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TUSSEN HOOP EN VREES
Heeft u dat ook, dat je in een andere sfeer komt, de laatste weken, nu
we al meer dan drie maanden zo moeten leven? In het begin was alles
heel spannend. Ik hing aan de lippen van Jaap van Dissel, Mark Rutte
en Ab Osterhaus. Ze kwamen bijna iedere avond bij me op bezoek. Ik
genoot van veel meer ruimte in de agenda, het mooie weer, en de ‘frisse
neus’ die je mocht halen van Rutte. Dat werden bij mij lange
wandelingen met soms een zondige daad: een stukje tram, metro, trein.
(Verspreid in dit blad zijn Haiku’s te lezen die ik schreef in deze periode).
Nu gaan we de touwtjes wat laten vieren. Het is uitproberen, net als toen
ik herstelde van mijn gebroken pols. Wat lukt er alweer, oei, die
beweging doet pijn… komt het nog goed? Niet te vroeg juichen, ook niet
te voorzichtig, verken een beetje je grenzen.
Het is balanceren tussen hoop en vrees de komende tijd. Durf ik die
treinreis aan en waarom gaat de kerk nog niet open? Valt het land om,
houden we het wel vol? Als er maar geen nieuwe opleving komt van het
virus…
Met Pinksteren zou ik meegaan met de 51e Pinkstervoettocht van de
franciscaanse beweging. Voor het eerst ging de tocht niet door.
‘Stamgasten’ van de voettocht deelden op internet hun herinneringen en
foto’s aan dierbare bijeenkomsten. Een populair lied kwam ook voorbij:
Jij geeft mij vleugels en handen vol licht
Jij leert mij leven zonder gewicht
Lopen op water en spelen met vuur
Jij maakt mij open, ik weet dag noch uur… (Hein Stufkens).
Wat hebben we dat vaak gezongen. In canon, vier partijen. Ook
kinderen vinden het prachtig. Er spreekt vertrouwen uit, hoop op iets dat
groter is dan een virus, groter dan een actuele situatie. En het laat zien
wat we kunnen doen de komende tijd: leven en spelen en opengaan…
en wanneer we ‘genezen’ zijn … tja, je weet dag noch uur…

