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Geloofsverdieping met bisschop

Op weg naar kerst

Van de redactie

Vergeet ook niet de verstilling en het gebed dat een goede
voorbereiding is om het echt feest te laten zijn. En sta bijvoorbeeld eens stil bij de mensen die kerst niet kunnen vieren
zoals zij dat het liefst zouden doen - bijvoorbeeld omdat ze in
het ziekenhuis liggen.
Het mooie van kerst is dat praktisch iedereen er gevoelig voor
is. Dat je niet iedere zondag voorin de kerk hoeft te zitten om
blij te zijn met het kind in de kribbe. Dat betekent voor ons,
betrokken kerkmensen, een uitnodiging om te vertellen wat
ons zo blij maakt. Een uitdaging om niet alleen woorden te
vinden, maar ook daden die laten zien dat er met de komst van
het Jezus-kind echt iets is veranderd in de geschiedenis van
de mensen. Een must eigenlijk om ons vieren niet binnen de
kerkmuren te houden, maar de straat op te gaan, de wijk in.
Dat wensen wij u van harte toe: dat we er in slagen om Kerstmis niet voor onszelf te houden, maar het een feest te laten
zijn voor en met ieder om ons heen. Een ware geboorte van
de Liefde in onze wereld.

Op weg naar kerst. Maar op moment van schrijven moet de adventstijd die voorafgaat aan kerst, nog beginnen. Onze nieuwe
columniste Lidwien Meijer schrijft erover in dit nummer: ‘Wat
een ongeduld’, zoals de mensen lijken te verlangen naar Kerstmis. Eerst is er die ook zo mooie tijd voor kerst. De lezingen in
de kerken in deze adventstijd gaan over waakzaamheid, over
uitzien, over geduld.
Maar wie rekent het ons aan als we uitzien naar het Kerstkind? Het Kind dat ons ware vreugde, echt licht belooft. God
werd mens met de mensen, voor de mensen! Wauw... Maar
de kersttijd is natuurlijk ook een tijd van familie, vakantie,
goede voornemens en nieuw elan. Van gezelligheid, goed gezelschap, lekker genieten en vertier. God die mens werd en
goed leven, sluiten elkaar niet uit.
Maar voor dat het zo ver is moet er ook in de kerken gewerkt
worden. Er moet veel gebeuren eer het feest gevierd kan worden: denk aan het optuigen van de kerken, aan het uitnodigen De redactie
van mensen voor allerhande activiteiten en inzet. Denk aan het PS. Het volgende nummer van Kerk aan de Waterweg komt
oefenen van de liederen en missen, het klaar maken van het op 14 maart uit. Tegen die tijd leven we in de kerk al toe naar
toneel voor het kerstspel, het samenstellen van attenties voor Pasen. Ieder die inbreng in dat nummer wil hebben, wordt
mensen die deze goed kunnen gebruiken. Als u deze Kerk aan gevraagd dit voor 10 februari kenbaar te maken. In de colode Waterweg hebt doorgelezen, zult u vast een idee
fon op pagina 32/33 leest u hoe u de redactie kunt
hebben wat voor werk er allemaal door velen
bereiken.
Adressen
wordt verzet, eer het Kerstmis is.
en telefoonnummers van de
kerken van parochie De Goede Herder:
n St. Jan de Doper-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119
EB Schiedam, 010- 4735066 n H. Hart van Jezus, Rijnstraat
1, 3114 SP Schiedam, 010- 4268648 n St. Liduina en O.L. Vrouw
Rozenkrans, Singel 104, 3112 GS Schiedam, 010-4268228 n H.H. Jacobus
en Martinus, Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam 010-4709719 n Willibrord, H.
Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-4702679 n Willibrord, Pax
Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, 010-4741790 n H.H. Andreas, Petrus
St. Jan de Doper-Visitatie
H. Hart van Jezus
en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080
Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Coert Biesjot (pr), Charles
Duijnstee (pr), Kees Koeleman (pw) en Mirjam Heikens.
Het team is te bereiken via Elly Barendregt, medewerker pastoraal team:
T: 06 - 31 99 09 59 of E: e.barendregt@goedeherderparochie.nl.
Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris
Wim van der Steen. E: secretaris@goedeherderparochie.nl.
H.H. Jacobus en Martinus

St. Liduina - OLV. Rozenkrans

Coverfoto:
Peter van Mulken

Willibrord, H. Lucaskerk

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

Inhoud

In deze Kerk aan de Waterweg:
P4 Dit kerstnummer kan niet anders dan beginnen met de hartelijke wensen van een pastor, voor de feestdagen
en een nieuw jaar. P5 Een parochie is te beschouwen als een bijzonder mozaïek van mensen en inspanningen.
Vandaar dat we de berichten vanuit de deelgemeenschappen Parochie-mozaïek hebben genoemd. P6 Het is
wel bijzonder sneu als je de feestdagen in het ziekenhuis moet doorbrengen. Toch worden ook die mensen niet
vergeten. Ton van Erp vertelt er meer over. P8 José van Dongen ging met dertien anderen op reis naar Taizé,
het Franse jongerenstadje. Een uitgebreid verslag van deze ervaren Lourdes-ganger. P10 In parochie De Goede
Herder wordt veel werk gemaakt van de viering van Kerstmis. De deelgemeenschappen pakken uit met bijzondere
activiteiten, in en ook buiten de kerk. Een kleine bloemlezing. P12 Maar ook buiten het ziekenhuis kan bezoek
op prijs worden gesteld. In Maassluis is de Elisabeth-groep actief, die zieken en ouderen opzoekt. P14 Lidwien
Meijer heeft de vinger aan de pols van de tijd. Op het moment van schrijven ligt kerst nog ver in het verschiet,
maar leven we in de adventstijd, met een eigen karakter. P14 De deelgemeenschappen van de basiliek H. Liduina
- OLV Rozenkrans en de H. Hart maken beide werk van Actie Schoenendoos. Een actie vanuit de kerken waar
anderen zich bij aansluiten. P16 Lieke de Leeuw ging, met pastor Charles Duynstee en anderen, naar Boijmans
in Rotterdam. Zij werd geraakt door verschillende religieuze voorstellingen. P17 Ook in dit nummer weer veel
nieuws over het programma Geloofsverdieping, gebundeld in het hart van dit blad, ook geschikt om er desgewenst uit te nemen en te bewaren - om niet te vergeten deel te nemen. P21 Brenda Schouten: na 23 jaar thuis
in de kerk. P24 Ook in de bajes wordt het kerst. Never lose hope! P26 Het parochiebestuur zet zich volle bak in
voor onze geloofsgemeenschap. De bestuurders stellen zich graag aan u voor - om nog beter de gemeenschap te
kunnen dienen. In dit nummer Hans Stout en Jos Cobben (p34). P29 Het laatste nieuws over de voorbereiding
en toediening van de Eerste Communie in het komend jaar P30 Het vieringenschema kent dit keer ook het
kerstprogramma - met vermelding van de koren die de liturgie ondersteunen. De redactie streeft er naar deze in
de toekomst steevast te vermelden. P35 Bisschop Van den Hende opende het jaar Geloofsverdieping in onze
parochie op dierendag 4 oktober. P36 Circusproject op de Filippijnen, bedacht vanuit Vlaardingen.
P6

P19

P23
P26 P34

P35

P36

P36
magazine van parochie de goede herder
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Kerstdroom

Na de troonswisseling in ons land, kwam
er een boek beschikbaar voor iedere
Nederlander. Het heette: ‘Mijn droom voor
ons land...’ en dan volgde een wens voor
onze nieuwe koning Willem-Alexander.
Samen met koningin Maxima en zijn gezin
worden wij allen uitgedaagd om ook aan
onze droom mee te bouwen.
door pastor Coert Biesjot foto Fred van Laarhoven

“So this is
Christmas
and what
have you
done?”
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M

et kerstmis dromen veel mensen. Waarvan? Van een betere,
nieuwe en vooral gelukkiger wereld. Dat gevoel staat niet op zich,
maar is vooral in de dagen voor kerst en
rond de jaarwisseling bijna tastbaar. Van
kerstmis wordt gezegd en gezongen, dat
het ‘the most wonderful time of the year’
is. Toch zijn veel mensen in deze periode
ook meer dan anders eenzaam. Zijn hun
dromen dan bedrog? Is hopen op een betere wereld een utopie en illusie, die na de
jaarwisseling weer oplost in de dagelijkse
grauwe werkelijkheid? Het kan zijn dat we
ons allemaal laten betoveren door kerstver-

halen, voorstellingen en reclames die juist het
imago van deze dagen versterken. Dus toch
een dagdroom?
Wat zou Gods droom met ons zijn? Geboren
als een mensenkind wilde Hij zijn bestaan
met ons delen. Weerloos en klein als elke
pasgeborene, is Hij aangewezen op de hulp
van anderen: ouders, familie en omgeving.
Binnen dit kader groeit Jezus op en mee met
ons mensen; echt als een van ons. Hij is een
dromer maar ook een harde werker. Een weldoener en man van gebed. Zowel Koningszoon als Mensenzoon. Als refrein zingen de
engelen bij zijn geboorte: ‘Eer aan God in de
Hoge en vrede op aarde aan de mensen die
Hij liefheeft en in wie Hij welbehagen schept’.
Die wensdroom is tegelijk een zegenwens en
voorspelling hoe zijn leven zal verlopen.
Ik zal u mijn kerstdroom vertellen. Beschouw
het maar als een kerst- en nieuwjaarswens in
de vorm van een kerstmenu a la carte.Vooraf
hoop en bid ik dat deze gezegende atmosfeer
het hele jaar ons leven bezielt. John Lennon
zong ooit: “So this is Christmas and what
have you done?” Een uitdaging, elke dag weer.
Hoofdzaak is dat Kerstmis ons meer mens
maakt: menselijker en zo gelukkiger. In Jezus
zie je hoe dat kan. Hoe je zoals Hij in je menszijn kunt groeien, door je eenvoudig door
Hem te laten liefhebben. Komt hij daarom
niet naar ons allemaal toe? Dat is geen droom
maar werkelijkheid! Dit delen met elkaar is
een heerlijke uitwisseling van verschillende
gaven en gerechten. Onderling en persoonlijk
en als parochiegemeenschap mogen we veel
van elkaar leren. Kijken in elkaars keuken en
hart. En breder en ruimer kunnen we uitnodigen. Is onze inzet voor de armen gemeend,
dan worden we er rijker van. Nadien blijkt
dan dat die droom van God en van ons elkaar
niet uit-, maar insluit. Jezus heeft het voorgeleefd en kenbaar gemaakt.Ook wij kunnen
als nieuwe mensen in het nieuwe jaar onze
dromen en voornemen waarmaken. Waarom
zou het niet lukken? Ik ben ervan overtuigd
dat het kan!
Zalig kerstfeest en zalig uiteinde en nieuwjaar!
Proost! Dat wens ik u allen, mede namens
het pastorale team.

Parochie-mozaïek
Sponsoractiviteiten APP

www.goedeherderparochie.nl
Er ging veel voorbereiding aan vooraf, maar dan krijg je ook wat:
parochie De Goede Herder heeft voortaan een echte, eigen internetsite. De dank vanuit de parochie gaat vooral uit naar Henry de
Wolf, die de site heeft ontworpen, deze technisch mogelijk maakt
en als sitebeheerder aan de slag gaat. Ook dank aan de inbreng van
VCS-computers in Schiedam dat de benodigde systemen achter de
site beschikbaar stelt.
Www.goedeherderparochie.nl is een site van en voor alle deelgemeenschappen van de parochie, van en voor de vrijwilligers en de
beroepskrachten van het pastoraal team, voor geïnteresseerde wijkbewoners, pers of vertegenwoordigers van andere instanties, voor de
vele werkgroepen en het parochiebestuur. Velen van deze groepen
krijgen een eigen plek op de site, waar zij hun relevante berichten
kunnen plaatsen. Zo is er ruimte voor iedere deelgemeenschap, op
één of meer pagina’s, om de eigen berichtgeving bekend te maken;
ook is er de mogelijkheid vanaf de parochiesite door te klikken naar
de bestaande sites van de deelgemeenschappen. Iedere deelgemeenschap maakt daar in haar eigen keuzes.
De beschikbaarheid van de site is niet alleen een kadootje, maar ook
een verantwoordelijkheid. Het is niet doenlijk voor één persoon om
van alle zes deelgemeenschappen, uit alle zeven kerken de mooie of
belangrijke berichten in kaart te brengen, uit te werken en te plaatsen. De grote uitdaging van de nieuwe site zal daarom zijn dat deze
alle betrokkenen bij de parochie weet te bewegen om hun stukken
aan te leveren. De route daar naar toe: webbeheerder@goedeherderparochie.nl.
Ik hoop van harte dat de internetsite onze parochie helpt om verder te
groeien op weg naar een echte geloofsgemeenschap; waarin alles van
waarde wordt gedeeld, en niemand behoeftig is naar informatie.
door Ted Konings bestuurder Communicatie

De deelgemeenschap Andreas, Petrus en
Paulus in Maassluis heeft werk gemaakt
van het verkrijgen van extra inkomsten. Net
als in andere deelgemeenschappen heeft
het er veel van weg dat de uitgaven van de
deelgemeenschap dit jaar de inkomsten te
boven gaan. Net als regelmatig in eerdere
jaren gebeurde. Het parochiebestuur heeft
daarom de deelgemeenschappen opgeroepen werk te maken van acties en activiteiten
om extra inkomstenbronnen aan te boren.
In Maassluis besloot de beheercommissie tot de oprichting van een commissie
Fondsenwerving. Deze commissie stelde
snel enkele initiatieven voor, die zij nog dit
jaar wilde uitvoeren. Zo gezegd, zo gedaan.
Zodoende werd op 9 november, met behulp
van vele vrijwilligers, een veiling georganiseerd.
Onder leiding van veilingmeester Clemens
Lammers werden diverse kavels geveild, waaronder stukken uit de oude kerken. Andere kavels werden aangeboden door parochianen.
Behalve op verschillenden religieuze voorwerpen als iconen, oude bidstoelen of beelden,
kon er geboden worden op diensten als hulp
bij klussen, workshops, etentjes en taxivervoer. Tevens was er een kleine markt waar
huisgemaakte produkten werden verkocht.

