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………en opstaan!

Van de redactie
……… en opstaan!
of er nog niets veranderd is. Jezus viel drie keer onder
… en opstaan, heet het nummer van Kerk aan de Waterhet kruis, ervaren we bij het gaan van de Kruisweg. En
weg wat hier voor u ligt.
elke keer krabbelde hij weer op. ‘Niemand valt of hij valt
Opstaan komt na vallen. We kennen allemaal het vallen
in Gods handen’, zingen we in een mooi lied. We mogen
en het ver-vallen. Je kunt vervallen in slechte gewoontes,
erop vertrouwen dat ons vallen ergens wordt opgevanongemerkt ergens in afglijden: teveel drinken of teveel
chocolade eten, te laat naar bed gaan, teveel achter de
gen, dat we uiteindelijk gedragen worden.
tablet of teveel geld uitgeven aan nutteloze rommel.
In dit nummer kunt u lezen over opstaan. We lezen over
De 40-dagentijd is een geschikte periode om jezelf eens
de Vastenactie. We gaan helpen dit jaar om de aidsslachtonder de loep te nemen. Ben ik tevreden, of ben ik ergens
offers in Zambia weer te laten opstaan. We lezen in een
in vervallen wat rechtgezet moet worden. Dat kun je dan
overweging hoe we dagelijks kunnen opstaan tegen het
mooi veertig dagen beoefenen.
kwaad. We bezinnen ons rond twee kruizen uit één van
Je kunt hard vallen in je leven, als je iets verliest: een
onze kerken, een kruis met de gestorven Christus en een
ideaal, een baan, een bepaalde manier van leven waar je
kruis met de verrezen Christus.
je prettig in voelde. Of helemaal als je iemand verliest:
Zo gaan we al oefenend op weg naar Pasen en vieren
een dierbare, een partner die een grote leegte achterlaat.
dan het opstaan van Jezus, daar in die tuin, vroeg in de
Je kunt voorzichtig weer opkrabbelen, onzeker, aarzemorgen, in het volle licht.
lend. Soms val je terug en dan lijkt het even

Lidwien Meijer
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 SC
Schiedam, 010- 4268648 n St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans,
Singel 104, 3112 GS Schiedam, 010-4268228 n H.H. Jacobus en Martinus,
Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam, 010-4709719 n Willibrord, H. Lucaskerk,
Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-4702679 n Willibrord, Pax Christikerk,
Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, 010-4741790 n H.H. Andreas, Petrus en Paulus,
Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080
St. Jan de Doper-Visitatie
H. Hart van Jezus
Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Charles Duynstee (pr),
Henri Egging (pr), 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, E: secretaris@goedeherderparochie.nl.
St. Liduina - OLV. Rozenkrans

H.H. Jacobus en Martinus

De volgende Kerk
aan de Waterweg
verschijnt rond 10
juni 2018. Kopij
graag inleveren
voor 7 mei.

Willibrord, H. Lucaskerk

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

Kerk aan de Waterweg

COLOFON
Kerk aan de Waterweg is een
uitgave van de parochie De
Goede Herder in Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam en
verschijnt in 2018 vier keer.
Het blad wordt gratis thuisbezorgd bij parochianen. Een
postabonnement is mogelijk
voor 20 euro per jaar.
Redactie: Elly Barendregt,
Marlène van Geffen en Kees
Koeleman.
Redactieadres: Singel 104,
3112 GS Schiedam
E: redactie@goedeherderparochie.nl
Eindredactie: Lidwien Meijer
en Marianne Soors
T: 06-54797022
Aan dit nummer werkten
verder mee: Frans de Jong,
Trudy Klapwijk, Dick Nels,
Maria Kluin, Martin Edelman,
pastor Henri Egging, Antoinette van Rutten, Anne van
der Horst, Gezina van Bohemen, Han Raeijmaekers,
Dirk van der Eijk, Jolanda
Konings, Clemens Lammers,
Christa Solcer-Swaerdens,
Ria Sosef, Karin Tanesha,
Gerarda van Mourik.

p6

In de Pax Christikerk wordt ieder
jaar in de 40-dagentijd het kruisbeeld
omgewisseld.

p 12

De opbrengst van de Vastenactie gaat dit
jaar naar Zambia. Parochianen gaan
onder andere wandelen en samen eten
ten bate van deze actie

p 16

Drie KBO-afdelingen worden belicht.
Mensen ontmoeten elkaar op allerlei
manieren, bij lezingen en tijdens een
potje kaarten

Vormgeving:
Pieter van Schouwenburg,
Bali
Fotografie: Clemens
Lammers, Kees Koeleman,
Corrina Smit, Jolanda Nels,
Wijnand Burggraaf, Gerarda
van Mourik.

p 19

Gaat u mee wandelen met de herder of
liever naar een lezing over Leonard
Cohen? Een film is ook mooi! Dit alles
kan uw geloof verder verdiepen

Ontwerp covers:
Elly Barendregt
Drukkerij:
Halewijn, Halewijnlaan 92,
2050 Antwerpen
Overnemen:
Artikelen uit Kerk aan de
Waterweg mogen met
bronvermelding, vrij worden
overgenomen. Illustraties en
foto’s mogen alleen worden
gebruikt als vooraf toestemming is verleend door de
redactie.

p 26

Twee parochianen van Poolse afkomst
zoeken hun weg in onze geloofsgemeenschappen. Wat valt hen op?
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Ter bezinning

Steeds meer worden wie je ten diepste bent…
door pastor Charles Duynstee

Onze bisschop heeft het
jaar van gebed afgekondigd.
We weten dat bidden voor
niemand gemakkelijk is. Het
raakt wat er leeft in je ziel.

M

isschien is bidden moeilijk
omdat gebed, in de diepste
betekenis van het woord,
geen mensenwerk is. Bidden
heeft niet alleen met het verstand te
maken, het moet ook doorstoten naar
een diepere laag in je zelf.
Je zou ook kunnen spreken van de
binnenkant, van de diepte die in elke
gelovige aanwezig is, het diepste innerlijk, waar het levende gebed reeds
bezig is, als een nooit aflatende en
steeds weer opborrelende bron, ook al
is het nog ongezien, nog ongehoord
en nog ongevoeld.
Bidden is contact krijgen met wat er
leeft in je ziel. Je mag steeds meer een
bezield mens worden, om zo steeds
meer te mogen ervaren wat er allemaal afspeelt in je binnenste. Je zou
kunnen zeggen: er is al gebed gaande
voordat je het zelf beseft. Juist dit onbewuste bidden is een van de kostbaarste geschenken die wij bij onze
eigen schepping van God hebben mogen ontvangen. Je eigen geloofsontwikkeling mag groeien van onbewust
naar bewust gebed.

Luisteren
En een van de belangrijkste houdingen hierbij is het luisteren, luisteren
naar het Woord van God, maar ook
luisteren naar ons diepe hart. En zo
kan je ook om je heen de ‘Stem van
God’ horen, die tot je spreekt door bezielde mensen.
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Bidden is geen recept wat je zo maar
kunt ophalen. Er zijn net zoveel manieren van bidden, als er mensen
zijn. Elk mens is uniek.
Om zelf stil te worden van binnen heb
ik de afgelopen jaren de levenshouding aangenomen van een ‘trappist’.
Op de fiets kom ik tot rust, en kan ik
al mijn verwarde gedachten gaandeweg een plek geven. Het is voor mij
ook een manier om mezelf ‘schoon’
te maken van verkeerde gedachten.
De fiets is mijn eigen klooster!
Het geschenk van het bidden ontvang
je van God. Je mag echter wel meewerken met de genade.

Op de fiets kom ik
tot rust
Bidden is je handen openen voor
God. Het is een langzaam opgeven
van de krampachtigheid waarmee
je je handen dichtgeknepen hield.
En een toenemende bereidheid je
bestaan te aanvaarden, niet als een
bezit, dat verdedigd moet worden,
maar als een gave, die ontvangen mag
worden. Bidden is daarom allereerst
een levenshouding. En deze houding
stelt je in staat, te midden van deze
wereld, een stilte te vinden, waarin je
ontvankelijk wordt voor de beloften
van God. Zo kun je hoop vinden voor
jezelf, je medemens en de gemeenschap waarin je staat. Biddend ervaar
je God in een zachte bries, in de nood
en vreugde van je medemens, in de
eenzaamheid van je hart.
Mogen wij in het jaar van gebed
steeds meer die mensen worden die
we ten diepste zijn: bezielde mensen!

Gebed van de kikker
Op een nacht werd broeder
Bruno bij zijn gebed gestoord
door een kwakende kikker.
Het lukte hem niet het lawaai
te negeren en hij riep vanuit zijn
open raam: “Stil daar! Ik ben aan
het bidden!” Nu moet je weten
dat broeder Bruno een heilige was, en dus werd zijn bevel
onmiddellijk opgevolgd. Ieder
levend wezen hield de adem in,
met de bedoeling zijn gebed zo
gunstig mogelijk te beïnvloeden.
Maar al gauw werd broeder Bruno door een ander geluid gehinderd, namelijk dat van zijn eigen
innerlijke stem. “Misschien”, zei
de stem, “beleeft God evenveel
plezier aan het gekwaak van een
kikker als aan jouw psalmen.”
“Hoe kan het gekwaak van een
kikker God in ’s hemelsnaam
behagen?”, antwoordde Bruno.
De stem gaf echter niet op:
“Waarom denk je dat God het
geluid heeft geschapen?”
Bruno besloot op deze vraag een
antwoord te zoeken. Hij opende
opnieuw zijn raam en riep: “zing!”
Het gekwaak van de kikker, maar
ook van alle andere kikkers in de
buurt, barstte los.
Bruno luisterde vol aandacht en
gaf zich aan de geluiden over, en
het gekwaak was niet langer hinderlijk maar verrijkte de stilte van
de nacht. Deze ontdekking gaf
Bruno een diep gevoel van harmonie met al wat leeft, en voor
het eerst in zijn leven begreep hij
wat bidden was.

Gebed centraal tijdens patroonsfeest

Wat betekent bidden
voor jongeren?
Op zaterdagavond 21 april vieren wij het patroonsfeest van
parochie De Goede Herder in de Lucaskerk.

Z

olang parochie de Goede Herder bestaat, is er het jaarlijkse
patroonsfeest, aan de vooravond
van Goede Herder zondag. Ook
dit jaar is weer een afwisselend programma bedacht, met elementen van

Ontmoeting, samen
vieren en zingen,
bezinning en gesprek

Johnny Tran, student theologie aan de Fontys
hogeschool in Amsterdam

ontmoeting, samen vieren en zingen,
bezinning en gesprek. Er is een gebedsdienst met muziek van zanggroep Impuls èn ieder die mee wil
zingen met dit koor. Wij ontmoeten
elkaar rond een eenvoudige maaltijd

en bij een glas. En, last but not least:
we horen een goed verhaal en gaan
daarover met elkaar in gesprek.

Richtvragen
Als thema hebben we gekozen voor
‘Jongeren en gebed’. In het ‘jaar van
het gebed’ willen we stilstaan bij wat
bidden voor ons betekent. Dat doen
wij vanuit het perspectief van jongeren en jongvolwassenen. Daarom is
Johnny Tran uitgenodigd, student
theologie aan de Fontys hogeschool
in Amsterdam. Vanuit zijn eigen
ervaring en vanuit zijn netwerk van
contacten zal hij vertellen wat ‘bidden’ voor veel jongeren betekent. Ook
zal hij met ons in gesprek gaan aan de
hand van enkele richtvragen.

Het patroonsfeest van parochie De Goede Herder is op zaterdag 21 april van 16.30 tot 21.00 uur in de Lucaskerk, Hoogstraat 26 a/b, 3131 BN Vlaardingen.
Wil je meezingen met de liederen van Impuls? Kom dan een uur eerder, om 15.30 uur, om de liederen te
oefenen.
15.30 uur	Instuderen van de liederen, die gezongen worden tijdens de gebedsdienst
(Iedereen is welkom om mee te zingen.)
16.30 uur Ontvangst met koffie en thee
17.00 uur Gebedsdienst met zang en ritme van ‘Impuls’
18.00 uur Eenvoudige maaltijd (soep en broodjes)
19.15 uur	Lezing over ‘jongeren en gebed’ door Johnny Tran. Aansluitend gaan we hierover in gesprek met
elkaar
20.00 uur Drankje en gezellige afsluiting (tot 21.00 uur)

magazine van parochie de goede herder
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Op weg naar Pasen

Wisseling van kruisbeelden
In de Pax Christikerk markeert men de lijdenstijd en de paastijd
door de kruisbeelden om te wisselen.
door Kees Koeleman

D

e Veertigdagentijd begint dit jaar
vroeg. Aswoensdag vieren we al op
14 februari. In de meeste kerken van
onze parochie is er dan de mogelijkheid om het askruisje te ontvangen, de start
van een periode van inkeer, vasten en voorbereiding op het feest van Pasen.
Dat op 14 februari een nieuwe kerkelijke periode aanbreekt is in de Vlaardingse Pax Christikerk ook aan iets anders te merken. Ik bedoel niet de verandering van liturgische kleur,
want dat is in alle kerken zo. Het gaat om een
wisseling van kruisbeelden. Op de meeste
zondagen hangt er een beeld van de verrezen
Christus aan de muur boven het liturgisch
centrum, maar in de Veertigdagentijd wordt
dit kruisbeeld vervangen door een beeld van
de gestorven Christus. Zo doet men recht aan
de Lijdenstijd, zoals de Veertigdagentijd ook
wel wordt genoemd.