Lidwien Meijer
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Van de pastor
Tekens van leven
In het oude normaal begon mijn vakantie altijd op de eerste zaterdag van
juli. Waarom dan? Op die dag start de Tour de France. Als klein kind
luisterde ik al naar radio Tour (Theo Koomen!). Tijdens mijn vakantie zorg
ik dat ik om 15.00 uur klaar ben met trappen. Dan ga ik op bed liggen,
met een biertje, en kijken naar de laatste kilometers van de etappe.
Dat ga ik nu missen in het nieuwe normaal! Kan ik nu openstaan voor
andere tekens, waardoor ik toch een vakantiegevoel kan hebben?
Hopelijk mag ik nieuwe tekens van leven ervaren en kan ik open staan
voor andere, goede dingen, die ook in deze weerbarstige tijden, toch aan
ons kunnen gebeuren.
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De volgende woorden uit Psalm 121 geven me altijd kracht tijdens mijn
fietstochten bij de beklimmingen: ‘Ik sla mijn ogen op en zie de hoge
bergen, waar komt mijn hulp vandaan?’ Deze woorden klinken dan in mijn
binnenste als ik begin aan een grote klim. Waar ben ik aan begonnen,
wat doe ik mezelf aan? En dan begin ik aan mijn eerste
haarspeldbochten.
Op de woorden van Psalm 121 trap ik mijn pedalen, links en rechts, naar
beneden. Ik kom in mijn ritme. Mijn benen doen zeer, maar het deert mij
niet. Ik trap door en concentreer mij op mijn ademhaling. Dan hoor ik
ineens vogels fluiten en de wind door de bomen ruisen. Ik ruik de frisse,
heldere lucht, die mijn longen vult met zuurstof, voel de koelte langs mijn
onderarmen. Ik ben één met mijn lichaam, met mijn fiets, met de berg. Als
ik op de col arriveer, vind ik het bijna jammer. Ik heb het gehaald, maar ik
had nog eindeloos kunnen doorfietsen.
Mensen gaan de bergen in op zoek naar stilte, naar helderheid, om
zichzelf te leren kennen, om af te zien. Stap voor stap naar boven,
slingerend langs de helling, en als je denkt dat je er bijna bent, is de top
weer verder weg. Eindelijk: bovenop. Uitzicht. Of mist. En dan weer naar
beneden. Bergen staan op aarde en reiken naar de hemel. Zijn bergen
daarom heilige plekken, tekens, waar je God kunt ontmoeten?
In de afgelopen periode mocht ik een terminale oma begeleiden. Bij de
gesprekken kwam naar voren dat kleindochter Fleur graag met oma een
teken wilde afspreken, zodat ze ook na de dood met elkaar zouden
kunnen praten. Van binnen was ik diep geraakt dat Fleur, ondanks al
haar verdriet om het afscheid, zich toch hoopvol wilde voorbereiden op de
tijd dat oma niet meer in levende lijve bij haar zou zijn.
Ook Jezus heeft aan ons tekenen achter gelaten om met Hem verbonden
te blijven in de Eucharistie. Vooral op momenten als we ergens als een
berg tegen opzien.
Voor de aankondigingskaart van mijn priesterwijding koos ik de volgende
tekst van Paulus aan de christenen van Efeze (hoofdstuk 1, vers 18).
‘Moge God de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot de
hoop is waartoe Hij u roept.’
Mogen deze woorden aan ons de kracht geven om in de komende
vakantietijd open te staan voor tekens van leven, hoe weerbarstig deze
tijden ook zijn. Dat wens ik, namens het pastoraal team, ons allen toe.
pastor Charles Duynstee
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Van het parochiebestuur
Sluiting van kerken
Nog zo’n twee maanden scheiden ons van de voorgenomen sluiting van
onze kerken Heilig Hart en St. Jan-Visitatie. Ook hier stelt de
coronacrisis ons voor nieuwe vragen. Willen we wel een kerk sluiten
‘zonder publiek’, zonder de mensen die sterk betrokken zijn? Ik zou toch
denken van niet, maar hoe dan wel?
Na het persbericht van onze premier, op 6 mei, lijkt er meer ruimte te
komen. Vanaf 1 juli mogen er weer honderd mensen in een kerk met de
social distance van anderhalve meter.
Graag hadden we de laatste maanden gewoon ‘gekerkt’ in die beide
kerken, om echt afscheid te kunnen nemen. Ik heb zelf ruim tien jaar lang
enkele keren per jaar mogen drummen in de Heilig Hart kerk.
Palmzondag zou de laatste keer zijn. Graag had ik dat bewust willen
ervaren. Helaas, Kerst was met terugwerkende kracht de laatste keer…
Ik voel mee met alle parochianen die hun afscheid ook anders hadden
willen meemaken.
Daarnaast wordt hard gewerkt aan de dingen die moeten gebeuren. Het
inventariseren van de inventaris van de twee kerken en hoe daarmee om
te gaan. Met twee commissies onder leiding van Cissy Siebel wordt daar
hard aan gewerkt.
We kijken vooruit naar de vorming van de nieuwe geloofsgemeenschap in
Schiedam. Allereerst is de keuze van een nieuwe naam voor deze
gemeenschap belangrijk. In overleg met de commissie communicatie
Schiedam lijkt een voorkeur te ontstaan voor de naam:
‘Geloofsgemeenschap De Goede Herder Schiedam’. Herkenbaar,
eenduidig en direct gelinkt aan onze parochie. Hier moeten we goed over
nadenken, want wat betekent dat voor de geloofsgemeenschappen in
Vlaardingen en Maassluis? Dat is een volgende stap, eerst maar
Schiedam.
Ook onze websites en communicatiebladen moeten worden aangepast.
Vier gemeenschappen verdwijnen en daar komt één
geloofsgemeenschap voor terug. In overleg met de ‘webmasters’ en de
redactieleden van de bladen denken we na over oplossingen.
Oplossingen die ook meer aansluiten op de digitale ontwikkelingen, nog
eens versterkt door de huidige situatie. En die meer aansluiten bij het
communicatiegedrag van jongeren.
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En uiteindelijk is de kogel door de kerk over de vorm van de nieuwe
viering, die hoort bij een nieuwe geloofsgemeenschap. Een viering in de
Liduinabasiliek, onze centrale kerk voor vieren, dienen en leren.
Na uitgebreide consultatie van de huidige geloofsgemeenschappen en
diverse andere belanghebbenden is gekozen voor een vorm waarin
elementen van alle gemeenschappen vertegenwoordigd zijn.
De kern van het besluit luidt: ‘Tweemaal per maand zullen de vaste en de
wisselende gezangen in het Gregoriaans/Latijn gezongen worden,
aangevuld met enkele Nederlandstalige liederen. Een keer per maand
zullen de vaste gezangen in het Latijn gezongen worden en de
wisselende gezangen zullen Nederlandstalig zijn. En een keer per maand
zal er een geheel Nederlands gezongen mis zijn. Periodiek (in principe
een maal per kwartaal) zal er een gezinsviering gehouden worden.
Er zal een orde van dienst gevolgd worden die het goede midden houdt
tussen verschillende stijlen van vieren, en die overeenkomt met het
missaal.’
In de Jacobuskerk zal op de zondag een tweede viering worden
gehouden. Ook is er in de basiliek een eucharistieviering zonder zang op
zaterdagavond. Tenslotte is er op de vrijdagavond een Vesperviering in
de basiliek, geïnitieerd vanuit de St. Jan-Visitatiegemeenschap en
uiteraard voor eenieder toegankelijk.
Kortom, een scala aan mogelijkheden om op diverse manieren, in
gezamenlijkheid, onze nieuwe geloofsgemeenschap vorm te geven.
Hier kunnen we trots op zijn, met uitdrukkelijke complimenten aan
iedereen die hieraan heeft bijgedragen! Niet in het minst aan degenen die
het belang van de nieuwe gemeenschap hebben laten prevaleren boven
een deelbelang, en dat vereist moed!
Ik zie uit naar de tijd dat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten en onze
nieuwe gemeenschap in Schiedam verder vorm kunnen geven.
Jan Bekkers
Corona-haiku

Corona-haiku

De vakkenvuller

Buurvrouw te dichtbij!