Een van de pronkstukken van de veiling.
Een glazen kruis van kunstenaar Stef Hagemeijer, ontwerper van de glazen wand en het
altaar in de Petrus en Pauluskerk.
Het kruis is gemaakt als voorbeeld van het glas
in het absisraam.
magazine van parochie de goede herder

5

Kerst in het Vlietland Ziekenhuis

Scherpe contrasten met
Al is de eerste aandacht in het ziekenhuis gericht op de verzorging en
genezing van de patiënt, ook daar wordt het Kerstmis. In het Vlietland
Ziekenhuis is Ton van Erp pastor, aangesteld vanuit de PKN. Hij vertelt
wat kerst in het ziekenhuis met hem en de patiënten doet.
door Ton van Erp fotografie Robert Berns

Vieren
dat God in
Jezus ons
zo heel nabij
wilde komen
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E

nkele van je medepatiënten heb je inmiddels naar huis zien vertrekken. Zij
kunnen met kerst thuis zijn, jij niet. Het
kan zijn dat je het nog even moet zien
vol te houden. Maar er kan ook onzekerheid
bestaan, omdat je nog in afwachting bent van
de uitslagen van onderzoeken. Of omdat je in
zorg verkeert over wat je inmiddels te horen
hebt gekregen omtrent je gezondheid. Hoe
zal het allemaal verder gaan? Wellicht zal de
tijd die nog rest, niet zo heel lang meer zijn.
In zo’n situatie is kerst anders dan anders.
Het is net of alles je dan dieper raakt dan vroeger. Aan de kerstversiering op de verpleegafdelingen merk je dat kerst nu echt gaat nade-

ren. Herinneringen komen op hoe het ooit
geweest is. En dat kan emoties losmaken. Je
denkt terug aan hoe je kerst vierde in de jaren
die achter je liggen. Voor veel mensen is juist
kerst immers zo verbonden met warme herinneringen aan huiselijkheid en geborgenheid.
Samen met degenen die je dierbaar zijn.
Het contrast tussen toen en nu kan zich dan
zo scherp doen voelen. En daarbij ook de
vraag wat het zal gaan worden. Dat kan veel
oproepen.

Vieren
Om dan toch samen met anderen kerst te
vieren, kan goed zijn. Om met elkaar te vie-

kerst
ren, dat God in Jezus ons zo heel nabij wilde
komen.
Veel patiënten, met welke achtergrond dan
ook, willen dan, als hun situatie dat enigzins
mogelijk maakt, graag de kerstviering meemaken. Elk jaar is er op kerstavond een viering voor patiënten, bezoekers en ook voor de
medewerkers van het ziekenhuis.
Bij die diensten spelen vrijwilligers een grote
rol. Zonder hun inzet zouden kerkdiensten
niet mogelijk zijn. Op de ochtend van die dag
zijn er vrijwilligers rondgegaan langs de verpleegafdelingen. Zij hebben de namen genoteerd van patiënten die alleen of samen met
hun bezoekers, de kerstviering willen meemaken. Weer andere vrijwilligers zorgen ervoor
dat patiënten die avond van de verpleegafdelingen worden opgehaald voor de viering en
na afloop weer teruggebracht worden. Ook
oud-patiënten en oud-medewerkers van het
ziekenhuis zien we soms terug in de kerstviering.
Er is ook elk jaar medewerking van een koor.
Verschillende mensen leveren een bijdrage
aan de liturgie. Het kerstevangelie klinkt natuurlijk en we zingen met elkaar vertrouwde
kerstliederen. Er wordt gecollecteerd voor een
goed doel. Een doel dat zo mogelijk te maken
heeft met gezondheidszorg ergens ter wereld.
Want kerst is natuurlijk meer dan bij elkaar
zitten. Het is ook even een venster openen
naar wie onder moeilijke omstandigheden
elders in de wereld moeten zien te overleven.
De boodschap van het evangelie betekent immers goed nieuws voor alle volken.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Bang
Soms zien patiënten er tegenop om naar de
kerstviering te gaan. Omdat ze bang zijn dat
het ze te veel zal raken. Maar achteraf gezien
blijkt het dan in de meeste gevallen toch een

heel goede ervaring te zijn geweest.
Trouwens: ook in de rest van het jaar kunnen kerkdiensten je anders raken dan thuis,
omdat je in het ziekenhuis in een situatie verkeert waarin je wordt geconfronteerd met je
kwetsbaarheid.

Heil
Op de ochtend van 24 december is het altijd
een vrolijke drukte, want dan komt het Leger
des Heils zingen. Het is een inmiddels jarenlange en goede gewoonte dat zij langs de
verpleegafdelingen gaan en op iedere afdeling
enkele kerstliederen ten gehore brengen. Ook
reiken zij aan alle patiënten in het ziekenhuis
een kerstpresentje uit. Natuurlijk worden de
kinderen op de kinderafdeling daarbij niet
vergeten. Dat is altijd weer heel bijzonder.
Die persoonlijke aandacht wordt door patiënten zeer gewaardeerd. En om overal op de
afdelingen kerstliederen te horen, geeft een
bijzondere stemming en sfeer.
Tijdens de beide kerstdagen wordt er op de
verpleegafdelingen van alles aan gedaan om
het verblijf voor patiënten zo aangenaam mogelijk te maken.

Lichter
Ik vind het altijd wennen, wanneer kerst en
oud en nieuw weer achter ons liggen. Wanneer weer een heel nieuw jaar voor ons ligt.
Het leven herneemt dan voor ieder van ons
z’n gewone gang. Z’n drukke gang dikwijls.
Te drukke gang…
Maar de kerstboodschap gaat verder. Wat is
het mooi, wanneer we iets van het licht van
kerst met ons meenemen door de rest van
het jaar heen. Het licht schijnt in de duisternis; mensen in vrede, mensen die aandacht
hebben voor elkaar, dat is toch niet alleen iets
voor kerst? Dat is het gehele jaar belangrijk.
Wanneer we steeds aandacht zouden hebben
voor onze naasten in moeilijke omstandigheden, kunnen we de wereld toch met en voor
elkaar een tikkeltje lichter maken?

In het
ziekenhuis
word je
geconfronteerd met je
kwetsbaarheid

De viering op kerstavond in het Vlietland Ziekenhuis vindt plaats in het personeelsrestaurant, met
medewerking van het koor The New Life Singers.
Aanvang 19.30 uur.
magazine van parochie de goede herder
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Verslag van reis Vlaardingse groep

Naar Taizé
I

“

k ben al twintig jaar vrijwilligster bij reizen naar Lourdes
- waar ik steeds weer wordt geraakt - , maar in Taizé was ik
nog nooit. Ik besloot daarom op de
uitnodiging voor de Taizé-reis in te
gaan, want over die plaats gaan dezelfde verhalen, over geraakt worden
en je thuisvoelen.”
“Voor vertrek waren er twee bijeenkomsten, waarin de groep aan elkaar
werd voorgesteld en de taken werden
verdeeld, zodat het programma die
week vlekkeloos zou verlopen. We
gingen met twee busjes, totaal veertien personen, een record tot nu toe.
Op een mooie zaterdagmorgen, nog
erg vroeg, gingen we op reis. Aan het
eind van de middag waren we in Taizé, waar we werden ondergebracht op
twee verschillende plekken, ongeveer
vier kilometer van elkaar. We zouden
een programma volgen met elkaar en
ook met alle pelgrims in Taizé.
Tegen achten werd het tijd om naar
de Verzoeningskerk te gaan. Lopend
onder een poort door, met enkele
klokken erboven, zag je groepjes jon-

foto: Elly Barendregt

Bijna een traditie is het geworden: elk jaar, soms om de
twee, gaat er een groep vanuit de Pax Christikerk naar
Taizé. Eerder dit jaar ging er vanuit Vlaardingen opnieuw
een groep op weg naar het Franse jongerenstadje. José
van Dongen was een van hen.
geren bij elkaar staan of
richting de
kerk lopen, al
of niet vergezeld van een
meditatiebankje of kussentje. Toen
ik de kerk binnenkwam, kreeg ik een
boekje met psalmen aangereikt, een
blad met een schriftlezing en een
kaars. Dit had te maken met de viering van het paaslicht. Dit gebeurt
elke zaterdag in Taizé.”

Zitten
“Tot mijn verbazing waren er geen
banken. Je kon kiezen: of op een van
de trappen gaan zitten of op de grond.
In het midden van de kerk stonden
rijen stoelen voor de monniken en een
soort harmonium. Om half 9 begon
de dienst en iedereen probeerde de
speciale liederen mee te zingen. Dit
lukte vrij snel, want de korte liederen
werden steeds herhaald; ondersteund
door het zingen van alle aanwezigen,

José van Dongen is 69 jaar, gepensioneerd onderwijzeres, echtgenote
van Kees van Dongen, moeder van Jacqueline. Haar vrijwilligerswerk
betreft momenteel het voorzitterschap van de KBO-afdeling Vlaardingen;
lidmaatschap van de werkgroep la Granja; het secretariaat van de Pax
Christikerk: de ledenadministratie voor de Vlaardingse deelgemeenschap en
de productie van Willibrord Actueel. Als hobby heeft ze het leren van vreemde
talen; momenteel Italiaans.
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zing je al spoedig mee en lijkt het wel
of je die liederen al jaren kent.
De dienst duurde ongeveer een uur.
Eerst psalmen zingen, met enkele
monniken als voorzanger, daarna
een schriftlezing, een kwartier stilte,
het ontsteken van de kaarsen (alleen
zaterdags), het licht doorgeven en tenslotte weer het zingen van de Taizé-liederen. Vooral de stilte was indrukwekkend. Zoveel jongeren, en je kon een
speld horen vallen. Dit was het eerste
moment, dat ik geraakt werd. Tranen
biggelden over mijn wangen. Na de
dienst liepen we ingetogen weer terug
naar ons huis. Al gauw was er koffie
en hierna een glaasje wijn of fris.”

Kookdienst
“Zondagmorgen was het weer vroeg
dag, om 8 uur ontbijten en daarna
de kerk. Zondag is de enige dag in
Taizé dat er een Heilige Mis is. Elly
en Jan Barendregt en ik hadden kookdienst en als je die beurt had, ging
je niet naar de kerk maar moest je
boodschappen gaan doen bij de supermarkt. Ook in Frankrijk zijn op
zondag de winkels open.
Toen wij de boodschappen bij elkaar
hadden, de kerkgangers thuis waren
en de koffie met taart gedeeld, begon
het eerste onderdeel van het programma, 'Bijbelse inspiraties’, voorbereid
door twee leden van de groep (Kees
Koeleman en Jan Barendregt). Ieder
koos twee opgerolde papiertjes met
bijbelse wijsheden. De tekst daarop
las je voor en je vertelde vrijblijvend
wat er bij je naar boven kwam. ‘s Middags maakten we een
wandeling, met een
zogenaamde geometer.
Het leek op een speurtocht: aan de hand van
aanwijzingen via de
meter (die werkt op
GPS-signalen) moesten op verschillende
plekken dingen worden
gevonden, bijvoorbeeld

een buisje met een code. Die moest je
dan opschrijven en daarna het buisje
weer terughangen of op dezelfde plek
verstoppen, zodat andere mensen die
weer opnieuw zouden kunnen vinden.” Daarna: vrij programma.
Na de feestelijke maaltijd vanwege 5
mei, togen we weer naar de dienst.
Dit keer zonder lichtjes, maar weer
met prachtige muziek en de indrukwekkende stilte.”

Gemeenschap van Taizé
Elke week (maar vooral in de zomer en rond Pasen) komen duizenden
jongeren uit heel Europa naar het dorp Taizé in de Bourgogne, voor een
meestal kortere (één week) of soms langere periode van ontmoeting en
bezinning.
Dik zeventig jaar geleden begon de Zwitser Roger Schutz in Taizé met de
opvang van vluchtelingen - het was immers oorlog. Na de oorlog ontwikkelde
de groep zich tot een leefgemeenschap, op religieuze grondslag. Zij wilde
een getuigenis zijn van de mogelijkheid om in vrede met elkaar te leven.
Jaarlijks organiseert de gemeenschap van Taizé een Europese
jongerenontmoeting in een steeds wisselende stad, rond Oud en Nieuw.
Dit jaar zal dit evenement plaatsvinden in Straatsburg, van 28 december
tot en met 1 januari. Tienduizenden jongeren worden verwacht. Enkele
jaren geleden was Rotterdam plaats van handeling en ontvingen ook de
Waterweg-steden jongeren van heinde en ver in gastgezinnen. Voor meer
informatie: www.taizeinnederland.nl.

“Het ritme van de overige dagen
bleek ongeveer hetzelfde. Vroeg ontbijt, naar de kerkdienst, corvee, koffietijd, het serieuze ochtendprogrammaonderdeel, de lunch en vervolgens
vrije tijd of de mogelijkheid voor een
uitstapje. Rond 18.00 uur het diner,
gevolgd door de avondkerkdienst en
weer terug op honk gezellig recreëren. In de avonduren werden heel wat
mandala’s ingekleurd en natuurlijk
waren er de onderlinge gesprekjes.
Het programma op de verschillende
ochtenden was motiverend. Zoals
'Stilte', de opdracht om een kaart te
trekken met een tekst en die in de
stiltetuin te overdenken; bij terugkeer
in de groep werden de ervaringen besproken. Of 'Bijbelse inspiratie (Eten
met Jezus)'; de bespreking van teksten
uit het Lucas-evangelie die gaan over
de maaltijd. Andere programma-onderdelen waren 'Creatief bezig zijn'
en 'Mantra zingen'.
De week vloog voorbij. We brachten
een bezoek aan Cluny, om de abdij
en de abdijkerk van de Benedictijnen
te bezichtigen. Al snel was het weer

zaterdag. Aan de hand van het corveeschema waren de huisjes na enkele
uren piekfijn in orde en konden we
richting Nederland gaan. Na een gezamenlijk afscheidsmaal onderweg
waren we rond 11 uur 's avonds thuis
in een regenachtig Vlaardingen.”

