasis 100 procent plantaardige
olie. Er is geen sprake van kinder- of
gedwongen arbeid. Mannen en vrouwen krijgen gelijke kansen en de arbeidsomstandigheden voor de producenten zijn goed en veilig.
De Wereldwinkel geeft zilversmeden,
koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen

dat zij verdienen door de verkoop van
hun producten, kunnen zij een beter
leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op
scholing en ontwikkeling voor hun
kinderen.
Veel supermarkten hebben de laatste
jaren fair trade-voedselproducten in
hun assortiment opgenomen. Daarom profileren wereldwinkels zich
steeds meer als cadeauwinkel: het
hoofdaccent ligt op Gifts en Living
(non-food) producten, zoals sieraden, servies en woningdecoraties. Bij
de Wereldwinkel Maassluis koopt u
mooie, netjes afgewerkte en vooral
exclusieve cadeaus en mooie dingen
voor in huis uit niet-westerse culturen. U wordt bovendien geholpen
door bijzonder klantvriendelijke en
creatieve vrijwilligers.

Loek Smit, al zestig jaar koorzanger

Sfeer brengen in de kerk
door Lidwien Meijer

‘I
Ik
lees geen
noten, maar
zing wel
altijd
goed

k ben Spangenees’, antwoordt Loek
Smit op mijn vraag of hij uit Schiedam komt. ‘Ik ben geboren in de Potgieterstraat, in 1938.
Op achtjarige leeftijd staat hij al te zingen
op het koor van de Nicolaaskerk aan de
Schaepmanstraat in Rotterdam, een noodkerk. Dan vertrekt hij naar een seminarie
in Tilburg. ‘Van de Oblaten van de Heilige
Franciscus van Sales. Ze ontdekten daar dat
ik ook wel solo kon zingen.’
Hij blijft vier jaar op het seminarie. Dan keert hij terug
naar Rotterdam. Op
zestienjarige leeftijd
gaat hij bij het herenkoor van de
Nicolaaskerk,
nu zestig jaar
geleden. Dat
koor wordt een
opstapje naar
In Honorem
Dei (IHD), van
de Singelkerk.
‘Ons koortje werd
te klein. Van de
vijftien leden zijn er
twaalf overgegaan naar
IHD. Zo hadden ze daar
weer een mooi koor. Dat kwam
prachtig uit bij het honderdjarig jubileum
in 1980.’
‘Ik lees geen noten, maar zing wel altijd goed.
Je hebt er wel steun aan, aan die nootjes. Onze
organist is dol op gregoriaans. We zingen
soms ook samen met het dameskoor. Missen
van Gounod, van Haydn. We zijn nu bezig
met een Mis van Piel, een vrij moeilijke Mis,
ik vond het eerst niet mooi, maar door al het

herhalen valt het wel mee. We hebben nu zestien leden op de lijst, maar doorgaans zingen
we met twaalf leden in de zondagsvieringen.
Er komen maar een paar leden uit Schiedam.
Er zijn leden bij uit Delft, Vlaardingen, Monster. En ik woon in Hoogvliet. We zijn volgens
mij, een van de weinige koren in het bisdom
dat bijna elke week Gregoriaans zingt.
Het mooiste van het zingen? Sfeer brengen in
de kerk. Dat trof mij op het seminarie ook al
zo. Dat mis ik in het zingen van Nederlandse liederen. De sfeer, eerlijk gezegd vind ik het geen
gehoor. De kersttijd is
prachtig, en de dagen
rond Pasen, lekker
druk… witte Donderdag, goede
Vrijdag. Fijn!
We zingen ook
nogal eens beneden, vooraan
in het koor. Dat
vinden de mensen plezierig. Het
is nu vakantie…
jammer. Ik mis het
echt!’
Vanaf ongeveer zeven
jaar geleden merkt hij dat het
minder wordt met IHD. ‘We krijgen
geen aanwas, terwijl we toch een heel goede
dirigent hebben. Bas van Houte, al vijftien
jaar.
Jarenlang was hij voorzitter van IHD. ‘Ik heb
toen ingesteld om elkaar een hand te geven
als je aankomt, op een repetitie of bij de Mis.
Dat vind ik mooi. Eens per jaar gaan we potverteren, twee dagen erop uit. Mijn vrouw
heeft me gelukkig altijd alle vrijheid gegeven
om te gaan zingen.’
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PAROCHIE MOZAÏEK

Hoogfeest van Petrus en Paulus

Saamhorigheid centraal op kerkplein
gebouw branden twaalf kaarsen als
symbool van de twaalf apostelen.
De goed bezochte eucharistieviering
staat in het teken van saamhorigheid.
In zijn overweging spreekt pastor
Avin Kunnekkadan, naar aanleiding
van het Evangelie van Mattheüs 4, 18
– 22, over Petrus en Paulus als wegwijzers voor ons allen. Het thema van
de kindernevendienst ‘Geloof, Hoop
en Liefde’ wordt door de kinderen
creatief vormgegeven.