Helpt me de rijst te vinden

Stapje achteruit dan maar

Afstandsbediening

In de stokrozen.
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De kerk gesloten vóór de sluiting…
Twee kerken in onze parochie, de H. Hartkerk en de Sint Jan-Visitatie,
zullen binnenkort aan de eredienst worden onttrokken. Terwijl iedereen
zich had ingesteld om een laatste tijd samen te vieren in de vertrouwde
gemeenschap, moesten de kerken lange tijd gesloten worden vanwege
de coronapandemie. De kerken waren al een periode gesloten vóór de
sluiting. Hoe gaat men hiermee om?
De deelgemeenschap St. Jan de Doper-Visitatie probeert er het beste
van te maken in deze tijden. Vrijdag vóór Palmzondag konden de mensen
een palmtakje komen ophalen en een kaarsje. Het was bijzonder om
even op veilige afstand van elkaar, contact te hebben. De extra Kerk aan
de Waterweg was een welkome bijdrage van parochie De Goede Herder.
Parochianen ontvingen ook een Paaswens. Zo’n wens was er met
Pinksteren opnieuw, in de vorm van een mooie afbeelding met een
bezinnende tekst.
De website van de deelgemeenschap wordt goed bijgehouden. Het is
vooral een soort doorgeefluik voor alle berichten van dominicaanse
gemeenschappen, nieuws van het bisdom en van de parochie. Ook kan
naar de vieringen gelinkt worden.
Verder proberen we telefonisch, via mail en kaartjes contact te hebben.
Het valt niet mee om elkaar op afstand toch nabij te zijn. We missen het
gewone contact dat je hebt tijdens de vieringen en de koffie na…
We hadden ons de laatste maanden van de deelgemeenschap anders
voorgesteld: met nog een keer de Goede Week, Pasen, Pinksteren…
rijke liturgische momenten.
Vanaf juli komen we weer samen op zondag. Er wordt al druk gemeten in
de kerkruimte. Want die afstand is belangrijk. Op 16 augustus zullen we
dankbaar ons afscheid vieren. De onttrekking aan de eredienst van de
kerk St. Jan de Doper-Visitatie zal op 30 augustus plaatsvinden.
De gemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie is bereikbaar via telefoon
010-4735066.
Vanuit de deelgemeenschap H. Hart van Jezus heeft de werkgroep
pastoraat een paasgroet gebracht aan parochianen, met enkele
paaseitjes erbij, als teken ‘we zijn je niet vergeten’. Ouderen die anders
bezocht worden, krijgen een telefoontje met de vraag hoe het met ze
gaat.
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Het is lastig dat het onduidelijk is wanneer de laatste viering zal kunnen
plaatsvinden, en of het H. Hartkoor dan kan zingen. Op 8 maart zong het
H. Hartkoor nog bij de gezamenlijke viering in de basiliek, donderdag
erop kwam de intelligente lockdown. Iedereen zat ineens thuis
opgesloten. Dat betekende ook geen koorrepetities. Geen vieringen
meer, geen Palmzondag, Pasen en Pinksteren in de kerk. Want bij koorof samenzang gaan de aerosolen met het virus veel verder dan
anderhalve meter. De koorleden willen weer graag zingen, maar worden
nu tegengehouden door… de aerosolen.
Om toch de tijd voor bezinning en overweging te hebben, hebben
koorleden het herdenkingsconcert van 2013 (Henk Govaart) op YouTube
bekeken. Die geste werd zeer op prijs gesteld.
De onttrekking aan de eredienst van de H. Hartkerk Visitatie zal op 13
september plaatsvinden.
De gemeenschap H. Hart van Jezus is bereikbaar via noodnummer: 0104268711.
Parochianen zien om naar elkaar
Het wil nog steeds niet wennen, leven op ‘sociale afstand’ vanwege de
coronacrisis. Maar wij zijn er de afgelopen drie maanden wel handiger in
geworden. Vanuit de verschillende deelgemeenschappen van onze
parochie proberen mensen elkaar en anderen nabij te zijn: met een
telefoontje, een kaartje, beeldbellen, een e-mail nieuwsbrief...
Gelukkig kunnen onze kerken binnenkort weer open, ook al is het op
anderhalve meter en met allerlei voorzorgsmaatregelen (o.a. vooraf
aanmelden). Wij kunnen elkaar inspireren met creatieve ideeën hoe wij
kunnen omzien naar elkaar.
In de gemeenschap Andreas Petrus en Paulus in Maassluis worden
contacten met oudere parochianen zo goed mogelijk onderhouden met
een telefoontje of een kaartje. De weekagenda wordt wijd verspreid, ook
per mail. En de kerk is twee keer per week open om een kaarsje op te
steken of te bidden.
Inmiddels is er ook hard gewerkt om ‘de tent’ goed te onderhouden. Er is
schilderwerk gedaan aan deuren en plinten. De noodverlichting is
vervangen. De vloeren zijn geschrobd. Ook het groen rond de kerk is
goed bijgehouden.
De Andreas Petrus en Paulus-gemeenschap is bereikbaar via telefoon
010-5912080 of mail
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl.
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In de Willibrordgemeenschap in Vlaardingen heeft de commissie OntMoeten een kaartje gestuurd aan betrokken parochianen ouder dan 65.
Daarnaast zijn veel oudere parochianen door bezoekers gebeld. Het
Willibrord Actueel wordt regelmatig verspreid per e-mail, samen met het
liturgieboekje van de YouTube-viering.
Inmiddels zijn er al drie digitale kinderwoorddiensten op YouTube gezet.
De Voedselbank in de Lucaskerk is, met een aantal voorzorgen,
doorgegaan. Zowel de Lucaskerk als de Pax Christikerk zijn op bepaalde
momenten opengesteld voor persoonlijk gebed. Koorleden houden
contact met elkaar door een nieuwsbrief, beeldbellen en een
‘overlevingstasje’. De Willibrordgemeenschap is bereikbaar via
spoedtelefoon 06-29037132 of via telefoon 06-31990959.
In Schiedam wordt vanuit de Liduinabasiliek het Informatief wekelijks
naar inmiddels 160 adressen verspreid, samen met het liturgieboekje.
Ouderen, die geen bezoek kunnen ontvangen, worden gebeld. Als de
kerk geopend is, komen veel mensen om te bidden of een kaarsje op te
steken. Koorleden onderhouden regelmatig contact met elkaar. De tuin
rond de kerk wordt goed onderhouden. Net als in andere kerken wordt er
hard gewerkt om goed voorbereid de vieringen weer te kunnen hervatten.
Het Liduinafeest is dit jaar, net als alle vieringen, niet doorgegaan. Om
toch iets van de sfeer en van de boodschap van het Liduinafeest te delen
met parochianen en met anderen, is een film gemaakt waarin
verschillende mensen aan het woord komen over Liduina, en op het
YouTube-kanaal van de parochie geplaatst.
De Liduinabasiliek is bereikbaar via telefoon 010-4268228.
Bij de Jacobus-Martinus gemeenschap in Schiedam-Noord/Kethel heeft
de ouderensoos kleine zakjes met chocolaadjes en theezakjes bezorgd,
om met elkaar thee te drinken ‘op afstand’. De telefooncirkels van
ouderen gaan ‘gewoon’ door. Nu de kerk weer open is om een kaarsje op
te steken is de Weekbrief ook als ‘roze blaadje’ uit de kerk mee te nemen.
De tuin wordt goed bijgehouden ‘op anderhalve meter’ (afstand houden
lukt wel in zo’n grote tuin).
Het 130-jarig jubileum van de Jacobuskerk kon op 17 mei niet doorgaan.
Wij hopen dat de jubileumviering in het najaar alsnog kan doorgaan.
De Jacobus-Martinus gemeenschap is bereikbaar via twee
noodnummers: 06-15377328 en 06-82559199.
De vrijwilligers en contactpastores van de gemeenschappen van parochie
De Goede Herder wensen u allen veel uithoudingsvermogen in inspiratie
toe in deze tijd.
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Hebt u een pastor nodig ?
De pastores zijn te bereiken via de spoedtelefoon van uw
deelgemeenschap en via tel. 06-31990959.
Schiedam:
St. Liduina en O.L.Vrouw Rozenkrans
H. H. Jacobuskerk en Martinuskerk
H. Hart van Jezuskerk
St. Jan de Doper-Visitatiekerk

tel. 010- 4268228
tel. 06-82 55 91 99 /
06-15 37 73 28
tel. 06-16 39 44 25
tel. 06-57 03 20 12