foto: Elly Barendregt

Ervaring rijker
“Als ik terugkijk op deze reis, ben ik
een bijzondere ervaring rijker. Ik zag
inderdaad verschillen tussen Lourdes
en Taizé.
Taizé: 	Grotendeels jongeren,
meestal gezond
Lourdes:	Merendeels ouderen en
zieke mensen
Taizé:	Soberheid, rust, eenvoud in
liturgie, geen uitgaansgelegenheden als barretjes
Lourdes:	Pracht, veelzijdigheid in
diensten, drukte buiten het
heiligdom.
Taizé:	Jongelui zijn bezig met zingeving en de koers van hun
leven
Lourdes:	In Lourdes maken veel
mensen de balans van hun
leven op.
Maar het bijzondere is dat Taizé en
Lourdes plekken zijn waar mensen
geraakt en bezield worden. Ik heb in
Taizé menig persoon zien huilen en
in stilte zien bidden in de kerk, in het

bijzonder bij de kruisverheerlijking.
Het zijn plekken waar men het geloof
makkelijker kan delen met elkaar,
daar men zich onder gelijkgestemden voelt. Mensen zijn bereid naar
elkaar te luisteren en iedereen voelt
zich gehoord.
Wat heeft Taizé en zijn eenvoud persoonlijk met mij gedaan? Voor mij
was het een heel bijzondere week
waarin ik op mezelf werd teruggeworpen. Best lastig, normaal ben ik altijd
druk, druk, druk! Het was een week
waarin ik mijzelf kon zijn en mijn eigen verhaal kon vertellen. Dank aan
al mijn lieve medereizigers hiervoor.
Het bijzondere is ook, dat je mensen
die je denkt te kennen op een heel
andere manier leert waarderen. Mijn
bijzondere dank gaat uit naar de organisatoren; ik wil best nog graag een
keer mee!”
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Kerstprogramma in de Goede Herder
Kerstlichtjestocht rond de
H. Hartkerk

Op zondagmiddag 22 december is er de traditionele Kerstlichtjestocht door de wijk de
Gorzen. De start is om 17.00
uur bij Molen De Nolet, aan de
Hoofdstraat.
De kinderen krijgen een lampje uitgereikt en gaan wandelen door de
mooi versierde wijk. Onderweg komen ze figuren uit het kerstverhaal
tegen.
De tocht eindigt bij de kerststal in
de Heilig Hartkerk. Daar wordt een
verhaaltje verteld en klinken enkele
kerstliederen. Na afloop is er drinken
met iets lekkers in de pastorie.
Deelnemers wordt gevraagd een klein
cadeautje mee te nemen, dat naar
kinderen in noodgebieden wordt gestuurd, actie Schoenendoos.
De tocht is geschikt voor kinderen
van 4 tot 12 jaar, met begeleiders.
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Twee zondagen kerstmuziek in de Kerstbrunch, Tweede Kerstdag
St. Jan-Visitatiekerk
in de Pax Christikerk
Op zondag 8 december is er na de viering van 11 uur een concert.
Het ensemble Studio
72, onder leiding van
Zurisadai Ramirez
zingt Christmas
Carols. Aanvang
12.30 uur.
Op 22 december
is er ook een bijzonder concert,
verzorgd door Florien Hilgenkamp,
sopraan, en Celia Garcia-Garcia aan de vleugel.
Aan de hand van liederen, beelden en
vertellingen nemen ze ons mee op de
reis van Jozef en Maria naar Bethlehem. Na floop van het concert wordt
er samen gezongen.

Het begint langzamerhand traditie te
worden, de kerstbrunch op Tweede
Kerstdag in de bijzaal van de
Pax Christikerk.
Alle mensen die graag
andere mensen willen
ontmoeten zijn van
harte welkom. Vanaf
12.30 uur staat de
deur open. De middag
zal tot ongeveer 16.00
uur. duren. Een tegemoetkoming in de kosten
(ca € 7,50) is wenselijk.
De Pax Christikerk is aan de Reigerlaan 51 in Vlaardingen.
Voor nadere informatie en aanmelding (vóór 22 december) kunt u mailen naar: p.snoeren98@chello.nl U
kunt ook bellen naar 010-2260733 of
010-247 0804.

Wie zingt en speelt er mee met
kerst in de Pax Christikerk?

Tevens is op deze dag een kleine tentoonstelling van kerststallen te zien.
Aanvang 12.30 uur. De kerk is aan de
Mgr. Nolenslaan 99 in Schiedam.
Toegang voor beide concerten: een
vrije bijdrage.

Tijdens de gezinskerstviering in de
Pax Christikerk op kerstavond wordt
een kerstspel opgevoerd. In de weekenden daarvóór zal tweemaal geoefend worden (precieze tijd wordt nog
bekend gemaakt). Wie zin heeft om
mee te doen, kan zich aanmelden.
Daarnaast is het kinderkoor Okido op
zoek naar nieuwe leden. Met kerst
wordt gezongen op kerstavond en op
tweede kerstdag in de Levende Kerststal van de Lucaskerk (zie
elders op deze pagina’s). Ook kinderen die maar bij

één van de twee vieringen aanwezig
kunnen zijn, zijn van harte welkom.
Het kinderkoor oefent op dinsdag in
de even week van half 7 tot half 8 in
de Pax Christikerk.
Voor meer informatie of aanmelding:
Lia van Wijk, 010-2499091, camvanwijk@planet.nl of
Mireille van Reisen, 010-4741385,
mvanreisen@hotmail.com

Levende kerststal, Tweede
Kerstdag in de Lucaskerk
Traditiegetrouw wordt op Tweede
Kerstdag in de Lucaskerk het kerstverhaal verteld en uitgebeeld door
kinderen.
De kerk wordt omgebouwd
tot een stal. Bij binnenkomst ruikt het naar vers
stro en er scharrelen schapen rond. We maken de
moeizame tocht mee van Jozef en de hoogzwangere Maria,
op zoek naar onderdak. Ze komen uiteindelijk bij de stal aan. Het verhaal
gaat dan verder met de komst van het
kindje, de engelen die de blijde boodschap brengen, het bezoek van de
herders, en de driekoningen die een
grote ster hebben gevolgd.
Tussendoor zingt het koor Okido met
de bezoekers traditionele en moderne
kerstliedjes. We worden zo uitgenodigd na te denken over de geboorte
van Christus.
Na afloop is er gelegenheid om foto’s

te maken en elkaar te
ontmoeten. Ook is er
voor iedereen beschuit
met muisjes en voor de
spelertjes en het koor
een cadeautje.
De dieren worden geleend
van de kinderboerderij. Jozef, Maria
en de herbergier doen al vele jaren
mee. Het is altijd spannend of er een
echte baby is.
De organisatie is op zoek naar kinderen die herder, engeltje of een koning
willen uitbeelden. Ook zoekt men
vrijwilligers die willen helpen met
het opbouwen en afbreken van de
stal en alle publiciteit rond dit
gebeuren.
De levende kerststal is twee
keer te zien: om 14.00 uur
en om 15.00 uur.
Adres Lucaskerk: Hoogstraat 26 in Vlaardingen.
Wie wil helpen (kinderen en
volwassenen) kan zich aanmelden bij
contactpersoon Marianne Kalb:
telefoon: 06 209 294 34.
e-mail: mariannekalb@hotmail.com

Gezinsviering Maassluis rond het
verhaal van Franciscus
De werkgroep gezinsvieringen in
Maassluis heeft zich dit jaar laten
inspireren door Franciscus van Assisië, de heilige van wie onze paus
zijn naam koos.

Franciscus is de
‘uitvinder’ van de
kerststal. Kerstmis
was voor Franciscus
een belangrijk feest.
Vooral de plek waar Jezus geboren werd, in een
stal tussen de dieren, vond hij zo armoedig en toch bijzonder.
Op een dag, in 1224, wilde hij dit met
mensen én dieren van nu, beleven.
Iedereen mocht komen kijken. De
mensen kwamen met fakkels naar
de afgesproken plek, zagen daar de
stal met Maria en Jozef en het kindje
Jezus. Schapen, os en ezel waren er
ook bij. De mensen luisterden naar
het geboorteverhaal uit de bijbel en
zongen slaapliedjes voor het kindje.
Die eerste kerststal werd zo uitgebeeld. Later werden er beeldjes van
gemaakt en ook nu nog vind je in heel
veel huizen met Kerstmis een kerststalletje. Op 3 oktober 1226 overleed
Franciscus, hij werd 44 jaar.
Dit verhaal komt naar voren in de gezinsviering. Franciscus hield veel van
dieren. De kinderen zijn welkom met
hun knuffeldieren. Die mogen ook
bij de kerststal komen
kijken
De viering is op 24
december in de
Petrus en Pauluskerk, Andreasplein
1, Maassluis. Aanvang 18.00 uur.
magazine van parochie de goede herder
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Bezoekjes en
ontmoeting
De Elisabeth-groep is de bezoekgroep in
de deelgemeenschap Andreas, Petrus en
Paulus. De groep bezoekt ouderen, zieken
en mensen die dreigen te vereenzamen.
Hoe functioneert deze groep?
door Cecilia Wubbels, namens het Elisabeth-team

T

oen de parochies in Maassluis werden samengevoegd,
kwam er één bezoekgroep.
De groep kreeg de naam
Elisabeth-groep, naar de heilige
Elisabeth van Thüringen. De roos
in ons logo verwijst naar haar. Het
verhaal gaat dat ze veel aandacht voor
armen had. Haar man mocht dat niet weten. Op een dag kwam hij haar tegen op weg
naar de armen, met een mantel vol broden.
Hij dwong haar de mantel open te slaan. De
broden waren veranderd in rode rozen.

Jarigen krijgen bezoek
De Elisabeth-groep maakt met zestien vrijwilligers het bezoekwerk mogelijk.
Parochianen tussen de 70 en de 75 jaar krijgen jaarlijks een felicitatiekaart, gemaakt door
een paar vrijwilligers. Vanaf 75 jaar worden de
jarigen door een van de vrijwilligers bezocht.
Vooraf maken wij eerst een afspraak. Altijd
nemen wij een kleine attentie mee: bloemen
of een cadeautje. Als parochianen nog niet
aan een bezoekje toe zijn, krijgen zij voor hun
verjaardag wel een kaart.
Het werk geeft veel voldoening. Je krijgt een
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speciale band met de mensen. Het is een verrijking zowel voor de persoon die wordt bezocht als voor de bezoeker.
In onze geloofsgemeenschap krijgen de eenzame en zieke parochianen extra aandacht.
Als wij signalen waarnemen of via het secretariaat iets horen, worden ook zij bezocht. Wij
bekijken of wij tot een oplossing kunnen komen. Dit lukt niet altijd, maar een luisterend
oor doet vaak wonderen.

Contactdag
Rond de feestdag van Elisabeth van Thüringen
(17 november) organiseren wij een contactdag
voor senioren en zieken die nog enigszins
mobiel zijn. Zij ontvangen een uitnodiging,

waarna zij zich kunnen aanmelden voor deze
dag.
De dag begint met een Eucharistieviering. Na
de viering is er koffie. De vaste bezoekers van
deze dag hebben elkaar een tijdje niet gezien
en dus worden er veel nieuwtjes uitgewisseld.
Na veel gepraat is er een aperitief met iets hartigs. ’s Middags is er een lunch. Als afsluiting
is er thee met een gastoptreden van een uur.
Iedereen gaat voldaan en blij naar huis.
Als groep evalueren we de dag en kijken we of
we het volgend jaar nog beter kunnen doen.
We realiseren ons dat zonder hulp van sponsoren, verpleegkundigen, catering en veel vrijwilligers zoiets niet mogelijk is.
Soms vragen wij aan één van de nieuwe gasten

om een stukje in het ons kerkblad, de AProPos
te schrijven. Dat lukt elke keer weer.

Kerst en Nieuwjaar.
Het kerstfeest heeft een bijzonder plaatsje bij
ons. Ieder jaar worden er 350 kerstkaarten
verstuurd. Ook nodigen we de mensen uit
voor de nieuwjaarsviering in verzorgingshuis
De Tweemaster. Eén van onze pastores gaat
voor in de Heilige Mis, die muzikaal begeleid
wordt door het rouw- en trouwkoor.
We drinken samen koffie en wisselen goede
wensen uit voor het komend jaar.
Zo is er in onze deelgemeenschap veel contact
tussen de oudere parochianen. Wij proberen
dit te handhaven.

Altijd
nemen wij
een kleine
attentie mee:
bloemen
of een
cadeautje
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Column

Advent
Op het stadserf in Schiedam zie ik met neonletters aangekondigd dat het Winterland is.
Terwijl de meeste blaadjes nog aan de bomen hangen.
door Lidwien Meijer

G

isteren zag ik in een
voortuin al een verlichte
kerstman in een karretje,
voortgetrokken door het onvermijdelijke rendier. Het is eind
november, Sinterklaas moet nog
jarig worden, de advent moet nog
beginnen!
Wat een ongeduld. “Wat bezielt die
mensen”, denk ik vaak. “Laat het
toch pas Kerstmis zijn nou vooruit, vanaf 21 december.” En voor
die tijd… dan is het advent.
“Jij bent ouderwets”, denkt u nu
misschien. Maar de advent is voor
mij een mooie, rijke tijd, ondanks
de eenvoud en de soberheid. De dagen zijn heel kort, wie overdag buitenshuis werkt, ziet zijn huis alleen
maar in het kunstlicht. Je kunt dit
verzachten door kaarsen te branden
en mooie muziek te beluisteren.
In de kerk is de profeet Jesaja vaak
aan het woord. De lezingen gaan
over troost, over waakzaamheid,
over geduld, wachten… De liederen die we zingen hebben meditatieve melodieën, die je alleen in
deze tijd hoort. Elke week komt er
een kaarsje bij op de adventkrans,
we laten het licht groeien, niet alles
tegelijk… laat het maar even duren.
Zoals in het leven ook niet alles op
bestelling meteen verkregen kan
worden, al doet de commercie wel
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haar best ons dat aan te praten.
Thuis kun je een adventskaars
branden. Elke dag een stukje,
de dagen zijn genummerd op de
kaars. In de eerste week van de
advent is het net of de kaars niet
kleiner wordt, en daarna gaat het
ineens hard. Het is een oefening in
waakzaamheid, want voor je er erg
in hebt, vergeet je de kaars op tijd
te doven en brand je twee dagen
tegelijk… het is leuk met kinderen
zo’n kaars te branden. *
In de advent wil ik minstens op één
zondag het Rorate horen zingen,
dat mooie, oude lied. ‘Rorate caeli
desuper, et nubes pluant iustum.
Dauwt, hemelen, van boven, en
wolken regent de Rechtvaardige.’
Dauw is het symbool van het
prille, het smetteloze. Als de hitte
het leven verdort, wordt het door
de nachtelijke dauw weer verfrist,
heel zacht en bescheiden.
En dan dat laatste couplet: ‘Consolamini, consolamini, popule meus.
Troost u, troost u, mijn volk.’
Ik kijk er echt naar uit…
Een inspirerende adventstijd gewenst!
* Wie een adventskaars wil hebben: voor € 2,50 zijn ze te koop
in het parochiecentrum van de St.
Jan-Visitatiekerk.