Zware motor
Op 29 juni is het de feestdag
van Petrus en Paulus. De
parochianen van Maassluis
bouwden een prachtig feest
op de zondag ervóór

O

p zaterdagmorgen 27 juni is
het een drukte van belang op
het Andreasplein, voor de Petrus- en Pauluskerk in Maassluis. De vrachtwagen van Hans van
Leeuwen rijdt af en aan, met stoelen, tafels, tenten, BBQ-apparaten
en een springkussen. Dit alles heeft
hij her en der in Maassluis opgehaald.
Op basis van een uitgedacht plan

wordt alles neergezet, uitgetest en
zo nodig grondig schoongemaakt.
Ondertussen wordt bij parochianen
thuis cake en boterkoek gebakken.
Daarnaast begint men met het voorbereiden van de salades voor de volgende dag.
Zondag om half acht is de voorbereidingsgroep alweer op het kerkplein
aanwezig om het definitief in te
richten en alle apparaten aan te sluiten. In de nartex is de cateringploeg
druk in de weer. Als de leden van
de drie koren rond kwart voor negen
komen inzingen, ziet het zonovergoten plein er bijzonder feestelijk
uit. Langs de wanden van het kerk-

Na de viering is er koffie met de zelfgebakken lekkernijen. Even lijken
donkere wolken met wat spettertjes
het feest te gaan bederven, maar de
zon laat zich al snel weer zien.
Het springkussen en het schminken
trekken veel kinderen, maar ook de
spellen voor groot en klein en het Rad
van Fortuin zijn in trek. En dan die
heerlijke ter plekke schoongemaakte
Hollandse Nieuwe! Voor de zware
motor van Rick is ook veel belangstelling, maar je mag er alleen op als
je met je voeten op de steuntjes kunt
staan. Goochelaar Tony Chen vermaakt jong en oud met zijn trucs. De
BBQ’s worden rond 14.00 uur aangestoken en we genieten van diverse
soorten vlees, heerlijke garnalen en
de salades. Als toetje is er voor iedereen een ijsje. We kunnen terugkijken
op een bijzonder geslaagd parochiefeest. Het feest heeft, dat is het allerbelangrijkste, het gevoel van saamhorigheid in onze deelgemeenschap
versterkt én met een geschatte netto
opbrengst van ruim 700 euro, de financiële situatie van de gemeenschap
versterkt. Dank aan alle sponsors en
de vele vrijwilligers voor hun bijdrage
aan dit geweldige feest.
Marianne Soors
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Voor in de agenda

Liduinaramen en scherm in Gorzenkerk compleet
Op woensdag 14 oktober zullen de laatste panelen van de glasin-loodramen in de Liduinakapel van de Heilig Hartkerk worden
ingezegend. Ook het laatste
kunstwerk van het scherm in
de kerk is dan voltooid. De inzegening zal worden verricht
door pastor Henri Egging.
De avond begint om half 8
met een korte plechtigheid.
Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
en het glas te heffen op de
completering van zowel de
kunstwerken van glas-inlood in de Liduinakapel als de
panelen van het scherm in de
kerk.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze feestelijke
voltooiing met uw aanwezigheid luister bij te zetten.

Eerste communieviering in de Basiliek
Na een aantal maanden van voorbereidingsbijeenkomsten,
een speurtocht door
de basiliek en gezamenlijk pannenkoeken
eten, was het eindelijk
zover. Suzan, Frins, Pablo, Dania, Merijn, Urgien, Giano, Bryan en
Aron kregen op 7 juni
voor het eerst de Heilige Communie. De kinderen zijn afkomstig
uit de Schiedamse deelgemeenschappen Heilig Hart, Sint Jan de
Doper-Visitatie en de Liduinabasiliek,
Tijdens de viering in de basiliek verzorgden de kinderen de lezing en
de voorbeden en zij hielpen bij het klaarmaken van het altaar. Ook
hebben de kinderen samen het Wees gegroet gebeden bij Maria.
Het hoogtepunt was natuurlijk het ontvangen van de Hostie.
Het St. Andreas kinderkoor uit Maassluis zorgde voor een mooie
muzikale bijdrage, die de viering nog eens extra feestelijk maakte.
Zo bracht deze Eerste-communieviering, volwassenen en kinderen
uit maar liefst vier gemeenschappen van onze parochie bijeen!

ROMMELMARKT
Heilig Hart Schiedam, op 17 oktober,
van 10 tot 3

20 jaar Jongerenkoor

To Be Continued

In september bestaat het jongerenkoor 20 jaar. We willen op 11 oktober bij dit heugelijk feit stil staan
tijdens de viering van 09.30 uur.
Marjo Wijsman, die jaren de dirigent
van dit koor is geweest, zal in de viering voorgaan.
We zijn nog op zoek naar “oud” koorleden om samen met het huidige koor
de viering van 11 oktober muzikaal
te ondersteunen. Heb jij op To Be
Continued gezeten of ken je iemand
die lid is geweest van dit koor? Neem
dan contact op met Peter Bergmans,
de huidige dirigent via pejamana@
kabelfoon.nl.
Ben je tussen de 13 en 30 jaar en vind
je zingen leuk, en lijkt het je wat om
bij dit jongerenkoor te horen? Kom
dan naar de koorrepetitie op zondagavond in de Petrus en Pauluskerk,
Andreasplein 1 Maassluis. We repeteren van 19.15 tot 21.15 uur!
Namens het koor, Janny Bergmans.