De gestorven Christus
Op de foto kunt u zien dat het gaat om een
houten kruis waarop een (eveneens houten)
beeld van de gestorven Christus is bevestigd.
Wat mij opvalt is de soberheid. Christus
draagt geen doornenkroon. Wel zijn, als je
goed kijkt, de spijkers in zijn handen en voeten te zien, evenals de steekwond aan de rechterzijde. Zijn gezicht is getekend, maar straalt
vrede uit. Zoals te doen gebruikelijk draagt de
gekruisigde Christus een lendendoek. Vaak
hangt boven een kruis een bordje met de letters INRI, de Latijnse afkorting van ‘Jezus van
Nazareth, koning der Joden’. Boven dit kruis
zijn de letters echter weggelaten.
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Zijn
gezicht is
getekend
Aanvankelijke huiver
De kruisbeelden die vroeger bij mijn ouders
aan de muur hingen waren minder sober.
Hetzelfde geldt voor de kruisbeelden die ik
na afloop van een uitvaartdienst wel eens
in handen krijg (‘u weet er wel raad mee’):
het lijden van Christus wordt vaak zeer realistisch afgebeeld. Het is bijna niet voor te
stellen dat er een tijd is geweest waarin men
ronduit huiverig was om de kruisiging en de
Gekruisigde af te beelden. Toch was dat in de
Vroege Kerk zo. Het had te maken met het
feit dat de kruisdood in het Romeinse rijk de
smadelijkste en smartelijkste van alle straf-

De verrezen Christus
Op Stille Zaterdag wordt in de Pax Christikerk
het beeld van de gestorven Christus vervangen door het beeld van de verrezen Christus.
U ziet het hiernaast op de foto. Bijzonder is
dat het corpus niet op het kruis is bevestigd,
maar dat corpus en kruis uit hetzelfde hout
gesneden zijn. Ook nu valt de soberheid op.
Het gewaad dat Christus draagt valt nauwelijks op. Zijn gezichts-uitdrukking is eerder
neutraal dan triomferend. Het meest sprekend zijn de handen, die Christus zegenend
naar de wereld uitstrekt. Het hele jaar door
blijft dit beeld van de verrezen Christus in de
kerk hangen, tot Aswoensdag weer een nieuwe Veertigdagentijd inluidt.

‘Het kruis met het blijde Jezusbeeld’

Uit
hetzelfde
hout
gesneden…
fen was: een slavendood. Christus werd in
die tijd dan ook niet aan het kruis afgebeeld.
Wel is op mozaïekwerken vaak een kruis te
zien, dat uitrijst boven Christus die op een
troon zetelt. In later tijd wordt hij áán het
kruis afgebeeld, maar dan heel duidelijk als
de triomferende Christus met de koningskroon. Pas in de tijd van de Gotiek (11001500) doet de lijdende Christus aan het kruis,
met doornenkroon, zijn intrede. Zo is aan
de verschillende kruisbeelden niet alleen de
opvatting van de desbetreffende kunstenaar,
maar ook van de heersende theologie van die
tijd af te lezen.

In de hal van de Pax Christikerk staat sinds
november vorig jaar een flap-over met drie
toekomstvragen. Parochianen kunnen hun
antwoord op een post-it schrijven en op het
bord plakken. De eerste vraag luidt: ‘Mocht
het zover komen dat uw kerk aan de eredienst
onttrokken wordt, wat hebt u dan nodig om de
gang naar de andere kerk te kunnen en willen
maken?’. Op één van de post-its staat geschreven: ‘Het kruis met het blijde Jezusbeeld’.
Het doet me denken aan de blijde boodschap
van het verhaal over Jezus’ verrijzenis. ‘Toen
de vrouwen het graf van Jezus waren binnengaan’, vertelt Lucas, ‘vonden ze het lichaam
van Jezus niet, omdat hij verrezen was’. De
evangelist heeft het hier niet over het dode
lichaam van Jezus, maar gebruikt het Griekse
woordje ‘soma’, dat in onze taal de betekenis
heeft van ‘alles wat iemand heeft belichaamd’.
Dát houdt Jezus’ verrijzenis in: dat zijn woorden, zijn daden, zijn trouw tot op het eind, die
gewelddadige dood, kortom alles wat hij heeft
belichaamd/ zijn persoon dus, de dood heeft
doorstaan, dankzij God. En dat is inderdaad
alle reden tot blijdschap!
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Liduinaprocessie op zondag 6 mei

Een intense ervaring
door Pastor Henri Egging

S

inds enkele jaren vieren wij
in onze parochie het Liduinafeest op de zondag vóór Hemelvaartsdag. Dit jaar is dit op
zondag 6 mei.
Om 10.30 uur (een uur later dan op ‘gewone’ zondagen) begint het feest met
een feestelijke eucharistieviering in de
basiliek, waarin de koren In Honorem
Dei en Jubilatio zullen zingen. Tijdens
de offerandeprocessie zal het voedsel
naar voren worden gebracht dat een
week eerder (op 29 april) in de Schiedamse kerken is ingezameld. Zoals
het beursje van Liduina, waarmee zij
mensen in nood hielp, nooit leeg raakten, zo willen wij zorgen dat de Voedselbank geen ‘nee’ hoeft te verkopen.

Liduinavaandel
’s-Middags zullen wij in processie
door de straten van Schiedam trekken
met de relieken van Liduina en (onder andere) het onlangs gerestaureerde Liduinavaandel. Onze bisschop,
mgr. J. van den Hende, heeft alle
deelnemers van de diocesane Romebedevaart uitgenodigd het Liduina-

feest met ons mee te vieren. Zelf zal
de bisschop ook met ons mee gaan in
de processie.
Een processie lijkt misschien iets ‘demonstratiefs’, maar het is vooral het
samen op weg zijn wat het tot een
intense ervaring maakt. En daarbij
in alle rust door het oude Schiedam
lopen, door smalle straten met verrassende doorkijkjes. Nu en dan stilstaan op een herinneringsplek.
Halverwege de route is ook dit jaar
weer een oecumenische gebedsdienst
in de Grote Kerk.
De processie begint om 13.30 uur
met een kort gebedsmoment in de
Liduinabasiliek. Ook de afsluiting
is daar, met een korte vesperdienst
met de broederschap van Liduina,
staande rondom het altaar (om circa
15.45 uur). Daarna hoeft u nog niet
meteen naar huis, want in parochiezaal De Wilgenburg staat voor elke
deelnemer soep en een broodje klaar.
Vanuit de Schiedamse kerken zal in de
week voorafgaande aan het Liduinafeest een ‘Liduinaweek’ gehouden
worden met verschillende activitei-

ten. (Zie hiervoor de informatie elders in dit magazine.)

Broederschap
De zondag voor Hemelvaartsdag is
niet de enige feestdag waarop Liduina
centraal staat. Op de ‘eigenlijke’ feestdag van Liduina, 14 juni, organiseert
haar broederschap een avond met een
eenvoudige vesperdienst, een inleiding en gesprek. Op de zondag voorafgaande aan 14 juni is er om 16.00
uur het plechtige Liduinalof, zoals
wij dat voorheen op het Liduinafeest
in de paastijd vierden. Ook daarbij is
iedereen van harte welkom.
Wij hopen dat veel mensen zullen
deelnemen aan de verschillende
vieringen en activiteiten rond de
heilige Liduina. Wij gedenken haar
verbondenheid met het lijden van Jezus Christus, haar liefde voor de eucharistie, haar devotie tot Maria van
Schiedam. In haar spoor proberen
wij te zorgen dat er aandacht is voor
zieken, en dat geen mens in nood
tekort komt. En wij gaan samen met
Liduina en met elkaar op weg.

Programma Liduinafeest op zondag 6 mei
10.30 uur Eucharistieviering in de Liduinabasiliek
12.00 uur	Koffie en thee in De Wilgenburg (zaal achter de Liduinabasiliek) en gelegenheid meegebrachte lunch te gebruiken
13.30 uur	Gebedsmoment in de Liduinabasiliek; aansluitend opstellen van de processie op het Stadserf
14.00 uur	Processie door de straten van Schiedam met de relieken
van Liduina, met om circa 14.45 uur een korte oecumenische gebedsdienst in de Grote of St. Janskerk
15.45 uur Korte afsluitende vesperdienst in de Liduinabasiliek
16.00 uur Ontmoeting met soep en een broodje in De Wilgenburg.
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PAROCHIE MOZAÏEK

Schiedamse Liduinaweek van 29 april – 6 mei
Het Liduinafeest wordt dit jaar
gevierd op zondag 6 mei. Elders
in dit magazine kunt u lezen
over het programma van deze
dag. Voorafgaande aan het
Liduinafeest zal er een Liduinaweek worden gehouden, waar

de Schiedamse deelgemeenschappen van onze parochie
hun medewerking aan verlenen.
Doelstelling van deze week
is: in het voetspoor van de H.
Liduina (die een pastoraal oor
en diaconaal hart had voor de

bewoners van Schiedam en omstreken) een pastorale en diaconale rol van betekenis spelen
voor inwoners van Schiedam.
Deze doelstelling krijgt handen
en voeten in de volgende activiteiten:

Datum

Activiteit

Bijzonderheden

Zondag 29 april

Inzameling van voedsel voor de voedselbank, in de kerken
van de Schiedamse deelgemeenschappen

Tijdens het Liduinafeest van 6 mei zal dit voedsel in de
Liduinabasiliek tijdens de offerande naar voren worden
gebracht.

Zondag 29 april,
15.00-16.30 uur

Samenzang van Liduina-liederen in de Liduinabasiliek en
ontmoeting in de Wilgenburg.

Iedereen is welkom, maar de ouderen van Schiedamse
zorgcentra vormen de voornaamste doelgroep.
Gelegenheidskoor o.l.v. Henry de Wolf. Koffie/thee na afloop.

Dinsdag 1 mei,
14.00-15.30 uur

Twintig kwetsbare bewoners van zorgcentrum Frankeland,
die bijna nooit meer de deur uit komen, laat staan een kerk
bezoeken, brengen een bezoek aan de Liduinabasiliek, waar
een aan deze doelgroep aangepast programma is.

Mogelijk gemaakt door parochianen uit de vier Schiedamse
deelgemeenschappen.

Vrijdag 4 mei, 15.00
uur

Gemeenschappelijke ziekenzalving in de Basiliek.

Bedoeld voor parochianen uit de vier Schiedamse deelgemeenschappen.

Zondag 6 mei

Liduinafeest

Zie elders in het magazine.

Eerste Communie in Schiedam-centrum
Al een aantal jaar trekken in
Schiedam de H. Hartkerk en de
Liduinabasiliek samen op bij de
voorbereiding op en viering van de
eerste heilige communie. Dit jaar
werden daar maar liefst twintig
kinderen voor aangemeld! De
voorbereiding begon op 21 januari
met een bijeenkomst voor ouders

en kinderen, en de week daarop
vond de voorstelviering in de H.
Hartkerk plaats. Het is weer een
drukke tijd voor de kinderen en
hun ouders, én voor begeleiders
Linda de Vos en Patrick Rutten,
met de wekelijkse bijeenkomsten
en alles wat daar verder nog bij
komt kijken. Maar het is ook be-

slist een boeiende en leuke tijd!
De viering van de eerste heilige
communie is op zondag 27 mei,
om 9.30 u in de H. Hartkerk in
Schiedam.
Gerarda Havermans-van Mourik,
lid pastoraatsgroep Liduinabasiliek
Schiedam
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Overweging van 28 januari

Kerkdienst in Kafarnaüm
Jezus geeft onderricht in de synagoge. Een man, bezeten door een
onreine geest, begint er doorheen te schreeuwen…
door Kees Koeleman

I

n Capelle a/d IJssel had ik eens een gesprek met een man uit Suriname die al
jaren hier in Nederland woont. ‘Ik ben
eigenlijk nooit alleen’, zei hij, ‘ik weet dat
ik altijd een beroep op God kan doen en dat
die er is als ik hem aanspreek. Maar naast God
zijn er nog heel veel andere machten en krachten. Als ik alleen in de kamer ben, dan kijk ik
soms naar een schilderij en stel ik me voor hoe
die persoon zal zijn die dat geschilderd heeft.

Als je er
even over
nadenkt is
bezetenheid
iets reëels

kerk aan de waterweg voorjaar 2018

‘Er bevond zich in de synagoge van Kafarnaüm een man die in de macht was van een
onreine geest’, staat er in het evangelie van
vandaag. Als je dat zo leest, ben je geneigd om
het eerst voor jezelf af te doen met de gedachte: och, dat is een verhaal van lang geleden,
toen mensen nog geloofden in bezetenheid.
Maar na zo’n gesprek denk ik: nee, zo mag ik
dat niet afdoen. Als je er even over nadenkt is
bezetenheid iets reëels.
In Nederland hebben zo’n 500 duizend mensen een dwangstoornis. Dagelijks voeren ze
vreemde rituelen uit. Zoals vijf keer controleren of de deur wel op slot zit. Of witte auto’s
tellen om te voorkomen dat je zakt voor je
examen. Automobilisten zie ik soms als een
bezetene rijden.
Sommige mensen kunnen zo gefocust zijn op
orde en netheid dat er bij hen geen stofje mag
liggen en er iedere dag gepoetst moet worden.