Vlaardingen:
H. Lucaskerk en Pax Christikerk

tel. 06-29037132

Maassluis:
Petrus en Pauluskerk

tel. 06-51 58 48 47

De kerkdeur op een kier
Na ruim drie maanden zonder publieke vieringen gaan de kerkdeuren
vanaf half juni weer voorzichtig open.
Natuurlijk waren er vieringen op het YouTube-kanaal van de parochie. En
verschillende kerken waren opengesteld voor individueel gebed. Maar dat
is toch iets anders dan samen vieren en de communie ontvangen.
Daags voor Hemelvaartsdag kwamen de Nederlandse bisschoppen, na
overleg met het kabinet, met nieuwe richtlijnen: ‘kerkelijk leven op
anderhalve meter’. De deur staat op een kier, want er mogen niet te veel
mensen naar binnen: 30 personen in juni en 100 personen vanaf 1 juli.
Vanwege de ‘anderhalve meter' kunnen veel zitplaatsen niet gebruikt
worden. Er zijn looproutes. Wij moeten onze handen desinfecteren. En de
communie wordt uitgereikt met een ‘communietang’ door een
spatscherm. Om een besmettingshaard te vermijden kunnen koren niet
zingen en is samenzang niet mogelijk; wel kan er een cantor zijn. Al die
maatregelen voelen onwennig aan, maar hopelijk maakt het wel mogelijk
om weer op een veilige manier samen te kunnen vieren.
Vanaf 15 juni zullen er weer doordeweekse eucharistievieringen zijn
op woensdag en vrijdag om 8.30 uur en op donderdag om 19.00 uur in de
Liduinabasiliek. Op vrijdag is er aanbidding van het Allerheiligste tot 10.30
uur. In de Jacobuskerk zal vanaf 7 juli op dinsdag weer de wekelijkse
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‘Marktmis’ gehouden worden. In de andere kerken zijn vooralsnog geen
doordeweekse vieringen.
Vanaf 4 juli gaan de weekendvieringen in de meeste kerken weer door.
Wel is het noodzakelijk om vooraf telefonisch of per mail een plaats te
reserveren. Zonder reservering kunnen wij u niet toelaten in de kerk. En
als het maximale aantal plaatsen bezet is (in sommige kerken minder dan
100, omdat het anders niet past op 1½ meter), kunt u die viering niet
komen. Hieronder staan de telefoonnummers, mailadressen en tijden
waarop u een plaats kunt reserveren in de kerk.
Kerk

Telefoonnummer /
dagen/tijden

Mailadres /
dagen / tijden

Andreas Petrus en In juli en augustus geen vieringen
Paulus, Maassluis
Pax Christi,
Vlaardingen

06-272 45 055
Donderdag van
10.00- 15.00 uur

Lucas,
Vlaardingen

06-272 45 217
Donderdag van
10.00- 15.00 uur

Sint Jan-Visitatie,
Schiedam,

Via emailadres:
reserveringpax@
goedeherderparochie.nl
Donderdag van 10.00-20.00
uur

Via emailadres:
reserveringlucas@
goedeherderparochie.nl
Donderdag van 10.00-20.00
uur
Alleen telefonisch via: 010-4735066 op vrijdag
voorafgaand aan de viering tussen 19.00 en 21.00
uur.

H. Hart van Jezus, Besloten is dat er geen vieringen meer zijn. M.u.v.
de afscheidsviering
Schiedam
Liduinabasiliek,
Schiedam

010 – 4268228.

Via emailadres:
liduinabasiliek@hotmail.com

Jacobus-Martinus, Alleen telefonisch via: 010 - 4709719 op dinsdag,
Schiedam/Kethel woensdag, donderdag, en vrijdag ‘smorgen van
9.30 -11.30 uur
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Ook al gaan de kerkdeuren weer op een kier open, toch is nog niet alles
mogelijk zoals ‘normaal’ koffiedrinken na de viering is niet mogelijk.
Bijeenkomsten in kerkcentra kunnen alleen onder strikte voorwaarden.
Bijeenkomsten met ouderen en bezoek aan kwetsbare personen wordt
nadrukkelijk afgeraden. Vieringen in zorgcentra worden pas mogelijk als
deze huizen zelf weer opengaan. Daarom blijft het belangrijk om met een
telefoontje, een kaartje een appje of een mailbericht aandacht te geven
aan de wat meer kwetsbare mensen onder ons.
Biechten is mogelijk, maar niet in een biechtstoel; wel in de sacristie of in
een andere goed geventileerde kamer De Ziekenzalving kan individueel
gebeuren, zo veel als mogelijk op anderhalve meter afstand. De zalving
gebeurt met een wattenstaafje. Ter bescherming van de zieke wordt de
ziekenzalving bij voorkeur pas gegeven als de zieke terminaal is.
Openstelling kerken
We kunnen ons voorstellen dat u in deze moeilijke tijd behoefte heeft om
de kerk te bezoeken, te bidden en een kaarsje aan te steken. In de
meeste kerken zijn de doordeweekse vieringen nog niet hervat. Wel zijn
verschillende kerken op bepaalde momenten opengesteld voor
persoonlijk gebed
Voor elk bezoek aan een kerk doen wij de dringende oproep:
Hoe pijnlijk het ook is maar ga niet naar de kerk als u klachten hebt zoals
keelpijn, verkoudheid, koorts of andere klachten die kunnen wijzen op
besmetting met het coronavirus. Bezoek de kerk ook niet als in uw gezin
mensen zijn die klachten hebben zoals hierboven beschreven.
Als u de kerk bezoekt, neem dan de voorgeschreven afstand van
anderhalve meter tot uw medekerkbezoeker in acht. Geef elkaar geen
hand, raak elkaar niet aan. Was uw handen voor en na het kerkbezoek.
In onderstaande tabel ziet u op welke dag, welk tijdstip en welke kerk
geopend is voor persoonlijk gebed.
PLAATS
Schiedam