Patrick Rutten
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Een pelgrimsreis naar Steyl

Bidden, bussen en
Pater Avin is lid van de congregatie van de SVD. Wat dit
betekent ontdekten zestig parochianen die meegingen op
pelgrimstocht naar Steyl. Het werd een indrukwekkende
dag.
tekst en fotografie Elly Barendregt

Z

aterdag 20 juni, 6.30 uur. Ringggggg,
onbarmhartig verstoort de wekker onze
slaap. Wat gebeurt er… wat is er… wie
waagt het… Het besef dringt al snel door:
vandaag gaan we naar Steyl, de op een na laatste activiteit van de werkgroep Geloofsverdieping in dit seizoen.
Hup, opstaan, alle ochtendrituelen gaan in
sneltreinvaart. Als lid van de werkgroep heb je
vooraf nog veel te doen. De lijst met de namen
van deelnemers niet vergeten, kratten vullen
met zestig mandarijnen en honderdtwintig
flesjes sap, auto voorzetten en alles inladen.
Broodjes voor de lunch niet vergeten, werkgroepslid Petra ophalen en dan naar het station Schiedam-centrum. Aan de achterzijde

van het station is het verzamelpunt. Al snel
zijn alle reisgenoten aanwezig, de bus arriveert en we kunnen van start.
Zo gaan we dan op weg, zestig reisgenoten
uit alle deelgemeenschappen van de parochie,
naar het moederklooster van pater Avin Kunnekkadan in Steyl. Onder zijn leiding maken
wij vandaag deze reis en het is niet zomaar een
reis, dat wordt al snel duidelijk. Het is een echte pelgrimstocht. Pater Avin bidt de rozenkrans
met ons en tussendoor zingen we liederen, uit
het tekstboekje dat speciaal voor deze dag is gemaakt. Ik zie dat veel mensen hun rozenkrans
bij zich hebben en meebidden en meezingen.
Anderen dommelen nog wat of lezen.
Limburg is ver, dus onderweg is er tijd voor
koffie met gebak. In restaurant De Boswachter in Breda hebben ze op ons gerekend. Verkwikt vervolgen we de tocht en rond twaalf
uur arriveren we in Steyl. Het is een echt
kloosterdorp, diverse gemeenschappen zijn
er gehuisvest.

Blauwe en roze zusters
In het St. Michielshuis ontvangt broeder Roland ons. Hij vertelt over het leven van Arnold
Janssen, de stichter van de missiecongregatie
van het ‘Gezelschap van het Goddelijk Woord’
(Societas Verbi Divini, SVD). Het is de congregatie waartoe pater Avin behoort.
Arnold Janssen wordt in 1837 geboren in Goch,
Duitsland. Hij studeert aan de bisschoppelijke
kostschool Collegium Augustinianum Gaesdonck. Op 15 augustus 1861 wordt hij in Mün-
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bezinnen
ster tot priester gewijd en wordt leraar natuurkunde en catechese aan de middelbare school
in Bocholt. Maar de missie is zijn grote ideaal;
hij wil de boodschap van Gods liefde brengen
tot aan het einde van de wereld.
Het anti-religieuze politieke bewind van Bismarck belet Arnold Janssen echter om in
Duitsland dit ideaal te verwezenlijken. Hij
wijkt uit naar Nederland en sticht er in 1875
een missieseminarie. In 1889 sticht hij samen
met Helena Stollenwerk en Hendrina Stenmans de congregatie voor de missiezusters
en in 1896 met Adolphine Tönnies de aanbiddingszusters, ook wel respectievelijk de blauwe
en de roze zusters genoemd. In 2003 werd pater Arnold Janssen heilig verklaard.
De film die we te zien krijgen geeft een goed
overzicht van het leven van de paters.
Vervolgens bekijken we de boven-en de onderkerk. De bovenkerk in de rijke neogotische
stijl en de benedenkerk met prachtige ramen.
Moderne glaskunst die, mij in ieder geval,
diep raakt. In de onderkerk bevindt zich ook
de sarcofaag van de heilige Arnold Janssen.