Of ik kijk naar de ramen, het meubilair en ik
denk: dat is door iemand gemaakt zodat ik er
wat aan heb. De sfeer van die mensen is als
een goede kracht bij mij aanwezig. Maar er
zijn ook kwade machten, die bezit proberen
te nemen van mij. Dat gebeurt wel eens als
ik naar een film zit te kijken en ik zie iemand
met een vreselijke mentaliteit waar toch een
bepaalde bekoring van uitgaat. Naast God zijn
er heel veel machten en krachten die bij je
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zijn. Sommige van die krachten laat je graag
toe, tegen andere wil je je verzetten, zodat ze
geen bezit van je nemen’.

Op zondag 7 januari was Annemiek Schrijver
in het televisieprogramma De Verwondering
in gesprek met zanger Stef Bos. Hij vertelde
over een gebeurtenis die zo’n indruk op hem
maakte, dat hij negentien jaar later nog de
exacte details kan reproduceren. Het is een
mooie lenteavond, als even voor tien uur
’s avonds de telefoon gaat. Zijn beste vriendin
wil langs komen om iets te bespreken. Bos
antwoordt ‘gezellig’ en zet de glazen alvast op

schrijft Marcus niet over. Maar al eerder
schreef hij dat Jezus aan het vertellen was
over Gods koninkrijk, niet als een ruimte
daarboven en daarbuiten, maar als een
ruimte waarin alles en iedereen bestaat en
zich ontwikkelt. Zoals een nog niet geboren
kindje leeft in de schoot van de moeder, zo
leven wij binnen Gods liefdevolle aanwezigheid. Wie dat beseft laat het wel na om in de
huid te kruipen van een onreine geest. Het is
aan ons om ruimte te maken voor de heilige
Geest. Dan hebben we van die andere geesten niets te vrezen.

de keukentafel. Maar vanaf het moment dat ze
binnenstapte, wist hij het: dit is foute boel. Hij
keek in haar ogen en zag dat er niemand thuis
was. Ze zei dat ze stemmen hoorde en bloed
uit haar handpalmen zag stromen. Ze leek opgesloten in een andere realiteit, waar hij haar
niet kon bereiken. Gruwelijk om te zien.
In de oorspronkelijke Griekse tekst van de
evangelielezing van vandaag wordt eigenlijk
niet gesproken over een man met een onreine
geest maar over een man in een onreine geest.
Je wandelt met je hondje, maar je wandelt niet
met een onreine geest. Die gaat met mij op
de loop.
Hij heeft me ingekapseld. Ik kan er niet meer
uit. Ik ben mezelf niet meer. Dat hoor je ook
aan die man. Het ene moment zegt hij ‘ik’,
het andere moment zegt hij ‘wij’: ‘Wat heb jij
met ons te maken, wil je ons soms verdelgen?’
‘Ik weet wel wie je bent, een heilige van God’.
Wie is hier nu aan het woord? Die man? Zijn
demon? Of praten ze door elkaar? Maar dat
herkennen we denk ik wel: dat je jezelf dingen hoort zeggen of dingen ziet doen, en je
denkt: ‘Ben ik dat, wil ik dit zeggen, wil ik dit
doen? Ik wil juist iets anders zeggen, heel iets
anders doen!’

Niet een
man met een
onreine geest
maar een
man in een
onreine geest

Zware kost? Een kort/licht verhaal tot besluit. Aan de oever van een rivier kwamen
twee monniken die op weg waren naar
hun klooster een zeldzaam mooie vrouw
tegen. Ook zij wilde de rivier oversteken, maar het water stond haar te hoog.
Daarom tilde één van de monniken haar
op zijn rug en droeg haar naar de overkant. Zijn metgezel was erg geschokt.
Zeker twee volle uren las hij hem als een
bezetene de les. Had hij zich gehouden
aan de heilige regel? Was hij vergeten
dat hij een monnik was? Hoe durfde hij
een vrouw aan te raken, erger nog, haar
gewoon de rivier over te dragen? En wat
zouden de mensen zeggen? Had hij hun
heilige godsdienst niet in diskrediet gebracht? De andere monnik bleef geduldig
naar zijn preek luisteren, maar op een
gegeven ogenblik onderbrak hij hem en
zei hij: ‘Broeder, ik heb die vrouw bij de
rivier achtergelaten, maar jij draagt haar
nog steeds’.

Er bevond zich in de synagoge een man in
een onreine geest, een geest die in het geweer komt als hij Jezus heeft horen spreken.
Wát Jezus daar in de synagoge vertelt, daar
magazine van parochie de goede herder
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Vastenactie richt zich op Zambia

Gaan waar niemand gaat; doen
Een Vastenactieproject in Zambia staat dit jaar centraal.
En een diaconaal project in de buurt, het Rotterdams
Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS).
door Jolanda Konings

V

oor het Vastenactieproject van
dit jaar richt parochie de Goede
Herder, samen met protestantse wijkgemeenten, de blik op
het noorden van Zambia. In het district Mbala, zetten de ‘Zusters van de
Heilige Harten van Jezus en Maria’
zich in voor onderwijs, ziekenzorg en
ontwikkeling.
Deze zusters gingen in de zestiger
jaren vanuit Frankrijk naar, onder
meer, het Afrikaanse Zambia. Ze
zetten scholen en ziekenhuizen op. Begin jaren ‘90
droegen zij de verantwoordelijkheid van deze
instellingen over en
verlegden hun aandacht
naar zorg voor Aidsslachtoffers. Het HIV-virus ontwrichtte in Zambia
hele gemeenschappen, vele
kinderen werden wees, gezinnen
vervielen in armoede, omdat kostwinnaars overleden en grootouders plotseling gezinshoofd werden.
Allereerst omvatte de ondersteuning
opvang van weeskinderen, ziekenzorg en stervensbegeleiding.
De zusters deden werk dat niet populair was om te doen. Niemand wilde
het huis in van een Aidspatiënt. Er
was vrees voor besmetting, er was
schaamte, er was ontreddering. ‘Juist
hier moesten wij zijn’, stelt zuster
Yvonne Mwalula hoofd van het pro-
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gramma dat de naam
draagt: Household In
Distress-programm. ‘Ons
motto is: ‘Gaan waar niemand gaat. Doen wat niemand
wil doen’, om net als Christus er te
zijn voor iedereen.’
Dit project kan de steun van Vastenactie goed gebruiken.

Ongedocumenteerden
Het motto van de zusters sluit naadloos aan bij het werk van stichting
ROS, het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt. Overal ter wereld
zijn situaties die te moeilijk lijken om
op te lossen; je zou geneigd zijn deze
de rug toe te keren. Dat geldt ook voor

de situatie van ongedocumenteerden
in Nederland. Met ongedocumenteerden wordt bedoeld: mensen zonder
papieren. Veelal zijn het vluchtelingen die geen status hebben gekregen,
maar waarvan het vaderland terugkeer weigert. Of vrouwen die slachtoffer werden van mensenhandel en
door tegenwerking van de autoriteiten, niet terug kunnen. Het ROS keert
deze mensen die tussen wal en schip
dreigen te raken, niet de rug toe, maar
houdt spreekuur, staat bij met raad
en daad, dringt bij de overheid aan op
menswaardige leefomstandigheden,
bemiddelt bij toegang tot de gezondheidszorg of begeleidt de terugkeer
naar het land van herkomst.

wat niemand wil doen
titel: ‘Ik ben omdat wij zijn’. De indrukwekkende begeleidende tekst,
waarmee steeds de aandacht naar
een ander aspect van de doek wordt
geleid, is verkrijgbaar via Vastenactie.
Evenals de hongerdoek zelf, en nog
veel meer materialen om de vastenactie onder de aandacht te brengen.

Een eigen uitdaging

Inspiratie
De projecten in Zambia en Rotterdam
werden op 8 januari gepresenteerd in
de Lucaskerk tijdens een Inspiratiebijeenkomst. Zo’n veertig personen –
vertegenwoordigingen van katholieke
deelgemeenschappen van de Goede
Herderparochie en protestante wijkgemeenten uit Schiedam, Vlaardingen en Maasluis – waren aanwezig.
Theo Miltenburg van Stichting ROS
en Guus Prevoo van Vastenactie,
lichtten beide projecten toe.
Beide projecten hebben vooral gemeen dat zij perspectief willen bieden
en zoeken naar mogelijkheden waar
die op het eerste gezicht er niet lijken
te zijn. Zuster Yvonne Mwalula zegt

hierover: ‘Wij geven een duwtje in de
goede richting en de mensen bloeien
op.’ Het project is inmiddels uitgebreid met scholing van de weeskinderen, begeleiden van grootouders,
bewustwordingsprogramma’s rond
Aids en ondersteuning bij het opbouwen van een bestaan na het overwinnen van de ziekte.

De mensen bloeien op
Guus Prevoo leidde de aanwezigen
in de Lucaskerk met een meditatieve
tekst langs de hongerdoek die dit jaar
uitkwam. De schildering op deze doek
is vervaardigd door de Nigeriaanse
schilder Chidi Kwubiri en draagt de

Naast financiële ondersteuning van
bovenstaande projecten kunt u nog
meer doen in de Veertigdaagse vastentijd. Ieder kan een eigen uitdaging
aangaan: bijvoorbeeld het glaasje
wijn laten staan in deze periode, met
de fiets naar het werk in plaats van
altijd de auto te pakken, minder televisiekijken, minder internetten. Of
juist iets méér doen dan anders: meer
aandacht voor elkaar, meer ruimte
voor stilte en gebed, meer tijd voor
vrijwilligerswerk.
Wat is uw uitdaging voor de Vastentijd? Het glaasje wijn? De fiets
in plaats van de auto? Ga op de website van Vastenactie naar 40-dagenchallenge. Want er zijn vele manieren
om de Vastentijd invulling te geven.
Wanneer u deze deelt, kunt u weer
anderen inspireren.
Meer informatie over het Rotterdamse project kunt u krijgen via:
www.stichtingros.nl
Over het project van de zusters
in Zambia kunt u meer te weten
komen via: www.vastenactie.nl.
Uw eigen, persoonlijke uitdagingen in deze periode kunt u
delen via: www.vastenactie.nl/
kominactie/40dagenchallenge
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Drie pelgrimstochten op 17 maart

Samen eten, samen wandelen
Voorkoming van isolement, zowel in Afrika als in de eigen buurt.
Dat is het thema van de Vastenactie dit jaar. Op 17 maart wandelen
parochianen door hun eigen stad en bezoeken bijzondere plekken
waar isolement wordt bestreden.

O

p zaterdag 17 maart gaan wij
in Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam een pelgrimswandeling maken. Deze wandeling
is een verbindende activiteit in het
kader van de Vastenactie. De wandelingen zijn een initiatief van de parochie, maar daarbij is samenwerking
gezocht met onze protestantse partners en verschillende maatschappelijke initiatieven.
Grondthema van de Vastenactie in
2018 is voorkoming van isolement
en bestrijding van stigmatisering. Bij
de drie pelgrimswandelingen willen
wij in eigen stad projecten bezoeken
die daaraan werken. Wij maken een
korte wandeling en bezoeken enkele
projecten, om te ervaren hoe gewerkt
wordt aan sociale samenhang.

Maassluis
Het is fijn om met elkaar een stuk
te lopen in de 40-dagentijd. Een tijd
van bezinning maar ook een tijd om
je te verplaatsen in situaties in de
wereld, waar mensen een heel ander
leven hebben dan wij in Maassluis.
De lengte van de wandeltocht is maximaal 10 km.
9.15 uur ontvangst in de Petrus en
Pauluskerk met koffie en thee.
9.40 uur pastor Kees Koeleman
opent de Pelgrimage met woorden
van bezinning.
10.00 uur Vertrek naar de Voedselbank.
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10.20 uur Bezoek aan de Voedselbank waar Joke Cats uitleg geeft.
10.45 uur We vervolgen onze Pelgrimage.
13.00 uur Aankomst in de Immanuëlkerk en lunch.
14.00 uur Mirjam Boswijk van Kerk
in Aktie vertelt over de problematiek
van HIV/Aids in Zambia.
14.30 uur Afsluiting van de pelgrimage.
Tijdens de lunch in de Immanuëlkerk wordt er een vrijwillige bijdrage
gevraagd en een gift voor de voedselbank. Aanmeldingsformulieren
vindt u in de Petrus & Pauluskerk en
de wijkgemeenten van de PKN Maassluis.

Vlaardingen
Wij gaan in Vlaardingen op 17 maart
vooral voor de ontmoeting met mensen die dichtbij mensen willen staan
en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We lopen van plek naar plek.
Start: 12.00 uur met een lunch in
Resto van Lopik bij de sociale supermarkt, Vetteoordskade 6.
Via Pameijer aan de Schiedamseweg,
eindigen we in De Windwijzer (Schiedamseweg 95) bij het project ‘Zingen
in het Nederlands’, voor mensen die
onze taal sneller willen leren.
Bijdrage 5,- (voor de lunch). Einde:
15.30 uur
Voor nadere gegevens : Willibrord

Actueel - website De Goede Herder
- via email naar movzwo@hetnet.nl
Graag opgave vóór 15 maart (ook in
verband met de lunch) via intekenlijsten op het kerkplein/in de hal van
de kerk of via movzwo@hetnet.nl

Schiedam
In Schiedam begint de wandeling om
11.00 uur in De Wilgenburg (de parochiezaal aan het Land van Ris achter
de Liduinabasiliek) met koffie, thee
en een korte kennismaking. Daarna
lopen wij naar het bewonersinitiatief
‘De Buren van Oost’, dat met een
mobiele buurtpost mensen van jong
tot oud in Schiedam-Oost wil samenbrengen. Van daaruit gaan wij door
naar inloophuis ‘De Wissel’ aan het
Broersveld, een soort ‘huiskamer’
waar mensen kunnen binnenlopen
voor ontmoeting, informatie, bezinning of een gesprek. De derde etappeplaats is Vluchtelingenwerk aan de
’s-Gravelandseweg, waar met allerlei
activiteiten de zelfredzaamheid van
vluchtelingen in Schiedam wordt bevorderd.
Wij komen om circa 13.45 uur terug
bij De Wilgenburg. Daar krijgen we
een korte toelichting op het werk
van stichting ROS. Ook is er alle gelegenheid om na te praten bij een
kom soep en een broodje. Een eigen
bijdrage is van harte welkom, en is
bestemd voor de Vastenactie en het
‘project dichtbij’.