Actie schoe

actie
De Actie Schoenendoos is
uitgegroeid tot een bekende
actie voor kinderen-met-weinig.
Ook in de kerken wordt gehoor
gegeven kinderspulletjes in
te zamelen. En het mooie is
dat iedere gemeenschap voor
de inzameling een vorm kan
vinden die past.
door Gerarda Havermans en Jolanda Konings
fotografie Roger Pluijm

Kinderen bieden na de nevendienst hun
schoenendozen aan...

nendoos –
voor de naaste

V

anuit Nederland en België worden
jaarlijks via de Actie Schoenendoos
zo’n 55.000 schoenendozen, gevuld met speelgoed, schoolspulletjes en toiletartikelen, verzonden naar kinderen
in noodgebieden. Dit gebeurt via Actie4Kids,
een christelijke organisatie die kinderen die in
zware omstandigheden leven een geluksmomentje wil geven, in de vorm van een doos met
allemaal verrassingen. In gebieden waar dit is
toegestaan, voegt de organisatie nog een bijbeltje toe aan de schoenendoos. In de Liduinabasiliek en in de Heilig Hartkerk doen de kinderen
met veel plezier mee aan deze actie.

Een
christelijke
organisatie
die kinderen
in zware
omstandigheden een Gehoor geven
geluks- Gerarda Havermans uit de Liduinabasiliek
“Het idee om iets met de Actie Schoemomentje vertelt:
nendoos te doen, hadden we al langer. In de
geeft pastoraatsgroep bedachten we dat het een
goed idee zou zijn om er niet alleen met kinderen, maar met de hele gemeenschap aan
deel te nemen.” Die gelegenheid werd gevonden in het evangelieverhaal van Lazarus
en de rijke. “Dat was aanleiding om er in
de kindernevendienst concreet werk van te
maken. Toen de kinderen dat verhaal hoorden, waren ze het er allemaal mee eens dat
het heel belangrijk is om iets te doen voor
anderen die het wat minder getroffen hebben.” De kinderen versierden daarop schoenendozen en nog diezelfde zondag werd aan
de kerkgemeenschap de oproep gedaan om
spulletjes mee te brengen. “Daar werd volop
gehoor aan gegeven, we hebben uiteindelijk
zo’n twintig schoenendozen gevuld.”

Kerstlichtjestocht
“Dat mensen met plezier aan de actie deelnemen, herken ik”, zegt Jolanda Konings van de
Heilig Hartgemeenschap. In Schiedam-Zuid is
ook de gelegenheid gecreëerd om klein speelgoed en schoolspulletjes in te zamelen voor

arme kinderen. “De mensen in de kerk vragen
we gek genoeg om lege schoenendozen mee te
nemen. Die worden gevuld met de spulletjes
die ingezameld worden tijdens de Kerstlichtjestocht op de zondag voor Kerstmis.” De kinderen
die in de tocht meelopen, wordt gevraagd om
een klein stukje speelgoed mee te brengen. “We
zeggen daarbij dat het op die manier voor de
kinderen in Schiedam én voor de kinderen ver
weg een mooi kerstfeest wordt.”
De tocht gaat vanaf molen ‘de Nolet’ door de
wijk, de kinderen met hun lichtjes komen onderweg figuren uit het kerstverhaal tegen. “De
stoet gaat gezamenlijk op zoek naar het kerstkind.” In de kerk aangekomen, leggen de kinderen hun geschenken in het stalletje bij het kindje. Later worden die geschenken in de versierde
dozen naar kinderen in noodgebieden gestuurd.
“De gedachte hierachter is dat we een zo breed
mogelijk publiek bij het kerstfeest betrekken.
Zo is het een actie vanuit de katholieke kerk,
waarbij alle mensen van goede wil zich kunnen
aansluiten. De actie heeft inmiddels naam gekregen en is al een traditie geworden.”

Dozen die over enige tijd weer worden uitgepakt,
ver weg hiervandaan

Gerarda: “Kijkend naar het enthousiasme
waarmee de kinderen en ook de volwassenen
in de basiliek hebben deelgenomen, hoop ik
dat het ook bij ons een traditie gaat worden.
Daarbij denk ik dat wij de actie blijven koppelen aan de kindernevendienst, omdat de kinderen dan hetgeen zij in het evangelie horen,
gelijk concreet kunnen maken.”
Actie Schoenendoos - Actie4Kids:
www.actie4kids.org
Kindernevendiensten Liduinabasiliek:
twee keer per maand op zondag om 9.30 uur,
zie www.liduinabasiliek.nl
Kerstlichtjestocht Heilig Hartkerk: zondag 22
december, 17.00 uur, zie www.heilighartkerk.nl
magazine van parochie de goede herder
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De kunst van geloven
door Lieke de Leeuw

“Om tot geloof te komen, moet je geraakt worden van binnen”, zo stond
er geschreven in de vorige editie van
Kerk aan de Waterweg bij de uitleg
over het bezoek aan het museum
Boijmans Van Beuningen in het programma van de geloofsverdieping.

A

ls regelmatige bezoeker
van musea trok dit museumbezoek mijn aandacht.
Zelf ga ik vaak naar tentoonstellingen over modernere kunst;
omdat het accent hier zou liggen op
kunst uit de middeleeuwen, leek het
mij goed me aan te sluiten. Wat zou
mij raken in de religieuze voorstellingen: het verhaal, de uitwerking of
het geloof?
Met vijftien mensen uit Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis waren we
onder leiding van pastor Charles Duynstee op 12 oktober de eerste
bezoekers in het
museum bij de
vaste collectie.
Het eerste schilderij dat we bekeken was het schilderij ‘de Emmausgangers’ van Han van Meegeren.
Van Meegeren maakte dit schilderij
in 1937. Geen middeleeuws schilderij dus, maar de schilder heeft het
werk verkocht aan het museum als
een schilderij van Vermeer. En die
leefde van 1632 tot 1675 (iets later
dan de middeleeuwen). De voorstelling is treffend, kleuren en lichtpartijen zijn mooi. Maar wetend dat het
hier om een vervalsing gaat, gebeurt
er iets vreemds met je. Het raakt je
niet meer, de maker heeft tijdens het
schilderen zich de kans ontnomen
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zichzelf te zijn. Hij heeft geprobeerd
te voelen wat hij dacht dat Vermeer
zou voelen, als deze dit schilderij
zou gaan maken. Wat zou Vermeer
bedacht kunnen hebben? Hoe zou
hij geraakt kunnen zijn? Als je voor
het schilderij staat, voel je dat de ziel
ontbreekt.
Daarna zijn we in een kleine ruimte
werken gaan bekijken uit de periode
rond 1420. De drieluiken, of delen
van drieluiken, waren bedoeld om
thuis de heiligen te kunnen aanbidden.
Omdat het om het aanbidden ging,
is het typerend dat er veel bladgoud
in deze stukken is verwerkt en dat de
heiligen nogal statisch zijn afgebeeld.
De werken doen denken aan iconen.
Duidelijk voelbaar is de devotie die de
makers hebben gevoeld toen ze deze
werken hebben geschilderd.
In de volgende twee zalen bekeken
we werken die wat later zijn gemaakt
en waar de voorstelling meer tot de
verbeelding spreekt. Je kunt bij sommigen het verhaal uit de bijbel herkennen, zoals bij ‘de Verloren Zoon’
(ongeveer 1500) van Hiëronymus

Bosch, de ‘Verkondiging aan Maria’
(ong. 1480) van de meester van de
Virgo inter Virgines of bij ‘de drie
Maria’s aan het graf’ (ong.1430) van
de gebroeders Van Eyck.
Mooi is dat de omgeving zo realistisch
mogelijk is weergegeven, dat de kleuren zo helder zijn gekozen en dat de
vele kleine details vaak verwijzingen
zijn naar dubbele betekenissen. Het
kan niet anders dan dat de makers
van deze schilderijen diep geraakt
waren door het geloof. En dat maakt
het voor de kijker mogelijk om door
het schilderij geraakt te worden.
Zelf vond ik dat de ‘ziel’ van de schilder het best te zien is in werken die
niet zozeer een voorstelling uit de bijbel weergeven, maar vooral een gevoel
oproepen. De waarde die de schilder
hechtte aan het werk is merkbaar, het
plezier dat hij heeft gehad om met het
schilderij bezig te
zijn, kun je niet
zozeer zien maar
wel ervaren.
In het schilderij van Quinten
Massijs, ‘Maria
met kind’ (ca.
1520) raakt het je
hoe de moederliefde van Maria voor Jezus is uitgedrukt in de blik van Maria’s ogen en
het bordje pap dat op de voorgrond
klaarstaat, maakt het geheel erg aandoenlijk.
Nadat we met elkaar bij de verschillende schilderijen hebben stilgestaan,
zijn we nog in gesprek gegaan over
wat ons het meest heeft geraakt. Natuurlijk is dat voor een ieder verschillend. Maar dat men geraakt was, was
wel duidelijk!
Op de website van museum
Boijmans Van Beuningen kunt u
alle genoemde werken terugvinden
(www.boijmans.nl).

Geloofsverdieping
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OVERZICHT AANBOD GELOOFSVERDIEPING SEIZOEN 2013 – 2014
Op deze pagina vindt u het
geactualiseerde overzicht van de
diverse activiteiten die dit seizoen
nog worden georganiseerd. Zo

ACTIVITEIT

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

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

WANNEER

WAAR

Doornse levenskunst

Donderdagmiddag 12 dec., 30 jan., 27 febr., St. Jan de Doper-Visitatie
27 maart, 24 april, 15 mei, 12 juni.

Filmavond Life of Pi

Vrijdagavond 13 december

Pax Christi

Bijna dood ervaringen

Woensdagavond 15 januari 2014

H.Lucas

Vele wegen naar de kern; op een meditatieve Woensdagavond 12 februari
en creatieve manier aan het werk

Centrum De Wilgenburg (achter de St. Liduina
en O.L.V Rozenkrans)

Wandelen langs heilige plaatsen

Zaterdag 29 maart

Van Geervliet naar Den Briel

Geloven in de bajes

Maandagavond 12 mei

Pax Christi

Franciscus, leven en denken van Jorge Ber- Donderdagavond 5 juni
goglio
Bezoek aan een klooster

Centrum De Wilgenburg (achter de St.Liduina
en O.L.V Rozenkrans)

Zaterdag 21 juni

Andere activiteiten die in de parochie worden georganiseerd:
Avonden verzorgd door de heer Frans Rosier Woensdagavond 4 en 11 december

Leesgroep op de middag
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Doornse Levenskunst

we de tekst aan elkaar voor. Onderweg komen we genoeg gesprekstof
tegen.

Inhoud
We zijn slechts korte tijd op aarde.
Het is de uitdaging daar iets moois,
iets waardevols van te maken. De bijbel en de christelijke traditie geven
ons aanzetten en oriëntatie.
Hierover gaat het boekje: Doornse levenskunst. In 52 hoofdstukjes worden
thema’s belicht als: dankbaarheid,
navolging, eenvoud, enthousiasme,
gastvrijheid, macht. In de groep lezen

Het boekje is geschreven door zestien
dominees, uit de theologenkring Op
goed gerucht, die geregeld in Doorn
bij elkaar komt. Het is een vervolg op
Doornse katechismus, dat de afgelopen
tijd ook gelezen werd in de leesgroep
en een zinvolle vorm bleek.
In november zijn we begonnen, maar
u kunt zich nog steeds aanmelden. U
bent van harte welkom.

Geloofsverdieping

Centrum De Wilgenburg

Plaats
St. Jan-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan
99, Schiedam.
Data
Donderdagmiddag 12 december, 30
januari, 27 februari, 27 maart, 24
april, 15 mei, 12 juni.
Aanvang: 14.00 uur. Einde 15.30 uur.
Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.
Deelnemers moeten het boekje
zelf aanschaffen. (Uitgeverij Kok,
Utrecht).

kwam ze in haar werk vaak tegen.
In haar boek: De (bijna-)dood ontrafeld, geeft zij haar visie op de bijnadood ervaring en het leven hierna.
(Dit boek is te koop voor € 24,95).
Vorm en begeleiding
Een lezing over de (bijna-)dood door
Drs. Maureen Venselaar.
Plaats
H. Lucas, Hoogstraat 26, Vlaardingen
Datum en tijd
Woensdag 15 januari 2014, aanvang
20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

Bijna dood ervaringen
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Inhoud
Eén van de gaven van de mensheid is
dat zij grenzen kan verleggen, in allerlei facetten van het leven. Eén grens
lijkt echter nog onoverbrugbaar, en
dat is die van de (bijna-)dood.
Het mysterie van de (bijna-)dood is
door de eeuwen heen overladen met
allerlei belevingen, theorieën en geloofsopvattingen. Denkbeelden die
waarheidsgetrouw lijken, maar soms
ook ongeloofwaardig en misleidend.
Vragen rondom leven en dood; we
willen er toch een antwoord op.
Is de dood het einde? Is er
zicht op een leven na de
(bijna-)dood? Hebben
we een eindeloos
bewustzijn, een
eeuwig leven? Zien
we onze overleden
dierbaren ooit nog
terug, of duren relaties voort tot de dood
ons scheidt?
Deze avond neemt Drs.
Maureen Venselaar ons in een
lezing mee in haar theorieën over de
(bijna-)dood ervaringen. Zij geeft een
verklaring van kenmerken die meespelen, gebaseerd op een tienjarige
detailstudie naar honderden (bijna-)
dood ervaringen.
Maureen Venselaar is achttien jaar
geestelijk verzorger geweest. Zo
kwam zij in aanraking met vragen
rondom leven en dood. Ook bijzondere ervaringen als de (bijna-) dood

N A S A/ E

“Nadat ik bewusteloos was
geraakt, steeg ik boven
mijn lichaam uit; ik
zag de aarde zoals astronauten
dit doen en reisde
langs de planeten.
Aan het eind van
de tunnel zag ik
een prachtig licht en
een poort naar een paradijs. Dat was prachtig
en wonderlijk; Ik zag ook een
wezen van licht, stralend van binnenuit,
met pure liefde. Toen keerde ik terug”.