Serene sfeer
Na de lunch zijn er verschillende mogelijkheden: wandelen door de kloostertuin, met het
pontje overvaren naar Baarlo, een ontmoeting
met de roze zusters, naar het missiemuseum,
het klooster van de blauwe zusters of zomaar
even op een terrasje zitten.
Wij nemen een kijkje in de kamer van Arnold

Janssen; heel eenvoudig leefde hij, met een
bureau dat, door het blad op te klappen, ook
dienst deed als bed. Verder zagen we een bidstoel met slijtplekken in de bekleding, stille
getuigen van een sober leven, gewijd aan God.
De kloostertuin is een prachtig gebied met
een rijke flora. Een moment van rust en bezinning vinden we in de kapel van de roze
zusters. Er heerst een serene sfeer, in volledige stilte bidden de zusters hier bij toerbeurt
24 uur per dag voor de noden in de wereld.
Menigeen bezoekt het missiemuseum. Uit
alle hoeken van de wereld hebben de paters
gebruiksvoorwerpen en opgezette dieren
meegebracht. Het is werkelijk van een ongekende diversiteit wat daar te zien is. Uren kun
je er rondlopen, maar zoveel tijd is er niet.
Om 16.00 uur verzamelen we in het missiehuis, waar een kopje thee klaar staat. Aansluitend draagt pater Avin in de onderkerk de
mis op. ‘Juist in crisissituaties, wanneer alles
ten gronde dreigt te gaan kan er iets nieuws
ontstaan’, zegt hij. Het geloof bij de mensen
brengen, dat was het levenswerk van Arnold
Janssen, dat is nog steeds de missie en bezieling van de paters SVD. Groeien in relatie,
met God, met elkaar, met de gemeenschappen én met de congregatie van pater Avin.
Precies op tijd stappen we weer in de bus
huiswaarts. Met een tussenstop bij Hostellerie de Maasduinen te Velden, waar we heerlijk
dineren. Omstreeks 22.00 uur arriveren we
weer in Schiedam, veel indrukken rijker en
een beetje moe.
Het was een prachtige dag met mooie ontmoetingen en zeker met een stukje groei in
de relatie tot elkaar, als parochianen van de
Goede Herder.
Dank aan pater Avin voor de begeleiding. We
hebben van zijn congregatie en missie een
heel goed beeld gekregen.

De missie
is zijn grote
ideaal
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14 juni, Liduina-naamdag

Een gebedskaart

voor de zieken
Het was een mooie dag, 14 juni, met
gezellige activiteiten in de stad en
ruimte voor gebed in de basiliek.

D

FOTO’S: ROGER PLUIJM

e feestdag van Liduina van Schiedam
op 14 juni, viel dit jaar (toevallig?) op
zondag. Dit bracht de organisatie van
het Liduinajaar op het idee een Liduina-naamdag te organiseren. Naumburg,
een stad in Oostelijk Duitsland doet dit jaarlijks met hun Heilige Uta (het Uta-treffen).
Wie Lidewij of Liduina in haar pasDe Liduina-gebedskaarten zijn
poort had staan, werd
ontworpen door Roger Pluijm. De
vandaag in de watgebedstekst is van Lidwien Meijer. De
ten gelegd. Je kreeg
kaarten zijn nog steeds te koop in het
een roze bandje om
winkeltje, tijdens de tentoonstelling
je pols en voor de
in de basiliek, voor 50 cent. De
Liduina’s die met de
tentoonstelling is op donderdagtrein kwamen, stond
vrijdag- en zaterdagmiddag geopend,
een roze limousine
van 12 – 16 uur, tot eind oktober.
klaar.
Ruim honderdtwintig
Liduina’s kwamen naar de naamdag. De feestelijkheden speelden zich voornamelijk af op
de Grote markt, met een gezellig terras. Maar
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ook de basiliek werd druk bezocht vandaag,
en wie wilde kon om 13.00 uur naar een gebedsdienst aan het Liduina-altaar.

Duizend kaarten
“Bidden voor de zieken, dat stond voorop in
deze dienst”, vertelde voorganger Lidwien
Meijer na afloop. Ze was heel blij met de
zeventig aanwezigen, waaronder veertig Liduina’s. “Iedereen kon gebedsintenties opschrijven; die werden tijdens de voorbeden
hardop voorgelezen. het waren veel intenties,
en er groeide een aandachtige sfeer.”
Vandaag werd Liduinabier en een Liduinaroos gelanceerd. Dat bracht Lidwien op het
idee om aan het eind van de dienst een gebedskaart ten doop te houden. Pastoor Duynstee kreeg het eerste setje van zestien kaarten
met verschillende afbeeldingen van de heilige. Vervolgens kregen de aanwezige Liduina’s
ieder zo’n kaart; ze waren blij verrast.
Inmiddels zijn er al meer dan duizend gebedskaarten verspreid. Lidwien: “Het zou
mooi zijn als de kaarten hun weg vinden naar
de zieken en naar allen die zich bij hen betrokken voelen.”

De relikwieën van Liduina op reis naar Lier
door Ruud Poels

A

nderhalf jaar geleden ontving
de Liduinabasiliek een uitnodiging van de Gummarusbroederschap uit de stad Lier
in België om in oktober 2015 deel te
nemen aan een processie, met de reliekschrijn van Liduina.
Het is een processie ter ere van
Sint Gummarus, een heilige uit de
zevende/achtste eeuw. Zondag 11
oktober is in Lier de afsluitende
dag van het jubeljaar van de
heilige Gummarus. De processie
wordt gehouden aansluitend aan
de bedevaartmis van 10.00 uur.
De belangrijkste schrijn is die
met de relikwieën van de heilige
Gummarus, een bijzonder groot

exemplaar, 800 kg zwaar. Daarnaast
zijn er afvaardigingen vanuit
verschillende bedevaartsoorden van
(middeleeuwse) heiligen, elk met
hun eigen reliekschrijn. Er wordt
door de straten een route gevolgd
van 2,5 kilometer.
Door onze basiliek en parochie
wordt een groep afgevaardigd, die
uit dragers en begeleiding bestaat.
Indien parochianen tijdens de
processie naar Lier willen gaan,
dan dienen zij op eigen gelegenheid
te reis te maken. Bij regen zal de
processie alleen in de kerk worden
gehouden.
Waarom doen we mee in Lier? Als