Overige activiteiten in de 40-dagentijd
Bezoek aan stichting ROS
Zaterdagochtend 3 maart van 10.30 – 12.30 uur ontvangt Stichting ROS in Rotterdam graag belangstellenden die zich willen informeren over het ’40-dagenproject dichtbij’ (zie pgn. 12 en 13).
Opgeven vóór 28 februari via movzwo@hetnet.nl of via
intekenlijsten in de kerk.
MOV-ZWO stuurt een bevestiging retour.
Adres: Rechthuislaan 52, 3072 LE Rotterdam, metrostation Rijnhaven of bus 77 richting SS Rotterdam,
halte Rechthuislaan.
Samen eten in Vlaardingen en Maassluis
Op de woensdagen van 21 februari t/m 21 maart is
er steeds een eenvoudige maaltijd met bezinning en
gebed. Aanvang: 18.30 uur, tot 19.30 uur. Plaats: Pax
Christikerk. De organisatie is samen met kerkcentrum Holy.
Dinsdag, 6 maart, eenvoudige maaltijd in de Immanuëlkerk in Maassluis. Aanvang: 18.00uur.

Bezinningsochtend in Maassluis.
Op donderdag 15 maart begint de bezinningsochtend
om 9.00 uur met een Eucharistieviering.
Guus Prevoo van Vastenactie vertelt vervolgens over
het werk in Zambia en over de resultaten van al onze
acties (internet quiz van World’s Best News). We sluiten af met een lunch, waarbij we het brood delen, dat
iedereen heeft meegebracht.
Pelgrimstocht in het Groene Hart
Heeft u zin in een langere wandeling of in een meer
uitgebreide pelgrimage? Dan kunt u van 22 tot 24
maart deelnemen aan de landelijke pelgrimstocht van
Vastenactie in Woerden, Bodegraven en Noorden. Het
is een pelgrimage om stil te staan bij onszelf en onze
levensstijl. Onderweg zijn er verschillende momenten
van bezinning. Meer informatie over deze pelgrimstocht vindt u op de website www.vastenactie.nl.
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Ouderenbonden actief in de drie steden

Elkaar ontmoeten en je nek
In onze parochie zijn drie actieve afdelingen van de Katholieke
Bond van Ouderen, de KBO. Wat doen deze afdelingen? Het is meer
dan alleen gezelligheid!
door Lidwien Meijer

D

e afdelingen van de KBO in onze drie
steden zijn zelfstandig actief, maar
vertegenwoordigers van de besturen
komen nu en dan samen om uit te
wisselen en van elkaar te leren. ‘Laten we
eens een stukje in Kerk aan de Waterweg
schrijven’, bedachten we. ‘Het is goed om als
bonden te laten zien waar je mee bezig bent.’
Het is ook zo dat nogal wat actieve parochianen in de besturen van de bonden zitting
hebben. En de zalen bij de kerkgebouwen
worden geregeld goed gebruikt door onze
KBO-afdelingen.

Ontmoeting
Ontmoeten mogelijk maken is een belangrijk
element bij de ouderenbonden. In Schiedam
is er elke maand (behalve in januari) een themaochtend. Het bestuur nodigt dan een spreker uit voor een lezing. De onderwerpen van
de ochtenden zijn zeer divers. Soms heel serieus: veiligheid en ouderen, medicijngebruik,
levenstestament. Maar soms ook vrolijk en
nostalgisch: lachyoga, kleding uit de Victo-
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Veiligheid en
ouderen,
medicijngebruik,
levenstestament

riaanse tijd, het ontstaan van de Maasvlakte.
In Maassluis is er een ontmoetingsmiddag,
elke laatste vrijdag van de maand. Men kan
spelletjes doen of zomaar gezellig praten. Die
bijeenkomsten zijn in de narthex (de voorhal)
van de Petrus en Pauluskerk. Ook niet-leden
zijn welkom.
In Vlaardingen is iedere tweede donderdag
van de maand een koffieochtend in de Pax
Christi kerk. Vaak is er een doe-activiteit, zoals bloemschikken, brooddeegfiguren maken,
mandala’s inkleuren. Men doet spelletjes of
een quiz.Iedere eerste en derde vrijdag van de
maand kan men in wijkgebouw de Bijenkorf
klaverjassen.

Op pad en samen vieren
Jaarlijks organiseert afdeling Zuid Holland
van de KBO een bedevaart. De laatste jaren
konden de leden mee naar de basiliek in Oudenbosch, komend jaar gaat men (zoals jaren
gebruikelijk was) weer naar Den Bosch.
Maar ook plaatselijk worden er reisjes georganiseerd. KBO Schiedam ging afgelopen najaar

uitsteken!

sprekken met de wethouder en de besturen
van de bonden. Allerlei onderwerpen passeren
de revue: vervoer, wonen en zorg, digitalisering, ontmoetingsplekken in de drie steden.
Vooral de laatste jaren is het thema eenzaamheid sterk op de voorgrond gekomen. Door de
sluiting van zorgcentra dreigen mensen in een
isolement te komen. Belangrijk om als ouderenbonden steeds weer aan de bel te trekken.

KBO en PCOB

Lachyoga,
kleding uit
de Victoriaanse tijd,
het ontstaan
van de
Maasvlakte
met de museum-plusbus naar Amsterdam.
De afdeling was hiervoor ‘ingeloot’. Het was
een geslaagde tocht.
Vanuit Vlaardingen is er iedere zomer een
meerdaagse tocht naar Twente of een plek in
Duitsland en men maakt jaarlijks een paar
dagtochten. Maassluis ging een paar jaar
geleden naar de Passiespelen in Tegelen en
museum-pluste in Den Haag.
De kerstvieringen zijn altijd de meest drukbezochte bijeenkomsten van de drie afdelingen.
Er is dan een viering met een voorganger van
onze parochie. Er wordt veel gezongen en lekker gegeten en gedronken.

Belangenbehartiging
In alle drie de steden doet men aan plaatselijke belangenbehartiging. Wordt er voldoende rekening gehouden met ouderen in onze
gemeentes? Wat zijn de speerpunten? Waar
horen we mensen vooral over klagen? Waar
maakt men zich zorgen over? Het is fijn dat
de gemeentebesturen onze inbreng serieus
nemen. Twee keer per jaar zijn er daarom ge-

Landelijk zijn de KBO en de PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond) gefuseerd.
De kantoren zijn samengevoegd in Utrecht.
De directeur van de KBO, Manon Vanderkaa,
is nu directeur van beide bonden. Het is fijn
om haar nu en dan te zien optreden op de televisie. Met verve komt zij op voor de belangen
van senioren.
Plaatselijk is er ook toenadering tussen de afdelingen. In Schiedam startte men vorig jaar
met gezamenlijke zomerochtenden. In juli en
augustus hadden tot dan toe de beide bonden
een zomerstop. Maar nu kwamen in de achterzaal van de St. Jan-Visitatiekerk vele leden
twee ochtenden bijeen, dus dit jaar gaat het
weer gebeuren.

Mariabijeenkomst in mei
Op donderdagmiddag 24 mei organiseren de afdelingen Vlaardingen en Schiedam samen een middag: met een knipoog
naar Maria. Zangeres Maria Christien Verstraten zingt Marialiederen en vertelt over Maria, met sfeervolle afbeeldingen.
Plaats: Pax Christikerk, Reigerlaan. Aanvang: 14.00 uur.
Kosten: rond 5 euro. Iedereen is van harte welkom, ook nietleden.
Lid worden
Als u lid wordt van de KBO-PCOB, wordt u meteen lid van een
plaatselijke KBO-afdeling. Uw gegevens worden doorgegeven
naar Schiedam of Vlaardingen of Maassluis.
U ontvangt dan elf keer per jaar een boeiend magazine, met
veel tips, interviews, impressies. Ook heeft elke afdeling een
eigen nieuwsbrief met informatie over de eigen kring.
Telefoon KBO-PCOB 030 – 3 400 600, of info@kbo-pcob.nl
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Anders dan Anders-viering in april

Pater Avin vier maanden afwezig

Het is alweer een tijd geleden dat we Anders dan
anders hebben gevierd in de Pax Christikerk. Op
29 oktober was dit en het thema was toen: ‘Met
je tijd meegaan!?’ Speciaal voor die gelegenheid
was er een koor, dat voornamelijk uit Impulsleden
bestond, om bij een aantal liedjes mee te zingen.
Ook wensten we voor het eerst elkaar de vrede met
gebruik van de mobiele telefoons. Alle wensen werden via de beamer op het scherm geprojecteerd.
Op 15 april is er weer een Anders dan Anders-viering. Wederom met een
combo onder leiding
van Dick Nels. Pastor
Kees Koeleman zal in
deze viering voorgaan.
Binnenkort starten de
voorbereidingen.
Bent u, ben jij, benieuwd wat het deze keer gaat worden: van harte
welkom in de Pax Christikerk op 15 april. Aanvang
11 uur. Het wordt beslist weer ‘anders dan anders.’

U weet allemaal dat pater Avin Kunnekkadan lid is
van de congregatie van het Goddelijk Woord (SVD).
Binnen deze congregatie gaan in het buitenland
gestationeerde medebroeders om de drie jaar drie
maanden op homeleave (verlof) naar
het moederland. Eigenlijk was
deze periode voor 2017 gepland,
maar Avin had dit verlof uitgesteld vanwege de viering van
zijn 25-jarig priesterjubileum
in Nederland.
Van 8 april tot en met 5 juni gaat
Avin naar India. Hij kan daar dan
ook aanwezig zijn op de negentigste
verjaardag van zijn moeder. Van 15 juni
tot en met 20 juli gaat hij, als provinciaal, naar Rome
om daar deel te nemen aan het achttiende generale
kapittel van de SVD-congregatie. Pastor Charles
Duynstee zal Avin van 8 april tot 21 juli vervangen als
contactpastor van de pastoraatsgroep van de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus.


Pastoraal team

Wie wil er helpen in ons ziekenhuis?

In het Franciscus Gasthuis & Vlietland is er een Dienst
Geestelijke Verzorging. Deze wordt ondersteund door een
betrokken groep vrijwilligers.
Op de locatie Vlietland in Schiedam attenderen vrijwilligers op zaterdagmorgen de patiënten op de kerkelijke
viering. Deze wordt uitsluitend gehouden in de kapel van
het Franciscusgasthuis in Rotterdam, maar via de televisie
kan men in Schiedam deze dienst volgen. Ook kan men
een voorbede indienen en op zondagochtend de Heilige
Communie ontvangen.
Momenteel is men op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
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Deze zijn noodzakelijk voor de invitatiegroep op zaterdagmorgen. Daarnaast zoekt men mensen voor de zondagmorgen, om de Communie uit te reiken aan de mensen
die daarom hebben gevraagd. Van de vrijwilligers wordt
gevraagd dat zij zich minimaal één keer per maand inzetten.
De bezoeken van de vrijwilligers van de Dienst Geestelijke
Verzorging worden door de patiënten erg gewaardeerd.
Het Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt haar vrijwilligers een zinvolle werkplek, gezellige sociale contacten,
een prettige werksfeer, een collectieve vrijwilligersverzekering en een reiskostenvergoeding.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Trudy
Klapwijk, vrijwilligerscoördinator in Franciscus Gasthuis
& Vlietland, locatie Vlietland. Zij geeft graag meer informatie over de inhoud van de werkzaamheden en de profielschets van de Franciscus-vrijwilliger.
Tel: 010 - 893 00 33 | E-mail: t.klapwijk@franciscus.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Bezoekadres: Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam
Postadres: Postbus 215, 3100 AE Schiedam.

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2018
In dit katern leest u alles over de activiteiten die in de komende maanden worden georganiseerd. Ze worden
eerst in schema gezet en daarna per activiteit uitgebreid toegelicht. Zo kunt u nu al uw keuze maken en de data
in uw agenda reserveren. Aan het eind van het katern leest u hoe u zich kunt aanmelden.

ACTIVITEIT

WANNEER

WAAR

IN SCHIEDAM
Zeven sacramenten en zeven Bijbelverhalen

Woensdagmiddagen
21, 28 februari en 7 maart 2018
Van 14.00 – 16.00 uur

Pastorie van de Liduina basiliek

God aanwezig in ons vieren

Maandagavond 9 april, 23 april en 14 mei van
19.30-21.45 uur. (Inloop vanaf 19.15.)

St. Jan-Visitatiekerk.

Geloofsgesprek

Dinsdag 8 mei van 10.00 tot 11.30 uur.

Pastorie van de St. Jacobuskerk

IN VLAARDINGEN
Je eigen paaskaars versieren

Vrijdagavond 9 maart van 19.30 – 22.00 uur
(inloop vanaf 19.15)

H. Lucaskerk

Zin in de bijbel

Vrijdagavond 16 maart van 20.00-22.00 uur.
Vervolgavonden in onderling overleg.