Vele wegen naar de kerk
Op een meditatieve en creatieve
manier aan ‘t werk

R.Hogervorst

L/
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S

Inhoud
De film Het leven van Pi vertelt het
ongelooflijke verhaal van Piscine Patel, een zestienjarige Indiase jongen,
wiens vader een dierentuin in India
heeft. Wanneer de familie besluit het
land te verlaten wordt de hele dierentuin ingescheept. Maar het schip vergaat en de enige overlevenden op de
reddingssloep zijn Pi, een hyena, een
zebra met een gebroken been, een
orang-oetang en een tijger van tweehonderd kilo.
Dit alles vertelt Pi op latere leeftijd
aan een schrijver die hem komt opzoeken. De schrijver ontdekt dat het
eigenlijk gaat om twee verhalen, twee
verschillende versies. Pi zegt dat de
oorzaak van de ramp nooit werd opgehelderd. Omdat hij de enige overlevende is, zijn er ook geen bewijzen welk verhaal nu waar is. Daarop
vraagt hij de schrijver welk verhaal
hij prefereert. De schrijver kiest voor
het eerste omdat dat het mooiste is.
Daarop stelt Pi dat dit hetzelfde is met
religie: een leer kan zo bijzonder zijn,
dat het moeilijk te geloven is, maar
men geeft zich er toch aan over.
Vorm en begeleiding
We kijken naar de film en gaan o.l.v.
pastor Mirjam Heikens met elkaar in
gesprek over de film.
Plaats
Pax Christi, Reigerlaan 51, Vlaardingen
Datum en tijd
Vrijdag 13 december
Aanvang: 19.30 uur
Kosten
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld.

Lezing

SA/
JP

Filmavond: Life of Pi

Inhoud
Aan de hand van het jaarthema ‘Vele
wegen naar de kern’ laten we ons inspireren door tekst en beeldmateriaal.
We laten dit op ons inwerken en kijken wat het bij ons oproept. Daarna
gaan we met pastelkrijt op doek aan
de slag om dit creatief te verbeelden.
Aan het eind van de avond delen we
met elkaar hoe we de avond hebben
ervaren. De avond is voor iedereen
toegankelijk, met of zonder creatieve
ervaring.
Geloofsverdieping
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Vorm en begeleiding
Een avond meditatief en creatief bezig zijn o.l.v. Corrie van Dorp, Vlaardings kunstenares en vm. vakdocent
Creatieve Vakken.
Plaats
De Wilgenburg; er is plaats voor maximaal twintig deelnemers. In verband
met de aanschaf van materiaal graag
vooraf aanmelden. Voor materiaal
wordt gezorgd.
Datum en tijd
Woensdag 12 februari 2014, van 19.45
tot 22.00 uur.
Kosten: € 7,50

Wandeling

Langs heilige plaatsen
Inhoud
We maken een eendaagse pelgrimstocht naar Den Briel. De wandeling
start in Geervliet en via Heenvliet en
Zwartewaal komen we in vestingstad
Den Briel aan.
Tijdens de tocht komen we sporen tegen van godsdiensttwisten uit de roerige jaren tussen ca. 1550 en 1580.
Wat gebeurde er zoal? De pastoor van
Heenvliet (Angelus Merula) werd opgepakt door de inquisitie en veroordeeld voor zijn ‘ketterse’ ideeën. Er
groeide een opstand tegen de Spanjaarden, een strijd voor onafhankelijkheid met allerlei religieuze facetten. In 1566 raasde de beeldenstorm
door de Nederlanden. In 1567 stelde
Alva de gehate Raad van Beroerten in,
die de opstandelingen en beeldenstormers streng berechtte.
Op 1 april 1572 werd Brielle ingenomen door de watergeuzen. Door dit
succes kreeg de opstand voet aan de
grond in de Noordelijke Nederlanden. Vooral de clerus en de katholieke
godsdienst werden het mikpunt van
de geuzen; kloosters werden gesloten
en priesters en religieuzen vermoord.
Toen de geuzenvloot op 26 en 27
juni 1572 Gorcum innam, werd een
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groepje geestelijken gevangen genomen. Bijna twee weken lang werden
ze gefolterd, getreiterd en verleid om
hun geloof af te zweren. Op 5 juli 1572
werden ze per vrachtschuit naar Brielle vervoerd. Op 9 juli 1572 zijn uiteindelijk 19 geestelijken omgebracht
door ophanging, de martelaren van
Gorcum.
Vorm en begeleiding
Een wandeling van 14 km van Geervliet naar de bedevaartkerk van de
Martelaren van Gorcum in Den Briel.
Op deze middag wordt speciaal voor
ons de kerk geopend en kunnen we
ook het bedevaartscentrum bezichtigen. Onderweg zullen we lunchen in
een horecagelegenheid.
Plaats
Verzamelen in de hal van station
Schiedam-Centrum. Met de metro
reizen we naar Spijkenisse, vervolgens met de bus naar Geervliet.
Op de terugweg nemen we de bus
vanuit Den Briel naar Spijkenisse en
dan de metro naar Schiedam.
Datum en tijd
Zaterdag 29 maart 2014. Verzamelen: 9.00 uur in de hal van station
Schiedam-Centrum.
Terugkomsttijd station SchiedamCentrum, circa 17.30 uur.
Kosten
Openbaar vervoerskosten, lunch-

kosten in een horecagelegenheid en
kosten bezoek Bedevaartkerk: € 2,00
p.p.
Bijzonderheden:
In verband met reservering van de
horecagelegenheid en de kerk verzoeken wij u zich vooraf aan te melden
voor deze wandeling. Dit graag vóór
woensdag 26 maart 2014.

Algemene informatie
De adressen van de diverse kerken
waar de activiteiten worden gehouden, vindt u voorin het blad Kerk aan
de Waterweg.
In verband met de organisatie is het
prettig wanneer u zich aanmeldt voor
de activiteit(en) waaraan u wilt deelnemen.
Bij voorkeur via e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
of telefonisch bij het secretariaat van
uw kerk.
Wilt u meer informatie over een activiteit dan kunt u dit ook via bovenstaand e-mailadres opvragen.

U kunt ons volgen via:

Na 23 jaar thuis in de kerk
Soms stapt er op een
zaterdag of zondag 'een
nieuw gezicht' een van de
kerken binnen. Soms zie je
deze mensen vaker terug;
altijd is er een verhaal.
Soms leren we het kennen,
Zoals het verhaal van
Brenda Schouten.
door Lidwien Meijer
foto Roger Pluijm

O

ngeveer een jaar
geleden was ze
voor het eerst in de
St. Jan-Visitatiekerk: Brenda SchoutenBeckett, 65 jaar, Amerikaanse, maar al twintig jaar
woonachtig in Schiedam.
Buren uit de flat in Groenoord
hadden haar gezegd: “Kom eens bij
ons in de kerk, dat spreekt je misschien wel aan.” Niet lang daarvoor
was haar man Jan overleden, na een
strijd tegen leukemie die acht jaar
duurde.
“Ik weet het nog goed, die eerste
keer in de kerk. Ik voelde me meteen
thuis. Wat dat is? De mensen waren
zo vriendelijk en de preek ging niet
over dogma’s en schuld. Ik herkende
me erin, het resoneerde van binnen.
Ik voel me er nog steeds heerlijk. De
liefdevolle sfeer heeft me gepakt vanaf de eerste dag.”
Elke week komt ze nu naar de zondagsviering. “Ik kom altijd vroeg.
Dan ga ik zitten en zie iedereen binnenkomen. Het is natuurlijk een
kleine, moderne kerk, eigenlijk hou
ik van glas-in-lood en wierook. Maar
de sfeer, daar gaat het toch om. Het
samen zingen is ook heerlijk, en
dat vrouwen mogen voorgaan in de
dienst, dat is heel bijzonder.”

Ontmoeting
Brenda werkte jarenlang als verpleegkundige, overal in de Verenigde Staten. “Ik heb mijn Nederlandse man
leren kennen in Florida, een toevallige ontmoeting was het, op een terras
- maar ik geloof niet in toeval. We
hebben een hele avond zitten kletsen,
het ging vanzelf. We gingen elkaar schrijven en bellen, een
jaar lang. Ik heb een doos
vol brieven.”
In augustus 1992 trouwden ze; Brenda kwam bij
Jan in Schiedam wonen.
Ze voelde zich gauw thuis
in Nederland. “Ik had van
tevoren het gevoel dat ik
me met Jan overal thuis zou
kunnen voelen en dat bleek
zo te zijn. In de Verenigde Staten reisde ik ook rond voor mijn werk,
dus ik was niet zo gebonden aan een
plek. Ik heb natuurlijk de taal moeten
leren, moeilijk hoor, bijvoorbeeld een
woord als ‘toch’. Wanneer zeg je dat?
En wanneer zeg je ‘u’ tegen iemand
en wanneer ‘jij’?”
In 2011 stierf Jan. “Acht jaar heeft hij
leukemie gehad. Op het laatst had ik
een ziekenhuisbed in de woonkamer,
zodat ik zelf voor hem kon zorgen - al
was de zorg in de Daniel den Hoed
perfect. Buren kwamen met soep, ze
zetten koffie, leenden linnengoed en
brachten een kampeerbed, zodat ik
hier naast hem kon slapen, zo attent
en lief. En om de beurt kwam er een
familielid uit de VS. Ik voel me gezegend met al die aardige mensen.”

Traditie
Brenda is niet opgegroeid in een geloofstraditie. “Pas als volwassene heb
ik me laten dopen. In de zeventiger
jaren was ik politiek heel actief in de
Verenigde Staten: de burgerrechten-

beweging, anti-oorlogsdemonstraties,
dat allemaal. Religie hoorde daar niet
bij. Godsdienst is ook zo vaak gebruikt om mensen te manipuleren.
Maar ik kreeg op mijn dertigste een
bijzondere ervaring, echt een Metanoia-ervaring (een ervaring van ommekeer, transformatie - LM). Dat riep
allerlei vragen bij me op. Ik voelde
dat ik meer over God moest leren en
koos voor een katholieke kerk, want
die staat toch het dichtst bij de oorsprong.
‘Ga eerst maar eens een bijbel kopen’,
zei de pastoor. Grappig vond ik dat.
Protestanten geven altijd bijbels weg,
katholieken zeggen dat je er eentje
moet gaan kópen. Ik las de bijbel in
drie maanden, de woorden sprongen
uit de pagina’s. ‘Ik kan niet wachten
tot ik de film kan zien’, zei ik tegen
de pastoor (grapje). In 1979 ben ik
gedoopt en heb mijn Eerste Heilige
Communie gedaan. Jarenlang ging
ik elke morgen na de nachtdienst in
ziekenhuizen naar de Mis van 8 uur.
Tijdens mijn reizen voor mijn werk
zocht ik ook de kerk op, maar de sfeer
sprak me vaak helemaal niet aan, ik
voelde me steeds minder thuis en heb
respectvol afscheid genomen. Inmiddels ging ik ook andere tradities bestuderen, zoals taoïsme, hindoeïsme,
boeddhisme, de joodse kabbala. Ik
merkte hoe vaak het allemaal harmonieert met het wezen van óns geloof:
de gouden draad van broederschap.
En nu ben ik weer thuis in een katholieke kerk, na 23 jaar!”

Plechtig
Toen ze pas in de St. Jan-Visitatiekerk
kwam, ging ze niet ter communie. “Ik
had geleerd dat dat niet kon zonder te
biechten en ik had dat dat al die jaren
niet gedaan. Maar pater De Jong nodigde me nadrukkelijk uit. Ik heb toen
tijdens een viering op zaterdag voor
het eerst na vele jaren weer de Communie ontvangen. De pater maakte er
een plechtig moment van.”
magazine van parochie de goede herder
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Parochie-mozaïek
Een bijzondere middag werd het, op 9 november in
de kerk St. Jan-Visitatie. Velen uit parochie De Goede
Herder zwaaiden daar Lidwien Meijer uit als pastoraal
werker.
De opkomst was flink, net als de zang en het genieten.
“Zoveel goede woorden! Ik had dit niet
verwacht”, aldus Lidwien zelf na afloop.
Een uur lang zongen de aanwezigen een
selectie van de favoriete liederen van
Meijer, die op 1 september formeel haar
functie neerlegde. “Wat mooi om liederen

Taizéviering

Op zondag 26 januari is er in Vlaardingen een Taizéiviering. De samenkomst heeft als thema: ‘Naar wie zouden
we moeten gaan?’ In de viering wordt gebeden, klinken
de typerende liederen van Taizé en wordt gedeeld in de
stilte. Iets van de sfeer van de ontmoetingen in het Franse
internationale oecumenische dorp Taizé moet er in terug
te vinden zijn. Na de viering is er ontmoeting voor ieder.
De Taizévieringen worden georganiseerd door de protestantse wijkgemeente Ambacht-Oost
en de rk deelgemeenschap H.
Lucas.
Plaats van handeling:
Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26,
Vlaardingen.

waar je van houdt, door zoveel mensen uit volle borst
te horen zingen.” Ook was er een vesperviering en
natuurlijk uitgebreid gelegenheid om uit te wisselen en
afscheid te nemen. Alhoewel, afscheid? Lidwien Meijer
blijft in de parochie wonen en ook actief als vrijwilliger
op diverse fronten.
foto’s: roger pluijm

Afscheid Lidwien

Kerstconcert
15 december, Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1,
Maassluis.
Aanvang: 14.00 uur
Uitvoerenden:
Andreaskoor
dirigent: P. Bernardt
Cantate Domino
dirigent: P. Bernardt
Jongerenkoor
dirigent: P. Bergmans
Kinderkoor
dirigent: C. Lammers
Toegangskaarten á € 12,50 incl. drankje na afloop van
het concert.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat, de dirigenten, Maassluis Punt en in de nartex van de kerk,
na afloop van de vieringen. Gezinnen met inwonende
kinderen betalen niet meer dan € 25,-.
Van de koren is een cd-opname gemaakt, die binnenkort te koop zal zijn.
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foto: roger pluijm

Kunstscherm in H.Hart

De H. Hartkerk ziet er sinds zondag 27 oktober
heel anders uit: een kunstscherm deelt de kerk in
tweeën. Het scherm werd op die dag geopend door
de Schiedamse burgemeester Cor Lamers, ingewijd
door pastor Coert Biesjot en onthuld door een tiental
scholieren.
Door het scherm is de kerkruimte voor de reguliere
zondag fors verkleind, en ontstaat er een grote ruimte
afgeschermd van het liturgisch centrum. Deze is te

gebruiken voor activiteiten na of naast de vieringen.
De burgemeester stelde dat de kerk zich op deze
manier opnieuw openstelt als centrum van de wijk. Het
scherm werd gemaakt door kunstenaar Jeroen Staal,
met de hulp van honderden kinderen; de tekeningen
die de leerlingen van de basisscholen Willibrordus, De
Gorzen, Jozef en Bernardus maakten, werden verwerkt in vier kleurige afbeeldingen van beeldbepalende gebouwen in de wijk. Het scherm is te verplaatsen.
Zeer het bekijken waard.