KERK
St. Liduina en
OLV
Rozenkrans
HH. Jacobus
en Martinus

GEOPEND: DAG
Vrijdag, aansluitend aan
de aanbiddingstijd
Zaterdag, voorafgaand
aan de aanbiddingstijd
Dinsdag,
tot en met 30 juni;
vanaf 7 juli ‘Marktmis’
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TIJDSTIP
10.30-13.00
14.00-17.00
9.15.-10.15

H. Hart van
Jezus
St. Jan de
Doper-Visitatie
Vlaardingen H. Lucas
Pax Christi

Maassluis

HH. Andreas,
Petrus en
Paulus

Donderdag,
tot en met 2 juli
Geen openstelling

15.00-16.00

Geen openstelling
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
gelegenheid voor het
aansteken van een
kaarsje

10.00-11.30
11.30-12.30
13.30-15.00
14.00-15.00
10.00-11.30
09.00-11.30
09.00-11.30
09.00-11.30
14.00-16.00

Kleine hartversterking voor de scholen
Als pastores zoeken wij naar wegen om ook in deze tijd onze
verbondenheid met anderen vorm te geven. Die verbondenheid geldt in
de eerste plaats onze parochianen, maar zij strekt verder. Zo trokken het
weekend voor de meivakantie mijn collega’s en ik er op de fiets of in de
auto op uit om bij de scholen waarvoor wij contactpastor zijn, een
pakketje af te geven. In dat pakketje zaten een doosje met
chocolaatjes en een kaart met een bemoedigende tekst,
gericht aan de leerkrachten.
Immers onze leerkrachten hebben de afgelopen periode
een groot beroep moeten doen op hun improvisatietalent
en aanpassingsvermogen. Eerst hebben zij thuisonderwijs vormgegeven,
en toen iedereen hier wat aan gewend was, moesten zij weer de
ommezwaai maken naar onderwijs aan halve klassen, onder ‘anderhalve
meter condities’. Om zo, onder abnormale omstandigheden, hun
leerlingen toch iets van het normale schoolleven mee te geven.
Door dat kleine pakje, wilden wij onze leerkrachten iets van onze
betrokkenheid en waardering laten zien. Hun reacties lieten zien, dat zij
dit bescheiden gebaar op prijs stelden.
Pastor Charles Duynstee
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Geen Doopsel, eerste Communie en Vormsel
Het Doopsel kan alleen in geval van nood worden
toegediend, en alleen door een ouder of gezinslid
(nooddoop).
De viering van de eerste H.
Communie kan niet plaatsvinden.
En ook een Vormsel-viering is nog niet mogelijk. Dat
geldt ook voor de volwassen doopkandidaten: hun
Doopsel, Vormsel en eerste H.
Communie moet nog uitgesteld
worden. En wij wachten nog af wanneer het
wel verantwoord is om deze sacramenten toe te
dienen.
Huwelijksvieringen kunnen plaatsvinden, maar
wel met maximaal 100 personen (vanaf 1 juni), met
1½ meter afstand en met een aantal
voorzorgsmaatregelen.
Dezelfde voorwaarden gelden ook voor uitvaartdiensten vanuit de kerk.
Gelukkig gaan de kerkdeuren weer open, al is het op
een kier. Er moet veel werk verzet worden om dat
mogelijk te maken. En het zal van ieder gewenning
vragen: tevoren aanmelden, vieren op 1½ meter en
verschillende voorzorgsmaatregelen. Wij doen het om
weer samen te komen èn daarbij wel gezond te
blijven. Hopelijk kan ieder daar begrip voor opbrengen. Laten we een
beetje rekening houden met elkaar.
Ter bezinning
De leegte uithouden
´Alles van waarde is weerloos´, is een tekstregel uit een gedicht van
Lucebert. Het is een regel die hoog op een gebouw in Rotterdam prijkt, u
heeft hem vast wel eens gezien. Hoe waar deze regel is, blijkt nu er
zoveel van wat voor ons van waarde is, is weggevallen.
Wat waardevol is, verschilt van persoon tot persoon. Maar er zijn ook veel
overeenkomsten. In de eerste plaats denk ik aan gewoon, spontaan,
warm contact, van mens-tot-mens. Wat een gemis is dat nu we het
moeten doen met anderhalve meter afstand! En voor ons als parochianen
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van De Goede Herder is er het wegvallen van al het gezamenlijke in de
parochie. Waarvan met stip op nummer één: de eucharistievieringen. Ja,
zeker ook: onze onderlinge contacten, onze vrijwilligerstaken, onze
deelname aan geloofsverdieping of gezamenlijke uitjes. Maar al die
dingen, al die contacten zijn toch ontstaan doordat we samen vierden. En
wat lijkt het alweer lang geleden dat we dat deden!
Natuurlijk zijn er de online vieringen op YouTube die door de parochie
worden verzorgd, waardoor we toch iets van verbinding kunnen ervaren.
Wat is het fijn dat er zich mensen inzetten om dit mogelijk te maken.
Maar… laat ik eerlijk zijn… het haalt het voor mij niet bij de ervaring van
een daadwerkelijke viering. Ik weet niet hoe het voor u is, maar voor mij
betekent dit niet-samen-kunnen-vieren een grote leegte, en een groot
verdriet. Daarbij realiseer ik mij dat, als vieringen weer mogelijk worden,
deze in een ‘anderhalve-meter-kerk’ niet meer zo zullen zijn als voorheen.
Hoe dan wel? Dat weet op het moment dat ik dit schrijf nog niemand.
Maar gelijk terug naar het vertrouwde, het bekende, dat zit er nog niet in.
En ook dat is verdrietig.
En wat doe je dan, met zulk verdriet? Wat doe ik? In de eerste plaats
maakt dit mij nog meer bewust van wat het voor de gemeenschappen die
hun kerk gaan verliezen betekent om niet meer samen te kunnen vieren,
met de vertrouwde mensen, op de vertrouwde
manier, onder het vertrouwde dak.
Maar bovenal leert het mij de kunst van uithouden.
De leegte en het verdriet dragen en verdragen. Dat
betekent voor mij niet: passief en lijdzaam afwachten
wat er gaat gebeuren. Maar wel: de leegte erkennen en onderzoeken, en
daar doorheen uitreiken naar de ander, én naar de Ander. Mijn eigen
weerloosheid en kwetsbaarheid hierin herkennen, en die neerleggen bij
de Heer. ´Alles van waarde is weerloos´. In die weerloosheid is Hij ons
voorgegaan. Kan ik, durf ik Hem daarin navolgen?
Gerarda Havermans-van Mourik
Corona-haiku