Pax Christikerk

Filmavond
Still Alice

Vrijdagavond 20 april, inloop 19.45 uur en
aanvang film 20.00 uur
(de avond duurt tot ca 22.15 uur)

Pax Christikerk

Dauwtrappen

Donderdag 10 mei
Start om 07.00 uur. Einde ca. 9.30 uur

Start bij sportcentrum Polderpoort

Bezoek Hindoetempel

Zaterdag 2 juni van 10.30 – ca. 13.30 uur

Hindoetempel
Ph. de Goedestraat 151 Vlaardingen

IN MAASSLUIS
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Bijbel lezen

Elke donderdagochtend (behalve in de vakantietijd) van 10.15-11.15 uur.

Petrus en Pauluskerk

Paus Franciscus: effect op de kerk en
encycliek ‘Evangelii Gaudium’

Maandagavonden 12,19,26 februari van 20.00
– ca 21.30 uur. Inloop vanaf 19.45 uur

Petrus en Pauluskerk

‘Zo kan het licht erin’
een avond over Leonard Cohen

Dinsdagavond 20 maart. Aanvang 20.00 uur.
Inloop vanaf 19.45 uur.

Korpsgebouw Leger des Heils,
Noordvliet 61-63 Maassluis

Presentatie over de Emmaüsgangers

Maandag 30 april van 20.00 tot ca. 22.00 uur
(inloop vanaf 19.30)

Petrus en Pauluskerk

Met de herder op stap

Zaterdag 26 mei 2018, 10.00 - ca. 13.00 uur,
Graag om 9.45 uur aanwezig zijn.

Polder Midden-Delfland

Jaar van gebed; werken aan ’t netwerk
van Liefde

Datum en tijdstip worden nog bekend gemaakt

Locatie wordt nog bekend gemaakt.

Geloofsverdieping

Toelichting per activiteit
IN SCHIEDAM

Zeven sacramenten –
zeven bijbelverhalen
INHOUD Deelnemers gaan in drie middagen hun kennis
over de zeven sacramenten ‘opfrissen’ en verdiepen. Door
dit te doen aan de hand van Bijbelverhalen zullen de liturgische rituelen meer tot ons gaan spreken en ons meer
zeggen.
Drie middagen worden gewijd aan achtereenvolgens de
sacramenten van inwijding, levensstaat en heelmaking.
Er is niet alleen uitleg, maar ook veel ruimte voor uitwisseling en ‘beleving’, zodat hoofd én hart worden aangesproken.
Interessant voor alle kerkgangers, met name voor ouders
van dopelingen, communicantjes en vormelingen.

BEGELEIDING pastor Charles Duynstee.
DATA EN TIJD woensdagen 21 en 28 februari en 7 maart 2018,
van 14 tot 16 uur.
PLAATS Pastorie van de Liduina-Basiliek. Gratis parkeren
op het terrein links naast de kerk .
KOSTEN een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
AANMELDEN vooraf aanmelden bij het secretariaat van de
Basiliek (tel. 010- 426 82 28) is wenselijk.

Geloofsgesprek
INHOUD Geloofsgesprek naar aanleiding van een evangelielezing .
Zoals de liturgiewerkgroep de vieringen samen voorbereiden, zo gaan ook wij met elkaar in gesprek over een
gedeelte van het evangelie van dit jaar. Wat roept de lezing
bij je op, welke zin of welk woord spreekt je erg aan?
BEGELEIDING Lid liturgiewerkgroep
PLAATS Pastorie van de St. Jacobus kerk, Kerkweg 53, 3124
KD Schiedam.
DATUM Dinsdag 8 mei van 10.00 tot 11.30 uur.
AANMELDEN gewenst, graag via de gastvrouw van dinsdag tot
en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur, tel. 010 4709719.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

God aanwezig in ons vieren
INHOUD: Als je met enige regelmaat naar de kerk gaat, wil je
wel iets meer weten over wat we vieren. Daarbij gaat het
niet op de eerste plaats om feitenkennis. Wij proberen
op deze avonden de eigen ‘taal’ van symbolen en rituelen
beter te leren verstaan. Daardoor kan onze eigen beleving
van liturgie worden verdiept.
Wij staan stil bij wat
symbolen en rituelen
ons te zeggen hebben,
in ons dagelijks leven
en in vieringen in de
kerk. Hoe kunnen we
Gods aanwezigheid ervaren in het Woord, in de sacramenten? Hoe ontmoeten wij God en elkaar bij ons zingen
en ons bidden?
Drie avonden om nog meer vreugde te beleven aan het
vieren van ons geloof.
VORM Op verschillende manieren wordt geoefend in symbolisch denken: door stil te staan bij symbolen in het dagelijks leven en in de liturgie. Er wordt gewerkt aan de
hand van leesteksten en werkbladen. En er zijn momenten waarop in kleine kring gevierd wordt. De avonden zijn
zowel geschikt voor kerkgangers als voor vrijwilligers in
de liturgie.
BEGELEIDING Pastor Henri Egging.
PLAATS St. Jan-Visitatiekerk. Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB
Schiedam.
DATA EN TIJD Maandagavond 9 april, 23 april en 14 mei van
19.30-21.45 uur. (Inloop vanaf 19.15.)
OPGAVE Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het
e-mailadres: koalsie@upcmail.nl
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

IN VLAARDINGEN

Je eigen paaskaars versieren
INHOUD: In de 40-dagentijd, op weg naar Pasen, gaan we
onze eigen paaskaars versieren. In onze kerken is de paaskaars prominent aanwezig, het is het hoopvol teken dat
het licht het altijd wint van de dood. De kaars is versierd
met symbolen, die dit geloof versterken.
We gaan met gekleurde was een kaars versieren met onze
eigen symbolen, die ons iets vertellen over de weg in het
Licht. Een eigen persoonlijke paaskaars is het resultaat.
Zelf graag een snijmat of snijplankje, een schaar en een
stanley- of een aardappelschilmesje meenemen.
PLAATS H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen

Geloofsverdieping
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DATUM EN TIJD Vrijdag 9 maart van 19.30 – 22.00 uur.
OPGAVE In verband met de aanschaf van de materialen is
aanmelden vooraf noodzakelijk, bij voorkeur via het emailadres: koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via de intekenformulieren in de hal van de H.Lucas- of Pax Christikerk.
Aanmelden kan tot en met 25 februari.
KOSTEN € 10,00 inclusief materiaal, koffie/thee.

Zin in de bijbel
INHOUD Deze avonden gaan we op zoek naar wat de bekende Bijbelverhalen ons persoonlijk te vertellen hebben.
Ze gebeuren immers niet ergens buiten ons, tweeduizend
jaar geleden, maar binnen in ons, iedere dag opnieuw.
Ze hebben ieder van ons, op dit moment in ons leven
iets te zeggen. Naar deze persoonlijke betekenis gaan we
op zoek.
VORM EN BEGELEIDING: De avond wordt vormgegeven door de
deelnemers zelf. We lezen de Bijbeltekst van de komende zondag met elkaar hardop,
nemen de tijd in stilte om ieder voor zich te kijken wat er
in ons opkomt na het lezen.
Daarna wisselen we uit, horen
we wat het verhaal ieder van
ons te zeggen heeft. Zo zien we het verhaal vanuit vele
perspectieven en ervaren we het verhaal met ons hart.
Bijbelkennis is niet noodzakelijk.
BEGELEIDING Henny Schot.
PLAATS Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.
DATA EN TIJD De eerstvolgende avond is vrijdagavond
16 maart van 20.00 - 22.00 uur.
De vervolgavonden worden in overleg met de deelnemers
vastgesteld.
OPGAVE Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het
e-mailadres: koalsie@upcmail.nl.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Filmavond Still Alice
INHOUD: De laatste tijd is er veel aandacht voor de ziekte van
Alzheimer. Hugo Borst vertelt over zijn moeder op de landelijke televisie. Vaak zien we de ziekte van Alzheimer bij
oudere familieleden en ook bij onze parochianen. Helaas
komt deze ziekte ook voor bij mensen van middelbare
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leeftijd. In de film is Alice Howland gelukkig getrouwd en
moeder van drie volwassen kinderen, ze is een gerenommeerd hoogleraar taalkunde aan de Amerikaanse universiteit Harvard. Ze krijgt een enorme schok te verduren
als de ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld en
ze beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch
zal veranderen. Langzaam maar zeker begint ze de regie
over haar eigen wereld te verliezen, terwijl de onderlinge
banden binnen de familie steeds meer onder druk komen
te staan.
Het is een hartverscheurend en
inspirerend portret over een onafhankelijke sterke vrouw die worstelt om verbonden te blijven met
de persoon die ze ooit was.
VORM EN BEGELEIDING We kijken naar
de film en gaan o.l.v. pastor Kees
Koeleman met elkaar in gesprek.
PLAATS Pax Christi kerk, Reigerlaan
51, 3136 JJ Vlaardingen.
DATUM EN TIJD Vrijdagavond 20 april 2018, inloop 19.45 uur
en aanvang film 20.00. De avond duurt tot ca. 22.15 uur.
AANMELDEN Niet noodzakelijk, maar wel mogelijk via koalsie@upcmail.nl
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Dauwtrappen
INHOUD De traditie van dauwtrappen op Hemelvaartsdag
zetten we in 2018 voort in Vlaardingen. De wandeling start
om 7 uur in de ochtend, als de dauw nog net te zien is.
We maken een wandeling van ongeveer anderhalf uur
door de mooie natuur van de Broekpolder. Onderweg
staan we enkele minuten stil voor een meditatief moment.
We sluiten de wandeling af met een kopje koffie of thee en
een heerlijk stuk appeltaart en/of een (uiteraard belegd)
broodje.
VORM EN BEGELEIDING Een wandeling door natuurgebied
o.l.v. Anne van der Horst.
PLAATS We starten bij sportcentrum Polderpoort in de
Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen.

DATUM EN TIJD Donderdag 10 mei 2018, start 07.00 uur,
einde van de activiteit ca.09.30 uur.
KOSTEN De consumpties, waar u niet zelf voor hoeft te zorgen, zijn voor eigen rekening en een vrijwillige bijdrage
voor de algemene kosten wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Aanmelden is wenselijk en kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via de intekenformulieren in de
hal van de H.Lucas- of Pax Christikerk.

Bezoek Hindoetempel
INHOUD: In de lijn van bezoeken aan andere religieuze gemeenschappen gaan we op bezoek bij de Shri Nanda Devi
Mandir; de tempel van de Hindoestaanse gemeenschap
in Vlaardingen.
Zij vertellen ons over hun
religie, tradities en gewoonten. Tevens schenken ze
aandacht aan verhalen die
zowel bij Christenen als bij
de Hindoe’s bekend zijn. We
krijgen een rondleiding door de tempel en sluiten het bezoek af met een lunch.
BEGELEIDING Jos van Rutten en Anne van der Horst.
PLAATS Hindoetempel, Philips de Goedestraat 151,Vlaardingen-West.
DATUM EN TIJD Zaterdag 2 juni van 10.30 tot ca 13.30 uur.
KOSTEN Vrijwillige bijdrage.
OPGAVE: Aanmelden is noodzakelijk en kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via de intekenformulieren in de
hal van de H.Lucas- of Pax Christikerk.

IN MAASSLUIS

Bijbellezen

INHOUD De Bijbel; het meest gelezen boek ter wereld. Voor
veel mensen een voortdurende bron van inspiratie. Voor
anderen een moeilijk te begrijpen boek. Wat heeft de Bijbel ons in deze tijd nog te zeggen? Hoe is de Bijbel toegankelijk te maken?
VORM Samen bepaalde hoofdstukken uit de Bijbel lezen,
op ons laten inwerken (wat
spreekt je aan, waar verbaas
je je over, wat spreekt je niet
aan), met elkaar in gesprek
gaan, met toelichting door
de pastor.
BEGELEIDING afwisselend door
de Pastores Avin Kunnekkadan en Charles Duynstee.