Resultaat uit inzet

Kinderwoorddiensten in de Pax Christikerk

In de adventsperiode zijn er in de Pax Christikerk
kinderwoorddiensten. Dat is het geval op 1, 8, 15 en 22
december.
Ook op zondag 5 januari is er tijdens de Nieuwjaarsviering een kinderwoorddienst.
En op zondag 2 februari is er weer een kinderwoorddienst.
Ieder die zin heeft om mee te vieren is van harte welkom. De viering begint om 11.00 uur.

Vlaardingen heeft sinds 1985 vriendschapsbanden met Bacolod en
sinds 1992 een kerkenband met La
Granja op de Filippijnen. Cheche
Rojo is pastoraal werkster bij
het bisdom van Bacolod en sinds
maart 2010 op de vlucht. Ze werd
verdacht van diverse misdaden.
Cheche, een zeer bescheiden, zachtzinnige vrouw, werd in december 2012 gearresteerd en gevangen gezet.
In april dit jaar is in de kerk in Vlaardingen een
handtekeningenactie gehouden voor haar vrijlating. Half augustus kwam Rojo op borgtocht vrij.
Uit gesprekken met haar concluderen Kees en Gisela Clement, die onlangs op bezoek waren op de
Filippijnen, dat de handtekeningenactie absoluut
invloed heeft gehad in dat besluit van de autoriteiten. Alhoewel Rojo nu dus vrij is, maken zij en haar
man een gebroken indruk. De impact van jarenlang onterecht opjagen en gevangenzetten waren
op hun gezichten terug te lezen…

magazine van parochie de goede herder
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Kerst achter de tralies

Jos van Rutten is vrijwilliger in de Penitentiaire Inrichting (PI) de Schie, in
Rotterdam. Hij werkt voor de geestelijk verzorger daar, Frank Kazenbroot.
Een bijzondere functie, een bijzondere plek. Zeker met Kerstmis op komst.
De vrijwilliger interviewt de geestelijk verzorger.
door Jos van Rutten

F

rank, je bent pastor in De Schie. Bij pastor denken we aan een kerk of parochie.
De Schie is toch wel een bijzondere plaats
om pastor te zijn. Hoe ben je tot die keuze
gekomen?
Voor mij is het ook een bijzondere plaats
om pastor te zijn. Ik kom in contact met
mensen waarmee ik voorheen geen contact
had. Ik had vroeger nooit gedacht aan het
pastor-zijn in een gevangenis. Het is onverwachts op mijn pad gekomen. Na achttien jaar kloosterleven in Heeswijk zocht ik
in Rotterdam een nieuwe werkplek en toen
kwam de Schie in het vizier. Ik zie het als
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De
emotionele
belasting is
hoog

een roep en uitnodiging van God. Soms is het
werk moeilijk te dragen want ik maak heftige
situaties mee. Dan bid ik: Als U wilt dat ik dit
werk doe, geef me dan ook de kracht ervoor.
En zo’n gebed helpt!
Je werkt met gedetineerden of mensen die wachten
op hun proces. Zitten die nu echt te wachten op
geestelijke bijstand van een pastor?
Deze mensen zitten vaak diep in de problemen. Omdat ze vast komen te zitten, kunnen
ze hun baan of hun huis verliezen. Hun relaties komen onder druk te staan. De emotionele belasting is hoog. Er is veel onmacht

en dan zijn de luisterende aanwezigheid van
een pastor, de gelegenheid om te bidden,
een kaarsje aan te steken, het lezen van een
psalm, mogelijkheden om geestelijke kracht
op te doen. Veel gedetineerden komen uit zuidelijke landen voor wie het Katholieke geloof
nog een levendig en vanzelfsprekend houvast
is. Overigens werk ik samen met een dominee, een rabbijn, een imam, een pandit en
een humaniste, dus gedetineerden kunnen
kiezen naar welke geestelijke verzorger ze
willen gaan.

We staan aan de vooravond van Kerst, het lijkt
me bijzonder om daar kerst te vieren. Hoe breng
jij nou de kerstboodschap aan mensen vwiens vrijheid hen is ontnomen?
Het valt de mensen zwaar om tijdens de kerstdagen niet bij hun familie te kunnen zijn. De
sfeer is nogal gedeprimeerd, ook al proberen
we op Eerste Kerstdag een mooie kerstviering
te houden, met een boom en een stal en zo.
Ik vind het moeilijk om dan een blijde boodschap te verkondigen; mijn woorden klinken
zo misplaatst. Maar ik zeg wel dat er een kindje is geboren dat ons mensen nieuwe hoop
schenkt. En natuurlijk willen de gedetineerden die blijde boodschap ook horen.

Beschrijf eens een dag uit jouw werkweek.
Ik weet nooit hoe de dag gaat lopen. ’s Morgens vind ik briefjes van gedetineerden in
mijn brievenbus, die vragen om een gesprek.
In de loop van de dag probeer ik hen uit te
nodigen. Soms krijg ik hen niet te spreken
omdat het volle dagprogramma het niet toelaat. Dan probeer ik het de volgende dag weer.
Elke werkdag loop ik over een paar afdelingen waar de cellen zijn. Ik heb korte gesprekjes en soms zit ik onverwachts bij iemand op
cel te luisteren naar heftige levensverhalen.
Naast de contacten met gedetineerden ben ik
tijdens een werkdag ook bezig met het regelen
van allerlei dingen en het bijhouden van de
administratie. Een keer per week heb ik een
gespreksgroep en om de week op zaterdagmorgen de kerkdiensten.
Is er een kerk in de bajes?
Jazeker, je kunt het een kerkgemeenschap
noemen, te vergelijken met een parochie
maar dan achter de tralies. Het is een zeer
internationale, jonge en gekleurde kerk en
het valt me altijd weer op dat de meeste aanwezigen zeer serieus en intensief meedoen.
Tijdens de stilte-momenten kun je een speld
horen vallen en er wordt echt geluisterd naar
de Bijbelteksten, die we overigens in meerdere talen bij de hand hebben. We bidden
staande het Onze Vader en vrijwel iedereen
steekt een lichtje aan bij het Mariabeeld. Bij
de kerkdiensten zijn vrijwilligers van buiten.
Zij helpen praktisch mee en maken hier en
daar een praatje tijdens het koffie drinken na
afloop van de kerkdiensten.

Wat biedt de geboorte van Jezus hen aan hoop?

Het valt
me altijd
weer op dat
de meeste
aanwezigen
zeer serieus
en intensief
meedoen

De geboorte van een kind is voor hen sowieso
een teken van hoop. En Jezus is de betrouwbare mens geworden in een wereld waar je niemand kunt vertrouwen. Jezus vergeeft je als je
worstelt met schuldgevoelens en hij schenkt
je zijn positieve levenskracht om door te gaan.
Jezus is een licht in de duisternis, een bron
van liefde in een woestijn vol haat. Ik merk dat
gedetineerden een intens en hartstochtelijk
geloof in Jezus hebben. Ik sta er soms van
te kijken en hun onverwoestbare geloof doet
mijn geloof groeien. Ik ben hen dankbaar…
Wat geef jij dit jaar aan de mensen in de bajes
en aan ons mee?
Wat er ook gebeurd is in je leven, geef niet
op. Je bent de moeite waard. God heeft je lief
zoals je bent. Sta open voor de wonderlijke
momenten die God jou wil schenken. En tot
slot een uitspraak in het Engels: ‘Never lose
hope!’
Noteer… noteer…
Op maandagavond 12 mei vertelt
Frank Kazenbroot over zijn werk in PI
De Schie. Jos van Rutten zal over zijn
ervaringen als vrijwilliger vertellen.
Plaats Pax Christikerk
Aanvang 20.00 uur
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Parochiebestuurder Hans Stout:

foto: Trees Sonnenschein

Beter een kwinkslag
dan scherpslijperij
Parochie De Goede Herder is gezegend met een groot aantal vrijwilligers. Niet de meest opvallende
wellicht, maar ook niet de meest
onbelangrijke onder hen, zijn de
bestuurders van de parochie. Sinds
hun benoeming in 2011 maken zij
zich op velerlei vlak hard voor een
goede toekomst van de geloofsgemeenschap. Belangrijk daarin de
versterking van de samenwerking
tussen de deelgemeenschappen
en dus ook versterking van de parochie in zijn geheel. In een serie
artikelen presenteren de bestuurders zich - om verder te bouwen aan
warme contacten in onze parochie.
Vandaag: Hans Stout.

H

ans Stout (62) is sinds de oprichting van parochie De Goede Herder werkvoorzitter van
het bestuur. Zijn roots liggen
in de basiliek H. Liduina / OLV Rozenkrans, waar hij eerder bestuurder
was.
Stout is econoom en bedrijfskundige en verzorgt interim-management
voor bedrijven. Veel interesse en
zorg heeft hij voor de wereld van het
hout: eerder werkte hij voor bedrijven in de houthandel. Later zette hij
zich in voor de kwaliteitsborging en
certificering van een milieuvriendelijke winning van hout. Hij stond zo
aan de wieg van Forest Stewardship
Council, FSC, een instantie die zich
inzet voor een verantwoorde hout-
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productie en -handel. Sinds enkele
jaren is Hans ondernemer, met zijn
eigen Adviesburo Stout. Ook daarmee vindt hij een flink deel van zijn
klanten in de wereld van de houtwinning.
Het meeste hout dat in Nederland
wordt verwerkt, komt niet van bomen
die in Nederland groeiden. In plaats
daarvan is Stout in Brazilië kind aan
huis en ook in Suriname komt hij regelmatig. Met name de natuur daar
bekoort hem zeer. Ook werkte hij
voor een bedrijf in Zwitserland. Bereisd kun je hem dus zonder meer
noemen.
Wat hij vindt van de economische situatie in ons land? Tsja, relativering
past. ,,We worden uiteindelijk niet afgerekend op onze bezittingen, maar
onze opstelling als christen, voor de
naastenliefde.”

Stropdas
Of hij 'm in tropische oorden draagt..?
Hans staat in zijn familie te boek als
de eerste die een stropdas droeg. Pa
werkte als lasser in de haven, ma was
thuis en beiden waren zeer trots, inderdaad, toen Hans zijn eerste baan
kreeg en die stropdas om moest
doen.
Stout stichtte een gezin en woonde
met zijn vrouw en twee kinderen in
Vlaardingen, voor hij in Schiedam
zijn stek vond. Eerste kerkte hij in de
St. Jan de Doperkerk, na een verhuizing kwam hij vooral in de basiliek.
Daar was hij als kind al gekomen,
om te zingen in het jongenskoor.
Het gebouw bekoort hem. ,,De basiliek brengt je snel in een religieuze
sfeer. Ook al gaat het in de kerk om

het opbouwen van een persoonlijke
verhouding met God.” En dat kun je
niet alleen in het kerkgebouw, maar
ook daar buiten, in alle besognes van
het leven. ,,De opstelling van onze
nieuwe Petrus spreekt me wat dat
betreft aan; ook geloofsgemeenschappen moeten zich openstellen, dan
zullen ze aantrekkelijk blijken voor
anderen.”
In zijn vrije tijd, op maandagavond,
mag hij graag een balletje gooien niet slaan, zoals zo velen, maar gooien. Een bal met drie gaatjes, die je zelf
op de juiste plaats boort, en met een
paar kilo gewicht. In eerste instantie
ging hij bowlen om mee te doen met
vrouw en kinderen, nu tot volledig
genoegen. Zijn persoonlijk record?
265!
Zowel in zijn vrije tijd als in de kerk
of het werk, kan hij zich mateloos
druk maken over achterbaks gedoe.
Helaas, het komt voor, en veel te vaak.
,,We moeten ons beter realiseren wat
we er allemaal over andere mensen
uitgooien.” Van thuis kreeg hij het
gezegde mee: roddel is een zak met
veren leeggooien. Ook al blijkt wat is
geroddeld onjuist, dan is het kwaad al
geschied, want alle veren vind je nooit
meer terug.

Aanpak
In het kerkbestuur staat Stout voor
een nuchtere aanpak. Gestoeld op
zakelijkheid, met een vaderlijk hart
voor de mensen met wie hij werkt
of wie besluiten betreffen. Beter een
kwinkslag om wat lucht te scheppen,
dan scherpslijperij om het gelijk te
halen. Maar eerlijkheid staat voorop,
en ja is ja, en nee nee.

Parochie-mozaïek
Vijftig jaar koorzanger

foto: roger pluijm

Vijftig jaar achtereen een hobby uitoefenen, wie doet
dat nog? Zondag 13 oktober vierde Henk Bontenbal zijn
vijftigjarig jubileum als koorzanger.
In 1963 werd hij lid van mannenkoor Soli Deo Gloria
in de Nicolaaskerk in Spangen, Rotterdam. Toen daar
in 1979 geen mogelijkheid meer was om de mis in het
Latijn en met gregoriaanse gezangen op te luisteren,
maakten enkele koorzangers de overstap naar mannenkoor In Honorem Dei in de St. Liduinabasiliek. Het
betekende voor dit koor een mooie aanwas van leden.
Al snel kreeg Henk Bontenbal een niet onbelangrijke
functie binnen het koor: hij werd bibliothecaris. Elke
week zocht hij met grote zorgvuldigheid alle muziekpartijen bijeen voor de stukken die tijdens de heilige
mis werden uitgevoerd. Later kwamen daar nog meer
taken bij, zoals het bijhouden van de drankenkas en het
klaarzetten van de stoelen en de piano voor de wekelijkse repetitie in de Wilgenburg. Inmiddels heeft hij
deze taken overgedragen, maar de jubilaris zingt nog
elke week trouw mee. Zijn medekoorleden feliciteren
hem met dit prachtige jubileum en wensen hem nog
vele jaren zangplezier toe.

Viering voor eenheid
Op 19 januari wordt
er in Maassluis een
oecumenische viering gehouden. Deze
markeert de ‘Week van
gebed voor de eenheid
van de christenen’.
De viering is een initiatief van het Platform van de Raad van
Kerken. Aan de gezamenlijke viering zullen
de PKN, de rk deelgemeenschap Andreas, Petrus en
Paulus, het Leger des Heils, de evangelische gemeente Maranatha en de Nederlands Gereformeerde
Kerk deelnemen. Allemaal christenen die de eerste
dag van ‘de week van gebed’ samen willen vieren. De
deelnemers zoeken elkaar in wat bindt: het Woord
van God en het bezingen van het geloof, in algemeen
bekende liederen. De organisatoren hopen dat het
‘een feest zal zijn om erbij te zijn!’.