Corona-haiku

Met een wijde boog

Lege agenda

Loop ik om het meisje heen

Strepen door de afspraken

Warme glimlach toe

Wat mis ik het koor!
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Tot en met 28 juni, vieringen op YouTube
Nu kerken in de parochie vanaf het weekend van 4-5 juli
weer open zijn en er weer gevierd mag worden, worden
de vieringen via het YouTube kanaal beëindigd. Het
kanaal blijft bestaan. Het pastoraal team zal nagaan
waarvoor het gebruikt kan worden. Er zijn nog twee besloten liturgische
vieringen die nog uitgezonden worden.
Op 21 juni is de voorganger pastor Kunnekkadan SVD. Aanvang 10.00
uur, vanuit de Pax Christikerk. Muziek: Dick Nels met Impuls
Op 28 juni is de voorganger: pastor M. Tharsis SVD. Om 10.00 uur vanuit
de Andreas en Petruskerk. Muziek: Peter Bergmans met leden van het
koor To Be Continued.
Het zijn besloten vieringen. De link naar het YouTube kanaal is:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
Steun de parochie met uw gift
Door de maatregelen vanwege het coronavirus zijn alle publieke liturgische
vieringen maandenlang opgeschort geweest. Daardoor konden ook de
collectes niet worden gehouden. Intussen zijn de meeste onkosten wel
‘gewoon’ doorgelopen.
Vanuit onze parochie hebben wij geprobeerd mensen nabij te door een
telefoontje, een kaartje of praktische hulp. Vanaf Palmzondag hebben wij
wekelijks vieringen uitgezonden op ons YouTube kanaal. Ook hebben wij
onze kerken een aantal uren per week opengesteld voor persoonlijk gebed.
Voorzichtig kunnen wij de kerkdeuren nu weer openen, met verschillende
voorzorgsmaatregelen en een maximaal aantal bezoekers. Nu wij, gelukkig,
weer in onze kerken kunnen vieren, vragen wij u de parochie financieel te
ondersteunen. Misschien kunt u daarbij iets extra’s bijdragen, in plaats van
de collecteschaal die u in de afgelopen maanden gemist heeft.
Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de
website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap.
Dank voor uw gift.

Krijgt u nog geen digitale berichten en wilt u dat wel?
Geef uw emailadres dan door aan Elly Barendregt, medewerkster van het
pastoraal team. Haar emailadres is e.barendregt@goedeherderparochie.nl
Vermeldt daarbij wel bij welke deelgemeenschap u hoort, dan zal zij zorgen
dat uw emailadres op de juiste plek komt.
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Geloofsverdieping en Corona. Doet u mee?
Heeft ‘Corona’ invloed op uw geloof? Dat is een boeiende vraag! Zeker nu
alle activiteiten, waarbij we als gelovigen samen komen niet door kunnen
gaan. Daarom hebben we gezocht naar een andere, creatieve manier om
elkaar toch te inspireren.
Wij zouden graag met belangstellenden in gesprek komen over de vraag
‘Welke invloed heeft Corona op uw geloof? In juli/augustus willen we drie
avonden van ca. 1,5 uur, verspreid door onze parochie organiseren,
waarin we die vragen met elkaar gaan bespreken en ervaringen delen.
Data en locaties volgen.
In de tussentijd hoeven we niet stil te zitten. Wij vragen u om erover te
schrijven. Vertrouw uw gevoelens over wat u in deze aparte tijd
bezighoudt toe aan ‘het papier’ (mag uiteraard ook digitaal). Misschien
zijn er al mensen, die iets van een dagboek bijhouden, gedichten
schrijven, app’s of blogs schrijven, etc. Het zou mooi zijn als we elkaar
daar nu al mee kunnen bemoedigen. Bij de organisatie van die gespreksbijeenkomsten vragen we een van de leden van het pastorale team om
deel te nemen.
Wilt u meedoen, stuur ons dan even een berichtje met naam,
deelgemeenschap, emailadres en eventueel mobiele nummer, per post,
email of app. Doe dat op zo snel mogelijk, maar vóór 6 juli a.s. Mocht er
voldoende belangstelling voor bestaan, dan wordt contact met hen op
genomen om te horen of en wat gedeeld kan worden en in elke vorm we
dat dan zouden kunnen doen. In afwachting van uw reacties, wensen wij
u alle goeds, take care, be safe,
namens de werkgroep Geloofsverdieping,
René Eysink Smeets, mob.: 06 - 2270 1716, email:
eysinksmeets@hotmail.com
Corona-haiku