PLAATS Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL
Maassluis.
DATUM EN TIJD Elke donderdagochtend behalve in de vakantietijd. Van 10.15 - ca.11.15 uur.
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
OPGAVE Niet noodzakelijk

Paus Franciscus: effect op dekerk en
encycliek ‘Evangelii Gaudium’

INHOUD: Sinds 13 maart 2013 heeft paus Franciscus de wereld voor zich ingenomen. Hij kiest voor een kerk van
de armen, geïnspireerd door de heilige Franciscus van
Assisi. Hij kiest voor een optimistische en vreugdevolle
evangelisatie en tegen binnenkerkelijke muggenzifterij.
‘Een evangelist moet er niet uitzien alsof hij net van een
begrafenis is teruggekeerd.’ Hij roept mensen op naar
buiten te gaan, de vreugde en de liefde van Jezus Christus
uit te dragen.
VORM: Tijdens de bijeenkomsten (inleiding en gesprek in
groepjes) komen diverse aspecten van ‘Evangelii Gaudium’ aan de orde.
BEGELEIDING Pater Avin Kunnekkadan, SVD
PLAATS Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL
Maassluis.
DATUM EN TIJD Maandagavonden 12, 19 en 26 februari 2018,
van 20.00 tot ca. 21.30 uur. ( Inloop vanaf 19.45 uur).
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

‘Zo kan het licht erin’
(een avond over Leonard Cohen)
INHOUD: Leonard Cohen was een dichter en zanger die de
vragen naar zin en onzin, liefde en lijden niet uit de weg
ging. Op deze avond luisteren we naar zeven van zijn
mooiste liederen en tussendoor wordt er over zijn leven
verteld. Cohen leefde van 1934 tot 2016 en was tot aan zijn
dood een creatieve en oorspronkelijke man met gevoel
voor de religieuze tradities.
magazine van parochie de goede herder
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VORM: een meditatieve luister-avond waarin ieder geraakt
kan worden door de poëzie en de muziek. Aan het einde
is er gelegenheid om uit te wisselen en vragen te stellen.
De liedteksten zijn in het Engels.
BEGELEIDING: Frank Kazenbroot, gevangenispastor
(deze bijeenkomst is eerder in de St. Jan-de Doper-Visitatie
en in de Pax Christikerk gehouden. Vanwege het bijzondere
karakter en verzoeken om herhaling biedt deelgemeenschap
Andreas, Petrus & Paulus in samenwerking met de Raad van
Kerken Maassluis deze avond nogmaals aan in het kader van
haar jaarlijkse Winteravond-lezingen, hoewel we eigenlijk al
in het voorjaar zitten).
PLAATS: Korpsgebouw van het Leger des Heils, Noordvliet
61-63, Maassluis.
DATUM EN TIJD: 20 maart 2018.
Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. Tot ca. 22.15
uur.
AANMELDEN Vooraf aanmelden is gewenst, maar niet noodzakelijk. Via het e-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
KOSTEN Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Wijnker, vroeger hoofd van de pastorale school ‘De Paraplu’, zijn bezield geraakt door het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24, 13 – 35). Zij raakten gefascineerd
door de kern van dit verhaal: het samen op weg gaan. Het
is geen stoffig verhaal van lang geleden, maar het gaat
over ons eigen leven, anno 2018. Het laat zien, wat wij in
ons eigen leven meemaken aan vreugde, ontgoocheling,
ontmoeting, luisteren en beluisterd worden, ver van huis
zijn en weer thuis komen. En als we daar met verwonderende ogen naar kijken, mag die Man van Nazareth daar
een plaats in hebben. Hij gaat – vaak ongemerkt - met
ons mee. Die ontdekking kan een aparte glans aan ons
leven geven.
VORM: Ongeveer anderhalf uur kijken we naar negentig
afbeeldingen van over de hele wereld en laten ons inspireren door enkele teksten, die er toe doen.
Begeleiding: Kees Maas en Annemiek Wijnker
PLAATS Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL
Maassluis.
Datum en tijd: maandag 30 april 2018 van 20.00 tot
22.00 uur. (inloop vanaf 19.30 uur).
KOSTEN Een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld.

Met de herder op stap

Presentatie over de Emmaüsgangers

INHOUD ‘Toen ze zo met elkaar aan het praten waren, kwam
er iemand aan, Jezus zelf, en hij liep met hen mee’.
Kees Maas, missionaris van Steyl, en mevrouw Annemiek
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INHOUD Wat past ons, de parochianen van De Goede Herder-parochie, beter dan een inspirerende wandeling te
maken met een herder.
Die mogelijkheid bestaat gelukkig, en nog wel in onze
eigen ‘achtertuin’: Midden-Delfland. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan een voorjaarswandeling met
herder Lex en zijn schaapskudde. De herder zal ons leren
hoe je de kudde kunt leiden en hoe de schapen op elkaar
reageren en op jou, als herder. Aan de hand van een aantal
stellingen en vragen gaan we ook met elkaar in gesprek
over ‘herderen’ en de goede Herder.
Tip: Trek stevige schoenen of laarzen aan en kleding die
tegen een stootje kan.

BEGELEIDING Herder Lex, René Eysink Smeets en Jetske
Burggraaf.
PLAATS Polder Midden-Delfland, de exacte locatie wordt
nog bekend gemaakt.
DATUM EN TIJD Zaterdag 26 mei 2018, 10.00 - ca. 13.00 uur,
voor de lunch wordt gezorgd. Graag om 9.45 uur aanwezig om exact op tijd te kunnen beginnen.
AANMELDEN Vóór 12 mei via e-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
KOSTEN € 15.00 per persoon.

bedsvormen beoefenen. Aan de inhoud wordt momenteel
nog gewerkt. Nader info volgt zo spoedig mogelijk.
BEGELEIDING Lid van het pastorale team, René Eysink Smeets
e.a.
PLAATS De exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.
DATUM EN TIJD Datum en tijdstip worden nog nader bekend
gemaakt.
KOSTEN Vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
AANMELDEN Via emailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Jaar van Gebed; werken aan ’t netwerk
van Liefde

De adressen van de diverse kerken waar de activiteiten
worden gehouden vindt u voorin het blad Kerk aan de
Waterweg.
In verband met de organisatie is het prettig wanneer u
zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt deelnemen. In de beschrijving van de diverse activiteiten
staat vermeld of en zo ja hoe u zich kunt aanmelden.

INHOUD Onze bisschop Monseigneur J. van den Hende
heeft de periode tussen Advent
2017 en Advent 2018 uitgeroepen tot het Jaar van Gebed.
Hij schrijft in zijn brief (december 2017) daarover: ‘Het
60-jarig bestaan van het Bisdom Rotterdam in 2016 heeft
ons gaande weg vertrouwd gemaakt met de aanduiding
van de Kerk als Netwerk van Liefde. Dit Netwerk van Liefde
heeft de opdracht om bij te dragen aan de opbouw van een
Beschaving van Liefde. Als katholieken zijn wij geroepen
om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus
Christus, de levende Heer’.
Verderop schrijft hij in zijn brief: ‘Om te zorgen, dat het
netwerk van de kerk niet alleen een koepelorganisatie van
activiteiten wordt, los van de Heer, is het nodig om als
katholieken iedere dag actief de verbondenheid met de
Heer te zoeken en te vinden in het gebed.
Zijn boodschap is: ‘Ik nodig u uit om samen een Jaar van
Gebed te houden in ons bisdom met de bedoeling om als
netwerk van Liefde te werken aan onze verbondenheid
met de levende Heer. In eenheid met de wereldkerk, mogen wij als bisdom Rotterdam bijdragen aan de opbouw
van een beschaving van Liefde, opdat de wereld steeds
meer de vorm aanneemt van het Rijk van God: door Hem
en met Hem en in Hem.’
VORM In samenwerking met het pastorale team zullen
verspreid door het jaar avonden met het thema Jaar van
Gebed aangeboden worden. Te denken valt aan thema’s
als: Wat is een gebed/wat is bidden? Maar ook: Hoe bidden we? Waar en wanneer bidden we? Diverse vormen
van gebed: Onze Vader, Wees Gegroet, Rozenkransgebed,
Getijdengebeden, etc., etc.
Naast uitleg, gesprek en stilte zullen we ook de diverse ge-

Terugblik
ADVENTSKRANSEN EN KERSTSTUKKEN MAKEN
Tijdens gezellige kerstworkshops werden er prachtige advents- en kerststukken gemaakt in Maassluis, Vlaardingen
en Schiedam.
Onder het genot van ‘n lekker kopje koffie of thee werd
er gekletst, gelachen, maar zeker ook hard gewerkt, met
’n geweldig resultaat, zoals u kunt zien op de foto’s. Organisatie bedankt voor de gezellige middag!
Christa Solcer-Swaerdens en Marianne Soors.
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Asia en Zosia zien de verschillen

Hier wordt niet geknield…
Hoe is het voor iemand met Poolse
roots om in Nederland katholiek te
zijn? Gerarda Havermans vroeg het
twee parochianen van De Goede
Herder: Asia Schoel en Zosia Valstar.
door Gerarda Havermans

A

sia is getrouwd met Eugène, en moeder van twee dochters van 16 en 19. Zij
heeft een deeltijdbaan en doet vrijwilligerswerk als overblijfmoeder. Asia is
een vertrouwd gezicht in de basiliek, zij verzorgt er de kindernevendienst en is betrokken
bij de doopvoorbereiding.
“Ik woon al 29 jaar hier. Toen ik hier kwam
heb ik gezocht naar een kerk die leek op de
kerken, zoals ik die uit Polen kende. Ook daar
waren wel moderne kerken, zoals de Jan de
Doper hier in Schiedam, maar ik voelde me
meer thuis in een traditionele kerk. Dus ik
ben uiteindelijk in de basiliek terecht gekomen. Het gebouw gaf me een thuis-gevoel, en
de Mis gaf veel herkenning. Ook al was die in
het Latijn, en was ik van huis uit gewend dat
de taal in de Mis Pools was.
Wat me in het begin opviel, was dat het ter
communie gaan hier zo ordelijk verloopt. In
Polen gaan de mensen tegelijk naar voren, en
dan knielen ze voor het altaar en krijgen zo de
communie uitgereikt. Hier komt men netjes
rij voor rij uit de bank. En hier gaat iedereen
ter communie. In Polen gaan de mensen
lang niet altijd ter communie, alleen als ze
van binnen rein zijn, om zo te zeggen. Eigenlijk wordt daar van je verwacht dat je iedere
maand gaat biechten.Tenminste, zo was het
dertig jaar geleden. In Nederland ben je vrijer,
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Het gebouw
gaf me een
thuis-gevoel

hier ligt niet zoveel nadruk op ‘zondigen’.
Wat ik hier mis is de keuze. In Polen waren er
meer missen per dag. Een plechtige hoogmis,
een gezinsmis, jongerenmis, noem maar op...
Hier heb je dat niet, tenminste niet in één
kerk. Maar er gaan hier natuurlijk ook minder
mensen naar de kerk dan in Polen. Wat ik
vooral miste, was het zegenen van de Paasmandjes. Ik vind het heel fijn dat we dat nu
in de basiliek doen, en dat mijn dochters die
traditie ook meekrijgen!”
Zosia is zes jaar geleden naar Nederland gekomen, toen zij trouwde met haar Nick. Inmiddels hebben zij een dochtertje van bijna
vier jaar, en een zoontje van twee. Zosia heeft
het druk met haar gezin en haar studie, en
daarnaast zit zij, net als Asia, in de doopwerkgroep.
“Ik heb mijn man Nick ontmoet tijdens mijn
studie. Hij werkte in Polen vanuit ‘Jeugd met
een opdracht’, een interkerkelijke zendings-

organisatie. Na het afronden van mijn studie
zijn we getrouwd, en naar Nederland gegaan.
Ik ga naar twee kerken: de katholieke kerk
in Maassluis, en naar de Maranathakerk, een
evangelische kerk. Nick is evangelisch en ik
voel me thuis in beide geloofsrichtingen. Het
mooie van de evangelische richting vind ik,
dat het daar echt draait om je persoonlijke relatie met Jezus Christus. En het mooie
van de katholieke kerk is dat je daar, in
de eucharistie, echt God kunt ontmoeten. En daarbij: in het katholieke geloof
ligt tweeduizend jaar wijsheid besloten!
Het is fijn dat het hier kan, naar twee kerken gaan. In Polen wordt daar toch anders tegenaan gekeken. Het evangelische
geloof is daar zo onbekend, dat men dan
denkt dat het een soort sekte is. Jammer
dat die onbekendheid leidt tot dit soort onbegrip.
Toen ik hier net was moest ik natuurlijk
wennen aan de taal. Al is het mooie van de
katholieke mis, dat je die kunt volgen, waar
je ook ter wereld bent. Verder viel mij op dat
hier niet geknield wordt, en dat niet-priesters, mannen én vrouwen kunnen voorgaan.

Verantwoordelijkheid
Een ander ding is de rol van vrijwilligers. In
Polen zie je amper vrijwilligers in de kerk. De
priester organiseert en beslist alles, en als er
al leken zijn die iets doen, dan wordt dat door
de priester gecontroleerd. Dat vind ik jammer, want het vrijwilliger zijn geeft volgens
mij meer betrokkenheid bij de kerk.
Tenslotte heb ik het gevoel dat men in Nederland meer zelf de verantwoordelijkheid neemt
voor zijn geloof. In Polen gaan de mensen
meer uit gewoonte naar de kerk, omdat iedereen het doet. Hier gaan de mensen uit eigen
keuze, er is geen dwang vanuit de priester of
vanuit je omgeving. Dat zorgt er volgens mij
voor dat mensen hun geloof bewuster ervaren, en dat vind ik mooi.’
Zosia besluit dat haar verhaal niet model staat
voor dat van íedere Poolse katholiek in Nederland. Maar is dat niet juist het mooie, dat de
verhalen van Zosia en Asia laten zien: dat God
met ieder mens een eigen weg gaat!

Paasmandjes
Op Stille Zaterdag zullen in de Liduinabasiliek weer Paasmandjes worden gezegend. Deze Poolse traditie begint al aardig
wortel te schieten in Schiedam! Wat vijf
jaar geleden klein begon, naar aanleiding
van de vraag van Poolse moeders, is uitgegroeid tot een eenvoudige, maar warme
‘viering’ voor het hele gezin, waaraan de
laatste keer maar liefst zo’n 140 mensen,
volwassenen en kinderen deelnamen.
Asia is gastvrouw bij de Paasmandjeszegening.
Aanvang: 12.00 uur. Iedereen is welkom:
met een mandje eerste levensbehoeften
(brood, zout, vlees, ...) of zonder mandje.
welkom! 
Lidwien Meijer

Het mooie
van de katholieke kerk
is dat je in
de eucharistie, echt God
kunt ontmoeten
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In Honorem Dei is groeiende

Enkele nieuwe leden erbij!
Het is een koor dat bijna elke zondag de zang verzorgt in de basiliek.
In Honorem Dei zingt dan het eeuwenoude Gregoriaans. Een
terugblik op de drukke kerstdagen van het koor en een vooruitblik
naar de Goede week.
door Frans de Jong

H

et was uitdagend druk de afgelopen kerstperiode. Dit jaar
waren de Missen vrijwel achter elkaar.
Op 24 december ’s morgens de normale Mis van de vierde zondag van
de Advent. Om 20.00 uur zongen
we de Avondmis en om 24.00 uur
de Nachtmis. Op Eerste Kerstdag waren we weer om 9.30 uur aanwezig
om de Hoogmis te zingen. Het was
een druk programma, maar het is allemaal voor elkaar gekomen. Mede
dankzij ons dameskoor Jubilatio en
de inspanningen van onze dirigent.
Het koor is zich gelukkig een beetje
aan het verjongen. Er zijn enkele jongere leden bijgekomen die, voordat
zij bij ons koor kwamen, nog nooit
hadden gezongen. Maar nu zijn ze
met behulp van dirigent Bas van
Houte en de andere leden al volledig
aan het meezingen.