Nieuwe folder PCI
Op 1 januari van dit jaar is de Parochiële Caritasinstelling (PCI) opgericht, ontstaan door de fusie van de drie
bestaande PCI-en in parochie De Goede Herder. Het
bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de zes
deelgemeenschappen.
Het nieuwe bestuur is de afgelopen maanden hard
bezig geweest om deze gezamenlijke nieuwe start
gezicht te geven. Binnenkort treft u achter in de kerk
een folder aan, waarin wij u het een en ander vertellen over de PCI: wat is die, wat doet die, met welk
doel? Maar vooral: wat kunt u als parochiaan doen om
het werk van de PCI mede te realiseren. Wij willen u
vragen met ons de stille armoede in onze parochie op
te sporen.
In de folder kunt u lezen welke weg u kunt bewandelen
om de PCI in haar taak te ondersteunen. Financiële
steun aan de PCI is van harte welkom: bankrekening
NL18RABO 0125 4132 62 t.n.v. P.C.I. De Goede Herder.
Rob Poels, namens het PCI-bestuur
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Een bijzondere zondag
door Anke Mureau

Z

ondag 30 juni deden de kinderen
op het plein van onze kerk in Maassluis na de viering verschillende
spelletjes. Er was ook stoepkrijt
en lekkers te drinken en te snoepen.
De volwassenen dronken koffie met
wat lekkers en namen later een drankje
en weer wat lekkers. Er werd met elkaar
van gedachten gewisseld over de vraag
hoe onze deelgemeenschap financieel
weer gezond te krijgen. En natuurlijk

werden ook de laatste nieuwtjes besproken. En er werd nagepraat over
de mooie sfeervolle viering. Alle koren
zongen gezamenlijk en dat betekent
dat ongeveer één op de vier mensen in
de kerk in het koor zong. Het was dan
ook niet zomaar een viering, maar het
patroonsfeest. Twee heiligen staan binnen in de kerk, Petrus en Paulus. Andreas, de visser, staat buiten bij de vijver op het plein. Veel mensen deelden

met elkaar dat de viering in een fijne
sfeer verliep en dat pastor Biesjot zo’n
ontroerend mooie preek hield. Stelt u
zich voor dat u ook in onze witte tent
zat en lees wat de pastor vertelde. Waar
was u een kwarteeuw gelden? Die vraag
werd veel gesteld naar aanleiding van
het Europees kampioenschap van het
Nederlands elftal in 1988. Ik zat toen
in mijn laatste studiejaar vlak voor
mijn diakenwijding. Als we aan Petrus en Paulus zouden vragen waar zij
bijna tweeduizend jaar geleden waren;
wat zouden ze dan zeggen? Misschien
zouden ze wel ongeveer het volgende
opschrijven:

Aan de Christenen van Maassluis

Genade en vrede voor jullie allen

I

k moet zeggen dat toen Jezus Andreas en mij
achter onze netten vandaan riep, wij niet konden
vermoeden wat ons te wachten stond. Als ik voor
mijzelf spreek; alles liet ik achter en ik volgde
Hem. Vaak moest ik aan zijn woorden denken: ”Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Ik ben toch bij je?”
Jezus glimlachte dan of hij noemde mij “Simon” (mijn
oude naam) als ik weer eens mis tastte. Waarom twijfelde
ik terwijl ik bemerkte dat hij sterker was dan de zwaarste
storm? Tot het laatst hebben die woorden “Ik ben toch bij
je” mij moed en kracht gegeven. Hij was het die de trouw
van mijn geloof in mij vestigde als een rots. “Petrus”
noemde Hij me dan. – Was getekend Petrus.

Nog een klein stukje van mij, Paulus.
Ik zou nu een “border-liner” genoemd worden. Ik leef in
meerdere werelden. Die van de Joden en de Grieken. Van
de Christenen en Romeinen. Van de intellectuelen en
marginalen. Soms vraag ik me af: wie ben ik? Een geleerde, een tentenmaker, een rabbijn en schrijver of activist
en mysticus? Alles tegelijk, maar het meest dienaar van
Jezus Christus. Ik heb ervaren dat het Evangelie en Hem
Na een kleine toevoeging van Andreas
die zichzelf maar een eenvoudige visser vond, geen schrijver, en die zich
aansloot bij de woorden van de vorige
sprekers, stelde pastor Biesjot: “ Petrus
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kennen alles te boven gaat. Wie bezield is door Zijn liefde
is tot alles in staat. Alles gaat voorbij maar dit geloof en
deze liefde nooit. Geloof me, het is de moeite waard!

Naschrift van beiden
Zoals wij zijn ook jullie in een minderheidspositie als
gelovigen. Het valt niet mee om je als parochie- geloofsgemeenschap te handhaven en dit uit te dragen. Maar:
wees niet bang! Wat begon als een mosterdzaadje in
onze tijd kan ook nu nog bloeien en verder groeien. Door
bloed, zweet en tranen? In het voetbalstadion of de arena?
Je wordt niet meer gekruisigd of onthoofd maar moet
vechten tegen onverschilligheid, ontmoediging en geestelijke uitputting. Misschien is er niet eens zoveel verschil.
Maar weet dit wel: Jezus heeft gezegd: “Ik heb de wereld
overwonnen. Naar de nieuwe hemel en aarde zien we uit
en we mogen er met elkaar hier al aan werken.”
Waarom zou je twijfelen? Bewaar je geloof, maak het je
eigen. Want Hij is bij ons.
Hartelijke groet, Petrus en Paulus.

en Paulus waren niet te stuiten. Wij ook
niet. Want wij mogen verder bouwen
op het fundament dat zij gelegd hebben. Waar we over 25 of 2000 jaar zijn?
Geen zorgen. “Ik ben bij je” dat kampi-

oenschap geldt ons allemaal. Die overwinning is behaald. Het feest van ons
geloof mag blijven duren”.

Eerste Communie in de
Goede Herderparochie

V

rijwilligers van de werkgroepen Eerste Communie hebben onlangs met elkaar en de nieuwe pastoraal werker, Mirjam Heikens, hun kennis, ervaringen en projecten gedeeld. Heikens
wordt in het pastoraal team het aanspreekpunt voor catechese.
Voor de kinderen blijft de gang van zaken onveranderd: ook in 2014
zullen in vijf kerken in onze parochie feestelijke eerstecommunievieringen worden gehouden. Achter de schermen zullen de vrijwilligers
elkaar steunen en samenwerken waar dat nodig is.
De data waarop de kinderen in de verschillende deelgemeenschappen
hun Eerste Communie doen, zijn ook bekend, net als de dagen waarop
de communicantjes in de verschillende kerken worden voorgesteld.
In onderstaand schema kunt u dit lezen. Daarbij is ook het mailadres
van de contactpersoon van uw eigen kerk vermeld, zodat u uw kind
alvast aan kunt melden of informatie kunt inwinnen. Kinderen die
zijn gedoopt en in groep 4 (of hoger) van de basisschool zitten, zijn
van harte welkom om in een van de vijf groepen deel te nemen aan
de voorbereiding op hun Eerste Communie.

foto: Trees Sonnenschein

Vrijwilligers hebben
onlangs met elkaar en de
nieuwe pastoraal werker
hun kennis en ervaring
gedeeld

De start van de voorbereiding is per kerk verschillend en wij verwijzen
daarvoor naar de eigen informatiekanalen van de deelgemeenschappen.

Deelgemeenschappen

Datum voorstellen
communicantjes

Datum Eerste Communie

Contactpersoon met
mailadres

H.H. Andreas, Petrus,
Paulus in Maassluis

9 maart

15 juni

secretariaat@appp.nl

Willibrord; Pax Christi en
Lucaskerk in Vlaardingen

9 maart

25 mei

Petra Verheezen
p.verheezen@chello.nl

St. Liduina-OLV. Rozenkrans
in Schiedam

16 februari

18 mei

Gerarda Havermans - van
Mourik
gerardavanmourik@caiway.net

H.H. Jacobus en Martinus
in Schiedam

13 april

18 mei

Gerarda van Gulik
g.w.m.vangulik@kabelfoon.nl

St. Jan-Visitatie en H. Hart
in Schiedam

13 april

25 mei

Janet Bisschop-van Zwieten
jawobis@xs4all.nl
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Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

Wetering (za) 18.00 uur (za.)
H. Lucaskerk (zo) 9.30 uur (zo.)

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

Za 7 dec

--

Eucharistie E. Clarenbeek

--

Zo 8 dec 2e zondag van de advent

Eucharistie E. Clarenbeek

Eucharistie E. Clarenbeek

Eucharistie K. de Rooij

Za 14 dec

--

Woord- en communiev. M. Heikens

Eucharistie Ch. Duynstee

Zo 15 dec 3e zondag van de advent

Eucharistie C. Biesjot

Woord- en communiev. M. Heikens

Eucharistie Ch. Duynstee

Ma 16 dec

--

--

--

Za 21 dec

--

Eucharistie E. Clarenbeek

--

Zo 22 dec 4e zondag van de advent

Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie E. Clarenbeek

Woord- en communieviering parochiaan

Di 24 dec Kerstavond

18.30 gezinsviering euch. Ch. Duynstee
Koor: Okido
20.30 eucharistie E. Clarenbeek
Koor: Impuls
22.30 Wrd-en com.C. Koeleman
Koor: Pax Christmas gelegenheidskoor

Wetering: Wrd-en com. parochiaan
H.Lucas: 19.30 Wrd-en com.
C.Koeleman
Koor: The Balance
22.30 eucharistie E.Clarenbeek
Koor:Willibrordkoor

18.30 kinderkerstviering
Koor: Kinderkoor
22.00 eucharistie Ch. Duynstee
Koor:Cantate Domino

Wo 25 dec Eerste Kerstdag

Eucharistie C. Biesjot
Koor: Liriko

Eucharistie E. Clarenbeek
Koor: Willibrordkoor

Eucharistie C. Biesjot
Koor:To be continued

Do 26 dec Tweede Kerstdag

--

--

--

Za 28 dec

--

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie C. Biesjot

Zo 29 dec

Woord- en communieviering L.Meijer

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie C. Biesjot

Di 31 dec

--

--

--

Wo 1 jan 2014

--

--

Eucharistie C. Biesjot

Za 4 jan

--

Woord- en communiev. M. Heikens

--

Zo 5 jan

Woord- en communiev. M. Heikens

Woord- en communiev. M. Heikens

Woord- en communieviering L. Meijer

Za 11 jan

--

Eucharistie E. Clarenbeek

--

Zo 12 jan

Eucharistie E. Clarenbeek

Za 18 jan

--
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Woord- en communieviering parochiaan Woord- en communieviering parochiaan
Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie C. Biesjot

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.) 9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper en O.L.V. Visitatie
17.00 uur (za.) 11.00 uur (zo.)

St. Jacobus
11.00 uur (zo.)

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Woord- en communieviering L.Meijer

--

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie C. Biesjot

Woord- en communieviering L.Meijer

Eucharistie C. Biesjot

Eucharistie C. Biesjot

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie C. Biesjot

Woord- en communiev. C. Koeleman

Eucharistie L. de Jong

Woord- en communiev. C. Koeleman

19.00 Boeteviering Ch. Duynstee

--

--

--

Eucharistie P. Vismans

--

Eucharistie C. Biesjot

--

Eucharistie P. Vismans

Eucharistie priester-assistent

Eucharistie C. Biesjot

Woord- en communiev. M. Heikens

18.30 kerstmusical voor en door
kinderen
20.00 eucharistie P. Vismans
Koor: In Honorem Dei en Jubilatio
24.00 eucharistie C. Biesjot
Koor: In Honorem Dei en Jubilatio

19.00 gezinsviering
Wrd- en com M. Heikens
Koor: Kinderkoor
22.00 eucharistie A. van Well
Koor: H.Hartkoor

21.00 eucharistie L. de Jong
Samenzang

18.30 gezinsviering parochiaan
Koor: Kinderkoor van basisschool
De Vlinder
21.00 eucharistie C. Biesjot
Koor: Don Boscokoor

Eucharistie Ch. Duynstee
Koor:In Honorem Dei

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

Eucharistie L. de Jong
Koor:Zanggroep St.Jan

Woord- en communiev. M. Heikens
Begeleiding met viool en piano

Eucharistie C. Biesjot
Koor: Jubilatio

--

--

--

Eucharistie A. van Well

--

Woord- en communieviering parochiaan

--

Eucharistie P. Vismans

Woord- en communieviering parochiaan Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie Ch. Duynstee

18.00 Sluitingslof P. Vismans

--

--

19.30 Oecumenische viering in de
Dorpskerk

Eucharistie P. Vismans

--

Woord- en communiev. M. Heikens

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie C.Biesjot

--

Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie C. Biesjot

Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie A. van Well

--

Woord- en communiev. C. Koeleman

--

Eucharistie P. Vismans

Eucharistie C. Biesjot

Woord- en communiev. C. Koeleman

Eucharistie C. Biesjot

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie L. de Jong

--
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Vieringen, december 2013 - maart 2014, de voorgangers
Pax Christikerk
11.00 uur (zo.)

Wetering (za) 18.00 uur (za.)
H. Lucaskerk (zo) 9.30 uur (zo.)

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

Zo 19 jan

Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie E. Clarenbeek

10.00 Oecumenische viering in
Immanuelkerk, C. Biesjot ea.

Za 25 jan

--

Eucharistie C. Biesjot

--

Zo 26 jan

Eucharistie C. Biesjot

Oecumenische viering diaken T.v.d.
Meer en Ds. G. Fröberg

Woord- en communiev. K. Koeleman

Za 1 febr

--

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie C. Biesjot

Zo 2 febr

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie C. Biesjot

Za 8 febr

--

Woord- en communiev. C. Koeleman

--

Zo 9 febr

Woord- en communiev. C. Koeleman

Eucharistie E. Clarenbeek

Woord- en communieviering parochiaan

Za 15 febr

--

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Zo 16 febr

Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie K. de Rooij

Za 22 febr

--

Woord- en communiev L. Meijer

--

Zo 23 febr

Woord- en communiev L. Meijer

Eucharistie Ch. Duynstee

Woord-en communiev C. Koeleman

Za 1 mrt

--

Woord-en communieviering parochiaan

--

Zo 2 mrt

Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie E. Clarenbeek

Woord- en communiev. M. Heikens

Wo 5 mrt aswoensdag

19.30 M. Heikens

19.30 E. Clarenbeek

19.30 C. Koeleman

Za 8 mrt

--

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie C. Biesjot

Zo 9 mrt 1e zond. 40 dagen tijd

10.30 Oecumenische viering in Kerk
Centrum Holy, E. Clarenbeek
Pax Christi kerk gesloten

Eucharistie Ch. Duynstee
Voorstellen 1e communicantjes

Eucharistie C. Biesjot
Voorstellen 1e communicantjes

Kerk aan de Waterweg is
een uitgave van de parochie De Goede Herder in
Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam.
Redactie Elly Barendregt,
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Kees Koeleman, Ted
Konings, Marianne Soors,
Cisca Verhart
Aan dit nummer werkten
verder mee Coert Biesjot,
Janet Bisschop-van Zwieten,

Kees Clement, José van
Dongen, Monica van
Dongen, Ton van Erp,
Gerarda Havermans,
Jolanda Konings, Lieke
de Leeuw, Lidwien Meijer,
Anke Mureau, Rob Poels,

Jos van Rutten, Eefke,
Meike en Karin Tanesha,
Cecilia Wubbels
Redactie:
Singel 104, 3112 GS
Schiedam

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites
St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans
18.00 uur (za.) 9.30 uur (zo.)