Liduinabasiliek wordt geprobeerd
de devotie tot Liduina uit te dragen.
Daarbij hoort ook het uitbouwen
van een netwerk van plaatsen
die iets hebben met Liduina.
Daarnaast wordt ook belangstelling
getoond voor devotieplekken van
andere heiligen. Enerzijds heeft
men in Lier belang bij een grote
processie. Anderzijds heeft onze
basiliek er belang bij dat de devotie
tot de heilige Liduina zichtbaar
wordt en wij in de gelegenheid zijn
relaties aan te knopen met andere
heiligdommen.
En onze deelname aan deze processie over de grens is wel zeer op zijn
plaats in het Liduinajaar 2015!

Taizegebeden seizoen 2015-2016
Taizévieringen in Vlaardingen
In Vlaardingen zijn dit seizoen weer viertal
Taizégebeden. Een voluit oecumenisch project. We
komen in de Heilige Lucaskerk of Bethelkerk samen
om met elkaar de liederen van Taizé te zingen, te
bidden en de stilte te delen.
In de vieringen is iets terug te vinden van de
ontmoetingen in Taizé. De kerk is ook aangekleed in de
stijl van Taizé.
De volgende vieringen zijn gepland op zondagavond:
Alle gebeden vangen aan om 19.00 uur.
Na de vieringen is iedereen van harte uitgenodigd om
een kop koffie of thee te drinken en ervaringen te delen.
Meer informatie
Gezina van Bohemen en Ds. Guus A.V. Fröberg

(contactadres)
t. 010 4348433
predikant@ambachtoost.nl

Taizévieringen in Maassluis
In Maassluis zijn de Taizévieringen op de volgende data:
Op 11 oktober en 10 januari in de Immanuelkerk,
Lange Boonestraat.
Op 8 november, 6 december en 14 februari in de Petrus
en Pauluskerk, Andreasplein 1
Alle vieringen starten om 17.00 uur en de kerk is open
vanaf 16.30 uur.
De werkgroep Taizé vieringen bestaat uit
vertegenwoordigers van de Rooms Katholieke kerk en
de PKN kerk.

4 oktober

Heilige Lucaskerk

Hoogstraat 26/A/B

3131 BN Vlaardingen

15 november

Bethelkerk

Burg. Verkadesingel 26

3135 KZ Vlaardingen

10 januari

Heilige Lucaskerk

Hoogstraat 26/A/B

3131 BN Vlaardingen

6 maart

Bethelkerk

Burg. Verkadesingel 26

3135 KZ Vlaardingen
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Vieringen, najaar 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 19 sept.

--

--

--

Zo 20 sept.

Eucharistie H. Egging Samenzang
Opening Vredesweek

Woord-en communieviering
Parochiaan. Koor: The Balance
Opening Vredesweek

Woord-en communieviering
C. Koeleman
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

Za 26 sept.

--

--

--

Zo 27 sept.

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: Pax Christi
Samenzang
Kinderwoorddienst / 10+

10.00 uur Parochiaan Oecumenische
viering in de Bethelkerk
Willibrordkoor. H.Lucaskerk gesloten

Eucharistie H. Egging
Koor: kinderkoor. Na de viering om
11.00 uur: Doopviering
Koor: kinderkoor

Za 03 okt.

--

--

--

Zo 04 okt.

Eucharistie Ch. Duynstee
Gezinsviering. Koor: Okido

Woord-en communieviering
C.Koeleman Samenzang

Woord-en communieviering
parochiaan Cantor en samenzang

Za 10 okt.

--

--

--

Zo 11 okt.

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: Liriko

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor

Woord- en communieviering
M. Wijsman Koor: Jongerenkoor
20 jarig jubileum Jongerenkoor

Za 17 okt.

--

--

--

Zo 18 okt.

Woord-en communieviering
parochiaan. Samenzang

Eucharistie E. Clarenbeek
Samenzang

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Za 24 okt.

--

--

--

Zo 25 okt.

Anders-dan-Anders viering
C.Koeleman m.m.v. Combo van Impuls

Woord- en communieviering
parochiaan. Koor: Willibrordkoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang

Za 31 okt.

--

--

--

Zo 01 nov.
Allerheiligen

11.00 uur ZONDAG- PLUS
Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Impuls

Zondag-Plus in de Pax Christikerk
H.Lucaskerk gesloten

11.00 uur ZONDAG- PLUS
Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

Ma. 02 nov.
Allerzielen

19.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Liriko

!9.30 uur Eucharistie E. Clarenbeek

19.30 uur Eucharistie H. Egging
Koor: rouw- en trouwkoor

Iedere woensdag in de maand oktober
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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.)