Website
Een van die nieuwe leden heeft een
prachtige website gebouwd die heel
makkelijk op internet te vinden is, als
u In honorem dei intikt.
Dankzij deze website is door het programma ‘De klassieken op radio4’ het
Rorate Caeli van onze CD gehaald en
als afsluiting van het jaar, op 28 december 2017, gedraaid. Dit gezang
staat op de speellijst van AVRO/
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TROS van die dag. De CD is ook te
koop via onze website.

Nieuw programma
We zijn nu begonnen aan ons nieuwe
programma voor Pasen. Daarnaast
zijn we ook gevraagd om te komen
zingen in de Laurenskerk in die periode. We zingen dan de Donkere Metten van Paaszaterdag.
De Donkere Metten is een nachtelijk
koorgebed, gevolgd door de Lauden,
het vervroegd morgengebed.
Ons koor zingt de Donkere Metten
op woensdagavond 28 maart in de
Laurenskerk.
Aanvang 19.00 uur.

Nieuwe leden
zijn welkom!
Juist nu is het een goede gelegenheid om u bij ons aan te
sluiten! U kunt vanaf het begin
de repetities meemaken en onder goede begeleiding snel gaan
meezingen. Zie ook hiervoor
onze website.
Voor het Mannenkoor IHD kunt
u zich melden bij Hans van Vliet
010-7072840/0625085287.
Ook ons dameskoor Jubilatio
zoekt nog nieuwe leden. Interesse? Meldt u zich dan bij
mevrouw An Ruigrok telefoon
010-4261161.

PAROCHIE MOZAÏEK

Bedevaart naar Lourdes, 14 – 19 juni
In juni willen we graag met een
groep op bedevaart gaan naar
Lourdes. De deelnemers reizen
gezamenlijk met de trein - de Thalys - naar Parijs en dan verder met
de bus naar Lourdes.
De tocht is méér dan Lourdes.
Onderweg bezoeken we verschillende bijzondere plaatsen. Eerst in
Parijs. We gaan naar de Notre-Dame, de Eiffeltoren en het graf van
St. Catherina Laboure. In Lisieux

bezoeken we de Basiliek van St.
Theresia. De Mont St. Michel staat
ook op het programma. Verder
wordt Nevers bezocht, waar het
graf van St. Bernadette is.
Prijs: per persoon €850. Alles
inclusief.
Meer informatie: pastor Charles
Duynstee, c.duynstee8@upcmail.nl
Eunike en Eduardo, telefoon:
0644873314, E-mail: eunike_eduardo@yahoo.com

Afscheid pater Clarenbeek
Pater Edward Clarenbeek OSA
(1939) is vanaf 1988 priester
assistent in Vlaardingen. Vanaf 2002, bij het vertrek van
pater Henk Erdhuizen SDB,
werd hij, zoals we dat destijds
noemden, ‘uitgebreid assistent’.
Edward is in 1964 tot priester gewijd. Een kleine dertig jaar van zijn
priesterleven heeft hij zich ingezet voor
de geloofsgemeenschappen in Vlaardingen. Hij heeft
onder andere vele nabestaanden begeleid bij het afscheid nemen van hun dierbaren.
Vanaf de hete zomer van 2016 heeft hij zijn frequentie
van voorgaan in de weekendvieringen verminderd. De
jaren begonnen te tellen.  
Tijdens de afgelopen kerstnachtviering is hij nog voorgegaan in de Pax Christi kerk en in januari bij een uitvaart
in de H. Lucaskerk.
Naar aanleiding van een min of meer onverwachte, korte
ziekenhuisopname, half januari, voor een nader onderzoek, vond hij dat het moment was aangebroken om per
direct afscheid te nemen van zijn assistentie.
Er is vooralsnog niets ernstigs ontdekt; na een paar dagen was hij weer thuis.
Op een nader te bepalen moment zal hij tijdens een
viering afscheid nemen.
De Willibrord gemeenschap en het pastoraal team zijn
hem heel dankbaar voor al zijn inzet tijdens de afgelopen dertig jaar!
Pastoraal Team parochie De Goede Herder

VluchtelingenWerk Vlaardingen is verhuisd
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, afdeling
Vlaardingen is in december 2017 verhuisd naar een
nieuwe locatie, vanwege sloop van het oude pand aan
de Floris de Vijfdelaan in de Westwijk.
We hebben inmiddels de deuren geopend van ons
nieuwe onderkomen aan de Rotterdamseweg 176 in
Babberspolder. Als vanouds zullen vrijwilligers hier
klaar staan om asielzoekers en vluchtelingen, die een
nieuwe start in Vlaardingen proberen te maken, te
ondersteunen en te begeleiden bij de opbouw van een
zelfstandig bestaan. Daarnaast is ook onze afdeling
Taalcentrum Vlaardingen weer gestart op de nieuwe
locatie met Nederlandse taallessen op diverse niveaus, voor iedereen die woonachtig is in Vlaardingen
en zijn/haar taalniveau wil verbeteren.
VluchtelingenWerk Vlaardingen is een door de
gemeente gesubsidieerde
vrijwilligersorganisatie.
Onze vrijwilligers en stagiaires verzorgen de maatschappelijke en juridische begeleiding van statushouders om hun integratie te bevorderen. Ook binnen het
Taalcentrum zijn vrijwilligers actief als docent voor de
circa 25 Nederlandse taallesgroepen.
Wie als vrijwilliger of als belangstellende geïnteresseerd is in het werk van VluchtelingenWerk kan
terecht op ons nieuwe adres: Rotterdamseweg 176,
3135 PX Vlaardingen. Het telefoonnummer blijft hetzelfde: 010-4346728. Email: vlaardingen@vluchtelingenwerk.nl. Ook kunt u de website bekijken:
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland
magazine van parochie de goede herder
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Palmpaasstok maken in Maassluis
Op zaterdag 24 maart zijn de kinderen
van harte welkom om (met een begeleider) een Palmpaasstok te versieren.
Tijdens de Palmpasenviering, op zondag 25 maart om half 10, dragen ze
dan de stok de kerk in en worden alle
stokken gezegend (graag om 9.10 uur
aanwezig zijn). Na de viering gaan ze
hun Palmpaasstok bij iemand van de
parochie brengen, die wel wat extra
blijdschap kan gebruiken. De naam
en het adres krijgen ze mee. Kun je
op zaterdag niet komen, dan mag je
ook thuis een Palmpaasstok maken en

neem deze dan 25 maart a.s. mee naar
de kerk!
Je maakt de palmpaasstok samen met
een eigen begeleider (ouder, oma of
opa). Vanuit de kerk wordt gezorgd
voor kale stokken, plakband, crêpepapier, broodhaantjes, plastic zakjes. Je
kan zelf ook wat meenemen, bijvoorbeeld mandarijntjes, chocolade-eitjes,
theezakjes, biscuitjes. Etenswaren
moeten wel verpakt zijn, in verband
met de hygiëne.
We gaan aan de slag in de narthex
(voorhal) van de Petrus en Pauluskerk,

Andreasplein 1, op zaterdag 24 maart
a.s. tussen 13.00 en 15.00 uur.
Aanmelden is verplicht, uiterlijk 18
maart, zodat wij de juiste hoeveelheid
stokken en andere materialen kinnen
bestellen.
Geef je op via een email of whatsapp
of telefoontje: Karin Tanesha-Post,
email: tanesha@caiway.nl. Tel.: 0620370388.
Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust!
De kosten worden later nog bekend
gemaakt.

Twintig jaar sober eten in Maassluis
De werkgroep Oecumenische vastenmaaltijd in
Maasluis viert dit jaar haar twintigste verjaardag. Graag
geven wij u een kijkje in onze keuken en delen het ‘recept’ van de maaltijd, inclusief voorbereiding, vesper
en presentatie.
Benodigdheden

Bereidingswijze

9 á 10 personen
Steek de koppen bij elkaar
1 datum	Voeg halverwege de 40 dagentijd toe
1 grote locatie	Reserveer voor ongeveer 90
personen
1 project
Controleer op kwaliteit, kneed het regelmatig zodat het kan rijzen.
1 of 2 recepten
Houdt er bij het selecteren rekening mee dat de recepten matchen met het project
1 proeverij
Proef en kies voor het lekkerste recept
2 voorgangers	Ruim van tevoren vragen om de vesper te verzorgen. Ingrediënten in de week zetten zodat ze
kunnen ontkiemen en groeien tot een bezielende dienst.
9 á 10 pannen
Bereid het gerecht volgens het recept voor 90 personen.
10 paar handen	Laat de handen wapperen tijdens: zaal inrichten, tafels dekken, maaltijd, opdienen, koffie/thee
inschenken, afwassen, opruimen.
1 spreker/spreekster	Zorg dat de spreker in het licht staat en zorg voor goed geluid zodat het project scherp gehoord
en belicht kan worden.
2 lege pannen	Voor het toetje: Vraag aan de aanwezigen om de pannen te vullen met een vrijwillige bijdrage
ten behoeve van het project.
Bij dit gerecht is belangrijk dat aandacht, dienstbaarheid, spiritualiteit, een luisterend oor, vrijgevigheid, vriendelijkheid, een lach, en een aardig woord voor het opscheppen liggen.

Smakelijk eten!
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Convenant ondertekend voor meer samenwerking

Kerken in Vlaardingen slaan handen ineen
Hoe kunnen we als kerken meer onderling
uitwisselen en naar buiten toe één gezicht
laten zien? In Vlaardingen werd een eerste
stap gezet.

O

p maandag 15 januari is in de Remonstrantse kerk
in Vlaardingen het convenant ondertekend van ‘de
Verzamelde Kerken van Vlaardingen’ (VKV). In dit
convenant spreken de kerken zich uit over een samenwerking met elkaar als het gaat om informatie delen
en gezamenlijke activiteiten organiseren. Tevens dient de
VKV als het aanspreekpunt voor burgemeester en wethouders bij calamiteiten en als gezamenlijke vertegenwoordiging bij calamiteiten. Ook bij officiële gelegenheden, zoals
de dodenherdenking op 4 mei, gaan de kerken samen
naar buiten treden.
In een feestelijke en sfeervolle bijeenkomst heeft wethouder Cees Oosterom het convenant in ontvangst genomen
en hebben alle deelnemers een toost uitgebracht op de
toekomstige samenwerking.

Bemoediging
Door ondertekening van dit convenant wordt namens de
betrokken kerken aangegeven dat zij medewerking willen verlenen aan de doelstelling van de VKV. Deze komt
erop neer dat men als christelijke kerken van Vlaardingen,
wil komen tot bemoediging en inspiratie van elkaar. Men
wil meer activiteiten gaan uitwisselen en samen vertegenwoordigd worden naar maatschappij en overheid. Dit alles
met vrijheid en respect voor ieders eigenheid.
Dit betekent dat men tenminste drie maal per jaar zal
bijeenkomen met vertegenwoordigers van de betrokken
kerken. Het doel daarvan is om activiteiten uit te wisselen
en zo mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook wil men ini-

Matthäus Passion in Grote Kerk Schiedam
Op 21 maart 2018 om 19.15 uur zal in de Grote- of Sint
Janskerk te Schiedam voor de 23e keer de Matthäus Passion uitgevoerd worden. Het Schiedams Bachkoor startte
in februari de repetities onder leiding van dirigent Bas van
Houte. Bas van Houte is tevens cantor/organist van de St.
Liduina Basiliek en heeft de algehele leiding tijdens de uitvoering. Het Jeugdkoor Applaus is ook bezig om haar partij
in te studeren onder leiding van Nicole Bouw. Het orkest
en de solisten zijn gecontracteerd, Petrus en Pauluskerk
is besproken en er worden thans de puntjes op de i gezet.

tiatieven nemen om activiteiten gezamenlijk te ondernemen. Voorts wil men als VKV samen naar buiten treden
en dan als VKV vertegenwoordigd worden.
De VKV wordt gevormd door de vertegenwoordigers van
de betrokken kerken. Voor de ‘dagelijkse werkzaamheden’ worden vanuit hun midden een voorzitter, secretaris
en penningmeester aangesteld.
Met ondertekening van dit convenant worden geen financiële verplichtingen aangegaan.