Corona-haiku

Mijn plastic afval

Albert Heyn muzak

Kan niet meer in container

Van You never walk alone

Rechtsomkeert dan maar

Ik neurie zacht mee

Alle Corona-haiku’s in dit blad zijn geschreven door Lidwien Meijer
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Elly Barendregt neemt afscheid als medewerkster pastoraal team
Na ruim acht jaar toegewijde inzet neemt Elly Barendregt-Koalsie per
1 september afscheid als medewerkster van het pastoraal team.
Onvermoeibaar heeft zij zich ingezet om de voortgang van vieringen en
activiteiten in de parochie mogelijk te maken. Of het nou gaat om het
voorbereiden van de teamvergaderingen, het notuleren, de liturgische
roosters, het Goede Herder-patroonsfeest, de geloofsverdieping, de
planning van doopseries of de redactie van Kerk aan de Waterweg. In
deze periode van corona-crisis heeft zij vele overuren gemaakt.
Twee keer heeft zij ingestemd met het verzoek haar aanstelling te
verlengen, omdat er nog geen opvolger was. Inmiddels is de heer Lex
Wepster bereid gevonden om de taken als medewerker pastoraal team
op zich te nemen. Elly Barendregt blijft als vrijwilliger lid van de redactie
van KADW en van de parochiële werkgroep geloofsverdieping, naast
haar inzet als vrijwilliger in Vlaardingen.
In september zullen wij meer aandacht besteden aan het afscheid van
Elly Barendregt en het beoogd aantreden van Lex Wepster.
Pastoraal Team.
Corona verbindt!
Online kerkactiviteiten voor kinderen in een tijd zonder vieringen
Sinds maart zijn ook alle kinderactiviteiten in de kerk gestopt. Om de
binding met de kerk levend te houden, hebben de verschillende groepen
die met kinderactiviteiten in Vlaardingen bezig zijn de handen ineen
geslagen om online activiteiten voor kinderen te gaan maken. Sinds
Pasen is om de week een ‘KinderWebWoordDienst’ gemaakt.
Een grote en steeds wisselende groep kinderen, het kinderkoor Okido,
ouders, voorgangers en andere vrijwilligers spant zich in om de
boodschap van Jezus en onze kerk op het scherm in beeld te krijgen.
Buiten beeld is het mooi om te ervaren hoeveel mensen willen
samenwerken om dit steeds weer te bereiken.
Het is de bedoeling om in ieder geval tot de zomervakantie om de week
een filmpje te produceren. Deze zijn, net als de vieringen, te vinden op
het Goede Herder Parochie YouTube kanaal.
Van harte aanbevolen voor een ieder die met kinderogen wil kijken!
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Koninklijke onderscheidingen in onze parochie
Ze werden niet met een ´smoesje´ naar het gemeentehuis gelokt, dat was
er dit jaar, vanwege de Coronacrisis, niet bij. Maar de verrassing was er
niet minder om. Onze parochie mag trots zijn op de gedecoreerden. In
het volgende nummer besteden we er uitgebreider aandacht aan.
Nu noemen we alleen hun namen:
Bas van Houte
Frans Verweijen
Anneke Schoenmakers
Gerard van Leeuwen

Schiedam
Vlaardingen
Vlaardingen
Maassluis

Help de slachtoffers van corona dichtbij en verder weg
Corona is een ramp van ongekende omvang. Niet alleen zijn er veel
infecties met het corona-virus (in sommige landen nog veel meer dan in
Europa). In Nederland neemt het aantal mensen dat afhankelijk is van de
Voedselbank snel; toe. Door lock down-maatregelen hebben mensen in
veel landen in Afrika en Azië geen werk, geen inkomen, geen eten.
Vluchtelingen in opvangkampen lopen een groot risico.
In onze parochie zijn verschillende acties om slachtoffers dichtbij en
verder weg te helpen:
 De RK kerk in Nederland houdt een actie voor zowel de Voedselbanken
als voor vluchtelingen in opvangkampen in Griekenland: u kunt
bijdragen op NL60 INGB 0663 2207 26 t.n.v. RK Kerkgenootschap in
Nederland, o.v.v. ‘nietalleen’.
 Kerk in Actie ondersteunt kerken die deze stille coronaramp helpen te
voorkomen: u kunt bijdragen op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Help een stille coronaramp voorkomen'.
 U kunt de lokale Voedselbanken in onze regio steunen:
NL64 INGB 0001 2101 07 t.n.v. Stichting Voedselbank Maassluis;
NL78 RABO 0310 1946 60 t.n.v. Stichting Voedselbank Vlaardingen;
NL16 INGB 0006 5082 38 t.n.v. Stichting Voedselbank Schiedam.
Corona-haiku