H.H Jacobus en Martinus
11.00 uur (zo.)

Eucharistie H. Egging

--

Woord-en communieviering
M. Heikens

--

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei
Kindernevendienst

Woord-en communieviering
L.Meijer. Samenzang en orgelspel

Woord-en communieviering
Samenzang M. Heikens

Oecumenische viering Ch. Duynstee
Koor: Corazon

Eucharistie A.van Well

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie P.Vismans
Koor: Jubilato

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie L. de Jong
Zanggroep St. Jan

Eucharistie H. Egging Samenzang

Eucharistie H. Egging

--

Woord-en communieviering
Parochiaan

--

Eucharistie H. Egging
Rozenkransfeest
Koor: In Honorem Dei
en Jubilatio Kindernevendienst
15.30 uur Rozenkransgebed
16.00 uur Vespers en Lof.
Koor: In Honorem Dei en Jubilatio

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang en orgelspel
16.00 uur Dierenzegening
A. Kunnekkadan

Woord-en communieviering
Parochiaan Samenzang

Woord-en communieviering
Parochiaan Koor: Corazon

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie L. de Jong

-

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei

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

EucharistieL. de Jong
Zanggroep St. Jan

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Jubilato Kindernevendienst

Woord-en communieviering
Parochiaan
Samenzang en orgelspel

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Eucharistie H. Egging

Eucharistie A.van Well

--

Woord-en communieviering
L. Meijer

--

Eucharistie P. Vismans
Koor: Jubilato

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: H. Hartkoor

Woord-en communieviering
L. Meijer. Zanggroep St. Jan

Eucharistie
Ch. Duynstee

Eucharistie P. Vismans

--

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Zondag-Plus in de H.Hartkerk
Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei en Jubilato
kindernevendienst

11.00 uur ZONDAG-PLUS
Eucharistie A. Kunnekkadan

Zondag-Plus in de H.Hartkerk
St. Jan de Doper kerk gesloten

Zondag-Plus in de H.Hartkerk
H. Jacobus kerk gesloten
16.00 uur Allerzielenviering
Parochiaan. Koor: Corazon

19.00 uur Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: In Honorem Dei

Woord-en communieviering
Parochiaan

Woord- en communieviering
M. Heikens. Samenzang

19.00 uur Rozenkranslof
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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.)

Za 07 nov.

--

--

--

Zo 08 nov.

Pax Christikerk gesloten
Willibrordzondag in de H.Lucaskerk

Eucharistie E. Clarenbeek
Willibrordzondag Koor:Liriko

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: kinderkoor Kindernevendienst

Za 14 nov.

--

--

--

Zo 15 nov.

Eucharistie H. Egging
Gezinsviering. Koor: Okido

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: The Balance

Woord- en communieviering
Parochiaan. Koor: voormalig
Jongerenkoor Akkoord

Za 21 nov.

--

--

--

Zo 22 nov.
Christus Koning

Eucharistie E. Clarenbeek
samenzang

Woord- en communieviering
parochiaan. Willibrordkoor

Woord- en communieviering
L. Meijer
Koor: Andreas,Petrus en Pauluskoor

Za 28 nov.

--

--

--

Zo 29 nov.
1e zondag van de advent

Woord- en communieviering
Parochiaan. Themaviering
Koor: Impuls. Kinderwoorddienst /10+

Eucharistie H. Egging
samenzang. Catechumenenzalving

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: Jongerenkoor.
Kindernevendienst

Nieuw! Nu ook als stagiair!
Dit klinkt misschien als een reclamekreet, maar het
gaat om iets anders. Ik wil mij via dit stukje aan u
voorstellen, en dat voelt toch wel een beetje raar. Ik
ben immers geen onbekende in de parochie: velen
van u kennen mij al door mijn vrijwilligerswerk of
door de stukjes die ik soms schrijf in Kerk aan de
Waterweg. Maar nu krijg ik ook een andere rol.
Van september tot en met december 2015 zal ik als
stagiair betrokken zijn bij Parochie De Goede Herder, in het kader van mijn studie theologie aan de
Universiteit van Tilburg. Ik zal me gaan bezighouden met het werkveld diaconie, waarbij ik me zal
richten op de contacten tussen de deelgemeenschappen en de wijkondersteuningsteams of sociale wijkteams. Mijn stagebegeleider is pastor Henri Egging.
Ik hoop en verwacht veel van hem en van deze stage
te kunnen leren, en ik kijk uit naar de samenwerking
met de vrijwilligers die zich inzetten voor diaconie.
Gerarda Havermans

32

kerk aan de waterweg september 2015

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.)

H.H Jacobus en Martinus
11.00 uur (zo.)