Betrokken kerken en organisaties
De volgende Christelijke kerken en organisaties hebben
het convenant ondertekend:
•	Apostolisch Genootschap, gemeenschap Nieuwe Waterweg;
•	De Remonstranten Vlaardingen;
•	Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Vlaardingen;
•	Kerk van de Nazarener Vlaardingen;
•	Leger des Heils, korps Waterweg Centraal;
•	MOV/ZWO;
•	Protestantse Gemeente te Vlaardingen (PGV) met de
locaties Ambacht-Oost, Centrum-West, Grote Kerk en
Holy en het Diaconaal-Missionair Centrum (DMC) de
Windwijzer;
•	RK parochie De Goede Herder, deelgemeenschap Willibrord;
•	Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen.
Kaartverkoop: in de voorverkoop € 30,00, aan de zaal
€ 35,00. Voorverkoopadressen: zie onze website: www.
matthauspassionschiedam.nl.
Via ons contactformulier ‘online kaartverkoop’ kunnen belangstellenden vanaf 2 januari 2018 hun kaarten bestellen.
Dit voorkomt teleurstelling: vorig jaar was de Matthäus
Passion een week vóór de uitvoering uitverkocht!
Men kan ook Vriend van de Matthäus Passion worden.
Vrienden krijgen een gereserveerde plaats in het middenschip van de kerk. Opgeven bij Louis van Poppel: 06
– 53 90 08 39.
magazine van parochie de goede herder
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Liturgisch rooster weekendvieringen, voorjaar 2018, de voorgangers, muzikale ondersteuning
HH Andreas, Petrus en Paulus
9.30 uur (zo.)

Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

H. Lucaskerk
9.30 uur (zo.)

Za. 24 febr.

--

--

--

Zo. 25 febr.
2e zondag 40 dagentijd
Za. 03 mrt.

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor
--

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantors en samenzang
--

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor
--

Zo. 04 mrt.
3e zondag 40 dagentijd

Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantor en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Liriko

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang

Za. 10 mrt.

--

--

--

Zo. 11 mrt.
4e zondag 40 dagentijd
Za. 17 mrt.

Woord- en communieviering Parochiaan
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor
--

Eucharistie H. Egging
Gezinsviering. Koor: Okido
--

Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Koor: Willibrordkoor
--

Zo. 18 mrt.
5e zondag 40 dagentijd

Eucharistie en doop Ch. Duynstee
Koor: To Be Continued

Eucharistie H. Egging
Cantors en samenzang
Kinderwoorddienst en 10+ groep

Woord- en communieviering parochiaan
Cantor en samenzang
19.00 uur Taizeviering

Za. 24 mrt.

--

--

--

Zo. 25 mrt.
Palmzondag
Ma. 26 mrt.

Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Koor: Kinderkoor/ Andreas Zanggroep

Eucharistieviering Ch. Duynstee.Koor:
Impuls. Kinderwoorddienst en 10+ groep
19.30 uur Boeteviering K. Koeleman

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Willibrordkoor
Boeteviering in de Pax Christikerk

Di. 27 mrt.

19.30 uur Boeteviering H. Egging
Cantor en samenzang
aansluitend biechtgelegenheid
19.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor
15.00 uur Kruisweg, Parochiaan
Koor: Kinderkoor/ Andreas Zanggroep
19.30 uur Ch. Duynstee.
Koor: Intermezzo. Oecumenische viering
22.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

Viering in de H. Lucaskerk
Pax Christikerk gesloten
15.00 uur Kruisweg met bloemenhulde
Parochiaan. Koor: Liriko

19.30 uur Eucharistie H. Egging
Koor: Impuls
15.00 uur Kruisweg met bloemenhulde
Parochiaan. Cantor en Samenzang
19.30 uur H. Egging. Koor: Willibrordkoor

19.00 uur Woord- en communieviering
K. Koeleman. Gezinsviering. Koor: Okido

22.00 uur Eucharistie H. Egging
Koor: the Balance

Zo. 01 apr.
1e Paasdag
Ma. 02 apr.
2e Paasdag
Za. 07 apr.

Eucharistie H. Egging
Koor: To Be Continued
Geen viering

Eucharistie H. Egging
Koor: Liriko
Geen viering

Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: Willibrordkoor
Geen viering

--

--

--

Zo. 08 apr.

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantor en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantors en samenzang

Woord- en communieviering Parochiaan
Cantor en samenzang

Do. 29 mrt.
Witte Donderdag
Vr. 30 mrt.
Goede Vrijdag
Za. 31 mrt.
Stille zaterdag

32

kerk aan de waterweg voorjaar 2018

en bijzonder karakter
St. Jan de Doper - Visitatie
17.00 uur (za.), 11.00 uur (zo.)

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

-Woord- en communieviering Parochiaan
Muzikale ondersteuning
Woord- en communieviering Parochiaan
Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
Zanggroep St. Jan Visitatie
Koor: H. Hartkoor
Eucharistie L. de Jong
-Muzikale ondersteuning
Eucharistie L. de Jong
Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang
Samenzang en orgelspel

St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)

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

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei
Eucharistie H. Egging

Eucharistie H. Egging
Samenzang
--

Eucharistie H. Egging. Koor: In Honorem
Dei
Kindernevendienst
Eucharistie H. Egging

Eucharistie H. Egging
Koor: Corazon

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
--Muzikale ondersteuning
Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Eucharistie Ch. Duynstee
Eucharistie P. Vismans
Woord- en communieviering Parochiaan
Zanggroep St. Jan Visitatie
Koor: H. Hartkoor
Koor: In Honorem Dei
Koor: Petruskoor
Woord- en communieviering parochiaan
-Eucharistie H. Egging
-Muzikale ondersteuning
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering parochiaan Woord- en communieviering K. Koeleman Eucharistie H. Egging. Koor: In Honorem
K. Koeleman. Samenzang
Samenzang
Samenzang en orgelspel
Dei
Kindernevendienst
13.00 doopviering
Eucharistie L. de Jong
-Eucharistie H. Egging
-Muzikale ondersteuning
Eucharistie L. de Jong
Woord- en communieviering K. Koeleman Eucharistie H. Egging. Koor: In Honorem Woord- en communieviering K. Koeleman
Zanggroep St. Jan
Koor: H. Hartkoor
Dei. Kindernevendienst
Samenzang
19.00 uur Boeteviering Ch. Duynstee
aansluitend Biechtgelegenheid. Samenzang
19.00 uur Boeteviering
9.15 uur Marktmis met boeteaccent
A. Kunnekkadan,SVD
Muzikale ondersteuning
`19.00 uur Eucharistie L.de Jong
Geen viering
19.00 uur Eucharistie P. Vismans
19.00 uur Eucharistie A.Kunnekkadan,SVD
Koor: Oostercantorij
Samenzang
Koor: In Honorem Dei
15.00 uur Kruisweg, Parochiaan
15.00 uur Kruisweg, Parochiaan
11.00 uur kinderkruisweg H. Egging
15.00 uur Kruisweg
Muzikale ondersteuning
15.00 uur Kruisweg, samenzang
Parochiaan Samenzang
H. Egging. 19.00 uur P. Vismans
19.00 uur A.Kunnekkadan,SVD
Koor: In Honorem Dei
Samenzang
21.00 uur Eucharistie L. de Jong
-12.00 uur H. Egging Zegening Paasmand21.00 uur Eucharistie
jes. 21.00 uur Eucharistie P. Vismans.
Samenzang
A.Kunnekkadan,SVD. Koor: Corazon
Koren: In Honorem Dei en Jubilatio
Eucharistie L. de Jong
Eucharistie Ch. Duynstee
Eucharistie A.Kunnekkadan,SVD
Eucharistie Ch. Duynstee
Zanggroep St. Jan Visitatie
Samenzang en orgelspel
Koor: In Honorem Dei
Samenzang
Geen viering
Geen viering
Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD
Geen viering
Koor: In Jubilatio
Woord- en communieviering Parochiaan
-Eucharistie Ch. Duynstee
-Muzikale ondersteuning
Eucharistie H. Egging
Zanggroep St. Jan Visitatie

Eucharistie H. Egging
Koor: H. Hartkoor

magazine van parochie de goede herder
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Za. 14 apr.
Zo. 15 apr.

--

--

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

Woord- en communieviering parochiaan
Koor: Okido
--

Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: Willibrordkoor
17.00 uur Goede Herder Patroonsfeest
H. Egging. Koor: Impuls en zangers van
andere koren o.l.v. Dick Nels
Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor
--

Zo. 29 apr.

Woord- en communieviering K. Koeleman
Cantor en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantors en samenzang

Eucharistie H. Egging
Cantor en samenzang

Za. 05 mei

--

--

--

Zo. 06 mei

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang

Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: Liriko

Woord- en communieviering parochiaan
Cantor en samenzang

Do. 10 mei
Hemelvaart
Za. 12 mei

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

Viering in de H. Lucaskerk
Pax Christikerk gesloten.
--

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor
--

Zo. 13 mei

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang
--

Woord- en communieviering L. Meijer
Cantors en samenzang
--

Woord- en communieviering L. Meijer
Koor: Willibrordkoor
--

Zo. 20 mei
1e Pinksterdag
Ma. 21 mei
2e Pinksterdag
Zat. 26 mei

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor
Geen viering

Eucharistie H. Egging
Koor: Willibrordkoor
Geen viering

Lucaskerk gesloten viering in de Pax

--

--

--

Zo. 27 mei
H. Drie-eenheid

Woord- en communieviering parochiaan
Koor: Kinderkoor/ Andreas Zanggroep

Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: Willibrordkoor

Zat. 02 juni

--

Woord- en communieviering parochiaan
Themaviering. Koor: Impuls
13.00 uur Ch. Duynstee doopviering
--

Zo. 03 juni

Woord- en communieviering parochiaan
Cantor en samenzang
--

Eucharistie Ch. Duynstee en K. Koeleman
1e H. Communie. Koor: Okido
--

Eucharistie Ch. Duynstee
Cantor en samenzang
--

Za. 21 apr.
Zo. 22 apr.
Za. 28 apr.

10.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee. 1e H. Anders-dan-Anders viering K. Koeleman
Communie. Kinderkoor/ Andreas Zanggroep
Combo o.l.v. Dick Nels
---

--

Wo. 09 mei

Za. 19 mei

Zat. 09 juni
Zo. 10 juni
Do. 14 juni

Eucharistie H. Egging
Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor

Geen viering

--

Eucharistie H. Egging. Kerkenbandviering Woord- en communieviering K. Koeleman
Koor: Liriko
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie L. de Jong
Muzikale ondersteuning
Eucharistie L. de Jong
Samenzang
Geen viering
Patroonsfeest in de H. Lucaskerk
Woord- en communieviering parochiaan
Zanggroep St. Jan Visitatie
Woord- en communieviering K. Koeleman
Muzikale ondersteuning
Woord- en communieviering K. Koeleman
Samenzang

--

Eucharistie H. Egging

Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie H. Egging. Koor: In Honorem Dei
13.00 uur doopviering
Samenzang en orgelspel
-Geen viering
Patroonsfeest in de H. Lucaskerk

-Eucharistie H. Egging
Samenzang
--

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: H. Hartkoor
--

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei
Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang
--

Woord- en communieviering L. Meijer
Samenzang en orgelspel

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: Jubilatio kindernevendienst

Eucharistie H. Egging
Samenzang

Eucharistie L. de Jong
Muzikale ondersteuning

--

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie L. de Jong
Samenzang

Woord- en communieviering K. Koeleman
Samenzang en orgelspel

Eucharistie H. Egging

Geen viering

Eucharistie Ch. Duynstee
Muzikale ondersteuning

--

Eucharistie Ch. Duynstee
Zanggroep St. Jan Visitatie
Eucharistie L.de Jong
Muzikale ondersteuning
Eucharistie L.de Jong
Samenzang
Geen viering

Liduinafeest: 10.30 uur Eucharistie
Woord- en communieviering K. Koeleman
H. Egging. Koren: In Honorem Dei en
Koor: Corazon
Jubilatio. 13.30 Gebedsdienst
14.00 Processie met om ca. 14.45
gebedsdienst in de Grote of St. Janskerk
15.45 Afsluitende vesperdienst
8.30 uur Ch. Duynstee
19.00 uur Ch. Duynstee
Eucharistie Ch. Duynstee
Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei
Samenzang
Eucharistie H. Egging
--

Woord- en communieviering parochiaan Eucharistie H. Egging. Koor: In Honorem Dei Woord- en communieviering parochiaan
Kindernevendienst
Samenzang
Koor: H. Hartkoor
-Eucharistie Ch. Duynstee
-Woord- en communieviering K. Koeleman
Samenzang en orgelspel
Geen viering

Eucharistie Ch. Duynstee
-Muzikale ondersteuning
Woord- en communieviering K. Koeleman Eucharistie H. Egging. 1e H. Communie
Zanggroep St. Jan Visitatie
Koor: H. Hartkoor
Woord- en communieviering parochiaan
-Muzikale ondersteuning
Woord- en communieviering parochiaan Woord- en communieviering parochiaan
Samenzang
Samenzang en orgelspel
Eucharistie Ch. Duynstee
-Muzikale ondersteuning
Eucharistie Ch. Duynstee
Eucharistie Ch. Duynstee
Zanggroep St. Jan Visitatie
Koor: H. Hartkoor

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei
Eucharistie H. Egging
Koor: Jubilatio
Eucharistie H. Egging

Eucharistie
Ch. Duynstee Koor: Corazon
Geen viering

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor: In Honorem Dei

Eucharistie Ch. Duynstee
Samenzang

Eucharistie H. Egging

--

Eucharistie H. Egging
Koor: In Honorem Dei
Eucharistie H. Egging

Eucharistie H. Egging
Koor: Corazon
--

Eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei
16.00 uur Liduina lof
19.30 uur Liduina vesper

Woord- en communieviering Parochiaan
Samenzang