Corona-haiku

Wat is het nu stil

Reisje met de trein

In ons prachtige kerkje

Mondkapjes voor onderweg

Maar de Godslamp brandt

Wat een avontuur!
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En daar was zij…
Onaangekondigd, ongezien stond ze ineens midden in ons leven:
Corona. Waar kwam ze vandaan? Stond haar wieg in China? Of was het
toch ItaIië?
Als gastvrij landje hebben we haar tijdens het carnaval
ongemerkt uitgenodigd. Ze laat een spoor van dood en
verderf achter. Ze kost ons miljoenen, en onze vrijheid
perkte ze in. Ben je 70 jaar of ouder, dan behoor je tot
een risicogroep. Heb je verkoudheidsklachten, dan
moet je thuisblijven. En als je al naar buiten durft, moet
je op anderhalve meter afstand blijven.
Er gebeurde veel ineens, vanaf 13 maart. Scholen, kinderdagverblijven,
kerken, restaurants, cafés, sportscholen sloten hun deuren. Openbaar
vervoer werd minimaal. Naast thuiswerken moest je ook je kinderen
thuisonderwijs geven en vermaken. En we gingen hamsteren, uit angst
voor lege schappen in de supermarkt.
Corona maakt de mensen ziek, bang, depressief en eenzaam.
Ziekenhuizen liepen vol. Er werden noodhospitalen opgezet. Het
verplegend personeel maakte overuren, ingepakt als marsmannetjes op
de IC’s. Maar niet voor iedereen was er beschermende kleding: in de
verpleeghuizen, op het kinderdagverblijf, zij stonden achter in de rij.
Veel bedrijven gingen en gaan, ondanks de financiële hulp van de
overheid, failliet. Het aantal werklozen stijgt schrikbarend hard. Een
recessie dient zich aan.
En we zijn er nog lang niet. Een vaccin is nog niet gevonden, en tot die
tijd zullen we heel voorzichtig moeten zijn. Niet meer je familie, kinderen
of vrienden omhelzen. Niet even spontaan een terrasje pakken…
Mensen worden wel creatief in het oplossen van
problemen! We zijn gaan beeldbellen, raamzwaaien
naar opa en oma. De buren of familie doen je
boodschappen. Geen hand geven, maar wel een
elleboog. De draaiorgelman komt langs bij een
verpleeghuis. Zo brengt Corona ook saamhorigheid.
Maar laat duidelijk zijn, we zien Corona graag vertrekken! Laten we tot
het zo ver is ons gezond verstand gebruiken, en geen onnodig risico
nemen. Blijf op afstand. Blijf gezond!
Een ingekorte versie van een verhaal van Janny Bergmans-Eijsberg
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Corona, ook een heilige…
Volgens het standaardwerk ‘De
Heiligen’ van Stijn van der Linden zijn
er liefst twee vermeldenswaardige
Corona's: de zalige Corona van Elche
en de heilige Corona van Egypte.
Corona van Egypte is de meest
bekende van de twee. Toch zijn er
over haar niet veel gegevens bekend.
Heilige Corona, Bibliotheca Apostelica Vaticana, Rome
Zij zou rond 160 in Egypte of Syrië geboren zijn en gestorven zijn rond
177. Corona wordt voortdurend in verband gebracht met de heilige Victor
van Egypte. Hun relieken worden samen vereerd, maar zijn in de loop der
tijd verspreid geraakt en terug te vinden in onder andere Aken en Praag.
In de meest aansprekende verhalen is Corona de jeugdige echtgenote
van de bejaarde Sint-Victor.
Toen Victor de marteldood moest sterven , bekeerde zijn vrouw zich tot
het christendom. Onvermijdelijk werd ook zij ter dood gebracht, op
gruwelijke wijze. Met veel moeite boog men twee palmbomen naar elkaar
toe om vervolgens de arme Corona aan beide bomen vast te binden.
Toen men de palmbomen weer uiteen liet zwiepen, werd de zestien- of
zeventienjarige Corona aan stukken gereten.
Het coronavirus heeft bij benadering de vorm van een kroon (het
hoofddeksel). De naam Corona riep door de eeuwen heen het beeld op
van de kroon als betaalmiddel. Corona wordt om die reden aangeroepen
door zakenlieden, vooral bij financiële problemen. Zij is ook de
patroonheilige van schatgravers en grafdelvers.
Corona wordt vanouds niet aangeroepen bij epidemieën, maar wel bij
‘ingewikkelde levensproblemen’; en iedereen zal het onmiddellijk billijken
als ik de coronacrisis zo noem. Corona wordt afgebeeld tussen twee
palmbomen of met een palmtak in de hand. Soms toont zij een geldstuk,
dat zij geeft aan een bedelaar. Zij wordt vaak afgebeeld samen met de
heilige Victor van Egypte. De feestdag van de heilige Corona ligt niet
helemaal vast, meestal kiest men voor 14 mei.
Vrij naar Ivo de Wijs, Devotionalia, april 2020
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ROOSTER WEEKENDVIERINGEN
HH Andreas
Petrus en Paulus

Pax Christi

H. Lucas

zo. 9.30 uur

Zo.11.00 uur

zo. 9.30 uur

-Geen viering
-Geen viering
-Geen viering
-Geen viering
-Geen viering
-Geen viering
--

-H. Egging
-M. Tharsis
-WGC Parochiaan
-M. Tharsis
-M. Tharsis
-C. Duynstee
--

-C. Duynstee
-M. Tharsis
-WGC L. Meijer
-M. Tharsis
-WGC Parochiaan
-H. Egging
--

16 augustus

Geen viering

H. Egging

C. Duynstee

22 augustus
23 augustus
29 augustus
30 augustus

-Geen viering
-Geen viering

-A. Kunnekkadan
-A. Kunnekkadan

-M. Tharsis
-A. Kunnekkadan

05 september
06 september

-M. Tharsis

-M. Tharsis

-WGC Parochiaan

12 september
13 september

-A. Kunnekkadan

-A. Kunnekkadan

-M. Tharsis

19 september
20 september
26 september
27 september

-H. Egging
-C. Duynstee

-H. Egging
-WGC Parochiaan

-C. Duynstee
-H. Egging

04 juli
05 juli
11 juli
12 juli
18 juli
19 juli
25 juli
26 juli
01 augustus
02 augustus
08 augustus
09 augustus
15 augustus
Maria Tenhemelopneming

Tenzij anders vermeld betreft het eucharistievieringen
WGC = Woord-, gebeds- en communieviering. CD = C. Duynstee
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Derde kwartaal 2020
St. Jan-Visitatie

H. Hart

St. Liduina OLV Rozenkrans

HH. Jacobus –
Martinus
Zo.11.00 uur

Zo.11.00 uur

zo. 9.30 uur

za.18.00 uur zo.
9.30 uur (Vanaf 01
sept. 10.00 uur)

-C. Duynstee
-WGC L. Meijer
-WGC Parochiaan
-WGC L. Meijer
-WGC L. Meijer
-WGC Parochiaan
--

--------------

M. Tharsis
M. Tharsis
H. Egging
H. Egging
M. Tharsis
M. Tharsis
H. Egging
H. Egging
H. Egging
H. Egging
A. Kunnekkadan
A. Kunnekkadan
M. Tharsis

-WGC Parochiaan
-H. Egging
-H. Egging
-H. Egging
-WGC Parochiaan
-M. Tharsis
--

Afscheidsviering
L. Klinkenberg OP
-WGC Parochiaan
-L.v.Deelen /CD

--

M. Tharsis

C. Duynstee

-----

C. Duynstee
C. Duynstee
M. Tharsis
M. Tharsis

-M. Tharsis
-M. Tharsis

---

---

-WGC Parochiaan

---

-L.v.Deelen /CD

C. Duynstee
10.00 uur
C. Duynstee
H. Egging
H. Egging
M. Tharsis
M. Tharsis
A. Kunnekkadan
A. Kunnekkadan

-C. Duynstee
-M. Tharsis

Onttrekken kerk
aan de eredienst

-M. Tharsis

Onttrekken kerk
aan de eredienst

-----

-----
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AAN:

AFZENDER:
PAROCHIE DE GOEDE HERDER
SINGEL 104
3112 GS SCHIEDAM
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