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Woord-en communieviering
Parochiaan

--

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Woord-en communieviering
C. Koeleman. Koor: H. Hartkoor

Woord-en communieviering
Parochiaan. Zanggroep St. Jan

Eucharistie H. Egging

Eucharistie H. Egging

--

EucharistieL. de Jong

--

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei
kindernevendienst

Woord- en communieviering
M. Heikens. Samenzang en orgelspel

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Woord- en communieviering
M. Heikens

Eucharistie A. Kunnekkadan

--

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie A. Kunnekkadan
Koor: In Honorem Dei
18.00 uur Plechtig Sluitingslof

Eucharistie H. Egging
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie H. Egging
Zanggroep St. Jan

Woord-en communieviering
C. Koeleman

Eucharistie A. van Well

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei
kindernevendienst

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Eucharistie A. Kunnekkadan
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Ingezonden

Bijbelverhalen

E

lke keer als ik voor de zondagsviering de St. Jacobuskerk
binnenstap, overvalt mij enige
weemoed. Zittend op mijn
plaats, hoor hoe weinig de deur van
de kerk open en dicht gaat. Het is ‘n
teken van deze tijd. Het kerkbezoek
is tanende.
De weinige kerkgangers, die nog regelmatig komen zijn de ‘ouderen’,
die blijkbaar trouw blijven aan datgene wat ze van vroeger meegekregen
hebben.
Kerkgebouwen worden gesloten omdat er geen geld meer is om ze te
onderhouden. Met mondjesmaat komen er nieuwe priesters bij - vindt
ook maar eens priesters die voor lege
banken hun boodschap willen verkondigen.
Zijn de jonge mensen niet meer geïnteresseerd in geloofsbeleving? Oh, jawel hoor, maar niet meer in combinatie met ’n kerk die hen vertelt wat ze al
dan niet mogen geloven. In wonderen
geloven ze al helemaal niet meer, dus
de verhalen over Jezus worden hoogst
kritisch aangehoord.
Dat is jammer, want hoe men er ook
tegenaan kijkt, de Bijbelverhalen hebben ook in deze tijd veel zeggingskracht. Men heeft echter een ander
kerkbeleving dan vroeger. De mens
vraagt om ontwikkeling en ontdekt
zichzelf. Hij staat steeds meer op eigen benen en wil zijn vleugels uitslaan. De rooms-katholieke kerk zal
zich moeten afvragen of teruggaan in
de tijd een optie is. Dan wordt immers
de toekomst uitgeschakeld!
De rk kerk moet zich aanpassen aan
de mondige mens, zonder de opgebouwde normen en waarden uit het
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oog te verliezen. Ook de prachtige
symboliek en de geweldige rituelen,
die vaak al stammen uit vóór-christelijke tijden, moet men behouden.
Voor menigeen is het leven van Jezus
en het mysterie van brood en wijn, nog
steeds een mysterie. Dat neemt niet
weg dat alle symbolen en rituelen wel
degelijk hun betekenis hebben. Doe
daar niet te geheimzinnig over maar
leg ze uit. Daar is nu behoefte aan.

Men kan zichzelf
erin herkennen met
Jezus als het grote
voorbeeld
Dat geldt ook voor de Bijbelverhalen,
die zeker eeuwigheidswaarde hebben.
Ze gaan immers over de mens, die op
zoek is naar zichzelf. Men kan zichzelf
erin herkennen met Jezus als het grote
voorbeeld. Facetten uit psychologie, filosofie, theologie en wetenschap komt
men erin tegen. De kernboodschap is
steeds weer de Liefde, die bedoeld is
voor ieder mens op deze aarde.

planten, dat geeft te denken. Hierbij
kunnen de Bijbelverhalen ons behulpzaam zijn.
Wanneer de mens het aandurft om de
vraag te onderzoeken ‘wie ben ik’ , dan
zou het kunnen gebeuren dat er in de
kerk meer mensen dan stoelen zijn,
mits er voorgangers zijn, die opgeleid
zijn om daarin te begeleiden.
Ook andere vragen kunnen aan de
orde komen namelijk: wat verwacht
men van het leven? Wat verwacht men
van God? Waar is die God te vinden?
Wat voor een beeld heeft men van
God? Is God mannelijk of vrouwelijk
, Vader en Moeder of allebei? Hoe kan
men God aanroepen? Op welke manier geeft God antwoord?
Men zal gaan beseffen dat God zich
niet alleen in alles om ons heen manifesteert, maar ook in ieder mens. Zo
kan de mens op de been blijven.
Wees een mens van deze tijd en ga
bij jezelf naar binnen, daar waar de
liefde troont. Ga op zoek, gooi de
angst van je af en volg je hart. Dan laten de Bijbelverhalen zich misschien
opnieuw lezen, maar dan als mooie,
eigentijdse romans, toegankelijk voor
iedereen. We zouden er vertrouwen
en levenskracht uit kunnen putten.
Wie volgt? Wie durft?
Jan Lemmens

De hamvragen in het leven van de
mens blijven natuurlijk altijd bestaan:
‘Waar kom ik vandaan, wat is de zin
van mijn bestaan en waar ga ik naar
toe na dit leven?’ En de belangrijke
vraag: ‘wie ben ik?’ Op de eerste drie
vragen is geen pasklaar antwoord,
maar hoe te leven met alle eerbied
voor de medemens, voor dieren en

(door de redactie ingekort).
De redactie van Kerk aan de Waterweg ontvangt graag bijdragen van de lezers. Helaas
is de ruimte beperkt: soms zal de redactie
een brief moeten inkorten. Soms ook zal
deze niet geplaatst worden. Over de beoordeling wordt niet van gedachten gewisseld.