H. Hart van Jezus
9.30 uur (zo.)

St. Jan de Doper en O.L.V. Visitatie
17.00 uur (za.) 11.00 uur (zo.)

St. Jacobus
11.00 uur (zo.)

Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communiev. M. Heikens

Eucharistie L. de Jong

11.00 Oecumenische viering
Ch. Duynstee en Ds. Korevaar

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Woord- en communieviering parochiaan

--

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistieviering priester-assistent

Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie P. Vismans

--

Woord- en communiev. M. Heikens

--

Eucharistie P. Vismans

Woord- en communieviering parochiaan

Woord- en communiev. M. Heikens

Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie C. Biesjot

--

Eucharistie L. de Jong

--

Eucharistie C. Biesjot

Woord- en communiev. C. Koeleman

Eucharistie L. de Jong

Eucharistie C. Biesjot

Eucharistie C. Biesjot

--

Woord- en communieviering parochiaan

--

Eucharistie C. Biesjot
Voorstellen 1e communicantjes

Eucharistie Ch. Duynstee

Woord- en communieviering parochiaan

Woord- en communiev. M. Heikens

Eucharistie A. van Well

--

Eucharistie Ch. Duynstee

--

Eucharistie P. Vismans

Eucharistie priester-assistent

Eucharistie Ch. Duynstee

Eucharistie C.Biesjot

Eucharistie C. Biesjot

--

Woord- en communiev. M. Heikens

--

EucharistieC. Biesjot

Woord- en communieviering parochiaan

Eucharistie C. Biesjot

Woord- en communieviering parochiaan

8.30 Ch. Duynstee 19.00 Ch. Duynstee

9.30 C. Biesjot

17.00 C. Biesjot

19.00 parochiaan

Eucharistie P. Vismans

--

Woord- en communieviering L. Meijer

--

Eucharistie P. Vismans

Eucharistie priester-assistent

Woord- en communieviering L. Meijer

Woord- en communiev. C. Koeleman

T: 06 - 48405775
E: redactie@goedeherderparochie.nl
Vormgeving:
Pieter van Schouwenburg, Den Haag
Fotografie: Elly Barendregt,

Robert Berns, Kees Clement, Fred van
Laarhoven, Peter van Mulken, Roger
Pluijm, Trees Sonnenschein
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.
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Parochiebestuurder Jos Cobben:

fot0: trees Sonnenschein

Ons geloof vieren
Jos Cobben is de tweede parochiebestuurder die we hier kort willen
portretteren. Net als Hans Stout
werkt hij aan de versterking van de
parochie, in zijn geval in het bijzonder de samenwerking tussen de
vrijwilligers van de verschillende
deelgemeenschappen.

J

os Cobben is een bevrijdingskindje (anno 1946). Hij is de
oudste van vijf kinderen: drie
zussen en een broer. De broer
vraagt wat meer zorg en begeleiding.
Of er een verband ligt tussen dat feit
en Jos’ levensinstelling, wie zal het
zeggen. In ieder geval houdt Jos van
een gulle lach, van een kwinkslag,
een woordgrap. ‘Humor overwint een
hoop hindernissen’, zegt hij. En dat
is ook in het parochiewerk nooit weg.
‘Zeker waar je werkt met vrijwilligers
is humor een manier om iets voor elkaar te krijgen.’
Maar een maniertje zal het nooit worden, daarvoor is Jos te veel Jos, gaat
het verlangen naar een lach, naar het
lichter maken van omstandigheden
te diep. En er is meer. Een werkgever
roemde Jos ooit om zijn taaiheid en
zelf noemt hij zich oplossingsgericht.
‘Ik ben praktisch ingesteld en werk
graag richting een uitkomst.’
Jos bracht zijn jeugd door in Amsterdam. Hij zat op de Prinsengracht op
de broederschool. ‘In die tijd had je
echt nog drie rangen in het onderwijs:
dat voor de hoge stand, voor de gewo-
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ne kinderen en de klompenschool.’
Het laat zich raden tot welke school
de broederschool hoorde. In ieder geval liep daar een onderwijzer rond die
het gogme?? inzicht had om Jos in de
zesde klas te vragen: “Wil jij ook niet
het onderwijs in?”
Dat wilde Jos wel. Clou was alleen
dat de lerarenopleiding ook een voorportaal was voor de vorming van religieuzen. Het was een kostschool, in
het Brabantse Oudenbosch. Jos ging,

“Humor is een manier
om iets voor elkaar te
krijgen”
naar de Mulo en de Kweekschool en
was vervolgens als onderdeel van zijn
opleiding zelfs in Indonesië, waar hij
godsdienstles gaf.
Negen maanden hield hij het daar
vol, toen trok Nederland te sterk. Hij
kwam terecht in Rotterdam, bij het
Afrikaanderplein op Zuid. 38 Jaar zat
hij vervolgens in het onderwijs: in Rotterdam, in Delft, in Wateringen en De
Lier. Het mooiste vak dat er is: ‘Mensen zien opgroeien en kunnen begeleiden in hun jonge leven.’ Geweldig. 25
Jaar op school was Jos directeur - toen
nog “hoofd”.
In Rotterdam kwam Jos Els tegen, in
het jeugdwerk. Ze zijn ondertussen
veertig jaar getrouwd, hebben twee
kinderen: een zoon in Capelle en een
dochter in Turkije. Dat is soms handig, soms onhandig, want er worden
kleinkinderen geboren. ‘Heerlijk om

opa te worden. Ik vind het echt leuk;
heel anders dan vader worden.’ En
met het vliegtuig zit je er zo.
Sinds een jaar of wat heeft Jos zijn
werk in het onderwijs ingeruild voor
een nieuwe droomcarrière: op de taxi.
Gewoon, om niet stil te zitten. ‘Ik rij
graag, en die dagen op de taxi heb je
boeiende gesprekken met mensen.’
Dat doet hij in Maassluis, de eerste
stad aan de Waterweg waar hij in
1977 ging wonen. Kort daarna al werd
hij actief in de parochie. ‘In eerste instantie werd ik gevraagd voor het parochieblad.’ Daarna volgden de pastorale
raad, twee keer een periode van vier
jaar in het kerkbestuur. Hij ging voor
in avondwakes en later ook op zondag,
na een opleiding tot gebedsleider. ‘Een
overweging maken, dat is echt een opdracht. Ik zeg altijd: ik verkondig niet,
dat is werk voor de priester. Ik overweeg. Ik wil de mensen in de viering
zich laten afvragen wat we kunnen met
de schriftlezingen. Ja, en een glimlach
helpt ook hierbij.’ Mensen vinden dat
Jos het “persoonlijk” doet en weten
zich met regelmaat “geraakt”.
In het parochiebestuur wil Jos zich
laten gelden door visie in te brengen.
Hij ziet een duidelijk onderscheid
tot het instituut kerk en het geloof.
‘Soms gaat het kriebelen als je leest
wat er allemaal in en over de kerk gezegd wordt. Tsjonge jonge, wat een
gekkigheid. Heeft niets meer met ons
paasgeloof te maken. Maar als ik lees
en hoor wat onze nieuwe paus zegt,
dan geeft dat hoop. Wat mij betreft
gaat het erom dat we ons geloof vieren. In een rijke liturgie, met respect
voor de juiste wijze, maar het gaat om
het vieren.’

Catechesejaar De Goede Herder van start

Delen in de vreugde
Een bijzondere gast kwam op 4 oktober naar de
Jacobuskerk. Mgr. Hans van den Hende vertelde
er over de betekenis van de bijbel in onze kerk.
door Ted Konings foto Roger Pluijm

Altaar en lezenaar

“G

eloof is een geschenk waar je anderen in kunt laten
delen... De vreugde
om de ontmoeting met de Heer, dat
is iets waarover het onmogelijk is te
zwijgen.”
De Rotterdamse bisschop luidde tijdens de bijeenkomst op 4 oktober een
nieuw catechesejaar in van de Goede
Herder-parochie. Hij vertelde de ongeveer zeventig aanwezigen over bijbelpassages die hem treffen. Hij benadrukte de rijkdom van de bijbel, een
boek dat vol staat met cadeautjes.
Zoals de apostelen in het boek Handelingen zeggen: “Wij kunnen in ieder geval niet zwijgen over wat we gehoord en gezien hebben.” Juist deze
passage stond op de dag van de priesterwijding van Van den Hende op het
leesrooster van de kerk. “Dat was wel
heel bijzonder”, aldus de bisschop.

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie
moedigt de kerk de gelovigen aan de
bijbel ter hand te nemen. Voor die tijd
was dat voor katholieken niet gebruikelijk; met name rond het Oude Testament heerste terughoudendheid,
bijvoorbeeld vanwege wraakzuchtige
passages, die zo moeilijk zijn uit te
leggen. Maar na het concilie verdween
de voorzichtigheid rond bijbellezen
door ‘gewone’ gelovigen.
“Dat is meteen al zichtbaar in het
kerkgebouw”, licht de bisschop toe.
“Ieder die deze kerk binnenkomt,
ziet direct dat het altaar en de lezenaar centraal staan. Het concilie leert
ons dat we naast de eucharistie ook
het woord van God tot ons moeten
nemen. Het concilie zorgde er ook
voor dat we veel meer verschillende
bijbelverhalen in de vieringen te horen krijgen, wisselend per jaar.”

Wapenspreuk
Ook de wapenspreuk van de bisschop
verwijst naar een bijbeltekst. “Ik heb
destijds gekozen voor de lezing die op
de dag van mijn wijding werd uitgesproken, woorden van Lucas uit de lofzang van Zacharias. Deze man kreeg
op late leeftijd nog een zoon, een teken
van Gods genade dat het leven doorgegeven mag worden. De zoon heette Johannes en ik ben naar hem genoemd.
Eerst meende ik dat Johannes de Evan-

gelist mijn naamgever was, dat vond
ik wel mooi, maar mijn opa vertelde
mij dat ik toch echt naar Johannes de
Doper ben vernoemd.” Zacharias antwoordde de Heer. In het Latijn staat er:
'sine timore serviamus illi'. Dat werd
de wapenspreuk van de bisschop. In
het Nederlands: ‘dat wij God mogen
dienen zonder vrees’ (Lc. 1, 74).

Favorieten
Na de inleiding van de bisschop was
het de beurt aan de aanwezigen om te
vertellen over hun favoriete passage
uit te bijbel. Als eerste werden de Zaligsprekingen genoemd. Vervolgens
de tekst: ‘Wees waakzaam, want je
kent dag noch uur.’
In Matteüs 25 spreekt Jezus over de
talenten die ieder heeft ontvangen.
“Een belangrijke motivatie om de
handen uit de mouwen te steken,
met het hart op de goeie plaats”, aldus de parochiaan, die deze woorden
noemde.
Iemand anders sprak over de passage
met Nikodemus in Johannes 3 (niemand is te oud voor iets nieuws) en
ook Matteüs 6 werd genoemd, waar
Jezus spreekt over de lelies op het
veld. ‘God zegt hier: als je het moeilijk
hebt, ben ik er’. Ook Psalm 23 kwam
naar voren: ‘De Heer is mijn herder...’
“Dat geeft een groot vertrouwen want
de geest gaat met ons voort.”
Uit Matteüs 18 komen de woorden
van Jezus: ‘Waar twee of drie in mijn
naam verenigd zijn, daar ben Ik in
hun midden’. Dat bemoedigde een
deelnemer van deze avond om voort
te gaan in de parochie. “Deze tekst
zorgt voor openheid, vrijheid en dankbaarheid.”
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Circusproject opde Filippijnen
Samen circus spelen. Dat gingen Gisela en Kees Clement uit Vlaardingen doen, op de Filippijnen. Zij namen
Anne Kuipers van circusschool Hannes en Co mee.
De drie waren enkele weken geleden op de Filippijnen.
Kees Clement is actief in de kerkenband van de Vlaardingse katholieke gemeenschap met La Granja. Vanuit
Vlaardingen worden sinds 1992, toen de kerkenband
is gestart, twaalf kleine kleuterschooltjes in La Granja
financieel ondersteund. Anne Kuipers doet al jaren
circusprojecten in Nederland, maar ook in veel derde
wereld landen.
Tijdens de reis zijn vijf circusworkshops van een dag
gehouden, waaraan ruim driehonderd kinderen en
flink wat onderwijzeressen meededen. Elke workshop
bestond uit in elk geval drie onderdelen. Ten eerste de
kennismaking met het uitvoeren van ‘acts’ met allerlei
soorten materialen. Daarbij gaat het om jongleren met
kegels, balletjes, ringen en doekjes, het in evenwicht
houden van de diabolo, dansstokken, de Chinese bordjes en de hoela-hoep. Maar ook echte acrobatiek met
letterlijk en figuurlijke hoogstandjes. In groepjes van
vijf tot tien kinderen werden alle materialen en de acrobatiek verkend.
Nadat de deelnemers zo bij tien ‘stationnetjes’ is langsgeweest, kozen ze hun meest favoriete act. Als klap op
de vuurpijl mochten ze ‘echt’ optreden, in de piste, op
het ronde rode zeil, voor de rode gordijnen, geleid door
‘circusdirecteur’ Anne met goudkleurig jacquet, dito
vlinderstrik en een prachtige hoge zwarte hoed.
Het is fantastisch te zien hoe kinderen even weg zijn
van de harde dagelijkse werkelijkheid in een straatarm
land. Hun ogen stralen, ze gaan helemaal op in hùn act.
En dat alles op fantastische opzwepende muziek. En
het mooiste is: ook als het bezoek is vertrokken, kunnen de kinderen en jongeren gewoon bezig blijven met
‘circus’, als onderdeel van een gewoon lesprogramma.
Want als cadeau vanuit de kerkenband zijn alle materialen achtergelaten.

tekst en fotografie Kees Clement