Vredesweek 2015
Dit jaar is de Vredesweek van 19 t/m 27 september. De
Vredesweek wordt jaarlijks landelijk georganiseerd door PAX
(voorheen IKV-Pax Christi). Vele vrijwilligers uit wel meer
dan 70 Ambassades van Vrede organiseren in heel Nederland
honderden evenementen die in het teken staan van vrede. In
deze week wordt onze inzet gevraagd in de vorm van gebed,
studie en actie.

H

et centrale thema van
de Vredeweek dit jaar is
Vrede verbindt. Directeur Jan Gruiters van
PAX: “Uiteindelijk is het verlangen naar vrede sterker dan
de angst voor geweld. Vrede verbindt mensen. Al lijkt het misschien naïef, het vergt moed om
daarin te blijven geloven. Zelfs
in tijden van oorlog kunnen
mensen de menselijke waardigheid redden. Door bruggen te
slaan en mensen met elkaar te
verbinden. Dat is ook dicht bij
huis mogelijk én nodig. Dat willen we in de Vredesweek zichtbaar maken.”
In onze parochie worden de activiteiten op touw gezet door MOV- en
ZWO- groepen en de Ambassade van
Vrede Vlaardingen. Op vele plekken
in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn er bezinnende, vormende
en verbindende activiteiten. Centraal
staat de Vredeszondag, de eerste zondag van de Vredesweek en de door de
Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag van de Vrede op 21
september. Deze dag valt samen met
de openingssessie van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties
ieder jaar op 21 september.
Het programma voor de Vredesweek
2015 in onze regio is zeer divers. Van
een oecumenische kerkdienst in de
Jacobuskerk in Schiedam tot een lezing over de praktische betekenis van

vrede en hoe wij daar als normale
burger dagelijks aan kunnen werken
in Maassluis. Van de Walk of Peace in
Den Haag, tot een College Tour voor
scholieren ’s middags en volwassenen ’s avonds in de Stadsgehoorzaal
in Vlaardingen.
Vorig jaar bezochten ruim 400 scholieren de College Tour en ontving dit
initiatief van PAX de landelijke Luciferprijs voor de meest succesvolle
en spraakmakende activiteit van de
Vredesweek 2014. Naar het gelijknamige televisieprogramma College
Tour is dit programma volgens de
jury; “een sterk ontwerp dat met de
originele uitwerking en het grote bereik van de activiteit mogelijkheden
biedt voor educatie rondom vrede en
gekopieerd zou kunnen worden naar
andere plaatsen.”

Rond de Vredesweek zijn opnieuw
velerlei initiatieven ontwikkeld en
materialen gemaakt. Zo schreef Kiki
Schippers, winnares van het cabaretfestival Cameretten 2014, speciaal
voor de College Tour van dit jaar een
Vredeslied en dit lied zal in het
hele land te horen zijn.
Op de website https://ambassades.paxvoorvrede.nl/winkel-&downloads is materiaal te bestellen bruikbaar in de Vredesweek.
Er is bijvoorbeeld het Magazine
met interessante artikelen over
vier bruggenbouwers die op hun
eigen plek zich sterk maken om
mensen met elkaar te verbinden
en de Liturgiekrant “Vrede Vieren” met materiaal speciaal voor
de vieringen op Vredeszondag.
In de programma’s van de Vredesweek kunt u een interessante
of uitdagende activiteit kiezen.
Vrede maken we immers samen.
Misschien niet altijd gemakkelijk
als die ander ons soms angstig maakt,
wanneer spanningen oplopen. De
Vredesweek gaat over deze keuze:
trekken we ons onverschillig terug of
organiseren we tegenkrachten zodat
we moedige “verbinders’’ een steun
in de rug geven.
Meer informatie kunt u vinden op
facebook/vlaardingse.vredesweek en
op http://www.vveh.nl/vredesweek/
of http://ambassades.paxvoorvrede.
nl/. Reageren kan via email: ambassadestadvanvrede@kpnmail.nl.
Wees welkom, komt u naar 1 of
meerdere activiteiten! Uw bezoek
of bijdrage aan een gesprek en discussie in Maassluis en Schiedam of
Vlaardingen zoals bijv. College Tour
is een zeer welkome bijdrage aan de
gewenste Vrede in onze omgeving, en
ook in de wereld!
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Jongeren gevormd in de Lucaskerk, 31 mei

Liduina, de musical,
op 30 mei in de basiliek
Spieringshoek was te gast in de Heilig
Hartkerk voor de diploma-uitreiking

Patroonsfeest in Maassluis
is ook echt feest

Kroniek van een parochie

Tijdens de Liduina-processie werden de
relieken rondgedragen door Schiedam

Ruim honderd Liduina’s verzamelden zich op 14 juni op de Grote Markt

